
 بحث جاهز لمادة التربية المهنية 

التربية المهنية ُتعتبر من أكثر المواضيع التي ُتثير انتباه واهتمام الباحثين في وقتنا 

الراهن، وال غرابة في ذلك في واقع األمر؛ إذ إن هذا النوع من المواد ُيعتبر 

أفكارهم  الركيزة األساسية التي ُيمكن أن يبني عليها الُطالب من مختلف األعمال

وتوجهاتهم فيما يخص األعمال؛ وقد وصل ذلك إلى مرحلٍة ُوصفت فيها التربية 

 المهنية باآللية األبرز للتقليل من ُمعاناة األعمال.

تهدف التربية المهنية وفًقا لمفهومها الرئيسي إلى جعل المرء قادًرا على تحديد 

تلبية كافة ما هو مطلوٌب احتياجاته الرئيسية من األعمال؛ وتمكنه من العمل على 

 منه في السياق العملي والمهني.

بحث جاهز لمادة التربية عبر اإللمام بقواعد هذه المادة التي يتم عرضها عبر 

المهنية ُيصبح من السهل تحديد المرء مكانته، وارتقاؤه إلى مرحلٍة ُيصبح فيها قادًرا 

 اغتنامه الفرص. على معرفة قيمته في الُمجتمع وبلوغ مراحل عالية عبر

على إثر ُكل ذلك يتم وصف هذه المادة بكونها ُمتشعبًة إلى حٍد كبير، حٍد ُتصبح فيه 

مرتبطًة بالمحيط الذي يؤثر على الفرد بشكٍل ُمباشر ونموه المهني، وفي واقع األمر 

هذا ُيعتبر محوًرا ُيشكل الفارق في حياة المرء، فالنمو المهني ال يختص باألعمال 

 إنما يبدأ بالتكيف مع البيئة الُمحيطة منذ ُنعومة األظافر.فحسب، 

 مفهوم التربية المهنية 

كثيًرا ما يتم وصف التربية المهنية بكونها إحدى العمليات التي ُتساهم في تنمية 

العقل، والتمكن من تعزيز وصقل القُدرات وشحذ المهارات الفردية والُمجتمعية، ما 

لبناء مواطٍن صالٍح ناجٍح في كافة النواحي العملية والقومية ُيعتبر اللُبنة األساسية 

 والثقافية وحتى االجتماعية.

لهذا كثيًرا ما ترتبط هذه المادة بالجانب التربوي؛ فالُمعلم الذي يحمل بين ترسانة 

أسلحته أُسس هذه المادة يقوى على إصدار جيٍل من الُطالب الُملمين بأكبر الخبرات 

 ة منها والعملية.والمعارف النظري

إن وصلت إلى أدمغة الُطالب مفاهيم هذه المادة بالصورة القويمة والصحيحة فإنهم 

ُيصبحون قادرين على تحديد القدرات الذهنية والعقلية، وميولهم بشكٍل يجنبهم 

بصورة كبيرة الوقوع في أخطاء عدم تقدير الذات، ومعرفة ما يرغبون في أن 

 يصبحوه مستقباًل.

على إثر ُكل هذا أن نقول إن التربية المهنية أكثر من مادة، فهي مسار..  ُيمكننا

مسار حياٍة يرسم المستقبل وُيشكله على أرض الواقع، والهدف األول واألخير لها 



ُمساعدة الطالب على اكتشاف ذاته، ونجاحه في مجاٍل يبرع فيه لُيصبح مؤهاًل لسوق 

 وا محظوظين بنيل نفس الفرصة التأهيلية.العمل بشكٍل يفوق أقرانه الذين لم يكون

 

وفًقا لبحث جاهز لمادة التربية المهنية ُتعتبر هذه المادة أساًسا يرتبط بالتوجيه المهني 

والتأهيل العلمي والوظيفي بصورٍة ُتشكل الفارق في حياة من أصبح ُملًما بتفاصيلها، 

ضه؛ ُمنذ مرحلة الحضانة مع العلم أن مفهوم التربية المهنية ُيعتبر مترابًطا ببع

وحتى الجامعات، وُتكسب المرء في كافة مراحل حياته خبرات تبدأ من النطق 

 والسمع والحركة وحتى النجاح على الصعيد المهني والقيادي.

 


