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ملخص

باستخدام  املهني  التخطيط  مهارات  تنمية  يف  مهني  توجيهي  برنامج  أثر  استقصاء  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة املوهوبني أكاديميًّا يف الصف العارش بمحافظة مسقط. وقد شملت عينة 
52 طالًبا وطالبة.  50 طالًبا وطالبة، وضابطة:  102 طالًبا وطالبة، قسمت عشوائيًّا إىل جمموعتني: جتريبية:  الدراسة 
خضعت املجموعة التجريبية للربنامج، وتلقت املجموعة الضابطة أنشطة مهنية. اعتمدت الدراسة عىل املنهج شبه 
التجريبي، وتم استخدام مقياس التخطيط املهني الذي تكون من 48 عبارة، موزعة عىل ستة أبعاد هي: املعرفة بعامل 
العمل، ومعرفة الذات، واملعرفة باملهن، واختاذ القرار املهني، والتخطيط املهني، والتطبيقات املهنية، وقد بلغ معامل 
الثبات للمقياس 0.95. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أفراد املجموعة 
التجريبية ومتوسط استجابات املجموعة الضابطة عىل مجيع أبعاد املقياس يف التطبيق البعدي، وذلك لصالح املجموعة 
التجريبية، كام أظهرت أن هناك فروًقا دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني القبيل 
والبعدي عىل مجيع أبعاد مقياس التخطيط املهني للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وأظهرت نتائج حتليل 
التباين الثنائي عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا ملتغري النوع االجتامعي عىل مقياس التخطيط املهني، وأظهرت أيًضا أن 
الفروق يف األداء بالنسبة ألثر التفاعل بني النوع االجتامعي واملجموعة ليس له داللة إحصائية، كام أشارت النتائج إىل 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني البعدي واملتابعة.
الطلبة  املهني،  التخطيط  مهارات  اإلبداعي،  التفكري  اسرتاتيجيات  توجيهي،  برنامج  المفتاحية:  الكلمات 

املوهوبون أكاديميًّا
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Abstract

This study is aimed to investigate the effect of career guidance program in developing career-
planning skills using creative thinking strategies among academically gifted tenth standard 
students in Muscat. The sample consisted of 102 male and female students that was divided 
randomly into two groups; the experimental group 50 students and the control group 52 students. 
The experimental group underwent the program while the control group underwent career 
activities. The study adopted the quasi-experimental method that used Career Planning Scale, 
which consisted of 48 statements divided into six dimensions: Knowledge of World of Work, Self-
Knowledge, Knowledge of Occupations, Career Decision-Making, Career Planning, Career 
Implementation. The Cronbach’s alpha index of the scale was 0.95. The results showed significant 
statistical differences between the average response of the members in the experimental group 
and the average response of the members in the control group on all scale dimensions in the 
post-experiment implementation in favor of the experimental group and it also showed 
differences between the average of the experimental group in pre and post implementation in 
favor of the posttest. The results of two-way ANOVA analyses showed no statistically significance 
differences on gender variable on the scale and it also showed that differences in performance 
with regards to the interaction effect between gender and group had no statistical significance 
differences. The results also showed that there was no difference in statistical significance 
between the average of the experimental group in post and post two (follow up) implementation 
on all scale dimensions.
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المقدمة

ُتعد مهارة التخطيط سمة من سامت احلياة العرصية يف أي جمتمع؛ حيث إن أي عمل ال يقوم عىل خطة منظمة 
املهنية  اخلطط  بوضع  الناجح  للمستقبل  التخطيط  يرتبط  كام  النجاح،  يالقي  ال  حمددة  أهداف  هلا  واضحة  وبرجمة 
املناسبة للفرد، والتي حتقق له التوافق املهني والنفيس، واالستقرار يف عمل يستمتع بأدائه ويعود عليه وعىل جمتمعه 

بالفائدة.   

املساعدة  أو طلب  أهداف جديدة،  أو وضع  نمط حياهتم،  لتغيري  استعداد  الكثري من األشخاص عىل  هناك 
للتعامل مع عملية البحث عن وظيفة حيققون فيها االستقرار، بعض هؤالء األشخاص جيدون أنفسهم يف وظائف 
وأسلوب حياة بالقليل من التخطيط، والكثري منهم يفتقد الوعي بمهاراته وقدراته وميوله، أو يمتلك خربة قليلة 
باختاذ القرارات، البعض هم أفراد يوجهون أنفسهم للحصول عىل إذن للتخطيط لتوجه جديد يف احلياة، وآخرون 

.)Pink, 2009( يبحثون عن الوضوح يف دوافعهم الداخلية التي تتشكل وفق تفوقهم وأهدافهم واستقالليتهم

مع  يلتقي  حيث  مىض؛  وقت  أي  من  أمهية  وأكثر  ومشوًقا  معقًدا  املهنية  اخلطط  وتطوير  تصميم  أصبح  لقد 
جماالت احلياة الشخصية والعاطفية لألفراد خالل رحلتهم يف احلياة للبحث عن الرىض واجلودة واملعنى لكل خيار 
يقومون به، وتقاس أمهية التخطيط املهني وقيمته بالدرجة التي يساعد هبا الفرد عىل اختاذ قرارات مهنية تعكس نظرة 
صحيحة لنفسه وآماله املتعلقة بتنقالته املهنية املستقبلية.)Capuzzi & Stauffer, 2012( وهو ما أيدته دراسة حديثة 
يف نيوزيالندا عىل جمموعة من املمرضات املتقدمات يف السن أكدن من خالل مقابالت معهن أن معظمهن مل يقمن 
بالتخطيط املهني مسبًقا أبًدا؛ بالرغم من إدراكهن اآلن أمهيته يف مساعدهتن يف فهم اخليارات املهنية التي كانت متوفرة 
 .)Clendon & Walker, 2016( يف مرحلة مبكرة سابقة من حياهتن، وفائدته يف الوقت احلارض يف التخطيط للتقاعد

ذاته،  لتقييم  مهنية  خطة  وضع  عىل  الفرد  تساعد  التي  الرئيسة  اخلدمات  من  املهني  واإلرشاد  التوجيه  وُيعد 
والتعرف إىل عامل العمل وموازنة ذلك بطموحاته ورغباته وميوله لتحقيق أهداف مهنية سليمة وواقعية. وخلصت 
تتضمن:  املهني  اإلرشاد  يف  الفّعالة  املهنية  التدخالت  أن  إىل   )Holand et al., 1981( وآخرون  هوالند  دراسة 
املعلومات املهنية املنظمة بطريقة شاملة والتي يسهل الوصول إليها من قبل املسرتشد، وتقييم املواد واألدوات التي 
املعرفية  والبنية  واألقران،  واجلامعات  املرشدين  من  والدعم  املهنية،  وإمكاناته  للمسرتشد  واضحة  صورة  تعطي 
لتنظيم املعلومات عن الفرد واخليارات املهنية، واألنشطة الفردية، أو اجلامعية التي تقدم مراجعة للمشكالت، أو 

اخلطط املهنية. 

وتشمل خدمات التوجيه واإلرشاد املهني يف املدارس مجيع الطلبة بمن فيهم املوهوبني. ومما ال شك فيه أن 
التقدم والبناء، وهم بحاجة الستثامر  الدافعة نحو  الطلبة املوهوبني ثروة وطنية يف غاية األمهية؛ باعتبارهم الطاقة 
مواهبهم، حتى يسهموا يف تطور جمتمعاهتم وتنميتها )محادنة، 2014 ب(. إن االهتامم هبم جيب أال يقترص فقط عىل 
الربامج  وضع  إىل  ذلك  يتعدى  بل  العقلية؛  قدراهتم  بتنمية  هتتم  التي  والتعليمية  الرتبوية  الربامج  وتوفري  تصميم 

اإلرشادية التي تساعد يف حتقيق الشخصية السوية املتكاملة )معاجيني، 2008(. 
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املراهقة بشكل عام، ولدى املوهوبني بشكل خاص، مرحلة حساسة ومهمة يف حياهتم؛ حيث  وُتعد مرحلة 
تصبح قدراهتم أكثر حتديًدا ونضًجا، وتتضح الفروق الفردية بشكل أكرب بينهم. ويعتقد البعض أن املوهوبني أذكياء 
وليسوا بحاجة ألية مساعدة، مع أهنم قد يواجهون عدًدا من التحديات نتيجة للتفاعل بني خصائصهم الشخصية 
وبيئتهم االجتامعية، أمهها: عدم تفهم األرسة واملدرسة لطبيعتهم واحتياجاهتم، وقلقهم بشأن املستقبل، والتوقعات 
العالية من الوالدين وتدخلهم يف اختياراهتم املهنية، وتعدد امليول والقدرات لدهيم، األمر الذي بقدر ما ُيعد إجيابيًّا 
للموهوب؛ إال أنه قد يؤدي إىل حالة من التوتر بالصف الثاين عرش عند مواجهة الطالب املوهوب موقف االختيار 
قائمة من اخليارات  باختيار هدف مهني واحد ويلغي  يتخذ قراًرا  املتاحة؛ حيث يتوجب عليه أن  البدائل  من بني 
بالنسبة له  تقييًدا للعديد من االهتاممات وامليول  ُيمثل  النجاح فيها، ومما الشك فيه أن ذلك  التي يستطيع  املمكنة 

.) Silverman, 2005 جروان، 2004؛(

املراهقة رضورة  أكاديميًّا عىل وجه اخلصوص يف مرحلة  واملوهوب  بشكل عام  املوهوب  الطالب  إعداد  إن 
ُملحة، وذلك ملساعدته عىل االستقرار يف مهنة تتناسب مع ميوله، وتستثمر قدراته ومهاراته، وتراعي متطلبات سوق 
ااًل يف جمتمعه. وأشارت  العمل، وبالتايل حيقق من خالهلا النجاح الشخيص واملهني ليصبح فرًدا منتًجا ومبدًعا وفعَّ
نتائج دراسة مسحية قام هبا جروان، ألوائل امتحان الثانوية العامة يف األردن، خالل الفرتة من عام 1968م حتى عام 
1987م، والتي شملت 821 طالًبا وطالبة من الفرعني األديب والعلمي فيام يتعلق باالختيار املهني؛ بأن 33% من أفراد 

وا عن رغبتهم يف تغيري ختصصاهتم لو أتيحت هلم فرصة أخرى، كام أفاد 66% منهم بتجاهلهم حلاجة  الدراسة عربَّ
بالسعادة والرضا  العاملني أهنم ال يشعرون  سوق العمل عند اختيار ختصصاهتم اجلامعية، وذكر30% من األوائل 
ا كافًيا، كام أن 60% من العاملني ال يامرسون أعاماًل  ا ومعنويًّ يف العمل؛ ألن ظروف عملهم ال حتقق هلم إشباًعا ماديًّ

تنسجم مع مؤهالهتم وختصصاهتم )جروان، 2004(. 

وتدعم هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة العزاز )2015(، بأنه ينبغي أن يكون لإلرشاد املهني دور مهم يف 
مساعدة الطلبة املوهوبني يف التخطيط ملستقبلهم واختيار األقسام الدراسية والتخصص املرغوب، واالستفادة من 

نقاط الضعف لدهيم بداًل من حتويلها لعائق يمنعهم من النجاح يف املجال الذي يرغبون به.

وُيعد اهتامم سلطنة عامن بخدمات التوجيه واإلرشاد املهني حديًثا؛ حيث كان البدء يف تقديم هذه اخلدمات 
املهني، وتضمنت  التوجيه  أخصائيي  2009/2008، عن طريق  الدرايس  العام  منظم يف  بشكل  املدارس  للطلبة يف 
مهامهم تقديم خدمات إرشادية مهنية للطلبة من خالل مساعدهتم عىل اكتشاف ميوهلم املهنية وسامهتم الشخصية 
املواد  بخيارات  املتعلقة  املهنية  قراراهتم  اختاذ  عىل  ومساعدهتم  املتاحة  العمل  وفرص  الدراسية  الفرص  ومعرفة 
يف  املوهوبني  رعاية  قسم  استحداث  تم  كام   .)2008 املهني،  للتوجيه  الوطني  )املركز  العارش  الصف  يف  الدراسية 
املناسبة  وبناء االسرتاتيجيات  القسم عىل عاتقه وضع اخلطط  الرتبية اخلاصة. أخذ هذا  دائرة  يتبع  الوزارة والذي 
مواهبهم  تنمية  عىل  والعمل  هلم  املقدمة  اخلدمات  بمستوى  والنهوض  فئاهتم  باختالف  املجيدين  الطلبة  لرعاية 

وصقلها )وزارة الرتبية والتعليم، 2010(. 

يف  وأمهيتها  املرحلة  هذه  حساسية  من  وبالرغم  العارش،  الصف  يف  أكاديميًّا  املوهوب  للطالب  بالنسبة  أما 
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التوجيه  برامج مهنية خاصة من قبل أخصائي  أو  أية خدمات إرشادية،  له  املهني، فال خُتصص  التخطيط ملستقبله 
املهني باملدرسة. ويتعارض هذا مع مواجهة الطلبة املوهوبني العديد من التحديات أمهها: الظهور املبكر لالهتاممات 
وامليول املهنية، والرتدد يف االختيار املهني؛ مما يؤكد عىل دور املرشدين املهنيني يف فهم هذه التحديات التي قد ُتعقد 
عملية االختيار املهني للطلبة املوهوبني، وقيامهم بمساعدة اآلخرين مثل الرتبويني وصانعي القرار والعامة يف فهم 
احتياجات هؤالء الطلبة، وأن يكون هلم دور فَعال يف إزالة احلواجز التي متنع الطلبة املوهوبني من التقدم يف نموهم 
التدخالت  التي هتدف لتقييم  التجريبية الداعمة  التعليمية، خصوًصا الربامج  املهني من خالل الربامج اإلرشادية 

.)Muratori & Smith, 2015( املهنية، والتي نالحظ ندرهتا يف أدبيات املوهوبني

أكاديميًّا  املوهوبني  العارش  الصف  لطلبة  مهنية  وإرشادية  توجيهية  برامج  توفري  ُيعد  ذكره،  تم  ما  ضوء  ويف 
الدراسة،  إليه هذه  ما تسعى  الدراسية واملهنية، وهذا  الطالب  ُمفرتق طرق يف حياة  ُتشكل  رضورة؛ كوهنا مرحلة 
بتصميم برنامج توجيهي مهني يف تنمية مهارات التخطيط املهني باستخدام اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي لطلبة 

الصف العارش املوهوبني أكاديميًّا يف حمافظة مسقط. 

مشكلة الدراسة:

املهني هي فرضية نالحظ  التخطيط  التوجيه واإلرشاد يف  إىل  املوهوبني ال حيتاجون  بأن  الشائع  االعتقاد  إن 
املواصلة  ويستطيعون  املهني  والتطور  النمو  عملية  يفهمون  أهنم  تفرتض  والتي  املوهوبني،  أدبيات  يف  انتشارها 
أن  نجد  متاًما،  العكس  وعىل  عالية،  وقدرات  متنوعة  ميواًل  المتالكهم  به  يرغبون  مهني  خيار  أي  يف  والنجاح 
 Kurt, 2016; Muratori & Smith,( املوهوبني حيتاجون متابعة طويلة املدى للتخطيط األكاديمي واملهني بانتظام

.)2015; Ogurlu et al., 2015

القائمون عىل  التي ُينصح هبا املرشدون  التوجيهية واإلرشادية  ويضيف قطناين )2009( أن من أهم الربامج 
بصورة  الربامج  هذه  مثل  تقديم  إمهال  ويؤثر  للمستقبل.  بالتخطيط  املختصة  الربامج  هي  املوهوبني  الطلبة  رعاية 
منظمة ومتكاملة عىل دافعية التعلم واإلنجاز للموهوبني، وعىل طموحاهتم املستقبلية، ونموهم املهني واختياراهتم 

الدراسية، أو املهنية )جروان، 2004(. 

ونيوزلندا  كندا  يف  الباحثني  من  كثري  قبل  من  اهتامًما  املوهوبني  الطلبة  وإرشاد  توجيه  موضوع  القى  وقد 
 Blackett &( وأملانيا؛ حيث أوصت الدراسات بأمهية إعداد الربامج التي ُتعنى بالتخطيط املهني السليم هلذه الفئة

 .)Heransson, 2005; Heller, 2005; Lupart et al., 2005

كام توصلت العديد من الدراسات العربية إىل أن املشكالت املهنية تأيت يف مقدمة املشكالت التي يعاين منها 
املوهوبون )إبراهيم ورضوان، 2013؛ اخلرابشة وعربيات، 2008؛ العاجز ومرجتى، 2012(.

وعىل الرغم من اجلهود املبذولة لتقديم اخلدمات اإلرشادية املهنية للطلبة يف سلطنة عامن عامة، وللموهوبني 
خاصة إال أهنا غري كافية؛ حيث أكدت دراسة الرويشدي )2013( أن احلاجات املهنية لدى طلبة احللقة الثانية من 
التعليم األسايس 5-10 تأيت يف الرتتيب األول حلاجات الطلبة اإلرشادية. كام توصلت دراسة احلجرية )2014( والتي 
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شملت الطلبة املتفوقني )املوهوبني أكاديميًّا( بالصف احلادي عرش إىل أن احلاجات املهنية تأيت يف املرتبة األوىل يف 
ترتيب جماالت احلاجات النفسية. ووصف حممد )2015( جهود رعاية املوهوبني يف السلطنة بأهنا أنشطة ال ختضع، 

غالًبا، لتقييم األثر، وتفتقد االستمرارية والتكاملية والتوثيق، كام أهنا ال ُتعد مشاريع، أو برامج.

ومن خالل سؤال استطالعي مفتوح عىل جمموعة من أخصائيي التوجيه املهني لعينة بلغ عددها 22 يف حمافظة 
مسقط بتاريخ 2016/10/26، ملعرفة مدى امتالك طلبة الصف العارش املوهوبون أكاديميًّا ملهارات التخطيط املهني 
ومدى توفر برامج وخدمات توجيهية خاصة هبم، أوضحت النتائج عدم امتالك هؤالء الطلبة خلطة مهنية واضحة هبا 
أهداف حمددة، وعدم الرتكيز عىل استكشافهم لذواهتم، كام أشارت االستجابات إىل عدم وجود برامج يف التخطيط 
من  الرغم  عىل  ومتعددة؛  عالية  بقدرات  تتمتع  كوهنا  ُمهملة،  فئة  البعض  اعتربها  حيث  الفئة،  هبذه  خاصة  املهني 
إشارة األخصائيني إىل مالحظتهم للرتدد يف اختاذ القرار عند الكثري من هؤالء الطلبة، ودعمت النتائج بشكل كبري 
مالءمة تطبيق الربنامج للصف العارش، كوهنا املرحلة التي يتم فيها توزيع الطلبة وفق املواد االختيارية متهيًدا الختيار 
التخصصات املتعلقة بمهنة املستقبل. وهذا يؤيد ما ذكرته العزاز )2015(، بأن من أهم مهام املرشد املهني يف هذه 
املرحلة مساعدة املوهوبني يف حتديد اهتامماهتم، ثم إعطائهم الوقت الكايف للتخطيط ملستقبلهم باختاذ القرارات املهنية 

السليمة؛ لتجنب وصوهلم إىل مرحلة اجلامعة وما بعدها دون اختاذ قرار، مما يؤدي إىل تنقّلهم من مهنة إىل أخرى.

وانطالًقا من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة وخربة فريق البحث، وحرصهم للدراسات الُعامنية املتاحة يف 
قواعد البيانات التي تناولت فئة املوهوبني وهي: )اجلميل، 2006؛ والبلوشية، 2016؛ واحلبسية، 2015؛ واحلبسية، 
1999؛  والعمري،  2002؛  والعزري،  2015؛  وآخرون،  والزبيدي  2008؛  والرواحية،  2014؛  واحلجرية،  2016؛ 

وكاظم وآخرون، 2010؛ واملخيني، 1999(؛ وجد أن هذه الدراسات قد ركزت عىل السامت الشخصية واخلصائص 
السلوكية واحلاجات النفسية والقدرات التحصيلية والكشف عن املوهوبني ورعايتهم. ومل تتناول أية دراسة جانب 
اخلدمات اإلرشادية والتوجيهية املهنية هلذه الفئة اهلامة من الطلبة؛ مما يؤكد احلاجة هلذه الدراسة يف امليدان الرتبوي 
املهني  التخطيط  تنمية مهارات  برنامج توجيهي مهني يف  أثر  باختبار  واإلرشادي املحيل، وُيكسبها صفة األسبقية 

باستخدام اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي لطلبة الصف العارش املوهوبني أكاديميًّا بمحافظة مسقط.

أهمية الدراسة:

األهمية النظرية:

انسجام هذه الدراسة مع التوجهات العاملية احلديثة واملعارصة التي تنادي برضورة االهتامم بربامج التوجيه 	 
 .)Muratori & Smith, 2015( واإلرشاد املهني للموهوبني وتنميتها

ُتعد هذه الدراسة الُعامنية األوىل – يف حدود علم فريق البحث – التي توفر برناجمًا توجيهيًّا مهنيًّا للطلبة املوهوبني 	 
أكاديميًّا بالصف العارش، حيث إن مجيع الدراسات السابقة يف جمال التوجيه واإلرشاد املهني استهدفت طلبة 
الصف العارش عموًما، كام أهنا تعالج موضوًعا جديًدا حمليًّا، ونادًرا عربيًّا، وهو تنمية مهارات التخطيط املهني 
واملكتبة  العامنية،  للمكتبة  إضافة  ُتعد  وبالتايل  املوهوبني،  للطلبة  اإلبداعي  التفكري  اسرتاتيجيات  باستخدام 

العربية عموًما، ومرجًعا للمهتمني هبذا املوضوع.
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ستساعد هذه الدراسة يف توجيه ُصناع القرار واملسؤولني باملركز الوطني للتوجيه املهني بوزارة الرتبية والتعليم 	 
يف البدء باالهتامم بتوفري خدمات إرشادية خاصة للطلبة املوهوبني أكاديميًّا تتناسب مع احتياجاهتم ومشكالهتم 

املهنية.

األهمية التطبيقية:

يمكن االستفادة من الربنامج التوجيهي من قبل الباحثني، أو أخصائي التوجيه املهني يف املدارس، أو املختصني 	 
يف هذا املجال، كونه برنامج مستند إىل أسس علمية، وتم التحقق من فعاليته. 

ُيعد مقياًسا 	  التخطيط املهني )Career Planning Scale( الذي  ُتعد أول دراسة عربية تستخدم مقياس 
2008م، والذي يمكن استخدامه من قبل املتخصصني يف اإلرشاد والتوجيه املهني للتعرف  حديًثا طور عام 
عىل مستوى التخطيط املهني وحتديد مهارات التخطيط املهني التي حتتاج إىل تنمية ومتابعة لدى طلبة الصف 

العارش. 

ستكون هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات أخرى يف جمال التوجيه واإلرشاد للطلبة املوهوبني أكاديميًّا مما 	 
يثري احلقل املعريف، وستساعد يف تصميم الربامج التوجيهية واإلرشادية املناسبة هلذه الفئة من الطلبة لالستفادة 

التطبيقية منها. 

أهداف الدراسة:

اختبار أثر برنامج توجيهي مهني يف تنمية مهارات التخطيط املهني باستخدام اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي.. 1

معرفة ما إذا كان هناك داللة إحصائية ملتغري النوع االجتامعي يف مستوى مهارات التخطيط املهني. . 2

التفكري اإلبداعي يف تنمية مهارات  ولتحقيق ذلك، تم إعداد برنامج توجيهي مهني قائم عىل اسرتاتيجيات 
التخطيط املهني، وقياس أثره باستخدام مقياس التخطيط املهني.

أسئلة الدراسة:

بناء عىل أهداف الدراسة حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن هذا التساؤل:

هل الربنامج املقرتح يؤثر يف بناء وتغيري التوجيه املهني لدى طالب الصف العارش املوهوبني أكاديميًّا؟

فرضيات الدراسة:

التجريبية . 1 املجموعة  أفراد  استجابات  متوسطات  بني   5α ≤ 0.0 عند مستوى  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد  ال 
ومتوسطات استجابات أفراد املجموعة الضابطة عىل مقياس التخطيط املهني يف التطبيق البعدي. 

توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى α ≤ 0.05 بني متوسط استجابات أفراد املجموعة التجريبية يف التطبيقني . 2
القبيل والبعدي. 
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يف . 3 التجريبية  املجموعة  أفراد  استجابات  متوسط  بني   α ≤ 0.05 عند مستوى  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد  ال 
مهارات التخطيط املهني ُتعزى ملتغري النوع االجتامعي. 

يف . 4 التجريبية  املجموعة  أفراد  استجابات  متوسط  بني   α ≤ 0.05 عند مستوى  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد  ال 
التطبيقني البعدي واملتابعة. 

مصطلحات الدراسة:

الربنامج التوجيهي املهني: وُيعَرف إجرائيًّا بأَنه عمل منظم هادف ُوضع وفًقا خلطة زمنية حمددة ملجموعة من  	
الطلبة، ويقدم معلومات لتنمية مهارات التخطيط املهني بناًء عىل نظرية سوبر، ويتضمن أنشطة ومتارين قائمة 
عىل اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي، ويتكون الربنامج من 13 جلسة، بواقع 4 إىل 5 جلسات يف األسبوع، مدة 

اجللسة 55 دقيقة.

التخطيط املهني ))Career Planning: »عملية استكشاف الفرد لذاته وعامل العمل، واختاذ قرار، وبناء خطة  	
الفرد عىل امتالك رؤية واضحة عن ذاته وميوله  Liptak, 2008((. وهو قدرة  عليه، ثم تطبيق هذه اخلطة« 
ومهاراته وقيمه واهتامماته، ووعيه بأمهية وكيفية استكشاف عامل العمل واملهن، واالستفادة من ذلك يف وضع 
 .)Liptak, 2008( اخلطة  هذه  بتطبيق  القيام  ثم  مهنية،  قرارات  واختاذ  واقعية،  مهنية  أهداف  تتضمن  خطة 
وُتعَرف مهارات التخطيط املهني، إجرائيًّا لغايات هذه الدراسة، بأهنا: الدرجة الكلية التي حيصل عليها طلبة 
الصف العارش املوهوبني أكاديميًّا من خالل استجاباهتم عىل األبعاد الستة ملقياس التخطيط املهني املبني عىل 
املهني،  والتخطيط  القرار،  واختاذ  باملهن،  واملعرفة  الذات،  ومعرفة  العمل،  بعامل  املعرفة  وهي:  سوبر  نظرية 

والتطبيقات املهنية.

النظرية، أو  	 »نشاط عقيل هادف، تنتج عنه أفكار جديدة، مبتكرة وغري مألوفة للمواقف  التفكري اإلبداعي:   
التطبيقية يف جمال من املجاالت التعليمية، أو احلياتية، بحيث تتصف هذه احللول والنتاجات باحلداثة واجلدة 

والتعقيد« )محادنة، 2014 أ، ص16(. 

اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي: هي جمموعة من الطرائق واألساليب التي ُتستخدم لتنمية التفكري اإلبداعي  	
أسلوب  املشكالت،  حل  أسلوب  التعاوين،  التعلم  أسلوب  األدوار،  متثيل  أسلوب  املناقشة،  طريقة  مثل: 
الطرق  جمموعة  بأهنا:  إجرائيا  وُتَعرف   .)2015 الكريم،  وعبد  )رزوقي  املفتوحة  األسئلة  الذهني،  العصف 

واألساليب التي تم االعتامد عليها يف تصميم أنشطة ومتارين الربنامج التوجيهي املهني. 

املجاالت  	 من  أكثر  أو  ما،  جمال  يف  األداء  من  مرتفًعا  مستًوى  يظهر  الذي  الطالب  »هو  املوهوب:  الطالب 
األكاديمية، أو غري األكاديمية التي حتظى بالقبول واالستحسان االجتامعي« )القمش، 2011، ص 25(.

حيقق  الذي  »الطالب  بأنه  ُيَعرف  عامن  بسلطنة  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعريف  حسب  امُلجيد  الطالب  أن  كام 
مستويات عالية من األداء« )وزارة الرتبية والتعليم، 2010 أ، ص5(. وتشري التقارير بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة 
عامن إىل أن استخدام )الطالب املجيد( هو لفظ جمتمعي يستخدم للتعبري عن الطالب املوهوب سواء يف األنشطة، 
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الطالب  الدراسة هو:  أكاديميًّا يف هذه  املوهوب  للطالب  2015(. والتعريف اإلجرائي  التحصيل )احلبسية،  أو يف 
الذي حيصل عىل نسبة 90% فأكثر يف املعدل العام، أو يف ماديت العلوم والرياضيات خالل العامني السابقني )كاظم 
الذي حيصل عىل  الطالب  بالسلطنة؛ حيث إن  باملدارس احلكومية  املطبق  النظام  2010(. وذلك حسب  وآخرون، 

درجة 90 وأعىل حيصل عىل معدل ممتاز. 

اإلطار النظري 

تعريف ومكونات التخطيط المهني

يصف شحادة )2006( التخطيط بأنه املواءمة بني ما هو مطلوب وما هو متاح عمليًّا؛ لتحقيق أهداف معينة، 
خالل فرتة زمنية حتددها اخلطة، بأقل جهد. فالتخطيط هو بوصلة حتديد االجتاه املرغوب واملرسوم إلنجاح األعامل 

واإلنجازات، وهو الدليل نحو املستقبل؛ وصواًل إىل األهداف املطلوبة )أبو النرص، 2014(.

له،  مهني  ذايت  مفهوم  بتطوير  ببطء  الفرد  فيها  يقوم  االكتشاف،  فهو عملية مستمرة من  املهني  التخطيط  أما 
ُيعد  كام   .)Manolescu, 2003( لديه  القيم  ونظام  وطموحاته،  ودوافعه،  واحتياجاته،  وقدراته،  ملهاراته،  كنتيجة 
عملية مستمرة منهجية شاملة تتضمن القيام بخطط واضحة، ودقيقة، ومناسبة للمستقبل هتدف إىل التطور املهني 

.)Antoniu, 2010; Clendon & Walker, 2016( وحتليل الفرص وتقييم الذات والنتائج

أن  إال  تعقيدها  يف  املهني  التخطيط  أنظمة  اختالف  من  بالرغم  أنه   )Antoniu, 2010( أنطوين  يؤكد  كام 
لتنفيذ  والتخطيط  األهداف،  ووضع  الواقع،  وتقييم  واختبار  الذات،  استكشاف  التالية:  العنارص  تتضمن  مجيعها 
الذات،  التعرف عىل  الذي يتضمن:  للفرد  املهني  املستقبل  هذه األهداف. ويتفق ذلك مع نموذج ختطيط وتطوير 
وعىل االختيارات املهنية، وتنمية إمكانيات األفراد وتوجيهها لتحقيق أهدافهم املنشودة والرضا عن عملهم )ماهر، 

.)2009

وتشري الدراسات امليدانية يف الوطن العريب إىل وجود أربع فئات من طلبة التعليم الثانوي امللتحقني بالتعليم 
التخصص  40% منهم مل خيتاروا  أن  املطلوب؛ حيث ُوجد  للتخصص  اختيارهم  العايل تم تصنيفهم حسب صحة 
25% فقط هم من قاموا  20% أن اجلامعة، أو التخصص مل حيقق هلم طموحاهتم، وكان ما نسبته  املناسب، كام ذكر 
باختيار التخصص املناسب، وأفاد 15% بعدم اكرتاثهم بعملية االختيار )احلسيني، 2012(. لذلك ُيعد وجود خطة 
به  يسرتشد  دلياًل  باعتبارها  مفيًدا،  الثانوية  املرحلة  وخاصة  الدراسة،  مرحلة  خالل  تطبيقها  يمكن  متكاملة  عامة 
الطالب، مما جينبه احلرية والرتدد يف اختيار مهنة املستقبل؛ حيث إن عدم اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب يرض 

بعملية االختيار )احلميدي، 2014(.  

اإلرشاد والتخطيط المهني للموهوبين

يؤثر االستقرار املهني يف العمل كثرًيا عىل االستقرار النفيس؛ حيث يساعد يف إشباع الكثري من احلاجات النفسية 
ا يؤدي إىل توافقه النفيس واملهني يف عمله وحياته بصفة  واملادية، ولذا يعد اختيار املوهوب الصحيح ملهنته عاماًل هامًّ

عامة )قطناين، 2009(. 
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املوهوبني  ومعرفة  وعيهم  زيادة  للموهوبني  املهني  اإلرشاد  أهداف  أهم  من  بأن  ب(   2014( محادنة  ويرى 
بأدوارهم املهنية املختلفة. وهذا ما أكدته دراسة الصبحي )2010( عىل الطلبة املوهوبني يف املرحلة الثانوية، والتي 
أشارت إىل أن الوعي املهني يتصدر عوامل التنبؤ باالختيار املهني، فاملوهوب يمكن أن يتأثر يف خياراته ليس بقدراته 

العقلية التي تعترب الركيزة األوىل يف تصنيفه كموهوب، ولكن أيًضا، بالوعي واملعلومة التي يمتلكها.

ومما سبق تتضح أمهية دور التوجيه واإلرشاد املهني يف مساعدة الطالب املوهوب عىل رسم مساره املهني وتوفري 
اهتاممات  وحتديد  اكتشاف  يف  املهنية  واخلربات  للتجارب  املوهوبني  تعريض  ويساعد  له.  املناسبة  املهنية  األنشطة 
الصيفية،  والربامج  النوادي  مثل  املدرسة،  خارج  إضافية  فرص  خالل:  من  ذلك  ويتم  معينة،  مهنية  ومسارات 
ومساعدهتم يف إجياد نامذج قدوة صحيحة، وتشجيعهم عىل القيام بمشاريع مستقلة يف جماالت اهتامماهتم، والقيام 
بمشاريع خدمة املجتمع، باإلضافة إىل تشجيع املرشدين، بإرشاكهم يف وظائف مؤقتة؛ للتعرف عىل املجاالت املهنية 

 .)Gottfredson, 2005( املختلفة، والقراءة عن املهن يف اإلنرتنت والكتب والدوريات العلمية

كام يمكن تصنيف برامج اإلرشاد للطلبة املوهوبني يف ثالث جمموعات رئيسة تغطي جماالت النمو االنفعايل 
املهنية،  واالهتاممات  امليول  كشف  التالية:  األساسية  العنارص  املهني  املجال  يتضمن  حيث  واملهني،  واملعريف 
واالستكشاف املهني، وحتليل املهن وتصنيفها، ومصادر املعلومات املهنية، واجتاهات سوق العمل، واختيار املواد 
واملسارات الدراسية، واختبار القبول للجامعات، وإجراءات االلتحاق باجلامعات، ومهارات اختاذ القرار املهني، 

وعنارص السري الذاتية وتفسريها )جروان، 2004(.

معرفة الذات 	

ُتعد املرحلة الثانوية مرحلة مصريية بالنسبة للطالب املوهوب، تتكون فيها هويته االجتامعية املستقلة التي متنحه 
عىل  باالعتامد  إليه  يصل  الذي  املناسب  القرار  اختاذ  من  متكنه  وإمكانياته،  وقدراته  باحتياجاته  الوعي  من  مستوى 

اكتشافه لذاته )العزاز، 2015(.

وتسهم عملية استكشاف الذات يف رسم الصورة الشخصية للطالب، وتسمح له أن يتعرف عىل صفاته ومواهبه 
وحتديد نقاط القوة والضعف يف شخصيته. إن معرفة الطالب لذاته تساعده عىل زيادة الدقة يف اختياره ملهنته، وتعتمد 
عىل وعيه باخلصائص الشخصية وكمية املعلومات التي يدركها عن نفسه، حيث إن خصائص الفرد من املحددات 
وموهبته  وسامته  واجتاهاته  وقيمه  وميوله  واستعداداته  وذكاءه  قدراته  تتضمن:  والتي  املهنة،  اختيار  يف  األساسية 
الفرد يف  املؤثرة يف قرار  العنارص الشخصية  2009(. كام أضاف ماهر )2009( أن أهم  2014؛ قطناين،  )احلميدي، 
حتديد وظيفته استنادا عىل مبدأ »اعرف نفسك تعرف وظيفتك« هي: قيم العمل، واملهارات، والنمط املفضل للعمل، 

والظروف الشخصية والعائلية، والدوافع. 

معرفة عالم العمل والمهن 	

حيتوي سوق العمل العاملي عىل ما يقارب من 20000 وظيفة ومهنة ينبغي استكشافها؛ وذلك بالبحث والتقيص 
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للحصول عىل معلومات كافية عن الوظائف املتاحة، مما يساعدنا عىل حرص اهتامماتنا بواحدة، أو جمموعة منها تكون 
متناسبة مع ميولنا ومهاراتنا، ومتوافقة مع التخصص املهني املرغوب )احلسيني، 2012(. 

العمل،  رشوط  ملعرفة  مقابالت  يتضمن  الذي  املتعمق  املهني  باالستكشاف  الطلبة  قيام  أمهية  يؤكد  وذلك 
وواجبات وحقوق املوظف، والراتب املتوقع يف مؤسسات العمل التي يرغبون هبا، خصوًصا الطلبة املوهوبون يف 
املرحلة الثانوية الذين حيتاجون إىل معلومات مفصلة، تتعلق باختيار الكلية، واحلصول عىل البعثات، وأنامط احلياة 

 .)Silverman, 2005 املتعلقة بمهن خمتلفة )قطناين، 2009؛

ويرى ماهر )2009( أن اختاذ القرار باختيار املهنة، أو الوظيفة املناسبة يتطلب منا القيام بجمع معلومات عن 
الكثري من املهن والوظائف، والتعرف عىل مسؤولياهتا وظروف العمل فيها وأجورها، ومتطلبات التعيني من حيث: 
التعليم، واخلربة املطلوبة، والتدريب، والصفات الشخصية واملهارات، وذلك باالستفادة من مصادر احلصول عىل 
هذه املعلومات، والتي تضم: املصادر احلكومية، والكتب املتخصصة يف هذا املجال، ومواقع اإلنرتنت املهتمة بمجال 
املهن والوظائف، وأنظمة اإلرشاد املهني املحوسبة، ومراكز التوظيف واملهن، وإجراء املقابالت مع شاغيل الوظائف 
العمل من  تتضمن:  والتي  للعمل،  اجلديدة  باألنامط  الفرد  تعريف  العمل، كام يضيف رضورة  وزيارهتم يف موقع 
املنزل، والتوظيف الذايت، واملشاركة يف الوظيفة، والعمل املؤقت، والوظائف اإلضافية، والعمل احلر الذي يستثمر 

فيه الفرد أفكاره وقدراته التي تتالءم مع ميوله، ومهاراته وال تقيده يف وظيفة حمددة.

وضع األهداف المهنية 

ُتشكل السنوات الثالثة األخرية للدراسة بالنسبة للفرد احللقة األخرية من التعليم يف املدرسة، ولعل أبرز ما 
يميزها قيامه بوضع جمموعة من األهداف الشخصية املرتبطة بتوفري األمان واالستقرار له يف حياته املستقبلية. ويقوم 
الطالب يف هذه املرحلة بتحديد األهداف املهنية متهيًدا الختيار مهنة املستقبل، بحيث تكون أهداف واقعية، حمددة 
بزمن، ويكون هناك توضيح للمهام واخلطوات واملشكالت التي تعرتض هذه األهداف، فالتفكري املنظم للمستقبل 
املهني يكون بقيام الفرد بتوسيع عدد االختيارات والبدائل أمامه، ومن ثم تصفيتها باستبعاد ما هو غري مالئم، حتى 

يصل إىل عدد حمدود من املهن املناسبة له )ماهر، 2009(.

وما  املدرسة  يف  املتوفرة  والفرص  باالختيارات  املوهوب  تعريف  يف  رئيًسا  دوًرا  املهنيون  املرشدون  ويلعب 
بعدها ومساعدته عىل اكتشاف األهداف املهنية، مع أن بعضهم هيملون مناقشة البدائل املتوفرة للموهوب، ومنحه 

 .)Silverman, 2005( التوجيه يف جمال اخلطط املهنية، أو جمال اختيار املهنة، أو التقدم لبعثة

اتخاذ القرار المهني  	

ُيعترب اختاذ القرار املهني من أهم املجاالت التي تتطلب تقديم اإلرشاد للموهوب؛ حيث تشكل عملية اختيار 
باعتباره شخًصا متعدد االهتاممات؛ مما جيعله حائًرا يف  له  النفسية  املهنة مصدًرا للضغوط واملشكالت واألزمات 
االختيار بني أكثر من مهنة، أو ختصص درايس قد تتساوى فيهام قدراته؛ لذا فإنه ُيتوقع من املرشدين املهنيني مساعدته 
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يف التعامل مع العوامل التي حتدد توقعاته املهنية، ومنها ما يرتبط بالتخطيط املهني، ونظرة املوهوب لنفسه وقدراته 
 .)Ogurlu et al., 2015 قطامي، 2015؛(

وقد قام ستيوارت بدراسة )Stewart, 1999( ناقش فيها أهم الصعوبات التي يواجهها املوهوبون أكاديميًّا 
عند اختاذ القرار املهني، وتوصل إىل أن أبرزها: تضييق اخليارات املهنية، والرتدد يف اختاذ القرار، واختاذ خيار مهني 
الطلبة املوهوبون للضغط من  املقربني. ويتعرض  مبكر، واحلاجة إىل نامذج قدوة مهنية، والضغط من األشخاص 
الوالدين واملعلمني واملرشدين وغريهم؛ لتحقيق مستوى عاٍل من النجاح األكاديمي واملهني، ويتلقون دائاًم رسالة 
مفادها أن امتالكهم القدرة واملهارات لاللتحاق بمجال مهني معني، حُيتم عليهم اختياره حتى لو كانت اهتامماهتم 

.)Muratori & Smith, 2015( وميوهلم يف مكان آخر

يف  تتجىل  املوهوبني  وإرشاد  توجيه  عملية  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  إحدى  بأن   )2009( قطناين  ذكر  كام 
أسلوب تعامل آبائهم معهم بالضغط عليهم من خالل عدم إعطائهم حرية اختاذ القرار بشأن اختيار مهنة املستقبل، 
أو تقييدهم باإلرصار عىل اتباع خطوات آبائهم مما يعيق عملية اإلرشاد. األمر الذي يناقض الدور الذي يفرتض 
أن تقوم به أرسة املوهوب والذي يتمثل يف تشجيعه عىل االستقالل واالعتامد عىل الذات، وتوجيهه توجيًها واقعيًّا 

عقالنيًّا يف جو يتسم بالوعي واملرونة والتسامح )احلميدي، 2014(.

النموذج النظري للدراسة )نظرية سوبر النمائية(

 .)Super, 1980, p283( »ف سوبر املهنة بأهنا »سلسلة من املواقع التي حيتلها الفرد خالل رحلة حياته لقد عرَّ
كام قدم سوبر العديد من املفاهيم التي تأسست عليها النظريات احلديثة، فمنذ بداياته نادى بأن الناس يتبعون ميوهلم، 
وصفاهتم، وخصائصهم الشخصية التي تنعكس عىل اختيارهم ملهنهم، كام ذكر أنه بالرغم من أن كل مهنة تتطلب 
جمموعة من الصفات اخلاصة إال أهنا مرنة بشكل كاف للعديد من األشخاص لينجحوا هبا، وأن األفراد يتفاوتون يف 
مستوى كفاءهتم للوظائف بناًء عىل ميوهلم وقدراهتم، فالفرد يكون أكثر كفاءة يف الوظيفة التي تطابق ميوله وقدراته، 

 .)Salomone, 1996( واعترب النمو املهني عملية ديناميكية مستمرة تتبع نمًطا يمكن التنبؤ به

وفهمهم  األفراد  وعي  كيفية  بأن  افرتض  حيث  الذات؛  مفهوم  فكرة  عىل  سوبر  نظريات  مجيع  تأسست  لقد 
ألنفسهم خالل فرتة زمنية حمددة سيؤثر عىل قراراهتم وممارستهم املهنية ملهنهم ورضاهم عنها، ويبدأ اكتامل الذات 
بدرجة كبرية بنهاية مرحلة املراهقة املتأخرة، كام تتحدد طبيعة ونمط املهنة بالظروف االقتصادية واالجتامعية وقدرات 
الفرد العقلية وحياته الشخصية والفرص املتاحة له؛ حيث إن نضج القدرات وامليول يعترب عاماًل مكّماًل ملساعدة 
 Giannantonio & Hurley-Hanson,( الفرد وإرشاده يف تنمية مفهومه لذاته املهنية، واختيار املهنة املناسبة له فعال

.)2006; Niles & Harris-Bowlsbey, 2009

الوقت  وبمرور  األربعينات،  أوائل  يف  املهني  النمو  يف  احلياة  مراحل  استكشاف  يف  البحث  يف  سوبر  بدأ 
النمو، واالستكشاف، والتأسيس، واالحتفاظ،  املهنية إىل مخس مراحل:  نمو اإلنسان  نظريته وقسم مراحل  طور 
 14 واالنفصال، وبالنسبة للصف العارش فإنه يقع ضمن مرحلة االستكشاف بحسب النظرية والتي متتد من عمر 
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إىل 24 سنة، حيث تتميز هذه املرحلة باختبار الذات واالستكشاف املهني، وذلك لتحديد األولويات املهنية وربطها 
بأهداف التعليم الثانوي واجلامعي والتدريب املهني، كام يمر الفرد خالل هذه املرحلة بعملية التبلور التي تكون بني 
عمر 14 وُعمر 18 سنة، وهي فرتة تشكل األهداف املهنية عن طريق الوعي وإدراك املصادر املهنية املتاحة والتقييم 

 .))Brown, 2007 واالهتامم املهني

النضج  بمفهوم  متعلقة  لنظريته،   1963 سنة  جديدة  بإضافة  سوبر  قام  النظرية  بلورة  من  الحقة  مرحلة  ويف 
املهني، فالنضج املهني كام يرى سوبر يتيح املجال أمام املراقب لتقييم نسبة ومستوى تطور الفرد بالنسبة إىل املسائل 
املتعلقة بالعمل، فالكثري من سامت النضج املهني مثل التخطيط وقبول املسؤولية والوعي باألوجه املفضلة للمهنة 
قد ثبت أهنا تكون غري منظمة وغري مستقرة يف فرتة السنوات الثالثة يف املدرسة الثانوية، وكلام كان األشخاص أكثر 
يرى سوبر  وعليه  املتقدمة؛  املراحل  ذلك عىل نضجهم يف  انعكس  كلام  األسايس  التاسع  الصف  منذ  مهنيًّا  نضًجا 
أن النضج املهني للطلبة يف الصف التاسع يتنبأ بمستقبل الطلبة واجتيازهم لألهداف التطورية يف املراحل الزمنية 

.)Zunker, 2006( الالحقة

لقد ركز سوبر عىل احلاجة إىل فهم عملية اختاذ القرار املهني يف مرحلة االستكشاف، ويتم مالحظة هذه املرحلة 
 Giannantonio( خالل فرتة املراهقة؛ حيث يبدأ األفراد بجمع معلومات أكثر حتديًدا عن أنفسهم وعن عامل العمل
يف  مجعها  يتم  التي  املعلومات  من  دقة  أكثر  والبيانات  املعلومات  هذه  أن  وباعتبار   .)& Hurley-Hanson, 2006

مرحلة النمو التي تسبقها، فإن قيمة وأمهية اإلرشاد املهني يف هذه املرحلة تتمثل يف القدرة عىل تعزيز وتشجيع مجع 
 Graham,( البيانات الدقيقة املطلوبة من املصادر املهنية الصحيحة؛ مما يساعد الطلبة عىل اختاذ قرارات مهنية سليمة
2015). باإلضافة إىل أن اختاذ قرارات مهنية غري ناضجة، بدون االعتامد عىل املعلومات الواقعية الصحيحة املنسجمة 

.)Nevil & Super, 1988( مع املهنة، ومعرفة الفرد لذاته، قد تقلل من النجاح والرىض املهني

ُتعنى باالستكشاف املهني تؤدي إىل زيادة كبرية يف معرفة الطالب  التي  لقد أظهرت الدراسات بأن الربامج 
بمهارات التخطيط لديه، وتنميتها، واستخدامه ملصادر االستكشاف املهني، حيث إن دور اإلرشاد يف هذه املرحلة 
 Graham, 2015; Nevil &( هو دمج الطرق التي تقدم قيمة للمهنة بواسطة استكشافها والعمل بقعالية يف احلياة

.)Super, 1988

استراتيجيات التفكير اإلبداعي 

ُيعد التفكري اإلبداعي من مهارات القرن احلادي والعرشين املهمة للطلبة الختيار مهنة املستقبل )احلميدي، 
اإلجابات  تنوع  تتمثل يف  فريدة،  بخاصية  فيه  اإلنتاج  يتميز  مفتوح  نسق  تفكري عىل  بأنه  وُيعّرفه جلفورد   .)2014

املنتجة التي ال حتدها املعلومات املعطاة )العيارصة، 2013(. كام تزود هذه املنهجية الطلبة بإطار عمل منظم؛ لتحليل 
أفكارهم يف مواقف غري تقليدية، ومتكينهم من مواجهة املشكالت بدافعية )سعادة، 2003(. 

ويرى كل من رزوقي وعبد الكريم )2015( والعيارصة )2013( أن هناك العديد من االسرتاتيجيات واألساليب 
التي تؤدي إىل تنمية التفكري اإلبداعي، وتساعد يف خلق جيل مبدع، أمهها: 
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وتقويم  	 وحتليل  لفهم  واآلراء  األفكار  تبادل  إىل  وهتدف  والتحفيز،  املشاركة  عىل  وتعتمد  املناقشة:  طريقة 
موضوع، أو فكرة، أو حل مشكلة ما.

أسلوب متثيل األدوار: وهو أحد أساليب التدريب الذي ُيكسب الطلبة خربة تعليمية مبارشة بأسلوب مبسط  	
تتيح هلم فرص املامرسة وزيادة الفهم وإعطاء التغذية الراجعة.

أسلوب التعلم التعاوين: وهو جمموعة من االسرتاتيجيات التي تتضمن العمل اجلامعي والتفاعل بني الطلبة  	
داخل جمموعات صغرية للوصول إىل األهداف املرغوبة. 

التي  	 واملعلومات  املعارف  مستخدما  الفرد  هبا  يقوم  التي  العمليات  جمموعة  وهو  املشكالت:  حل  أسلوب 
يمتلكها يف التغلب عىل موقف للوصول إىل حل مناسب من عدة بدائل.

التفكري اإلبداعي وتعتمد عىل استمطار وإنتاج أفكار  	 أسلوب العصف الذهني: وهو اسرتاتيجية هامة حتفز 
وآراء إبداعية من األفراد يف جمموعة؛ حلل مشكلة معينة وفق قواعد حمددة تتقيد هبا املجموعة.

األسئلة املتشعبة اجلواب )املفتوحة(: وتعترب اسرتاتيجية قوية لتشجيع التفكري املبدع، حيث يفكر الطالب يف  	
اجتاهات متشعبة ويقوم بإنتاج إجابات جديدة كامًّ ونوًعا، وهي فرصة ملامرسة تفكريه املستقل وتنمية قدرته عىل 

التعبري يف املجموعة. 

خارج 	  والتفكري  الست،  بالقبعات  التفكري  وأسلوب  السلة،  كرة  لعبة  نمط  عىل  املناقشة  أسلوب  ُيعد  كام 
)العبد  الفعالة  اإلبداعي  التفكري  اسرتاتيجيات  من  واالستكشاف  والتنبؤ  اإلبداعية،  واألسئلة  الصندوق، 

وشهوان، 2013(. 

إن االهتامم باملوهوبني ال يقترص عىل إقامة برامج مراعية للتطورات العاملية يف ميدان املوهبة فقط؛ حيث إن 
إقامة برامج عفوية بال منهجية واضحة، أو خطة منظمة لن حتقق أهدافها ولن تؤيت ثامرها )السكاكر، 2011(. ويعترب 
تفكريهم.  خصائص  مع  ويتناسب  املوهوبني،  برامج  يف  فّعااًل  السابقة  اإلبداعي  التفكري  اسرتاتيجيات  استخدام 
حلب  الطبيعي  وامليل  واملثابرة،  واحلامس،  الرسيع،  التفكري  مثل:  املنطقي،  التفكري  بخصائص  يتصف  فاملوهوب 
االستطالع، والدافعية العالية للمعرفة، كام أنه يتميز بقدرته العالية عىل التساؤل املستمر وحتديد السبب والنتيجة 
التوجيهي  تنفيذ أنشطة ومتارين الربنامج  2015(. لذلك ستستخدم تلك االسرتاتيجيات واألساليب يف  )قطامي، 

املهني.

الدراسات السابقة 

سعت دراسة باتون وآخرون (Patton et al., 2004) إىل التعرف عىل الفروق بني الذكور واإلناث للتفاؤل، 
عينة  وضمت  املراهقني،  عند  املهني  واالستكشاف  بالتخطيط  التنبؤ  يف  واألهداف،  والتوقعات  الذات،  واحرتام 
optimism واحرتام الذات  التفاؤل  الثانوية الذين طبقوا مقاييس  467 من الطلبة االسرتاليني يف املرحلة  الدراسة 
املهني  career goalsوالتخطيط  املهنية  واألهداف   career expectations املهنية  والتوقعات   self	esteem
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النظرية  عىل  الدراسة  فرضيات  بناء  وتم   ،career exploration املهني  واالستكشاف   career planning
االجتامعية املعرفية )SCCT( والنظرية املعرفية التحفيزية االرتباطية )CMR(، وخلصت الدراسة إىل عدم وجود فروق 
دالة إحصائيًّا ُتعزى ملتغري النوع االجتامعي يف العالقة بني األهداف املهنية والتوقعات املهنية، وبني التخطيط املهني. 
يف حني وجدت فروق دالة إحصائيًّا لصالح اإلناث يف االستكشاف املهني، وتم مناقشة النتائج يف ضوء النظريتني. 

العائيل  التدخل  أنامط  عىل  التعرف   (Hargrove et al., 2005) وآخرون  هارجروف  دراسة  واستهدفت 
واجتاهات التخطيط املهني واهلوية املهنية لطلبة املرحلة الثانوية يف صفوف 9 إىل 12 والذين تراوحت أعامرهم بني 14 
إىل 18 سنة، يف مدينة صغرية يف الشامل الرشقي من بنسلفانيا، حيث اختربت مدى تأثري أنامط التدخل العائيل )نوع 
العالقة األرسية، وأهداف األرسة، ودرجة التنظيم والسيطرة يف النظام األرسي( يف توقع اهلوية املهنية واجتاهات 
التخطيط املهني لطلبة املرحلة الثانوية الذين يعيشون مع أرسهم، وقام 123 من الطلبة بإكامل مقاييس البيئة األرسية 
 Career Planning التخطيط املهني  Vocational Identity، واجتاهات  املهنية  Family Environment، واهلوية 

يف  والتعاطف  الرتابط  )درجة  األرسية  العالقة  نوع  أن  من  الرغم  عىل  أنه  الدراسة  نتائج  وأشارت   ،Attitudes

األرسة( تلعب دوًرا صغرًيا، ولكنه فّعال ومهم يف توقع املراهقني الجتاهاهتم يف التخطيط املهني. 

واستهدفت دراسة احلرازنة )2006( معرفة فاعلية برنامج إرشاد مجعي يف اكتساب مهارة االختيار املهني لدى 
عينة من طالبات الصف العارش يف حمافظة الزرقاء، حيث تم تطبيق الدراسة عىل عينة بلغ عددها 20 طالبة، 10 يف 
املجموعة التجريبية و10 يف املجموعة الضابطة، وفحص أثر الربنامج اإلرشادي )املتغري املستقل( عىل املعلومات 
املهنية واختاذ القرار املهني ومفهوم الذات )املتغريات التابعة(، وتم بناء الربنامج استناًدا عىل املنهج املعريف السلوكي، 
التعريف  هي:  أساسية  مواضيع  مخسة  من  تكون  كام  دقيقة،   50 منها  الواحدة  مدة  إرشادية،  جلسة   11 يف  وُطبق 
املهني.  القرار  تأثريات األرسة واملجتمع، واختاذ  املهنة، والتعامل مع  الذات، واستكشاف  بالربنامج، واستكشاف 
وقد  الذات.  مفهوم  ومقياس  املشكالت،  حل  ومقياس  املهنية،  املعلومات  مقياس  من  الدراسة  أدوات  وتكونت 
القرار  واختاذ  الذات  مفهوم  بتحسني  يتعلق  فيام  الربنامج  فعالية  إىل  البعدية  اإلحصائية  التحليالت  نتائج  أشارت 
املهني وزيادة املعلومات املهنية، كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات 
املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي واالختبار التتبعي فيام يتعلق باختاذ القرار املهني، يف حني كان هناك فروق 
دالة إحصائيًّا فيام يتعلق باكتساب املعلومات املهنية لصالح االختبار البعدي بالرغم من ضآلة الفروق بني املتوسطات 

البعدية والتتبعية.

الذاتية يف  الكفاءة  بني  العالقة  إىل معرفة  بدراسة هدفت   )Gushue et al., 2006( وقام جوشوا وآخرون 
اختاذ القرار املهني، واهلوية املهنية، وسلوك االستكشاف املهني لدى الطلبة األفارقة األمريكيني يف املرحلة الثانوية، 
و11،  و10   9 صفوف  يف  وكانوا  سنة،  و19   15 بني  أعامرهم  تراوحت  الطلبة  من   72 من  الدراسة  عينة  وتكونت 
Career Decision- حيث قام الطلبة بإكامل جمموعة من املقاييس، منها مقياس الكفاءة الذاتية يف اختاذ القرار املهني

البحث عن  أنشطة  My Vocational Situation ومؤرش  املهني  Making Self-Efficacy Scaleومقياس موقفي 

وأشارت   ،Demographics Questionnaire ديموغرايف  واستبيان   Career Search Activities Index املهن 
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نتائج الدراسة إىل أن ارتفاع الكفاءة الذاتية يف اختاذ القرار املهني لدى الطلبة مرتبط بمشاركتهم الكبرية يف أنشطة 
االستكشاف املهني. 

الطلبة  معرفة  تقييم  إىل  هدفت  دراسة   )Williams-Diehm & Lynch, 2007( ولينش  وليامز  أجرى  كام 
وتصوراهتم حول عملية التخطيط الفردي االنتقايل يف والية تكساس، وتكونت عينة الدراسة من 103 من الطلبة 
ممن يتلقون خدمات التعليم اخلاص يف مدرسة ثانوية، حيث قام الطلبة بإكامل استبانة من عرشة أسئلة حول معرفتهم 
وآرائهم بعملية التخطيط االنتقالية التي استخدمت يف الدراسة الثانوية، وأشارت نتائج الدراسة إىل حاجة الطلبة 
ملزيد من التوجيه واملساعدة من قبل معلميهم، أو عن طريق برامج خاصة ختفف العبء عن املعلمني، وأظهرت 

النتائج أن الطلبة مل يكن لدهيم علم حول التخطيط املهني الفردي.

املهني  التخطيط واالستكشاف  وقام روجرز وآخرون )Rogers et al., 2008( بدراسة دور الشخصية يف 
للمراهقني بناًء عىل النظرية االجتامعية املعرفية، حيث اختربت الدراسة دور الشخصية والدعم االجتامعي ومتغريات 
الدالة عىل االستعداد للتخطيط  التوقعات اخلارجية واألهداف يف تفسري األفعال  الذاتية ودور  النظرية يف الكفاءة 
واستخدم  سنة.  و12  و11   10 عمر  يف  األسرتاليني  الطلبة  من   414 الدراسة  عينة  وبلغت  املهني.  واالستكشاف 
الباحثان العديد من املقاييس وهي قائمة النمو املهني Career Development Inventory ومقياس الكفاءة الذاتية 
يف اختاذ القرار املهنيCareer Decision-Making Self-efficacy Scale ومقياس توقعات نتائج اختاذ القرار املهني 
 ،Career Goals Scale ومقياس األهداف املهنية Career Decision-Making outcome Expectancies Scale

وأشارت النتائج إىل أن مستويات التخطيط املهني كانت عالية؛ عندما كان الدعم االجتامعي وحتديد األهداف عالًيا.   

بينام أجرت الصبحي )2010( دراسة حول الوعي املهني، وتشّكل اهلوية املهنية، وعالقتهام باالختيار املهني، 
املكرمة.  مكة  بمدينة  الثانوية  باملرحلة  األكاديمية  املتغريات  بعض  ضوء  يف  والعاديني،  املوهوبني  من  عينة  لدى 
بتطبيق  قامت  حيث  املقارن(.  والسببي  واالرتباطي،  )االستطالعي،  الوصفي  املنهج  استخدام  تم  ذلك  ولتحقيق 
أدوات دراستها والتي شملت: )مقياس الوعي املهني، ومقياس رتب اهلوية املهنية، ومقياس اهلوية املهنية، ومقياس 
الوضع املهني، ومقياس حل املشكالت لقياس القدرة عىل اختاذ القرار املهني(، وذلك عىل عينة من 363 من املوهوبني 
والعاديني من املرحلة الثانوية من الذكور واإلناث، ومن ختصصات ومستويات دراسية خمتلفة. وقد أظهرت النتائج 
كام  واملوهوبني.  العاديني  للطلبة  املهني  االختيار  وبني  املهنية،  واهلوية  املهني  الوعي  بني  دالة  إجيابية  عالقة  وجود 

أشارت بأن عوامل التنبؤ باالختيار املهني، وفًقا ألمهيتها، هي: الوعي املهني، وحتقيق اهلوية، وتشتت اهلوية.

وتناولت دراسة وودز وآخرون )Woods et al., 2010( فحص فعالية دروس حول مهارات عملية ختطيط 
بالتخطيط  املتعلقة  واملفاهيم  املصطلحات  الدروس  الراشدين، وتضمنت هذه  إىل حياة  املدرسة  الطلبة من  انتقال 
تناولت  كام  مستقبلهم.  حول  مناقشات  يف  الطلبة  ومشاركة  املصري،  وتقرير  التخطيط  مهارات  وتنمية  واالنتقال، 
الدراسة تصورات الكفاءة الذاتية حول عملية التخطيط، وتضمنت عينة الدراسة 45 من الطلبة يف صفوف 7 إىل 12، 
تم اختيارهم عشوائيًّا، من ثالثة مدارس خمتلفة من اجلزء اجلنويب الغريب يف الواليات املتحدة، وقسموا إىل جمموعتني، 
جتريبية ضمت 19 طالًبا وطالبة، وجموعة ضابطة تكونت من 16 طالًبا وطالبة، وتم استخدام اختبار املعرفة االنتقالية 
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 Alternate transition البديل  االنتقالية  املعرفة  واختبار   ،Primary transition knowledge test األسايس 
Student self-efficacy scale، وخلصت الدراسة إىل أن  knowledge test ومقياس الكفاءة الذاتية للطالب 

طلبة املجموعة التجريبية الذين تلقوا التدريب حول التخطيط أصبح لدهيم معرفة كبرية وزيادة يف الكفاءة الذاتية 
حول عملية التخطيط وبشكل دال إحصائيًّا.  

وهدفت دراسة طولية لروجرز وكريد )Rogers & Creed, 2011( إىل اختبار دور التخطيط واالستكشاف 
املهني للمراهقني بناًء عىل النظرية االجتامعية املعرفية، وبلغت عينة الدراسة 631 من الطلبة يف صفوف 10 و11 و12. 
Career Development Inventory، ومقياس  املهني  النمو  قائمة  املقاييس وهي:  الباحثان عدًدا من  واستخدم 
الكفاءة الذاتية يف اختاذ القرار املهني Career Decision-Making Self-efficacy Scale، ومقياس توقعات نتائج 
املهنية  األهداف  ومقياس   Career Decision-Making outcome Expectancies Scale املهني  القرار  اختاذ 
التنبؤ  يف  املهنية  األهداف  وحتديد  الذاتية  للكفاءة  فّعااًل  دوًرا  هناك  أن  النتائج  وأظهرت   .Career Goals Scale

بالتخطيط واالستكشاف املهني يف مجيع الصفوف، كام أن طلبة الصف العارش كانوا أكثر كفاءة يف اختاذ القرار املهني 
عند حصوهلم عىل دعم أكرب للقيام باالستكشاف املهني، وتم مناقشة النتائج يف ضوء النظرية االجتامعية املعرفية.   

واستهدفت دراسة املطريي )2015( معرفة أثر مادة تدريبية يف اإلرشاد املدريس املهني عىل التخطيط واختاذ 
من  منهن  عينة  الدراسة عىل  تطبيق  تم  حيث  الكويت،  بدولة  العارش  الصف  املوهوبات يف  الطالبات  لدى  القرار 
التجريبية،  املجموعة  22 يف  45 طالبة؛  بلغ عددهن  األكاديمي،  والتحصيل  االبتكاري  والتفكري  الذكاء  مرتفعات 
املتغريين  التدريبية عىل  املادة  أثر  التجريبي ملعرفة  التصميم شبه  الدراسة  و23 يف املجموعة الضابطة. واستخدمت 
التابعني )التخطيط، واختاذ القرار(، حيث تضمن الربنامج 13 جلسة مدة الواحدة منها 90 دقيقة. وتكونت أدوات 
التدريبية  واملادة  )ب1(،  الصورة   	 كرايتس  املهني  القرار  اختاذ  ومقياس  التخطيط،  مهارات  مقياس  من  الدراسة 
املجموعتني  بني  األداء  يف   0.05 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  وقد  اإلرشادية. 
الضابطة والتجريبية لصالح املجموعة التجريبية، وتشري هذه النتائج إىل فعالية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات 

التخطيط واختاذ القرار لدى عينة الدراسة. 

كام قامت العزاز )2015( بدراسة للكشف عن العالقة بني الوعي املهني والقرار املهني لدى الطلبة املوهوبني 
يف املرحلة الثانوية، يف مدارس الرشاكة واملدارس احلكومية باململكة العربية السعودية، وتم استخدام املنهج الوصفي 
يف  و94  احلكومية  املدارس  يف   88 منهم  الثانوية  املرحلة  يف  املوهوبني  من  وطالبة  طالًبا   182 من  تكونت  عينة  عىل 
مدارس الرشاكة. وتم تطبيق مقياس الوعي املهني ومقياس القرار املهني، وتبني من النتائج أن مستوى الوعي املهني 
كان مماثاًل لدى كل من طلبة املدارس احلكومية ومدارس الرشاكة، كام أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة 
بني الوعي املهني والقرار املهني للموهوبني، وأوصت الدراسة برضورة االهتامم باإلرشاد املهني للموهوبني يف مجيع 

املراحل التعليمية. 

ويف دراسة حديثة قامت هبا كليندون وووكر )Clendon & Walker, 2016( هدفت إىل التعرف عىل فائدة 
بلغت عينة  51 و60 عاًما، حيث  تراوحت أعامرهن بني  السن  املتقدمات يف  املمرضات  لعينة من  املهني  التخطيط 
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الدراسة 46 ممرضة، تم تقسيمهن يف مخس جمموعات تركيز، ضمت 7 إىل 12 مشاركة يف كل جمموعة، واستخدمت 
الباحثتان املقابالت شبه املنظمة التي تراوحت بني ساعة وساعتني ونصف، حيث تم حتليل بيانات املقابالت باملنهج 
االستقرائي العام، وتوصلت الدراسة بأن معظم املشاركات مل يقمن بالتخطيط املهني سابًقا أبًدا بالرغم من إدراكهن 
اآلن بأمهيته يف مساعدهتن يف فهم اخليارات املهنية التي كانت متوفرة يف مرحلة مبكرة سابقة من حياهتن، وفائدته يف 
الوقت احلارض يف التخطيط للتقاعد خصوًصا من الناحية املالية، كام أفادت املشاركات بأهنن كن دائاًم يعتقدن بأن 
التخطيط املهني هي عملية اقتناص فرص مناسبة لوضعهن العائيل، وأنه بالنسبة هلن يرتبط باملزيد من التعليم، أو 

الرتقي يف السلم الوظيفي بداًل من اعتباره هنًجا منظاًم يساعدهن يف اختيار املهنة. 

يشري استعراض الدراسات السابقة إىل مدى اهتامم الباحثني بالتخطيط املهني، فقد ركزت العديد من الدراسات 
 Woods et 2006؛ املطريي، 2015؛ عىل بناء برامج توجيهية وإرشادية يف التخطيط املهني مثل دراسة )احلرازنة، 
al., 2010(، كام تناولت الدراسات األخرى عالقة التخطيط املهني بمتغريات أخرى، كاختاذ القرار، واألهداف 

املهنية، والتوقعات املهنية، واالستكشاف املهني، واهلوية املهنية، والوعي املهني، ومفهوم الذات، والعالقة األرسية 
اإلجيابية الفّعالة، والدعم االجتامعي، والكفاءة الذاتية. والتي كانت دائاًم عالقة ارتباطية موجبة مما يؤكد عىل أمهية 

هذه املفاهيم وتأثريها يف عملية التخطيط املهني.

كذلك يمكن القول بأنه عىل الرغم من أن الدراسة احلالية اتفقت مع بعض الدراسات السابقة يف بناء برنامج 
تنفيذ  يف  اإلبداعي  التفكري  اسرتاتيجيات  عىل  باعتامدها  تتميز  الدراسة  هذه  أن  إال  املهني؛  التخطيط  يف  توجيهي 
التخطيط  العربية، وهو مقياس  الدراسات  أنشطة الربنامج، واستخدامها ملقياس جديد مل يتم استخدامه سابًقا يف 
تناولت   	 البحث  فريق  دراسة حملية 	 يف حدود علم  أي  توجد  أنه ال  كام   .)Career Planning Scale( املهني 
تنمية مهارات التخطيط املهني للطلبة املوهوبني أكاديميًّا، وهناك ندرة يف الدراسات العربية، حيث كانت الدراسة 
التي سيتم  احلالية  الدراسة  املوهوبات فقط، وبذلك ختتلف عن  استهدفت  التي  املطريي )2015(  الوحيدة دراسة 

تعميم نتائجها عىل الذكور واإلناث. 

المنهجية واإلجراءات

منهج الدراسة:

تسعى الدراسة إىل استقصاء أثر برنامج توجيهي مهني يف تنمية مهارات التخطيط املهني باستخدام اسرتاتيجيات 
التفكري اإلبداعي لطلبة الصف العارش املوهوبني أكاديميًّا، لذلك تم االعتامد عىل املنهج شبه التجريبي، والذي يتمثل 
يف تطبيق أداة الدراسة )مقياس التخطيط املهني( قبليًّا عىل املجموعتني التجريبية والضابطة، ثم تنفيذ املعاجلة عىل 
والتي  للمعاجلة  اخلاضعة  غري  الضابطة  باملجموعة  ومقارنتها  التوجيهي،  الربنامج  خالل  من  التجريبية  املجموعة 
تتلقى أنشطة التوجيه املهني من قبل أخصائي التوجيه املهني، ومن ثم إجراء قياس بعدي للمجموعتني الضابطة 
والتجريبية، لفحص أثر املتغري املستقل وهو )الربنامج التوجيهي املهني( عىل املتغري التابع وهو )التخطيط املهني(، 
يليه تطبيق القياس التتابعي للتأكد من مدى فعالية الربنامج. واجلدول )1( يوضح التصميم شبه التجريبي للدراسة 

احلالية.
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جدول )1( التصميم شبه التجريبي للدراسة

اختبار متابعةاختبار بعدينوع املعاجلةاختبار قبيلاملجموعة

تنفيذ برنامج توجيهي مهنيالتجريبية

×تنفيذ أنشطةالضابطة

مجتمع الدراسة:

مسقط  حمافظة  مدارس  مجيع  العارش يف  الصف  أكاديميًّا يف  املوهوبني  الطلبة  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  تكون 
بسلطنة عامن للعام الدرايس 2017/2016، وهذا يشمل مجيع الطلبة احلاصلني عىل نسبة 90% فأكثر، يف املعدل العام، 

أو يف ماديت العلوم والرياضيات خالل العامني السابقني. 

عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من 50 طالًبا وطالبة يف املجموعة التجريبية، و52 طالًبا وطالبة يف املجموعة الضابطة، 
من طلبة الصف العارش املوهوبني أكاديميًّا يف حمافظة مسقط، حيث تم اختيار إحدى واليات املحافظة عشوائيًّا، 
ثم اختيار مدرستني من مدارس الذكور التي هبا صف عارش يف الوالية بطريقة عشوائية، مثلت إحدامها املجموعة 
الضابطة واألخرى املجموعة التجريبية، كام تم أيًضا اختيار مدرستني من مدارس اإلناث التي هبا صف عارش يف 
بالنسبة لإلناث، وتم  التجريبية  الوالية بطريقة عشوائية، ومثلت إحدامها املجموعة الضابطة واألخرى املجموعة 

تطبيق الربنامج التوجيهي املهني عىل املجموعة التجريبية. 

باختيار  يقومون  املرحلة  بنهاية هذه  الطلبة  العارش؛ ألن  الصف  الدراسة من طلبة  أفراد عينة  اختيار  تم  وقد 
موادهم الدراسية متهيًدا الختيار املسار املهني املناسب هلم، حيث تعد تنمية مهارات التخطيط املهني مفيدة وفعالة 
بالنسبة هلم. فطلبة الصف العارش بحاجة إىل مساعدة من قبل املرشدين املهنيني؛ لتطوير رؤية واضحة الستخدام 
القرار املهني ووضع األهداف املهنية الختيار التخصص املناسب، والتعرف عىل مميزات ومهارات  مهارات اختاذ 
وقيم العمل إلعداد أنفسهم لاللتحاق بالكليات واجلامعات، أو معاهد التدريب، أو مؤسسات العمل، أو العمل 

 .)Capuzzi & Stauffer, 2012( احلر؛ مما يزيد من فرصهم بالنجاح

خطوات اختيار العينة: 

اختيار إحدى واليات حمافظة مسقط عشوائيًّا.	 

حرص املدارس التي تضم الصف العارش للذكور واإلناث باملديرية العامة للرتبية والتعليم بمحافظة مسقط 	 
بوالية السيب التي وقع االختيار عليها بشكل عشوائي.
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إعداد قائمة بأسامء مدارس الذكور بالوالية، ثم عمل بطاقات حتتوي عىل أرقام حسب عدد مدارس الذكور، 	 
واختيار بطاقتني عشوائيًّا لتمثل أحد املدرستني املجموعة التجريبية واألخرى املجموعة الضابطة، ثم حرص 

مجيع الطالب املوهوبني أكاديميًّا يف املدرستني حيث بلغ عدد الطالب 22 يف كل مدرسة.

التي 	  املدرسة  28 يف  أكاديميًّا  املوهوبات  الطالبات  بلغ عدد  اإلناث حيث  ملدارس  نفسها  اتباع اخلطوات  تم 
مثلت املجموعة التجريبية و30 يف املدرسة التي مثلت املجموعة الضابطة. واجلدول )2( يوضح توزيع عينة 

الدراسة البالغ عددها 102 وفًقا ملتغري النوع االجتامعي. 

جدول )2( توزيع عينة الدراسة وًفقا ملتغري النوع االجتامعي )ن=102(

النوع االجتامعي
الضابطةالتجريبية

النسبةالعددالنسبةالعدد

42.3%4422%22ذكور

57.7%5630%28إناث

100%10052%50املجموع

أدوات الدراسة

أوًل: مقياس التخطيط املهني 

لبتاك  بتطويره  قام  وقد   )Career Planning Scale( املهني  التخطيط  مقياس  احلالية  الدراسة  استخدمت 
)Liptak, 2008(؛ بناًء عىل نظرية سوبر؛ حيث إن اهلدف األسايس للمقياس هو مساعدة األشخاص لتحديد مدى 
لبتاك  وقام  املهنية،  خطتهم  وتطوير  وتنفيذ  حتديد  يف  ومساعدهتم  ملهنهم،  للتخطيط  الالزمة  للمهارات  امتالكهم 
بالتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس، حيث تراوح معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية بني 
)0.78-0.99(، كام تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة إعادة االختبار حيث تراوح بني )0.86-0.93(. وهذه 

النتائج تدعم استخدام املقياس ألغراض الدراسة احلالية.

ويتكون املقياس من 48 عبارة موزعة عىل ستة أبعاد، ويتضمن كل بعد 8 عبارات، ويقوم الطالب بقراءة كل 
التدرج اخلاميس: أوافق بشدة، أوافق، غري متأكد، غري موافق، غري موافق بشدة،  عبارة ثم جييب عليها من خالل 
وتعطى هذه البدائل الدرجات: )5، 4، 3، 2، 1( عىل الرتتيب، وأعىل درجة يمكن أن حيصل عليها الطالب يف البعد 
الواحد هي )40( وأقل درجة هي )8(، كام أن أعىل درجة يمكن أن حيصل عليها يف املقياس هي )240( وأقل درجة 

هي )48(. 

ويوضح جدول )3( أبعاد املقياس، وعدد الفقرات، وأرقام الفقرات املنتمية لكل بعد. 
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جدول )3( أبعاد مقياس التخطيط املهني، وعدد فقراته، وأرقام الفقرات املنتمية لكل بعد

أرقام الفقراتعدد الفقراتالبعدم

1-88املعرفة بعامل العمل1

9-816معرفة الذات2

17-824املعرفة باملهن3

25-832اختاذ القرار املهني4

33-840التخطيط املهني5

41-848التطبيقات املهنية6

صدق املقياس: 

تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس يف صورته األولية من خالل عرضه عىل 8 حمكمني من املختصني يف 
جمال اإلرشاد، وعلم النفس الرتبوي، والقياس والتقويم، وذلك بعد ترمجة املقياس إىل اللغة العربية، وعمل ترمجة 
عكسية إىل اإلنجليزية )Back-translation( للتحقق من صدق الرتمجة. وقد تم االستفادة من خربات املحكمني 
واألخذ بمالحظاهتم املتعلقة باملقياس وعباراته من حيث صحة الرتمجة، ووضوح العبارات، ودقة صياغتها اللغوية، 
100% عىل مجيع عبارات  ومناسبتها للبيئة املحلية، وإضافة أية مالحظات أخرى مناسبة، وكان هناك اتفاق بنسبة 

املقياس من املحكمني، مع وجود مالحظات بسيطة إلعادة صياغة بعض املفردات منها: 

كلمة )معرفة( يف العبارة »لدي معرفة بالتغريات التي حتدث يف سوق العمل« أعيدت صياغتها إىل: )وعي(.. 1

إعادة صياغة أخصائي مهني إىل: )أخصائي توجيه مهني( لتتناسب مع البيئة املحلية.. 2

  وبذلك تم قبول مجيع عبارات املقياس البالغ عددها )48( بعد إجراء التعديالت يف صياغة بعض املفردات.  

ثبات املقياس: 

تم التحقق من ثبات املقياس بتطبيقه عىل عينة استطالعية بلغ عددها )42( طالًبا وطالبة من الصف العارش من 
غري أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ للمقياس ككل، ولكل بعد من أبعاده، كام 

هو موضح يف جدول )4(.

جدول )4( قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس التخطيط املهني وللمقياس ككل

معامل ألفا لكرونباخعدد الفقراتالبعدم

80.82املعرفة بعامل العمل1

80.82معرفة الذات2
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80.85املعرفة باملهن3

80.81اختاذ القرار املهني4

80.84التخطيط املهني5

80.88التطبيقات املهنية6

480.95املقياس ككل

تراوحت بني )0.81–0.88(، وبلغ )0.95(  املقياس  الثبات ألبعاد  بأن قيم معامالت  يتضح من جدول )4( 
للمقياس ككل، وهي قيم تدل عىل ثبات املقياس وصالحيته للتطبيق.

التكافؤ بني أفراد املجموعتني التجريبية والضابطة

للتحقق من تكافؤ املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياس القبيل وفًقا ملتغري النوع االجتامعي، تم حساب 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، كام هو موضح يف جدول )5(.

مقياس  عىل  القبيل  التطبيق  يف  الدراسة  عينة  ألفراد  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات   )5( جدول 
التخطيط املهني وفق متغري النوع االجتامعي واملجموعة

النوعالبعد
الضابطة )ن=52(التجريبية )ن=50(

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

املعرفة بعامل العمل
3.000.402.890.56ذكور

3.010.463.190.60إناث

معرفة الذات
3.500.413.530.60ذكور

3.440.363.680.67إناث

املعرفة باملهن
3.090.562.980.69ذكور

3.050.483.240.79إناث

اختاذ القرار املهني
2.700.473.080.66ذكور

2.990.393.000.72إناث

التخطيط املهني
2.530.382.900.51ذكور

2.850.742.660.73إناث
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التطبيقات املهنية
2.310.482.380.46ذكور

2.470.762.390.61إناث

البعد الكيل
2.850.322.960.46ذكور

2.970.393.030.57إناث

النوع االجتامعي واملجموعة،  ملتغري  املهني وفًقا  التخطيط  دالة إحصائيًّا يف  إذا كانت هناك فروق  ما  وملعرفة 
استخدم حتليل التباين الثنائي )two-way ANOVA(. وأظهرت نتائج التحليل عدم داللة الفروق بني املجموعتني؛ 
والداللة   ،]0.76  =)93 ]ف)6،   0.95 االجتامعي  النوع  ملتغري   Wilks’ Lambda ملبدأ  ويلكس  قيمة  بلغت  حيث 
 ،]0.44  =)93 ]ف)6،   0.97 املجموعة  ملتغري   Wilks’ Lambda ملبدأ  ويلكس  قيمة  وبلغت  0.600؛  اإلحصائية 

والداللة اإلحصائية 0.851، وهذه النتائج تشري إىل تكافؤ املجموعتني يف متغريي النوع االجتامعي واملجموعة.

ثانًيا: الربنامج التوجيهي املهني:

التفكري  اسرتاتيجيات  باستخدام  املهني  التخطيط  مهارات  تنمية  يف  املهني  التوجيهي  الربنامج  تصميم  تم 
اإلبداعي، وذلك بعد االطالع عىل األدبيات والدراسات املرتبطة بموضوع الدراسة، حيث تم االعتامد عىل نظرية 
سوبر يف بناء الربنامج، وعىل اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي كأساليب يف تنفيذ أنشطة الربنامج. يتكون الربنامج 
الثاين للمقياس(، ومعرفة عامل العمل  من أربعة حماور لتنمية مهارات التخطيط املهني وهي: معرفة الذات )الُبعد 
واملهن )الُبعدين األول والثالث(، ومهارات التخطيط املهني )الُبعدين الرابع واخلامس(، والتطبيقات املهنية )الُبعد 
اعتامًدا  الربنامج  التدّرج يف حمتوى حماور وجلسات  الربنامج وصياغته ومراعاة  أهداف  تم حتديد  السادس(، وقد 
بتعريف  الذات(  األول )معرفة  املحور  ويبدأ  الربنامج،  بموضوع  العالقة  الدراسات ذات  نظرية سوبر وعىل  عىل 
الطالب بميوله املهنية ومهاراته وقيمه، يليه املحور الثاين )معرفة عامل العمل واملهن( الذي ُيركز عىل التعرف إىل عامل 
العمل واملهن، وكيفية إجراء املقابلة املعلوماتية، وينمي الطالب مهاريت وضع األهداف املهنية واختاذ القرار املهني 
من خالل املحور الثالث )مهارات التخطيط املهني(، ويتضمن املحور الرابع )التطبيقات املهنية( تدريب الطلبة عىل 
كتابة السرية الذاتية وإجراء املقابالت الشخصية، وتم تطبيق الربنامج التوجيهي عىل أفراد املجموعة التجريبية يف 
الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس 2017/2016م خالل 13 جلسة بواقع 4 إىل 5 جلسات يف األسبوع، مدة 

اجللسة الواحدة 55 دقيقة.

صدق البرنامج:

تم التحقق من صدق الربنامج التوجيهي املهني بام يتضمنه من أنشطة وتدريبات واسرتاتيجيات بعرضه عىل 
جمموعة من املحكمني املختصني يف علم النفس واإلرشاد وعددهم )7(، وذلك إلبداء مالحظاهتم حول الربنامج 
من حيث األهداف واألنشطة واألساليب والوسائل املستخدمة وزمن اجللسات، ويف ضوء مالحظات املحكمني 
تم تقديم اجللسة التاسعة )وضع األهداف املهنية( لتصبح اجللسة الثامنة تليها جلسة )اختاذ القرار املهني(، كام تم 
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اإلضافة والتنويع يف اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي املستخدمة يف الربنامج. وجدول )6( يوضح ملخص جلسات 
الربنامج التوجيهي يف تنمية مهارات التخطيط املهني باستخدام اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي. 

التفكري  التوجيهية يف تنمية مهارات التخطيط املهني باستخدام اسرتاتيجيات  جدول )6( ملخص اجللسات 
اإلبداعي

اجللسةاملحور
املوضوع

مهارات التخطيط 
املهني

أهم األهداف
األساليب

اسرتاتيجيات 
التفكري اإلبداعي

التعارف1
أن يتعرف أعضاء املجموعة 

التوجيهية عىل الربنامج 
ومربراته.

املناقشة، التعلم 
التعاوين، األسئلة 
املفتوحة، التفكري 
خارج الصندوق، 

الواجب البيتي.

معرفة الذات

2

3

4

امليول املهنية

املهارات

القيم

أن يستكشف األعضاء 
ميوهلم املهنية.

أن يقرتح األعضاء أساليًبا 
لتطوير مهاراهتم.

أن يطبق األعضاء اسرتاتيجية 
العصف الذهني الستنتاج 

أمهية قيم العمل.

املناقشة، التعلم 
التعاوين، األسئلة 
املفتوحة، التفكري 
بالقبعات الست 

)القبعة اخلرضاء(، 
األسئلة اإلبداعية، 
العصف الذهني، 
التعزيز، الواجب 

البيتي. 

معرفة عامل العمل 
واملهن

5

6

7

معرفة عامل العمل

معرفة املهن

املقابلة املعلوماتية

أن يعي األعضاء أمهية معرفة 
عامل العمل.

أن يبحث األعضاء عن أهم 
املعلومات حول املهن.

أن يكتسب األعضاء مهارة 
إجراء املقابلة املعلوماتية.

املناقشة، التعلم 
التعاوين، املناقشة 

عىل نمط كرة 
السلة، عظمة 

السمكة، التنبؤ 
واالستكشاف، 

التعزيز، الواجب 
البيتي.
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مهارات التخطيط 
املهني

 8

9

وضع األهداف 
املهنية

اختاذ القرار املهني

أن يكتسب األعضاء مهارة 
وضع األهداف املهنية.

أن يطبق األعضاء خطوات 
اختاذ القرار املهني.

املناقشة، التعلم 
التعاوين، املناقشة 

عىل نمط كرة السلة، 
حل املشكالت، 

األسئلة املفتوحة، 
التعزيز، الواجب 

البيتي.

التطبيقات املهنية

10

11

12

السرية الذاتية

املقابلة الشخصية 
1

املقابلة الشخصية 
2

أن يتدرب األعضاء عىل 
كتابة السرية الذاتية بطريقة 

إبداعية.
أن يكتسب األعضاء مهارات 

إجراء املقابلة الشخصية.
أن يتدرب األعضاء 

عىل كيفية إجراء املقابلة 
الشخصية

املناقشة، متثيل 
األدوار، التعلم 

التعاوين، األسئلة 
املفتوحة، التعزيز، 

الواجب البيتي.

اإلهناء والتقييم13
تقييم مدى استفادة أعضاء 

املجموعة التوجيهية من 
الربنامج.

املناقشة، األسئلة 
املفتوحة، التعزيز.

وفيام ييل توضيح هلذه اجللسات:

اجللسة األوىل: هدفت اجللسة األوىل إىل التعارف بني األخصائي وأعضاء الربنامج التوجيهي، والتعارف بني 
األعضاء أنفسهم، والتعرف إىل الربنامج وأهدافه، واالتفاق عىل قواعد عمل املجموعة التوجيهية واملتوقع منهم، 

وقد تم توضيح مفهوم التخطيط املهني وأمهيته.

اجللسة الثانية: هدفت هذه اجللسة إىل استكشاف األعضاء مليوهلم املهنية، حيث ناقش األعضاء مفهوم امليول 
املهنية وخصائصها وأنواعها، كام تعرف األعضاء عىل ميوهلم الشخصية واملدرسية، كام اكتسبوا مهارة تصنيف املهن 

حسب التعامل مع )األشخاص، والبيانات، واألشياء، واألفكار(.

ألنواع  مناقشتهم  بعد  مهاراهتم،  لتطوير  أساليب  األعضاء  يقرتح  أن  اجللسة  هذه  من  اهلدف  الثالثة:  اجللسة 
املهارات )املهارات القابلة للتحويل، واملهارات الصلبة، واملهارات الناعمة( وأمهيتها يف سوق العمل، واستكشافهم 

للمهارات التي يمتلكوهنا والتي يرغبون يف تطويرها. 

اجللسة الرابعة: هدفت هذه اجللسة أن يستنتج األعضاء أمهية بعض قيم العمل بالتفكري يف كيفية مواجهة بعض 
املواقف يف العمل، وأن يعوا الفرق بني القيم املهنية وقيم العمل، واستكشاف قيم العمل اهلامة بالنسبة هلم وبالتايل 

حتديد املهن املتناسبة معها. 
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اجللسة اخلامسة: هدفت هذه اجللسة أن يعي األعضاء أمهية معرفة عامل العمل كجزء من عملية التخطيط املهني 
من خالل تعّرفهم عىل الفرق بني الوظيفة والعمل واملهنة، وعىل مفهوم القوى العاملة وأهم مالمح التحوالت يف 

سوق العمل، واستكشاف املهن األكثر طلًبا يف 2025م، ومناقشة األعضاء ألنامط وتفضيالت العمل املختلفة.

اجللسة السادسة: قام األعضاء يف هذه اجللسة بالبحث عن أهم املعلومات حول املهن، حيث حدد األعضاء 
املهن غري التقليدية يف املجتمع بالنسبة للذكور واإلناث، وتعرفوا عىل أنواع املهن والوظائف، وناقشوا أهم املعلومات 

التي جيب مجعها حول املهن.

أمهيتها  وإدراك  املعلوماتية  املقابلة  إجراء  مهارة  األعضاء  اكتساب  إىل  اجللسة  هذه  هدفت  السابعة:  اجللسة 
كطريقة فعالة للتعرف عىل مهنة املستقبل، حيث تعرفوا عىل مصادر املعلومات عن املهن، وتدربوا عىل كيفية إجراء 

املقابلة املعلوماتية وتعرفوا عىل أهم األسئلة التي حتتوهيا.

اجللسة الثامنة: كان اهلدف من هذه اجللسة أن يكتسب األعضاء مهارة وضع األهداف املهنية والتي تعترب مهارة 
هامة من مهارات التخطيط املهني، حيث تعرفوا عىل معنى اهلدف املهني وأمهيته واستنتجوا أهم خصائصه، وتدرب 

األعضاء عىل وضع األهداف اجليدة بعد التمييز بني األهداف طويلة املدى، ومتوسطة املدى، وقصرية املدى.

اجللسة التاسعة: هدفت هذه اجللسة إىل تدريب األعضاء عىل خطوات اختاذ القرار املهني، ومناقشة صعوبات 
اختاذ القرار وكيفية التخطيط لوضع حلول هلا، كام تم الرتكيز عىل أمهية استشارة األهل واألخصائي املهني ودور 

األصدقاء يف عملية اختاذ القرار املهني.

إبداعية، حيث تعرف  بطريقة  الذاتية  السرية  كتابة  تدريب األعضاء عىل  تم يف هذه اجللسة  العارشة:  اجللسة 
األعضاء عىل طرق حتضري السري الذاتية وأنواعها، كام تم مناقشة أقسام السرية الذاتية وأمهية حتديثها دوًما باعتبارها 

جواز املرور إلجراء املقابلة الشخصية.

اجللسة احلادية عرشة: هدفت هذه اجللسة الكتساب األعضاء مهارات إجراء املقابلة الشخصية، حيث تعرفوا 
يف  املتنوعة  األسئلة  مناقشة  وتم  املقابلة،  وبعد  وأثناء  قبل  حيدث  ما  واستكشفوا  الشخصية،  املقابالت  أنواع  عىل 

مقابالت التوظيف وأمهية التفكري اإلبداعي عند الرد عليها. 

اجللسة الثانية عرشة: تعترب هذه اجللسة امتداًدا للجلسة السابقة، حيث تعرف األعضاء عىل نامذج من إجابات 
أصعب مقابالت التوظيف، وتدربوا عىل إجراء املقابالت الشخصية.

الربنامج،  التوجيهية من  املجموعة  استفادة أعضاء  تقييم مدى  إىل  الثالثة عرشة: هدفت هذه اجللسة  اجللسة 
حيث تم إكامل استامرة »خطتي املهنية« لكل عضو، و«استامرة تقييم الربنامج«، وحتديد موعد الحق من أجل املتابعة.

إجراءات الدراسة

االطالع عىل األدبيات السابقة العربية واألجنبية والدراسات؛ لالستفادة منها يف تصميم أدوات الدراسة.. 1

اختيار املقياس املناسب ألغراض الدراسة، وترمجته من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية، والتأكد من صدق . 2
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الرتمجة، وتصميم الربنامج التوجيهي املهني املبني عىل نظرية سوبر، وباستخدام اسرتاتيجيات التفكري اإلبداعي 
يف ضوء أهداف الدراسة، ثم التحقق من صدق أدوات الدراسة من خالل عرضها عىل عدد من املحكمني.

احلصول عىل ورقة تسهيل مهمة باحث لتحقيق أغراض الدراسة.. 3

تطبيق مقياس التخطيط املهني عىل عينة استطالعية من الطلبة بلغ عددها )42( طالًبا وطالبة؛ للتحقق من ثباته.. 4

مع . 5 والتواصل  املدارس،  ملدراء  الدراسة  أهداف  لتوضيح  املختارة  املدارس  وزيارة  الدراسة،  عينة  اختيار 
أخصائي التوجيه املهني يف مدرسة الطالب للمساعدة يف تطبيق الربنامج. 

املستخدمة، . 6 واألساليب  جلساته  ورشح  الربنامج  أهداف  لتوضيح  الطالب  بمدرسة  باألخصائي  االجتامع 
للربنامج  األوىل  الثالث  اجللسات  الدراسة(  هذه  يف  األوىل  )الباحثة  األخصائية  تطبق  أن  االتفاق  تم  حيث 

بحضور األخصائي، ثم يكمل األخصائي تطبيق باقي اجللسات. 

تطبيق مقياس التخطيط املهني )القياس القبيل( عىل عينة الدراسة، للتحقق من تكافؤ املجموعتني التجريبية . 7
والضابطة يف املدارس قبل البدء بتطبيق الربنامج التوجيهي بأسبوع واحد.

عىل . 8  2017/2016 األول  الدرايس  الفصل  يف  وحتكيمه  إعداده  تم  الذي  املهني  التوجيهي  الربنامج  تطبيق 
ملدة  5 جلسات يف األسبوع  إىل   4 بواقع  الطالبات  الطالب ومدرسة  التجريبية يف كل من مدرسة  املجموعة 

)55( دقيقة للجلسة يف الفرتة من 2017/3/5م إىل 2017/3/22م، وذلك بواقع )13( جلسة. 

تطبيق القياس البعدي عىل طلبة املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مدرسة الطالب ومدرسة الطالبات بتاريخ . 9
.2017/3/26

القياس . 10 تطبيق  أسابيع من  بعد مخسة  تتابعي  التجريبية كقياس  املجموعة  املهني عىل  التخطيط  تطبيق مقياس 
البعدي للتأكد من مدى فعالية الربنامج.

إدخال البيانات وحتليلها إحصائيًّا، للوصول إىل النتائج وتفسريها، وتقديم التوصيات املناسبة يف ضوء هذه . 11
النتائج.

نتائج الدراسة:

نتائج الفرضية األوىل:

اختبار  واستخدم  املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  ُحسبت  األوىل،  الفرضية  صحة  من  للتحقق 
»ت« للعينات املستقلة عىل مقياس التخطيط املهني ككل، ولكل بعد من أبعاده الستة )املعرفة بعامل العمل، ومعرفة 
الذات، واملعرفة باملهن، واختاذ القرار املهني، والتخطيط املهني، والتطبيقات املهنية(، كام هو موضح يف جدول )7(.

البعدي  التطبيق  يف  )ن=52(  والضابطة  )ن=50(  التجريبية  املجموعتني  بني  »ت«  اختبار  نتائج   )7( جدول 
ملقياس التخطيط املهني
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املجموعةالبعد
املتوسط
احلسايب

النحراف
املعياري

درجات
احلرية

الحتاملت
حجم
األثر

املعرفة بعامل 
العمل

3.720.42جتريبية
1007.770.001<0.614

3.090.40ضابطة

معرفة 
الذات

4.010.35جتريبية
1005.880.001<0.507

3.550.44ضابطة

املعرفة باملهن
3.590.34جتريبية

1007.050.001<0.576
3.040.43ضابطة

اختاذ القرار 
املهني

3.470.43جتريبية
1005.120.001<0.456

3.000.49ضابطة

التخطيط 
املهني

3.390.47جتريبية
1006.280.001<0.532

2.750.55ضابطة

التطبيقات 
املهنية

3.010.47جتريبية
1005.460.001<0.479

2.470.53ضابطة

الدرجة الكلية
3.530.25جتريبية

1009.070.001<0.672
2.980.35ضابطة

>0.001، وبعد  يتضح من جدول )7( أن مجيع قيم »ت« املحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
مراجعة املتوسطات احلسابية وجد أن الفروق لصالح املجموعة التجريبية؛ حيث كانت متوسطاهتا أكرب من املجموعة 
الضابطة يف الدرجة الكلية، ويف مجيع أبعاد مقياس التخطيط املهني. وبذلك مل يتم قبول الفرضية الصفرية وقبول 

الفرضية البديلة. 

نتائج الفرضية الثانية

للتحقق من صحة الفرضية الثانية، ُحسبت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، واستخدم اختبار »ت« 
التخطيط  أبعاد مقياس  القبيل والبعدي عىل  التطبيقني  التجريبية بني  الفروق يف املجموعة  املرتابطة ملعرفة  للعينات 

املهني والدرجة الكلية، وجدول )8( يبني نتائج اختبار »ت«.
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جدول )8( نتائج اختبار »ت« ملجموعتني مرتابطتني ملعرفة الفروق يف املجموعة التجريبية بني التطبيقني القبيل 
والبعدي عىل أبعاد مقياس التخطيط املهني )ن=50(

التطبيقالبعد
املتوسط
احلسايب

النحراف
املعياري

الحتاملت
حجم
األثر

املعرفة بعامل العمل
2.940.50قبيل

13.430.001<0.645
3.720.42بعدي

معرفة 
الذات

3.520.52قبيل
11.470.001<0.484

4.010.35بعدي

املعرفة باملهن
3.030.64قبيل

10.050.001<0.668
3.590.34بعدي

اختاذ القرار املهني
2.910.61قبيل

10.140.001<0.469
3.470.43بعدي

التخطيط املهني
2.740.49قبيل

11.340.001<0.561
3.390.47بعدي

التطبيقات املهنية
2.350.46قبيل

12.670.001<0.579
3.010.47بعدي

الدرجة 
الكلية

2.910.40قبيل
20.200.001<0.681

3.530.25بعدي

يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطات  بني  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )8( جدول  من  يتضح 
التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس التخطيط املهني يف الدرجة الكلية ويف مجيع أبعاد املقياس وذلك لصالح التطبيق 

البعدي، وبذلك تم قبول الفرضية البديلة.

نتائج الفرضية الثالثة:

للتحقق من صحة الفرضية الثالثة، ُحسبت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية عىل مستوى املقياس 
ككل، ولكل بعد من أبعاده. واجلدول )9( يوضح النتائج التي تم التوصل إليها.
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جدول )9( املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ألفراد عينة الدراسة يف التطبيق البعدي عىل مقياس 
التخطيط املهني وفق متغري النوع االجتامعي واملجموعة

النوعالبعد
الضابطة )ن=52(التجريبية )ن=50(

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

املعرفة بعامل العمل
3.680.413.070.37ذكور

3.740.443.100.42إناث

معرفة الذات
 3.930.313.500.34ذكور

4.070.383.580.50إناث

املعرفة باملهن
3.570.313.020.38ذكور

3.600.373.050.47إناث

اختاذ القرار املهني
3.410.393.010.40ذكور

3.520.463.000.55إناث

التخطيط املهني
3.230.512.780.58ذكور

3.510.412.720.53إناث

التطبيقات املهنية
2.970.452.490.61ذكور

3.050.492.460.47إناث

البعد الكيل
3.470.182.980.31ذكور

3.580.292.990.38إناث

وملعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيًّا عىل مقياس التخطيط املهني ملتغري النوع والربنامج التوجيهي 
املهني، استخدم حتليل التباين الثنائي )two-way ANOVA(. واجلدول )10( يوضح النتائج. 

جدول )10( نتائج حتليل التباين الثنائي ملعرفة فعالية املجموعة والنوع االجتامعي يف مهارات التخطيط املهني 
لدى عينة الدراسة
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مصدر 
التباين

أبعاد املقياس
متوسط 
املربعات

جمموع 
املربعات

ف)1، 98(
الدللة 

اإلحصائية
حجم األثر

النوع )أ(

0.050.050.310.582المعرفة بعالم العمل

0.300.301.880.173معرفة الذات

0.020.020.130.725المعرفة بالمهن

0.060.060.280.599اتخاذ القرار المهني

0.300.301.160.248التخطيط المهني

0.200.200.070.794التطبيقات المهنية

0.090.090.990.321المقياس ككل

المجموعة 
)ب(

0.614>9.849.8458.040.001المعرفة بعالم العمل

0.507>5.345.3433.570.001معرفة الذات

0.576>7.507.5048.060.001المعرفة بالمهن

0.456>5.245.2424.610.001اتخاذ القرار المهني

0.532>9.489.4836.610.001التخطيط المهني

0.479>7.137.1328.030.001التطبيقات المهنية

0.672>7.317.3177.610.001المقياس ككل

)أ( × )ب(

0.010.010.030.868المعرفة بعالم العمل

0.0200.020.140.706معرفة الذات

0.0010.0010.000.964المعرفة بالمهن

0.090.090.420.517اتخاذ القرار المهني

0.740.742.890.092التخطيط المهني

0.080.080.310.575التطبيقات المهنية

0.080.080.800.373المقياس ككل

الخطأ

0.1716.62المعرفة بعالم العمل

0.1615.58معرفة الذات

0.1615.29المعرفة بالمهن

0.2120.87اتخاذ القرار المهني

0.2625.20التخطيط المهني

0.2524.93التطبيقات المهنية

0.099.32المقياس ككل
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يتضح من اجلدول )10( ما ييل:

متغري النوع: أظهرت النتائج عدم داللة قيمة »ف« يف متغري النوع يف مجيع مهارات التخطيط املهني ويف الدرجة . 1
الكلية.

متغري املجموعة: أظهرت النتائج داللة قيمة »ف« املحسوبة عند مستوى >0.001، وعند مراجعة املتوسطات . 2
احلسابية )اجلدول 10(، اتضح أن الفروق لصالح املجموعة التجريبية.

التفاعل بني النوع واملجموعة: أظهرت النتائج عدم داللة قيمة »ف« يف التفاعل بني النوع واملجموعة يف مجيع . 3
مهارات التخطيط املهني ويف الدرجة الكلية.

ال يف تنمية مهارات التخطيط املهني للذكور واإلناث بنفس الكفاءة، ويف  تشري هذه النتائج إىل أن الربنامج فعَّ
ضوء ذلك تم قبول الفرضية الصفرية.

نتائج الفرضية الرابعة

للتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخدام اختبار »ت« ملجموعتني مرتابطتني ملعرفة الفروق يف املجموعة 
التجريبية بني التطبيقني البعدي واملتابعة عىل أبعاد مقياس التخطيط املهني، وجدول )11( يبني نتائج اختبار »ت«.

التطبيقني  بني  التجريبية  املجموعة  يف  الفروق  ملعرفة  مرتابطتني  ملجموعتني  »ت«  اختبار  نتائج   )11( جدول 
البعدي واملتابعة عىل أبعاد مقياس التخطيط املهني )ن=50(

مستوى الدللةقيمة تالنحراف املعيارياملتوسط احلسايبالتطبيقالبعد

املعرفة بعامل 
العمل

3.720.42بعدي
0.76-0.453

3.730.39متابعة

معرفة 

الذات
4.010.35بعدي

1.000.322
3.980.29متابعة

املعرفة 
باملهن

3.590.34بعدي
1.10-0.276

3.620.27متابعة

اختاذ القرار 
املهني

3.470.43بعدي
0.630.533

3.450.36متابعة

التخطيط 
املهني

3.390.47بعدي
0.59-0.561

3.410.49متابعة
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التطبيقات 
املهنية

3.010.47بعدي
1.58-0.122

3.060.46متابعة

الدرجة 

الكلية
3.530.25بعدي

0.947-0.348
3.540.23متابعة

يف  التجريبية  املجموعة  درجات  متوسطات  بني  إحصائيًّا  دالة  فروق  وجود  عدم   )11( جدول  من  يتضح 
التطبيقني البعدي واملتابعة ملقياس التخطيط املهني يف مجيع أبعاد املقياس، ويف الدرجة الكلية للمقياس، وبذلك يتم 

قبول الفرضية الصفرية.

مناقشة نتائج الدراسة:

مناقشة نتائج الفرضية األوىل:أ. 

باستخدام  املهني  التخطيط  مهارات  تنمية  يف  مهني  توجيهي  برنامج  أثر  اختبار  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
الفروق  اختبار  نتائج  أظهرت  أكاديميًّا، وقد  املوهوبني  العارش  الصف  لدى طلبة  اإلبداعي  التفكري  اسرتاتيجيات 
بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني 
واملعرفة  الذات،  العمل، ومعرفة  بعامل  )املعرفة  املهني  التخطيط  مقياس  أبعاد  التجريبية يف مجيع  املجموعة  لصالح 
باملهن، واختاذ القرار املهني، والتخطيط املهني، والتطبيقات املهنية(، وتشري هذه النتائج إىل فعالية الربنامج التوجيهي 

املهني املصمم يف الدراسة احلالية. 

وعموًما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة احلرازنة )2006( التي أشارت نتائجها إىل فعالية الربنامج اإلرشادي 
اجلمعي يف تنمية مهارة اختاذ القرار املهني وزيادة املعلومات املهنية لصالح املجموعة التجريبية، حيث ركز الربنامج 

عىل: استكشاف الذات، واستكشاف املهنة، والتعامل مع تأثريات األرسة واملجتمع، واختاذ القرار املهني.

كام اتفقت مع دراسة وودز وآخرون )Woods et al., 2010( التي أكدت عىل وجود عالقة إجيابية ذات داللة 
إحصائية بني تنمية مهارات التخطيط املهني وزيادة الكفاءة الذاتية للطلبة يف عملية التخطيط بعد إعطائهم دروًسا 
تتعلق بعملية ختطيط انتقاهلم من املدرسة إىل حياة الراشدين، حيث تضمنت هذه الدروس املصطلحات واملفاهيم 
املتعلقة بالتخطيط واالنتقال، وتنمية مهارات التخطيط وتقرير املصري، ومشاركة الطلبة يف مناقشات حول مستقبلهم، 
واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة املطريي )2015( التي هدفت للكشف عن أثر مادة تدريبية يف اإلرشاد املدريس 
املهني عىل التخطيط واختاذ القرار لدى الطالبات املوهوبات يف الصف العارش بدولة الكويت، حيث أظهرت النتائج 
التجريبية بعد تطبيق الربنامج،  وجود فروق دالة إحصائيًّا بني املجموعتني الضابطة والتجريبية لصالح املجموعة 
وأوصت الدراسة باالهتامم باملواد اإلرشادية التدريبية املهنية املقدمة للطلبة املوهوبني يف املراحل الدراسية التي تعترب 

نقطة حتول بالنسبة للطالب، كالصف العارش.

ويمكن تفسري فعالية الربنامج بسبب أساسه النظري، حيث اعتمد عىل نظرية سوبر الذي قسم مراحل نمو 



جملة العلوم الرتبوية، العدد 16، 2020، دار نرش جامعة قطر41

لطالب  وبالنسبة  واالنفصال،  واالحتفاظ،  والتأسيس،  واالستكشاف،  النمو،  مراحل:  مخس  إىل  املهنية  اإلنسان 
 ،24 14 إىل عمر  الصف العارش فهو يساير مرحلة االستكشاف بحسب النظرية، حيث متتد هذه املرحلة من عمر 
وتتميز باختبار الذات واالستكشاف املهني؛ لتحديد األولويات املهنية وربطها بأهداف التعليم الثانوي واجلامعي 
والتدريب املهني، وخالل هذه املرحلة يمر الفرد بعملية التبلور التي تكون بني عمر 14 وعمر 18 سنة، وهي فرتة 
 .)Brown, 2007 تشكل األهداف املهنية عن طريق الوعي وإدراك املصادر املهنية املتاحة والتقييم واالهتامم املهني
لدهيم  متعددة  خيارات  ووجود  التعميم  إىل  يميلون  الذين  املوهوبني  إرشاد  رضورة  عىل  نظريته  يف  سوبر  أكد  كام 

.)Gibson & Mitchel, 2006( وبالتايل حيتاجون لتعليمهم مهارات صنع القرار

الكتب  قراءة  عىل  وتشجيعهم  املهنية  للمعلومات  املختلفة  باملصادر  الطلبة  تعريف  عىل  الربنامج  تركيز  إن 
واملجالت يف املجال املهني، والبحث يف اإلنرتنت، والتعرف عىل معلومات عن املهن، كظروف العمل ومتطلباته 
املهني لدى  التخطيط  التوجيهي. حيث إن عملية  الربنامج  والراتب وغريها، يمكن أن يكون قد ساهم يف فعالية 
سوبر تتضمن معرفة الفرد بظروف العمل واملتطلبات التعليمية، ومميزات الوظيفة وأن يكون لديه معلومات عن 

عامل العمل قبل اختاذ القرار املهني )أبو عيطة، 2015(.

املشكالت،  حل  كأسلوب  اإلبداعي؛  التفكري  اسرتاتيجيات  باستخدامه  الربنامج  فعالية  تفسري  يمكن  كام 
والعصف الذهني، واألسئلة اإلبداعية، والتنبؤ واالستكشاف، واملناقشة عىل نمط لعبة كرة السلة يف تنفيذ أنشطة 
مثل  املنطقي  التفكري  بخصائص  يتصف  فاملوهوب  املوهوب.  تفكري  خصائص  تناسب  أساليب  وهي  الربنامج، 
التفكري الرسيع، واإلرصار واملثابرة، وامليل الطبيعي حلب االستطالع والدافعية العالية للمعرفة، وكثرة األسئلة، كام 
أنه يتميز بقدرته العالية عىل التساؤل املستمر، وحتديد السبب والنتيجة )قطامي، 2015(. كام ترى الكعبي )2007( 
أن من أهم األهداف العامة لربامج رعاية املوهوبني: تنمية التفكري اإلبداعي للموهوب، وخلق جيل مفكر ومبدع 
وواع، والتدريب عىل مهارات حل املشكالت واختاذ القرار، وإعداد الطالب وتوجيهه نحو التخصص الذي يلبي 

حاجات املجتمع.

ويمكن أن تعزى فعالية الربنامج كذلك إىل تركيزه الكبري عىل توعية الطلبة املوهوبني بأمهية مناقشة خطتهم 
إيشاك وبكار  املوهوب ذلك. واتفق ذلك مع دراسة  الطالب  املهني حيث هيمل  املهنية مع متخصص يف اإلرشاد 
)Ishak & Bakar, 2014( التي أظهرت نتائجها بأن 7% فقط من 180 من الطلبة املوهوبني كان لدهيم ميل لطلب 
مساعدة مرشد مهني حلل مشكالهتم املهنية، عىل الرغم من أن خدمات اإلرشاد املهني كانت املطلب األول هلم من 

بني اخلدمات اإلرشادية األخرى. 

مع  التعامل  وكيفية  األصدقاء،  وتأثري  األرسة  دور  بأمهية  املوهوبني  الطلبة  توعية  عىل  الربنامج  ركز  كذلك 
الضغوط يف هذا اجلانب. وهذا يتفق مع دراسة هارجروف وآخرون )Hargrove et al., 2005( والتي أظهرت 
نتائجها أنه عىل الرغم من أن األرسة تلعب دوًرا صغرًيا ولكنه فعال ومهم يف توقع املراهقني الجتاهاهتم يف التخطيط 
وكريد  روجرز  دراسة  أشارت  نتائجها  ويف  املهنية.  خططهم  عن  أرسهم  مع  التحدث  أمهية  إىل  وأشارت  املهني، 
)Rogers & Creed, 2011( إىل أن مرحلة الصف العارش هي مرحلة حساسة يف عملية النمو والتطور املهني، وهو 
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الوقت املناسب للطلبة للتحدث مع األهل، واملرشدين واألصدقاء عن املواد التي سيدرسوهنا يف صفوف 11 و12، 
الوقت  املرحلة عىل  الطلبة يف هذه  بأمهية حصول  الدراسة  املستقبل، وأوصت  املهنية يف  والتي تؤثر عىل خياراهتم 

والدعم الرضوريني ملناقشة خياراهتم املهنية يف املدرسة والبيت.

مناقشة نتائج الفرضية الثانية:ب. 

هبدف اختبار الفروق بني القياس القبيل والقياس البعدي للمجموعة التجريبية إىل معرفة مدى التحسن الذي 
طرأ عىل مهارات التخطيط املهني للمجموعة التجريبية بعد تطبيق الربنامج، مقارنة بام قبل تطبيق الربنامج، وقد 

أظهرت نتائج التحليل ارتفاًعا ملحوًظا لدى املجموعة التجريبية يف مجيع أبعاد املقياس، ويف املقياس ككل. 

نتائجها وجود  التي أظهرت   )Gushe, 2006( نتائج الدراسة احلالية مع دراسة جوشوا بشكل عام، اتفقت 
الذين  الطلبة  إن  حيث  املهني،  االستكشاف  وأنشطة  املهني  القرار  اختاذ  يف  الذاتية  الكفاءة  بني  قوية  إجيابية  عالقة 
امتلكوا ثقة أكرب باختاذ القرار املهني كانوا ذوي قدرة أكرب عىل تعريف ميوهلم وقدراهتم وأهدافهم املهنية، واملشاركة 

بفعالية يف األنشطة املرتبطة باالستكشاف املهني.

ومن الدراسات التي اتفقت أيًضا مع الدراسة احلالية دراسة روجرز وكريد )Rogers & Creed, 2011( والتي 
أظهرت نتائجها أن الطلبة يف صفوف )10، و11، و12( الذين لدهيم ثقة يف اختاذ القرار املهني ووضع أهداف مهنية 
يكونوا أكثر قدرة عىل وضع خطة مهنية، كام أوصت الدراسة برضورة تشجيع املرشدين املهنيني عىل تصميم برامج 
عملية لتنمية مهاريت اختاذ القرار املهني، ووضع األهداف املهنية خالل السنوات الثالثة األخرية من املدرسة، وزيادة 
اتفقت مع دراسة روجرز وآخرون  املهنية، كام  اخليارات  استكشاف  املتغريات يف  تلعبه هذه  الذي  بالدور  التوعية 
)Rogers et al., 2008( والتي خلصت إىل أن مستويات التخطيط املهني كانت عالية عندما كان حتديد األهداف 
املهنية عالًيا، ودراسة هاشم )Hashim, 1992) والتي توصلت نتائجها إىل أن املعرفة بالذات والتدريب عىل املقابلة 
أنه كلام   )2015 نتائج دراسة )العزاز،  الوظيفية واملهنية، وأظهرت  لتنفيذ خططهم  الطلبة  يزيد من درجة استعداد 
ارتفع مستوى الوعي املهني لدى املوهوبني، ارتفع مستوى اختاذ القرار لدهيم، وأوصت الدراسة باالهتامم هبذه الفئة 

من الطلبة، ومساعدهتم عىل اكتشاف وتطوير مهاراهتم وميوهلم.

مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:	. 

وأوضحت  االجتامعي،  النوع  ملتغري  وفًقا  التجريبية  املجموعة  يف  الفروق  اختبار  إىل  الثالثة  الفرضية  هدفت 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة، تعزى للربنامج 
التوجيهي، برصف النظر عن النوع االجتامعي، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة جوشوا )Gushe, 2006(، حيث 
وآخرون  باتون  دراسة  مع  اتفقت  كام  االجتامعي،  النوع  ملتغري  إحصائية  داللة  أي  وجود؛  عدم  نتائجها  أظهرت 
)Patton et al., 2004( والتي أكدت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغري النوع االجتامعي يف 
املهني، يف حني اختلفت معها يف وجود فروق دالة  التخطيط  املهنية وبني  املهنية والتوقعات  العالقة بني األهداف 
 Hargrove et( إحصائيًّا لصالح اإلناث يف االستكشاف املهني. واختلفت الدراسة مع دراسة هارجروف وآخرون

al., 2005( والتي خلصت نتائجها إىل وجود فروق دالة إحصائيًّا لصالح الطالبات يف اجتاهات التخطيط املهني. 
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كام أوضحت النتائج بأنه مل يكن هناك أي تأثري دال إحصائيًّا للتفاعل بني النوع االجتامعي واملجموعة، حيث 
زود الربنامج بالوسائل واألساليب واألنشطة املناسبة للذكور واإلناث، وبناًء عىل ذلك؛ يمكن القول بأن الربنامج 
التوجيهي املهني كان فّعاال لدى الذكور واإلناث عىل حد سواء، وهذا يعّد مؤرًشا عىل إمكانية تعميمه وتطبيقه بنفس 

الطريقة، حيث سيكون له نفس التأثري بغض النظر عن النوع االجتامعي. 

مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:د. 

هدف اختبار الفروق بني القياس البعدي واملتابعة للمجموعة التجريبية إىل معرفة مدى استمرار أثر الربنامج 
يف تنمية مهارات التخطيط املهني للمجموعة التجريبية، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بني 
متوسطات درجات املجموعة التجريبية يف التطبيقني البعدي واملتابعة ملقياس التخطيط املهني يف مجيع أبعاد املقياس، 

والدرجة الكلية للمقياس.

واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة احلرازنة )2006(، والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية يف االختبار البعدي واالختبار التتبعي فيام يتعلق بتنمية مهارة 
لصالح  املهنية  املعلومات  باكتساب  يتعلق  فيام  إحصائيًّا  دالة  فروق  وجود  يف  معها  واختلفت  املهني،  القرار  اختاذ 

االختبار البعدي، بالرغم من ضآلة الفروق بني املتوسطات البعدية والتتبعية.

حيث  ومعززة،  مشجعة  توجيهية  لبيئة  توفريه  إىل  التوجيهي  الربنامج  أثر  استمرار  نتيجة  تعزى  أن  ويمكن 
سمح للطلبة باملناقشات املفتوحة وتقديم االقرتاحات، واالعتامد عىل العصف الذهني واالستنتاج وأسلوب حل 
املشكالت والتعلم التعاوين، والقيام بأنشطة تعتمد عىل االستقاللية يف البحث والتنبؤ واالستكشاف، ومل يتم تقديم 

املعلومة بأسلوب املحارضة مما أثرى اجللسات التوجيهية بتفاعل كبري من الطلبة.

يبدأ  حيث  فعاليته،  استمرارية  إىل  أدى  قد  الربنامج،  حماور  بني  والتكامل  التدرج  بأن  القول  يمكن  كذلك 
الربنامج باستكشاف الطالب لذاته؛ بالتعرف عىل ميوله ومهاراته وقيمه، ثم اكتساب مهارة إجراء املقابلة املعلوماتية 
والتعرف عىل املهن ومواءمتها بام استكشفه عن ذاته، ومن ثم التدريب عىل وضع أهداف مهنية، لينتهي باختاذ قرار 
مهني سليم يصقله الطالب باكتساب مهاريت كتابة السرية الذاتية واإلعداد للمقابلة الشخصية. وكل هذه املعلومات 
واألنشطة يتم وضعها يف ملف للطالب )Profile( يستطيع الرجوع له واستخدامه يف أي وقت أثناء الربنامج وبعده، 
مما أدى إىل ارتفاع يف مستوى الوعي املهني لدى الطلبة، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة العزاز )2015( بأن مستوى 
الوعي املهني يمكن أن يرتفع لدى املوهوبني عندما يتواجدون يف بيئة مدرسية حمفزة توفر هلم كل الوسائل املمكنة 

الكتشاف ذاهتم ومعرفة ميوهلم وقدراهتم واجتاهاهتم املهنية.

وعموًما تدل هذه النتيجة عىل استمرار أثر الربنامج بعد فرتة من تنفيذه، حيث كانت املدة بني القياس البعدي 
والتتابعي مخسة أسابيع، وهذا يؤكد أن فعالية الربنامج مل تكن وقتية عىل أعضاء املجموعة التجريبية، ولكنها امتدت 

إىل ما بعد انتهاء الربنامج.
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التوصيات: 

يف ضوء نتائج الدراسة، يمكن تقديم التوصيات التالية:

عامن . 1 سلطنة  يف  املدارس  مجيع  عىل  املهني  التخطيط  مهارات  تنمية  يف  التوجيهي  الربنامج  استخدام  تعميم 
للطالب والطالبات.

االستفادة من الربنامج بتعميمه عىل فئات الطلبة املوهوبني يف املدارس، أو اجلامعات، أو الباحثني عن عمل.. 2

وحتديد . 3 املهني،  التخطيط  ملهارات  الطلبة  امتالك  مدى  تقيص  يف  املهني  التخطيط  مقياس  من  االستفادة 
احتياجاهتم من مهارات وتنميتها.

المقترحات 

إجراء دراسات ملعرفة أثر الربنامج احلايل عىل فئات أخرى، وتطويره ليستهدف الطلبة املوهوبني يف جوانب . 1
أخرى غري املوهبة األكاديمية.

إجراء دراسات يف تنمية مهارات التخطيط املهني للطلبة املوهوبني، استناًدا إىل نظريات إرشادية مهنية أخرى، . 2
وباستخدام أساليب أخرى كالتفكري الناقد واحلل اإلبداعي للمشكالت.

إجراء دراسة حول العالقة بني تنمية مهارات التخطيط املهني والتدريب امليداين، أثناء الدراسة، واالستعداد . 3
لدخول عامل العمل.
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