
 جامعة الشام الخاصة

 كلية الصيدلة

 سةمادة السلوك النفسي المهني                                                                                      المحاضرة الساد

 

 ار المهنيياالخت
 ار المهني وأهميته:يمفهوم االخت 

 الفرد في اختيار المهنة المناسبة له وإلمكانياته واستعداداته. يعرف االختيار المهني بأنه عملية مساعدة 

وذلك من خالل فهمه لشخصيته وقدراته واختيار نوع الدراسة أو المهنة التي تناسبه والتأهيل لها وضمان  

 التقدم والترقي فيها. 

 . انتقاء أصلح االفراد وأكفأهم من المتقدمين لعمل من األعمال ويقصد باالختيار المهني: 

 

وقد دلت نتائج الدراسات بأن هناك عدة عوامل تؤثر في االختبار المهني في مقدمتها دور الوالدين واألقارب  

واألهل واألصدقاء في تحديد مهنة األبناء إذ يفضل اآلباء واألبناء مهناً معينة، لكونها تحارب الشهرة والمكانة  

 االجتماعية البارزة.  

 في االختيار المهني وهما:  وهنا طريقتان أساسيتان تتبعان

االختيار من خالل ترتيب األفراد المتقدمين للعمل سبب استعداداتهم وقدراتهم والشروط الالزمة في العمل   -1

واختيار أفضل المتقدمين وتستخدم هذه الطريقة في العادة عندما يكون عدد المتقدمين للعمل كبيراً والعدد  

 المطلوب أقل من عدد المتقدمين.  

االختيار من خالل تحديد أدنى مستلزمات العمل بحيث ال يتم تعيين إال من هو على مستوى يمثل الحد   -2

 األدنى على األقل ويحدث هذا عادةً عندما تكون الحاجة ماسة لتعيين عدد كبير من العاملين. 

 

 وال يوجد في سوق العمل العدد الكافي ليتم انتقاء الحاصلين على أعلى المستويات.  

 

 تنقسم المعلومات الالزمة لالختيار المهني على مجالين أساسين وهما: و

تهدف هذه المعلومات الى مساعدة الفرد على التعرف على إمكاناته   معلومات شخصية خاصة بالفرد: -أ

 المختلفة واستعداداته ومستوى تأصيله وسمات شخصيته ومقارنة ذلك بزمالئه االخرين،  



وتشمل البيانات األولية الخاصة بالفرد الجوانب الجسمية والصحية واالسرية واالجتماعية وتاريخه الدراسي  

وهواياته ونشاطاته وعاداته وكل ما يضمن دراسة الفرد دراسة شاملة وتحليل جميع العوامل المحيطة  

المشرفين عليه والمرشدين  به ويساعد في جمع هذه المعلومات والبيانات الفرد نفسه واسرته ومعلميه و

 والموجهين واالخصائيين النفسين واالجتماعيين 

 

وهي معلومات تساعد الفرد في التعرف على أنواع   معلومات مهنية تتعلق بأنواع الدراسات والمهن:  -ب 

الفروع والدراسات وفرص العمل والمهن والشروط والمستلزمات الخاصة بها وسبل األعداد لها  

 وتشكل ما يأتي: 

 أهمية المهنة وضرورتها للمجتمع.  .1

 طبيعة المهنة ومتطلباتها.   .2

 الخصائص الفنية الالزمة للمهنة.   .3

 اإلعداد للمهنة.  .4

 فرص الترقي والتقدم في المهنة.  .5

 

 ولعل من أبرز مصادر المعلومات عن المهن والوظائف ما يأتي: 

 إعالنات الوظائف والمهن التي تنشر في الصحف والمجالت.   (1

 المقابالت الشخصية مع مديري الهيئات التجارية والمهنية.  (2

 األدلة الكتابية التي تنشرها بعض معاهد التدريب والمؤسسات التعليمية.   (3

ل بمثل  األحاديث العامة من األخصائيين وأهل التجربة والخبرة عن لعمل وهناك هيئات مختلفة تكف (4

 هذه األحاديث ومنها المدارس والمراكز االجتماعية.  

 الزيارات الشخصية الخاصة للمكاتب والمصانع.   (5

نشاطات التوجيه المهني وبرامجه التي تنشر غالباً في اإلذاعة والتلفزيون كذلك أفالم الفيديو والصور   (6

 المتحركة واستخدامها في األغراض التجارية والتعليمية.  

 الشخصية.  النظريات  (7

 

برزت نظريات ونماذج عديدة تعتمد على الشخصية في مجال االختيار والنمو المهني نشرت ضمن دراسات  

قام بها بعض علماء النفس خالل فترة الخمسينات وتشكلت هذه النظريات على أساس االرتباط بين  

صية المؤثرة في  خبرات الشخص في طفولته المبكرة واتجاهاته وميوله وقدراته بين عوامل الشخ 

 اختياره المهني.  

 

باعتبار أن الفرد يختار وظيفته ومهنته لكونه يرى فيها إمكانية اشباع حاجاته وأن نجاحه في العمل واندماجه  

 به يعبر بالتدريج عن خصائص شخصيته. 

 

 نظرية آن روي:  -1
صاحبة هذه النظرية في االختيار المهني هي آن روي المتخصصة في علم النفس الكلي نياتي وقامت بإجراء  

موضوعات االختيار والنمو المهني استناداً للسمات الشخصية عند العلماء والفنانين  عدة دراسات حول  

 المبدعين وخاصة علماء الطبيعة والفيزياء واالحياء. 



وأكدت من خالل   1964وراجعتها عام  1975في االختيار والنمو المهني عام ونشرت أن روي نظريتها 

 بحوثها حقيقتين أساسيتين وهما: 

تعليل الفروق الفردية الشخصية األساسية التي توجد بين علماء الطبيعة واألحياء والعلوم اإلنسانية   .1

 إلى نوع تفاعلهم مع الناس واألشياء. 

مختلف العلماء تعود في جانب منها إلى تأثيرات ممارسات تربيتهم في  إن االختالفات في شخصيات  .2

 الطفولة. 

 وهي كما يأتي: وتوصلت أن روي إلى مكونات عديدة تشكل محددات لالختيار المهني في نظريتها  

تؤثر خبرات الطفولة في عمليات االختيار المهني لدى الفرد عند وصوله إلى مرحلة اتخاذ قرار هذا   .1

 االختيار.  

هناك عدة عوامل وراثية في الذكاء والقدرات ال تشكل دليالً واضحاً وقطعياً على أهميتها في االختيار   .2

 المهني، ولكن نوع الشخص وكونه ذكراً أم انثى تحدده العوامل الوراثية. 

إن األشخاص الذين يعملون في مهن ووظائف وأعمال ذات توجه نحو الناس يظهرون ميالً لالختالط   .3

 ن وبناء عالقات معهم مثل علماء النفس واالجتماع. باألخري 

إن األسلوب الذي تتطور به الميول والقدرات الخاصة وعوامل الشخصية األخرى هو الذي يتحدد  .4

 بواسطة االتجاهات والمناحي التي تتصرف بها الطاقة النفسية بصورة تلقائية. 

 بنواحي االرضاء واإلحباط في الطفولة.  تتعلق المجاالت التي تتصرف فيها الطاقات النفسية لألفراد  .5

إن النواحي الشعورية والالشعورية تؤثر على إنجازات الفرد وأن المحور األساس لدافعية الشخص   .6

 ال تقتصر على قوة الحاجات الالشعورية وتنظيمها فقط. 

توجيهات الطاقة النفسية  إن النواحي الالشعورية تؤثر على اختيارات الفرد في المجاالت المختلفة وإن   .7

 واهتمامها هي المحدد األساس للميدان أو الميادين التي يختارها الفرد لنفسه. 

 نظرية جون هوالند: -ب 

يعتبر جون هوالند من علماء النفس المشهورين، وهو أستاذ علم النفس بجامعة جون هوبكنز في الواليات  

 اً لتيارين بارزين في علم النفس المهني وهما: المتحدة، وتعد نظريته في االختيار المهني انعكاس 

 التيار األول:  -

يتصف بالطابع الشخصي ويتمثل في الفرض القائل بأن االختيار الذي يقوم به الفرد إنما يمثل امتداد لشخصيته  

ومحاولة لتضمين أساليبه السلوكية والشخصية الواسعة في سياق حياته أو عمله. وأن الميول المهنية  

 فاً لشخصية الفرد. تمثل وص 

 

 التيار الثاني:  -

ويتمثل بالفكرة التي تؤكد أن األفراد يسقطون نظرتهم الى أنفسهم والى دنيا العمل على عناوين وأسماء لعمل  

 وأن هذا التيار مستمد من الطابع الروائي والقصصي. 

 

 وتستند نظرية جون هوالند في االختيار المهني على مقومات وأسس عديدة وهي:  ●



ان معظم االفراد ينظرون للمهن المختلفة والى عالم العمل من خالل عملية التصحيف المهني الذي يقوم   -1

 على خبرات الفرد مع العمل ويستند للدقة والنفعية. 

تتأثر أنماط شخصية االنسان بالعوامل الوراثية والبيئية، وإن كل فرد ينتمي بصفة أساسية الى نموذج معين    -2

 رفاته بنموذج أو نموذجين أخرين في التعامل مع البيئة التي يعيش فيها. وقد تتصل تص

 التأكيد على األنماط الشخصية والنفسية إذ يشبه كل فرد نمطاً من األنماط األساسية الشخصية.  -3

هناك ست أنماط مهنية يتفق كل نوع منها مع استعدادات األفراد ورضاهم وميولهم وتعبر عن اتجاهاتهم   -4

 هم. وهذه البيئات المهنية هي: وقيم

البيئة الواقعية )اآللية( وتتمثل في مهن الميكانيك وتسيير اآلالت وقيادة الطائرات والجرارات   -1

 وغير ذلك. 

بيئة االقناع واالستمالة وتتمثل في بيئات رجال األعمال والسياسيين والمدراء والباعة ممن   -ب 

 يتميزون بمهارة الكالم. 

التقليدية أو االمتثالية ويغلب فيها االهتمام بالعمليات والقواعد والضبط الذاتي الشديد وتتطابق  البيئة    -ج

 مع القوة، كما هو الحال بالنسبة للعاملين بالوثائق والمحفوظات والمحاسبة. 

البيئة المساعدة وتتميز بغلبة طابع تقديم المساعدة والخدمة االجتماعية مثل المعلم والموجه   -د 

 خصائي االجتماعي. واأل

 البيئية العقلية وتظهر في بيئة الفالسفة والعلماء مثل علماء األحياء والرياضيات.  -ه

البيئة الجمالية أو الفنية وتظهر في بيئة الفنانين والموسيقيين ممن يستخدمون التعبير الفني عن   -و

خصية وقلة الضبط الذاتي  أنفسهم وأفكارهم. ويتميزون بتفضيل المهارات الفنية والتفاعالت الش

 والتعبير عن انفعاالتهم بسرعة. 

 هناك ست توجهات مهمة بتناظر البيئات المهنية المذكورة وهي:  -5

 التوجه والنمط الواقعي: –أ 

 يتميز الشخص في هذا النمط بتفضيله النشاطات الحركية البدنية والفنية.         

ياء المحددة مثل األدوات واآلالت ويكره المجردات  ويتم بالتناسق الحركي ويفضل التعامل مع ألش 

 وتعوزه المهارات االجتماعية. 

 التوجه والنمط االجتماعي:  – ب 

ويتميز بالمهارات اللغوية واالجتماعية ويميل الى تقديم الخدمات االجتماعية وينفر من األعمال        

 االجتماعية والشخصية. التي تتصل باآلالت ويتميز بمهارة علية بالعالقات 

 من األمثلة على ذلك: المعلم والمشرف االجتماعي واألخصائي النفسي. 



 التوجه والنمط الفني:  – ج 

وهو فرد يميل للعزلة ومعالجة المسائل من خالل منظور شخصي ويتصف باألصالة والتأمل       

لحال بالنسبة لألشخاص العاملين  ومعاناة التوتر والقلق وتنفسه المهارات الكتابية الحسابية، كما هو ا

 في مجاالت األدب والشعر والموسيقى والرسم كما يتصفون بضعف الميل لنشاط االجتماعي. 

 التوجه والنمط التقليدي: –د 

ويميل الشخص فيه للتعامل مع الملفات واألوراق واألرقام وجمع المعلومات، وهو يتجنب النواحي       

 الثانوية.  الفنية ويميل الى لعب األدوار

 من األمثلة على ذلك: العمل في السكرتارية واألعمال المالية والحسابية واألرشيف. 

 التوجه والنمط التحليلي:  –ه 

ويميل الفرد فيه للتفكير المجرد والتروي والفهم والتنظيم ويحاول فهم العالم المحيط به مستندا للدقة     

مهارات القيادية ومهتم بالبحث العلمي ويتجنب االتصال  والمنهجية، ويتميز بشغفه للمعرفة وتنقصه ال

 الشخصي كما هو الحال بالنسبة للعاملين في مجاالت الرياضيات والعلوم واإلحصاءات.

 التوجه والنمط المهني والتجاري:-و 

وهو شخص يتميز بميله للعمل في المشروعات التي تستهدف تحقيق األرب ويمتاز بقابليته على     

 على اآلخرين والسيطرة عليهم.   فرض نفسه 

ويفتقر للقدرة العلمية ويمتاز باالهتمام بالقوة والمركز كما هو الحال بالنسبة للذين يعملون في البيع  

 وإدارة المشروعات والتسويق. 

ان األشخاص يعملون على البحث عن بيئة يستطيعون فيها استعراض مهاراتهم وامكاناتهم والتعبير    -6

ها، وأن سلوكهم انما هو نتيجة تداخل بين شخصياتهم وخصائص بيئاتهم ويمكن فهم  عنها واستثمار 

 الشخص إذا عرف نموذج شخصيته وكذلك نوع البيئة التي يعيش فيها. 

يؤثر االختبار والتوجيه المهني تأثيرا واضحا على اختيار الفرد للبيئة المهنية المناسبة له سواء   – 7

م يتعرض، وأن مستوى الترتيب الهرمي للبيئة المهنية التي يختارها  تعرض للتردد في اختياره او ل 

فإنه نتيجة ووظيفة لتغيرات أخرى عديدة ويتحدد مستوى الترتيب المهني الهرمي للبيئة المحلية التي  

 يختارها الشخص في ضوء ذكائه وتقييمه الذاتي والعوامل الوراثية والجينية التي تتدخل في ذلك  

ن لقياس أنمتط الشخصية وذلك للمساعدة في عملية االرشاد التوجيه المهني وهاتين  هناك أداتي  –  8

 األداتين هما: 

مقياس التفضيل المهني ومقياس االستكشاف الذاتي الذي تم اعداده بقصد أن يكون أداة في االختيار  

 والتوجيه المهني. 



نه أن يحدد النمط الذي ينتمي اليه  ويتولى المفحوص اإلجابة عن أسألته وتصحيح األسالة بنفسه وبإمكا

من بين أنماط الشخصية الستة المذكورة وذلك من خالل قاموس المصطلحات المهنية وقد نشر هذا  

 (. 1970القاموس عام )

إن االختيار المهني للشخص ال يتأثر بالتوجه المهني الرئيسي المسيطر عليه فحسب، بل يتأثر   – 9

كذلك بالنمط أو النسق الذي عليه ترتيب التوجهات الخمسة األخرى، وإن اتفاق شخصين في توجه  

 رة. رئيسي واحد ال يستلزم أن يتفقا أيضاً في الترتيب الهرمي لبقية التوجهات الخمسة المذكو

هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على االختيار المهني للفرد ومن أبرزها المعرفة الذاتية للفرد   –  10

حول نفسه أي التقييم الذاتي والضغوط االجتماعية والبيئية المختلفة وفرص العمل المتاحة في المجتمع.  

ات هرمة جيدة أقل وأضعف  وإن أثر هذه العوامل والضغوط الخارجية على األفراد الذين لديهم ترتيب

        من تأثيرها على األفراد الذين يمتلكون ترتيبات هرمية شخصية ومهنية غامضة وغير جيدة. 

 

 

 

 انتهت المحاضرة
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