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َّقُونَ َواْذُكُروا مَ   سورة االعراف (171()ا فِيِه لَعَلَُّكْم تَت
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 ك هللاـــــمي الغالية ....رحملى روح أإ

 اك هللاــــدي العزيز...شفـــــــــــوال لىإ

 ك هللاــــانـــــــعم محمد...أأجتي لى زوإ

 م هللاــــاكـــي...رعــئــــــي وبناتبنالى أإ

 م هللاـــــــكــحفظخواتي...إخواني وألى إ

 م هللاـــــــــصحابي وزمالئي...وفقكلى أإ

 م هللاــــــــجركآجالء...ي األــــإلى أساتذت

 م هذا البحث المتواضعــــكـــليدي إـــــــــــــــــــــــــــــــهأُ 
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 شكر وتقدير

وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، ، الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات     

وعلى أصحابه ومن تبعه  من الجهاالت، نقذ بهوأ والصالة والسالم على من ختم هللا به الرساالت،

 لى يوم الدين.بإحسان إ

 تمقرونا بالجد واالجتهاد، تكلل بعد رحلة بحث امتدت قرابة السنة، تخللها العمل الدؤوب،        

ال وهو فس، أمن مباحث علم الن ا  يديكم، والذي يحمل في طياته مبحثالبحث الذي بين أهذا  بإنجاز

 .المهني رشاد والتوجيه النفسيعلم اإل

عترف بالضعف وقلة الحيلة في خوض أ فإنني، بإخوانهنسان ضعيف بنفسه قوي ن اإلأوبما       

ال إالذين ال نملك  ،خوة الزمالءواإل ،جالءوجود  جملة من األساتذة األلوال  ،تجربة كتابة البحث

من  هما أسدوعلى  الشكر والعرفان وجزيل االمتنانسمى آيات بالفضل، ونقدم لهم أ ن ندين لهمأ

 بدوا من مالحظات كانت العون في خروج البحث بهذه الصورة الجميلة الرائعة.توجيهات، وأ

 والدكتور/ مطاع بركات باإلشراف العام،على تفضله  د النقاديبالشكر الدكتور محم أبدوأ    

 لو المشرف الثالث على الرسالة.االمشرف الثاني، والدكتور/ محمد ح

شكر الدكتورة/ خولة السعايدة، والدكتورة/ فتون خرنوب، والدكتورة/ ضحى عبود، أكما      

 على مالحظاتهم القيمة في بعض فصول البحث.

خراج إبداه من مساعدة في ر/ عبدالفتاح الخواجة على ما أكتونسى فضل الدكما ال يسعني أن ا   

 .المهني رشاد والتوجيهاإل ما يتمتع به من خبرة سابقة في بحوثهذا البحث، وذلك ل

تدريسي بجامعة نزوى، الذي صحبنا ه بالشكر الجزيل واالمتنان العظيم للطاقم التوجكما أ     

/ حمود العامري على تفضله باإلشراف اللغوي  كما اشكر األستاذ راستنا بالجامعة،طول فترة د

 درسة سناو، ومبنين التميمي إدارة مدرستي، أبو باللنسى شكر أن كذلك ال يسعني أ للبحث،

اللتين تم تطبيق التوجيه المهني بالمدرستين،  أخصائيخص بالشكر ، وأبنات ساسيللتعليم األ

 الدراسة بهما. استبانة
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ساسي بمحافظة المهني لدى طلبة الصف العاشر األ النضج المهني وعالقته بمهارة اتخاذ القرار

 شمال الشرقية بسلطنة عمان

 اوال: باللغة العربية:

المهني لدى طلبة  معرفة مستوى النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار لىهدفت الدراسة إ    

 بسلطنة عمان ساسي بمحافظة شمال الشرقيةالصف العاشر األساسي بمدارس التعليم األ

تخاذ القرار المهني، ومعرفة مدى والعالقة بين النضج المهني ومهارة ا، (2016-2015لعام)

مهارة اتخاذ القرار المهني. وتكونت عينة الدراسة سهام النضج المهني في التنبؤ بمستوى إ

في طالب وطالبة( من مدارس المحافظة، تم اختيار المدارس بالطريقة العشوائية،  200من)

ستبانتين واحدة للنضج ا االختبار باستخدامجري (. وأ2016-2015دراسي الثاني لعام)الفصل ال

لتحقق من صدق ثبات االستبانتين بعرضهما لقرار المهني، وقد تم المهارة ا خرىالمهني واأل

 نباخلكرو على ثمانية من المحكمين، وتم حساب معامل الصدق والثبات لهما باستخدام معامل الفا

ومهارة  ن مستوى النضج المهنيأ ظهرت النتائج(، وأ0.76( و)0.83غا على التوالي)، حيث بل

لى عدم وجود فروق داله أشارت النتائج إفيما ، لدى عينة الدراسة كان مرتفعا القرار المهني

ناث. فيما توى النضج المهني بين الذكور واإل( في مسα≥0.05حصائيا عند مستوى الداللة)إ

( في مستوى α≤0.05حصائيا عند مستوى الداللة)لى وجود فروق دالة إإ لتشيرجاءت النتائج 

وجود  اتضح من خالل النتائجاث. كما الذكور واإلناث لصالح اإلنمهارة القرار المهني بين 

اتخاذ القرار المهني، وهذا يعني حصائيا بين مستوى النضج المهني ومهارة ارتباط طردي ودال إ

جود لى ومهارة اتخاذ القرار المهني. كما أشارت الدراسة إنه كلما زاد النضج المهني ارتفعت أ

في التنبؤ بدرجات مهارة في عينة النضج المهني فراد العينة حصائية إلسهام درجات أداللة إ

  اتخاذ القرار المهني. 
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 :باللغة االنجليزية ثانيا:

     Abstract   

of professional to know the level  The purpose of this study was     

basic education  g students in grade 10amon maturity and making decision

2016), and the relationship -(2015 region in Eastern north schools in the

learn how  to know ,tween vocational maturity and making decisionbe

 s. The samplepredict in forecasting making decision vocational maturity

chools were , sregion the in schoolsf (200 students) from consisted o

2016). The -f the year (2015, in the second semester ondomlyselected ra

was conducted using questionnaires, one for vocational investigation 

were  iresquestionna The decision,the other for making maturity and 

 Alpha using by validity and reliabilitymeasured  exposed to eight referees

reached respectively (0.83) (0.76), the results  method which Cronbach

 of professional maturity and making decisionthat the level  edshow

differences  statistically no that indicatedresults also the sample was high, 

Where 0.05) in vocational maturity level between males and females.  ≤(α

a statistically significant level  the results in making decision is

0.05) was indicated for females . The study showed also  ≥differences (α

that there is a relationship between vocational maturity and making 

Which indicated that when making decision skill rises, the  .decision

                                                         increase as well. vocational maturity 
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 امةـــمق

يسعى التوجيه المهني الى مساعدة االفراد في التعرف على عالم المهن والبيئات المهنية    

  الذي يعيشون فيه. في المجتمع المختلفة التي تتوفر

المجتمعات اليوم تواجه تطورا في ميادين الحياة المتعددة بما في ذلك ميادين العمل المختلفة، ف    

ومن بين تلك المجتمعات مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة سلطنة عمان حيث 

 .( 2009)الحارثي،مين المهنتعالنهضة في مختلف مجاالت الحياة وبخاصة 

 ن التوجيه المهني بات ضرورةفإ ما بعد التعليم االساسي، التعليميةتعزيز جودة المخرجات ول    

فالطالب بعد الصف العاشر يحتاج من يساعده على اكتشاف  ،ملحة في ظل تطبيق النظام الجديد

المعلومات المهنية عن سوق العمل لتتاح لهم القدرة على اتخاذ له  ، ومن يوفرراته وميولهقد

عام ختيار المسار الدراسي الصحيح، ومع بداية ثم ا تقبلهم المهني،القرار الصائب في تحديد مس

 من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان م تم توظيف و تفعيل برامج التوجيه المهني2008

وحتى تكتمل  مدارس التي تتوفر فيها الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر،الفي جميع 

توجيه وإرشاد  وليةؤتوجيه المهني مسألخصائي ال، أوكل منظومة التوجيه المهني للطالب

الطالب إلى المسارات التعليمية الموجودة في مرحلة ما بعد التعليم األساسي والتخصصات 

 .(2010والتعليم، وزارة التربيةالجامعية المتوفرة في الجامعات المحلية والخارجية)

يعتمد على  بحيث برنامج للتوجيه المهني، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير   

احدث النظريات العلمية والمهنية، وباستخدام احدث الوسائل والتقنيات لمساعدة الطالب في 

اختياراتهم االكاديمية والمهنية، وذلك عن طريق اكتشاف الميول والقدرات واالهداف االكاديمية 

 (.2005تعليم، والتطلعات المستقبلية للطالب) وزارة التربية وال

نظرية جون هوالند  نشاط اكتشاف الميول المهنية والسمات الشخصية المبني على ويأتي   

والذي تم تقنينه ليتناسب مع البيئة  ،لى ست فئات وفقا لصفاتهم الشخصيةإفراد والذي يصنف األ

يط للمستقبل المهني دوات التي تساعد الطالب في البدء في التخطكأحد البرامج واألالعمانية 

  (.2008سس علمية) وزارة التربية والتعليم، أوالمبني على 

من الضروري أن يكتشف الطالب ذاته من حيث قدراته واهتماماته وقيمه من خالل حيث بات    

شاف األعمال والمهن التي يساعده على اكت عاما   الوعي المهني الذي وصل إليه، لتشكل إطارا 
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والقيم والقدرات ومستوى النضج المهني  هتماماتاالهذه  معتواءم وتتنسجم 

 .(2009)العميري،لديه

 

   مشكلة الدراسة:

مية، وخاصة طالب القرار المهني لدى الطالب أمر في غاية االه امتالك مهارة يشكل    

االساسي، فالطالب في هذه المرحلة يجب عليه ان يختار المواد الدراسية  التعليم المرحلة ما بعد

التي سوف يدرسها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بناءا على رغبته وقدراته وسماته 

 .وميوله الشخصية

والقدرة  في الخيار، والمنطقية، نحو القرار االيجابية ويقصد بمهارات القرار المهني، مهارة     

والقدرة  ،والقدرة على تصنيف البدائل المتعددة والجدول الزمني لتنفيذ القرار ،تحديد المسار في

على المهنة التي يسعى لها، فاذا ما توافرت هذه المهارات عند الفرد فانه سيصبح قادرا  على تقييم

 (2012اتخاذ القرار المهني المناسب.)الصاعدي،

في اتخاذ القرارات إال إذا  ن الطالب ال يكون ماهرا  في نظريته، أ (Hollandويرى هوالند)      

مع القدرة على  السمات الشخصية،الذاتية، وحدث توافق بينها وبين  ظهرت لديه االهتمامات

 (.2011خرى)العزيزي،، واسقاط المهن األدقيقا   ديدا  اكتشاف مميزات المهن المرغوبة تح

أمور الحياة ي تبنى عليه أغلب هي حجر األساس الذ بشكل عام إن عملية اتخاذ القرار     

 بل قد يتعدى أثرها لتشمل في حياة األفراد والجماعات ، آثار كبيرة لما تتركه من المعاصرة، 

 (.2007حياة الدول باعتبارها مهارة أساسية في الحياة العلمية المعاصرة)البلوشي،

 أصبح  ، ومنها سلطنة عمان،عالم المهن دول فيال شهدهاالتطور والتنمية التي ت وفي ظل        

على الطالب أن يتخذوا قرارات مهمة، ومن هذه القرارات عملية اختيار تخصص الدراسة الذي 

لمهنة المستقبل لذلك تعد مشكلة اختيار نوع الدراسة أو اختيار التخصص الدراسي من  همسيعد

بحيث يترتب عليه تحديد التوجه المستقبلي لمرحلة التعليم ، البأهم المشكالت التي تواجه الط بين

الجامعي وما بعدها، أو اختيار نوع المهنة. وتعترض هذه المشكلة الطالب منذ بداية الصف 

العاشر من اختيارهم المواد الدراسية التي سوف يدرسونها في الصفين الحادي عشر والثاني 

 (.2010عشر )وزارة التربية والتعليم،
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تكمن صعوبة اتخاذ القرار في قدرة المتعلم على استخدام مهاراته األدائية، وقدراته الفكرية و     

وميزاته الشخصية، بانسجام متناغم من أجل وضع استراتيجية متميزة، وإبداع حلول متعددة، 

وانتقاء أكثرها انسجاما مع رغباته من جهة ومتطلبات المجتمع وقيمه من جهة اخرى، كي يحافظ 

 .(Eysenck & Keeene, 2000على توافقه مع ذاته والمجتمع الذي ينتمي اليه)

عي والذي يحدد الهوية وحتى يتمكن الطالب من الوصول الى مرحلة اتخاذ القرار الواق    

المبدئي، ثم  ختياراالمرحلة التخيل، ثم مرحلة ولها أنه يمر بعدة مراحل متتالية، إالمهنية، ف

مرحلة الميول المهنية، ثم مرحلة القدرات، ثم مرحلة القيم، ثم تأتي المرحلة 

 (.2010الواقعية)العطاس،

ساليب التنشئة الوالدية، ومبادئ التعلم االجتماعي، والميول المهنية أحيان كثيرة تلعب أفي و    

لى السلوك المهني في اتخاذ ع مؤثرا   ا  دورلألسرة،  قتصاديواالوالوضع االجتماعي  للفرد،

 (.1999القرارات المهنية)عبدالهادي، والعزة، 

، حيث مناسب أساسا مهما في اتخاذ قرار مهني ويعد مستوى النضج المهني لدى الطلبة    

اتخاذ القرار المهني وإعطاءه الوقت والجهد  النضج المهني إدراك الطالب أهميةيتضمن 

 (. 1986المناسبين )جروان،

ومحددة متحررة من التبعية عليه أن يختار مهنة واضحة  ،مهنيا   ولكي يصبح الطالب ناضجا    

واهتماماته ورغباته  مع قدراته ةبالنسبة لتأثيرات المحيط الذي يعيش فيه، ومنسجم ستقاللاالإلى 

(Gelatt,2003.) 

مات فيها بجمع المعلو أ، والتي يبد(24-15في سن) مرحلة االستكشاف التي يمر الطالب وتأتي   

ليها، دليل على نمو مفهوم إالمهارات المطلوبة للوظيفة التي يسعى  المناسبة عن العمل، وعن

 (.1995الذات المهني لديه)المطارنة،

القائمة على  كند كومالدراسات الميدانية والمقابالت التي أجراها خبراء من شركة  من ويالحظ   

غير مناسبة  ختياراتبايقومون  األحيانغلب الطالب في أ أن، بالسلطنةالمهني  التوجيهمشروع 

 وأنهم ،الثاني عشر إلى العاشرفيما يتعلق بالمواد الدراسية التي يدرسونها في الصفوف من 

البرامج الدراسية غير المناسبة لهم عند التحاقهم  أو الخطأيختارون الكلية 

 (.2008حمود،بالجامعة)
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على نفسه في  عتماداالعلى  ن الطالب لن يكون قادرا  أ إلى الدراسات أشارتكما أن بعض     

 مستقبال بالرغم من وجود أخصائي التوجيه المهني ؤوليتهيتحمل مس ،قرار مهني عقالني اتخاذ

 .(2009،)الحارثي

من خالل نتائج الدراسات السابقة المتباينة، و ،وحساسيتهاألهمية هذه المرحلة  ونظرا        

الميول والقدرات وفي فهم  همية النضج المهني في فهم الذات،أيتبين والنظريات المهنية المختلفة، 

واالقتصادي عليه، والوعي  جتماعياالثر الوضع أة، وفهم متطلبات العمل وظروفه، والشخصي

خاذ القرار المهني، فجاءت التوصيات والمقترحات بمراحل النمو والمستويات العمرية للفرد في ات

 طبيق مثل هذه الدراساتبضرورة ت دراسات السابقة والتي طبقت في مناطق تعليمية مختلفةفي ال

والسؤال  الدراسات السابقة،لنتائج ، جاءت هذه لدراسة لتكون اضافة في مناطق تعليمية اخرى

 حافظة شماللصف العاشر بمالذي يطرح نفسه للباحث، ما مستوى النضج المهني لدى طالب ا

وما العالقة بين النضج  القرار المهني لديهم؟ اتخاذ ؟ وما مستوى مهارةبسلطنة عمان الشرقية

ذات كثافة سكانية  الشرقية حافظة شمالم نأمع العلم ب المهني ومهارة اتخاذ القرار المهني؟

ي التي شملت بعض أوالقرية. ومن خالل استطالعات الرهل المدينة أمن  عالية، وتضم طالبا  

من  الطالب الذين خضعوا لبرنامج التوجيه المهني في الصف العاشر في السنة الماضية

 أظهرنتائج مختلفة، حتى ظهرت أ ، جاءت انطباعاتهم متباينة وقبلهاما و م(2016-2015دفعات)

جاءت لذا  .بعد فترة من الدراسة ، ويطلب تغيرهاللمواد الدراسية عن خياراته ضاهر عدم البعض

اتخاذ القرار لدى  لقياس مستوى النضج المهني ومهارات كإضافة للدراسات السابقة هذه الدراسة

العالقة بين النضج ، ومعرفة طبيعة بسلطنة عمان الشرقية شمال الصف العاشر بمحافظةطلبة 

نظري حول طبيعة  أساسالقرار المهني، حتى يتسنى للباحثين من بناء  المهني ومهارة اتخاذ

في تطوير برامج  يستفاد منه مستقبال   ،القرار المهني ة اتخاذالعالقة بين النضج المهني ومهار

القرار المهني لدى طالب الصف العاشر، مما  مهارة تستهدف مستوى النضج المهني ومستوى

 .في تحديد المسار المهني المناسب لميولهم وقدراتهم مستقبال   أمورهم وأولياءيساعد الطلبة 

 

 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة الحالية في تناولها ألحد الموضوعات البحثية ذات األهمية في مرحلة مهمة    

ضج المهني ومهارات اتخاذ القرار المهني السليم، باعتبار أن القرار من حياة الطالب، وهو الن

الذي سيتخذه في اختيار مهنته من أهم القرارات التي يتخذها في حياته، حيث يتوقف على القرار 
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مستقبل الفرد ومدى نجاحه في الحياة المهنية كما يتأثر الفرد في اتخاذه لهذا القرار بمجموعة من 

البيئة االجتماعية، ويتوقف نجاح الفرد في مهنته على مدى اختيار اعتبارات و ،اتيةاالعتبارات الذ

 مهنته على أساس سليم.

والدراسة الحالية تأتي أهميتها من أنها تتناول عينة مهمة من مراحل التعليم، فهي تالمس واقع     

ألهمية النضج المهني ومهارات  الشباب في مجتمعاتنا عامة، وسلطنة عمان بصفة خاصة. ونظرا  

 اتخاذ القرار لدى طالب الصف العاشر فيمكن تحديد أهمية الدراسة في اآلتي:

 األهمية النظرية:-1

 النضج المهني ومهارات اتخاذ القرار داخل المجتمع والتعرف على دورهما. تتناول مفهوم - أ

ي لم تتناول في مجتمعنا يعد موضوع النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار من المواضيع الت - ب

 .كثيرا  

تتناول دراسة متغيرين مهمين هما النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار لدى عينة من طالب  - ت

بهدف التعرف على العالقة االرتباطية بين  ،الشرقية شمال الصف العاشر بمحافظة

 المفهومين.

عن مفهومي النضج  الباحثين المتخصصين بنتائج دراسة علميةوتزويد المكتبة العربية  - ث

 المهني ومهارة اتخاذ القرار المهني من وجهة نظر طالب الصف العاشر األساسي.

 األهمية التطبيقية:-2

نتائج الدراسة الحالية سوف تساعد في تصميم بعض البرامج التربوية الموجهة للطالب -أ

 بغرض تنمية النضج المهني واكتساب مهارة القرار المهني.

نتائج الدراسة في وضع تصور عملي لتوجيه الطالب وإرشادهم نحو  من ستفادةاال-ب

 التخصصات التي يلتحقون بها وفق القرار السليم.

 قد تسهم النتائج في تحسين وتطوير مهارات اتخاذ القرار السليم. - ج
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 :أسئلة الدراسة

بسلطنة  الشرقية محافظة شمالاشر بطلبة الصف الع ىــ ما مستوى النضج المهني لد  1  

 عمان؟

 محافظة شماللبة الصف العاشر األساسي بــ ما مستوى مهارة اتخاذ القرار المهني لدى ط2

 بسلطنة عمان؟ الشرقية

في مستوى النضج المهني بين طالب وطالبات الصف العاشر  إحصائيا   هق دالوــ هل يوجد فر3

 بسلطنة عمان؟ الشرقية محافظة شمالب األساسي

في مستوى مهارة اتخاذ القرار المهني بين طالب وطالبات  إحصائيا   هدال قوــ هل يوجد فر4

 بسلطنة عمان؟ الشرقية محافظة شمالشر األساسي بالصف العا

ــ هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين مستوى النضج المهني ومستوى مهارة اتخاذ القرار المهني 5

 بسلطنة عمان؟ ة الشرقي محافظة شمالشر بطلبة الصف العا عينة من لدى

 عينة من ــ ما مدى اسهام النضج المهني في التنبؤ بمستوى مهارة اتخاذ القرار المهني لدى6

  بسلطنة عمان؟ الشرقية محافظة شمالبشر األساسي طلبة الصف العا

 

  :أهداف الدراسة

 ــ معرفة مستوى النضج المهني لدى طلبة الصف العاشر األساسي.

 اتخاذ القرار المهني لدى طلبة الصف العاشر األساسي. ــ معرفة مستوى مهارة

تحديد طبيعة العالقة بين مستوى النضج المهني ومستوى مهارة اتخاذ القرار المهني لدى طلبة ــ 

 .األساسيالصف العاشر 

 .األساسيمستوى النضج المهني لدى طلبة و طالبات الصف العاشر  فيالفرق ــ معرفة 

توى مهارة اتخاذ القرار المهني بين طلبة وطالبات الصف العاشر ــ معرفة الفرق في مس

 .األساسي
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معرفة مدى إسهام النضج المهني في التنبؤ بمستوى مهارة اتخاذ القرار المهني لدى طلبة ــ 

  الصف العاشر األساسي.

 

 :حدود الدراسة

 ــ الحدود البشرية: طلبة الصف العاشر األساسي )ذكور / إناث(.

 في سلطنة عمان . الشرقية محافظة شمالشر األساسي بالحدود المكانية: مدارس الصف العاــ 

 ..2015 - 2016ــ الحدود الزمنية: الفصل الدراسي الثاني من عام

: يقتصر البحث على قياس مستوى النضج المهني و مهارة اتخاذ القرار يةــ الحدود الموضوع

 المهني وفقا لبعض المقاييس المستخدمة في هذه الدراسة. 

 

 :الدراسة مصطلحات

:  اآلتية األبعادتكون الفرد نحو االختيار المهني لدى الطلبة، ويتكون من المهني:  ــالنضج      

وات فهم عملية االختيار المهني، وبعد االستقالل والثقة بالنفس في اتخاذ القرار، وبعد فهم خط

 (.2011اتخاذ القرار المهني)الخواجة،

نه المستوى المهني المتكون لدى أب ي:وفي هذه الدراسة يعرف الباحث النضج المهن      

فيها طموحه، ن يحقق يستطيع من خاللها أمستقبل التي اختيار مهنة الالذي يمكنه من و، لطالبا

  عن تأثير الجانب المحيط به. وتتناسب مع ميوله وقدراته واستعداداته، بعيدا  

على  و الطالبةأ التي يحصل عليها الطالب الكلية بالدرجة ويعبر عنه إجرائيا في هذه الدراسة     

 في الدراسة. مقياس النضج المهني الذي وضعه الباحث

عملية نفسية سلوكية معرفية تعمل على بناء واستراتيجيات "هي  المهني: القرار اتخاذ مهارةــ

ازرة بينها للوصول البدائل للخيارات المتوافرة والمؤ إليجاد ،محددة في جمع المعلومات والحقائق

 .(2002رندا،.)رزق هللا، "نسب والعمل على تنفيذه وتقويميهاألإلى الخيار 
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عملية نفسية سلوكية معرفية تعمل  بأنهاة يعرف الباحث مهارة اتخاذ القرار في هذه الدراسو    

على صنع قرار مدروس بدقة من بين بدائل متعددة ومتاحة ليكون القرار األفضل هو األنسب 

 .والتقدم فيه تنفيذه وتقويمه على  لمتخذ القرار مع القدرة

و الطالبة في أجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب إويعبر عنه     

 المقياس الذي وضعه الباحث لقياس مستوى مهارة اتخاذ القرار المهني.
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 يــــــــــــــل الثانــــالفص

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 مقدمة

 اإلطار النظريأوال: 

 المهني النضجــ   

 المهني القرارــ  

 الدراسات السابقةثانيا: 

 التعقيب على الدراسات السابقةــ  
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 ةـــمقدم

ه في على يد فرانك بارسونز، الذي يعتبر المؤسس األول ل1909) )التوجيه المهني عام  أنش     

ن األفراد يستطيعون اتخاذ قرارات مهنية صحيحة، إذا كانت لديهم أأمريكيا، والذي كان يعتقد ب

معلومات دقيقة عن قدراتهم وسماتهم الشخصية وشروط النجاح في المهن المختلفة)الهادي 

 (.19، ص1999والعزة، 

تبني مسالة التوجيه ب( قام مكتب التربية األمريكي 1966نه في عام )أ (2007)وذكر الجامودي   

ن تقوم بتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد أن حتم على جميع مؤسسات التعليم أبو اإلرشاد المهني، 

 .جيع الطالب لاللتحاق بهاتشو ،بقصد تعريفهم بمؤسسات التعليم المهني ،المهني للدارسين

، واالستعدادات المهنية ونظرا للنجاح الذي توصل إليه علماء النفس التطبيقي في قياس القدرات   

في التطبيق لهذه البرامج في  أالتوجيه المهني األهمية، حيث بد ساعد في إعطاء األمر الذي

على قدراته  حيث تم اختيار الفرد للمهنة بناء   ،المدارس ثم الجامعات ثم في مؤسسات األعمال

 .(14، ص2005)الداهري، . هاواستعداداته ثم اإلعداد للحرف التي يختار

بأنه عملية مساعدة الفرد على إنماء صورة لذاته متكاملة " عرف سوبر التوجيه المهني:  

هذه الصورة في العالم الواقعي  ن يختبرأ ومتالئمة لدوره في عالم العمل، وكذلك مساعدته على

، صـ 2007الخروصي. )"سعادة ولمجتمعه المنفعةن يحولها إلى حقيقة واقعة بحيث تكفل له الأو

11.) 

وبما يتالءم مع  ،بأنه عملية مساعدة الفرد في اختيار مهنته"زهران التوجيه المهني:  ويعرف   

واإلعداد والتأهيل لها والدخول في  ،استعداداته وقدراته وميوله ومطامحه وظروفه االجتماعية

، 2010الصقري، )"وتحقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق المهني ،العمل والتقدم والرقي فيه

 (.27صـ 

عملية مساعدة الفرد على اختيار المهنة التي تتالءم مع قدراته "ويعرف اإلرشاد المهني بأنه    

والعمل على إعداده وتأهيله لهذه المهنة  ،واستعداداته وميوله وأهدافه وظروفه االجتماعية

اإلرشاد المهني ن إعلى ذلك ف فضل مستوى ممكن من التوافق، بناء  والترقي فيها وتحقيق أ

مما يضمن له  وفقا لقدراته واستعداداته ،الشخص المناسب في المهنة المناسبة يتضمن وضع

 (.281، صـ 2015)عودة، "فيه بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ستقرارواالالنجاح في عمله 
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بها عملية يقوم ): بأنهاإلرشاد المهني  (2003)( في الخطيبsplete)سبيلت ووصف    

 التالية: األمورفي  (المرشدون من خاللها بمساعدة المسترشدين

 وبيئتهم. أنفسهمفهم  -

 الحصول على المعلومات المهنية. -

 إتاحة فرص االستكشاف المهني. -

 عمليات اتخاذ القرار. -

 فهم المراحل التي تمر بها عملية التخطيط المهني. -

 ظروف التدريب المهني، والتعليم المناسب للمهنة. -

ن مهمة اإلرشاد المهني هو معرفة أنسب المهن أومن خالل النظر في هذه التعاريف نجد    

عن مزاولة  بتعادلال، والنصح له إليهاهذه المهن والعمل للوصول  إلىوجيهه بحيث يتم ت ،للفرد

 المهن التي تتعارض مع ميوله وقدراته وتؤدي إلى عدم التوافق معها.

وعلمية، تخضع  المهني المقدمة للطالب هي نتاج خبرة إرشاديةوالشك أن برامج التوجيه     

حدث التقنيات والوسائل لمساعدة الطالب في اختياراتهم األكاديمية والمهنية، أللتطوير باستخدام 

 بما يحقق لهم طموحاتهم وتطلعاتهم.

 

 :فوائد التوجيه المهني

 :في اآلتي (2015)تتمثل فوائد التوجيه المهني كما أشار إليها عودة     

والتخطيط لمشروع  ،تمكين الطالب من اكتشاف قدراته لوضع أهداف مهنية واقعية ومدروسة -1

 ناجح. مهني مستقبل

 المهني والتطوير الوظيفي. نتقاءباالي اتخاذ القرارات التي تتعلق يصبح الفرد أكثر فاعلية ف -2

ويوائم المتطلبات المهنية  مساعدة الطالب على اختيار مسار مهني يدعم طموحاته -3

 واالجتماعية.
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 المساهمة في التحديد من نسبة التخلي عن الدراسة وعدم الرضا الوظيفي. -4

 جل التفوق.أأبنائهم ومدى أهمية التوجيه من  توعية أولياء األمور بدورهم في إرشاد -5

 ورية.دعم األفراد في تطوير حياتهم المهنية واتخاذ أي تغييرات ايجابية ضر -6

 تحقيق عملية إعادة التوجيه الوظيفي بطريقة ناجحة وسلسة. -7

 جل تحقيق التطور واالرتقاء على الصعيد المهني.أيز نقاط القوة في بيئة العمل من تعز -8

 .الرئيسية والميوللكات الفردية تنمية التقدير الذاتي والثقة بالنفس من خالل التعرف على الم -9

    

 

كثير من الدراسات السابقة ببرامج اإلرشاد المهني ودراسة أثرها على النضج المهني ثم  هتمتا

إذ بدت الحاجة ماسة إليها لمساعدة الفرد في  اتخاذ القرار المهني لدى فئات عمرية مختلفة،

عملية سيكولوجية تتميز (Superاختيار مهنة تناسبه في الحياة، فالتوجيه المهني كما يرى سوبر)

اعدة الفرد على تنمية صورته لذاته، بحيث تتالءم مع إمكاناته المختلفة من استعدادات وميول بمس

وفي اإلطار النظري سوف نتطرق  (.11، صـ 2007)الخروصي ورغبات وقيم واتجاهات.

 ،مهمث والدراسات في هذا الموضوع اللعرض أهم األفكار والنتائج التي توصلت إليها البحو

 صلة.كون ذلك تحت عناوين أساسية ذات وي

 :مفهوم النضج المهني

م النضج المهني، فقد رأى ( لنظريته على مفهو1963( بإضافة جديدة سنة)Superقام سوبر)      

النضج المهني يتيح المجال أمام المراقب لتقييم نسبة ومستوى تطور الفرد بالنسبة إلى أن "سوبر 

 (.56،ص2011وأبو سعد، )السفاسفة، "المسائل المتعلقة بالعمل

بأنه مستوى تكّون التوجه نحو االختيار المهني لدى "أما عودة فقد عرف النضج المهني :      

 ."الفرد

المهنية لدى الفرد، وهو  تجاهاتاالبأنه ذلك السلوك الذي يظهر " (:Critesوعرفه كرايتس )    

 Patton)"وجانب التأثير االنفعالي العاطفيين هما: جانب المعرفة ييتألف من جانبين أساس

&Cread, 2001 .) 
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حة قدرة الفرد على معرفة ذاته، وتوفر المعلومات الصحي"( بأنه Hollandوعرفه هوال ند)   

نه نافذة شخصية للفرد على عالم العمل يتبعه تطابق الحق مع أعن عالم المهن، وسوق العمل، و

 .(2007)الخروصي" أنماط مهنية

استعداد الفرد وقدراته على اختيار المهنة "النضج المهني بأنه هو  (2012)وعرفت الصمادي   

المناسبة والتخطيط لها واإللمام بكل الوسائل والغايات التي تمكنه من اتخاذ القرار المهني 

 ."المالئم

في ضوء  تكون الوعي المهني للفرد"فعرفت النضج المهني بأنه  (2009)أما الباحثة الحارثي    

 ."المرحلة العمرية التي تمر بها من خالل فهم ذاته وفهم عالم المهن والموائمة بينهما

 واستعداداتهقدرة الفرد على فهم ذاته وقدراته "النضج المهني بأنه:  الباحث فيما عرف    

وتحقيق طموحاته من خالل المهنة التي تناسبه، والقرار المهني الذي سيتخذه حيال مهنة 

 .   "المستقبل

 

 :عناصر النضج المهني

 (إلى أن عناصر النضج المهني تنحصر في اآلتي:1991) تشير جرادات   

 في عملية االختيار: وتعتمد على فعالية الشخص وحيويته في االختيار. نهماكاالــ 

االستقاللية في اتخاذ القرار: وتتحدد بدرجة اعتماد الفرد على اآلخرين في اتخاذ القرار المهني ــ 

 الخاص به.

 التوجه نحو العمل: ويعتمد على توجه الشخص للعمل.ــ 

التفضيل لعوامل االختيار: ويعتمد على أساس االختيار، مثل القدرات والميول، والقيم، ــ 

 والسمات الشخصية.

 مفهوم عملية االختيار: ويتحدد بدقة اختيار الشخص.ــ 
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 :أبعاد النضج المهني

 في اآلتي: تتمثلالنضج المهني  أبعادإلى أن  (1986) يشير مطر       

ويتحدد ذلك بمدى اهتمام الطالب بالمشاكل المهنية والتكيف في  التوجه نحو االختيار المهني.ــ 

 اتخاذ القرار.

ويتحدد بالمعلومات التي يمتلكها الطالب عن مهنته  والتخطيط للمهنة المفضلة.المعلومات ــ 

 المفضلة.

من خالل ثبات التفضيالت المهنية في المستويات  ثبات التفضيالت المهنية لدى األفراد.ــ 

 والمجاالت المحددة.

 ي العمل.ويتم التعرف عليها من خالل نتائج الميول المهنية والرغبة ف بلورة السمات.ــ 

 ويظهر مدى االستقالل في العمل. االستقالل المهني.ــ 

 وذلك من خالل االتفاق بين القدرة واالختيار التفضيالت المهنية الحكيمة.ــ 

 :ترتبط بشكل عام مع النضج المهني المتغيرات أو العوامل المؤثرة والتي

 تنحصر في العوامل التالية:( إن العوامل المؤثرة للنضج المهني 2005ويرى الداهري)     

 العوامل البيولوجية واالجتماعية، كعالقة النضج المهني بالذكاء، والتخطيط.ــ 

يجابي مع المستوى المهني لألبوين والتماسك إئية: كارتباط النضج المهني بشكل العوامل البيــ 

 العائلي والمنهاج المدرسي.

داللة مع الطموحات المهنية والتوافق بين  اارتباطا ذ: إن مؤشر النضج يرتبط العوامل المهنيةــ 

 الطموحات والتوقعات.

تحصيل المراهقين: حيث يتناسب التحصيل المدرسي للفرد ومشاركته في األنشطة داخل ــ 

 المدرسة وخارجها، تناسبا طرديا مع نضجه المهني.

مفهوم الذات  ات الشخصيمفهوم الذ تالءميمفهوم الذات: يكون اإلنسان أفضل عمال، عندما ــ 

 .المهني للفرد
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 نظريات االختيار المهني:

 (:Developmental Theoriesأوال: النظريات االرتقائية)

  نظرية سوبر)نظرية مفهوم الذات االرتقائي للسلوك المهني(-1

مفهوم الذات المهني ينمو من خالل  يرى أنسوبر في نظريته أن  ،(1995)ذكر المطارنةو    

 :هي لنمو المهني تتم من خالل مراحلن عملية اأي والعقلي للفرد، كما انه يفترض النمو الجسم

، ويتشكل سنة14: تمتد هذه المرحلة من الوالدة حتى سن Growth Stageمرحلة النمو  -1

 العمل.مفهوم الذات في هذه المرحلة، ويتكون لدى الفرد فهم عام لعالم 

(، في 24-15)د هذه المرحلة من سنت: تمExploration Stageمرحلة االستكشاف  -2

وق العمل، بجمع معلومات مناسبة عن العمل، من خالل خبراته عن س يبدأهذه المرحلة 

 ومهارات مناسبة للعمل. يوينمو لديه اختيار أول

-44المرحلة من سن): تمتد هذه Establishment Stageمرحلة التحقيق) التأسيس(  -3

( وهي مرحلة بناء المهارات التي تتكون لديه من خالل خبرته في العمل، وقسمها 25

 .سوبر إلى مرحلتين هما مرحلة الثبات، ومرحلة التماسك واالندماج

-65: تمتد هذه المرحلة من سن)Maintenance Stageمرحلة االستقرار) االحتفاظ(  -4

ما حققه أو اكتسبه من المهنة، مع الميل إلى عدم تغيير (، يحاول الفرد المحافظة على 45

 المهنة.

فما فوق(، حيث يتم  65: وتبدأ من سن)Decline Stageمرحلة االنحدار)الشيخوخة(  -5

خاللها ترسيخ المكتسبات والتقليل من االلتزامات، ثم يقل اإلنتاج وتبدأ مرحلة التحضير 

  للتقاعد.

 نظرية جينزبيرغ وزمالئه:-     2

نظرية للنمو  لوضع األولى محاوالتجينزبيرغ من ال نظرية تعد        

 ن عملية اتخاذ القرار المهني تمر بثالث مراحل هي:أ نت، حيث بي(2010)العطاس،المهني
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في هذه المرحلة و(: وتمتد هذه المرحلة من سن الحادية عشرة، Fantasyمرحلة التخيل) -1

المهارات والمؤهالت المطلوبة ألداء العمل، ال يكون اختيار الطفل قائما على أساس 

 وتنقسم إلى مرحلتين فرعيتين هما:

اللذة الوظيفية: يتركز اهتمام الطفل في هذه المرحلة على الجوانب السطحية البسيطة  - أ

  للعمل، فهو يتخيل العمل كأي نشاط آخر يجري حوله.

تحقيق الرضا الذاتي و الرضا الذاتي: يكون دافع العمل الختيار المهنة هو أداء العمل  - ب

 المستمد من مساعدة اآلخرين وإرضائهم.

وتمتد هذه المرحلة من سن الحادية  (:Tentative Choiceمرحلة االختيار المبدئي) -2

حساس الفرد عشرة حتى السابعة عشرة، وتتميز بعدم التبعية، وباالستكشاف وبازدياد إ

 بذاته، ورغبته في دراستها وتحليلها، وقد قسموا هذه الفترة إلى المراحل الفرعية التالية:

(: يكون االختيار في هذه المرحلة قائما 11-12(من سن)Interestsمرحلة الميول) - أ

 على أساس الميول والهوايات والرغبات، وال يكون جادا أو واقعيا.

ن أفي هذه المرحلة يدرك الفرد (: 12-14ن سن)( مCapacitiesمرحلة القدرات) - ب

الميول أو الهواية ليست كافية الختيار المهنة، كما يكون لمهنة الوالدين اثر في 

 اختيار المهنة.

حلة الربط بين  رالفرد في هذه الم يبدأ(: 15-17( من سن )Valuesمرحلة القيم) - ت

لنفسه باختيار المهنة  إرضاءسيحققه من  مهاراته وقدراته من ناحية، وبين ما

وهي بداية لظهور و تبلور القيم التي تساعد في توجيه الفرد الختيار  المناسبة،

 المهارات والقدرات.

(: وهي مرحلة اتخاذ القرار 17-18( من سن)Transitionالمرحلة االنتقالية) - ث

 الواقعي الذي يحدد الهوية المهنية.

سنة، وتكون في بداية 22(: وتمتد حتى سن Realistic Choiceمرحلة االختيار الواقعي)-3

 الرشد وقسموها إلى ثالث فترات هي:
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تضيق فرص تحديد  وفيها الجامعة،(: وتتمثل في دخول Explorationاالستكشاف) - أ

أهداف الفرد واختياراته، وتتحدد فرص العمل التي تتعلق بنوع الدراسة وحاجة سوق 

 العمل لها.

( وقد تبدا مبكرة، 20-22(: تمتد هذه المرحلة من سن )Crystallizationالتبلور) - ب

الفرد بان لديه معلومات عن نفسه تمكنه من اتخاذ قرار  فيها وهذه الفترة التي يشعر

 جاد الختيار مهنة معينة.

(: وهي المرحلة األخيرة في مسيرة النمو المهني، Specificationالتخصص) - ت

 وتظهر بنجاح الفرد وشعوره بالرضا والسعادة في العمل. 

 

 (:Structural Theoriesثانيا: النظريات البنائية )

على سمات الفرد ومتطلبات (،1999كما ورد في عبد الهادي والعزة)وتركز هذه النظريات   

 ني، ومن أمثلة هذه النظريات:المهنة في عملية االختيار المه

: تعد من النظريات التي تبحث في أساليب الرعاية الوالدية في نظرية آن رو لالختيار المهني-1

مرحلة الطفولة المبكرة، وأثرها على الميول المهنية والسلوك المهني وفي اتخاذ القرارات. حيث 

 تقوم هذه النظرية على ثالثة عناصر هي: 

 النفسية.مفهوم الطاقة  -1

 نظرية الحاجات )ماسلو(. -2

 الجينات وأثرها على االختيارات المهنية. -3

ن التفاعل بين الموروثات الجينية وخبرات الطفولة يؤثر  يشكل مباشر أوترى هذه النظرية     

 في االختيار المهني و األداء المهني.

لنظرية على مبادئ التعلم تركز هذه ا نظرية التعلم االجتماعي في النمو المهني)كرومبولتز(:-2

إن يفسر فيها كرومبولتز كيف وصل الفرد إلى السلوكي، والبيئة والشخصية. وهي نظرية يحاول 

 النقطة التي وصل إليها في المهنة.
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 نظرية هوال ند في السلوك المهني:-3

ن وصف أالمهنية هي احد مظاهر الشخصية، ون الميول أتقوم هذه النظرية على أساس     

ليها نتيجة اختبارات ن المعلومات التي نصل إأة لفرد ما هو إال وصف لشخصيته، والميول المهني

. وقد قسم هوالند البيئات المهنية وانماط (1993)المشعان،لإلرشاد المهني الميول أساس

 إلى ست بيئات هي:الشخصية المطابقة لها 

األنشطة في هذه البيئة حسية (: Realistic Environmentالبيئة المهنية الواقعية) -1

جسمية تتطلب مهارات ميكانيكية ومثابرة وحركة جسمية، كما تتطلب بعضا من 

 المهارات االجتماعية، ومن أمثلة المهن التي تناسب البيئة مهنة الزراعة والهندسة مثال.

 هذه البيئة تتطلب استخدام (:Investigative Environmentالبيئة المفكرة أو الذهنية) -2

القدرات المجردة واإلبداعية، واألداء فيها يتطلب الذكاء والتخيل، وتحل المشاكل 

باستخدام القدرات والوسائل العقلية، ومن أمثلة المهن التي تناسب البيئة العمل بالمكتبات 

 مثال.

و (: هذه البيئة تتطلب استخدام المعرفة والحدس Artistic Environmentالبيئة الفنية) -3

ويتطلب العمل  مع االعتماد على معايير ذاتية وشخصية للحكم على المعلومات،العاطفة، 

العمل بالرسم  الفنية التزام عميق طويل المدى، ومن أمثلة المهن التي تناسب البيئةفيها 

  والفن.

 (: تتطلب هذه البيئة القدرة على تعديلSocial Environmentالبيئة االجتماعية) -4

 فيها وتفسير السلوك اإلنساني، ورغبة في االهتمام والعمل مع اآلخرين، ويتطلب العمل

العمل بالتدريس  االجتماعية إقامة عالقات شخصية، ومن أمثلة المهن التي تناسب البيئة

 والتوجيه المهني.

 مهارات (: تتطلب هذه البيئة مهارات لفظية أوSocial Environmentالبيئة المغامرة) -5

ن، ومن وطيط األنشطة التي يقوم بها اآلخرويتطلب العمل توجيه أو تخ ،اآلخرين ناعإق

العمل في مهن كالمحاماة والقانون والسياسة  المغامرة أمثلة المهن التي تناسب البيئة

 وإدارة األعمال مثال.
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(: تتطلب هذه البيئة التعامل مع Conventional Environmentالبيئة التقليدية) -6

المعلومات اللفظية والرياضية واألرقام بشكل منتظم وروتيني،  بحيث تكون المهام 

 قصيرة المدى وبإجراءات واضحة ومتكررة، ومن أمثلة المهن المناسبة لها المحاسبة.  

 

 بين النضج المهني والقرار المهنيالعالقة 

نشرع ن أ أردنا  فإذاالذي تقوم عليه عملية التوجيه المهني،  األساسإن النضج المهني هو       

إلى مرحلة النمو عند الفرد، ومستوى نضجه  ن ننظر أوال  أملية التوجيه المهني، فإننا يجب في ع

الفرد األكثر نضجا  أماالمهني، فالفرد غير الناضج يستند توجيهه إلى اإلرشاد واالكتشاف، 

 فيستند توجيهه إلى مساعدته على اتخاذ القرار السليم.

ستة عوامل ضرورية للنضج المهني وذكر منها مهارات  1979فيما حدد سوبر وثومبسون سنة 

 (.2003اتخاذ القرار)الخطيب، 

على ضرورة االهتمام بجمع وفهم المعلومات الشخصية والمهنية ( super)سوبر وقد ركز   

 (.2008في اتخاذ القرار المهني) حمود،  ا  المناسبة والتي تستخدم أساس

بين تتفق والعمر الزمني للفرد، وتوائم  إنمائيةعملية  ون القرار المهني هأ (جينزبيرغ)ويرى     

قدراته وإمكانياته من ناحية وبين متطلبات العمل وظروفه من ناحية أخرى. وهي تتسم بالواقعية 

 بالبيئة، والقيم، والعوامل الثقافية والعاطفية.وتتأثر 

ن الخصائص الوراثية تتأثر بالثقافة والوضع االجتماعي واالقتصادي أفترى  (آن رو)أما    

لألسرة، ومدى سماح الوالدين للطفل بإشباع حاجاته، وأكدت على العالقة بين الجو األسري 

 للطفل وبين نموه المهني في المستقبل.

إن لكل ن التربية المهنية تمر بمراحل ومستويات عمرية لألفراد، كما أرنون فيرى في أما   

ن يلم بهذه أ، فبالتالي يجب على متخذ القرار عالم المهنللدخول إلى  مرحلة مهارات الزمة تؤهل

 المراحل.

والقوى ة بالوراثة وبعض عوامل البيئة والثقاف يتأثرن القرار المهني أفيرى  هوالند أما     

ن والزمالء والطبقة االجتماعية والثقافية والبيئة الطبيعية)حمود، الشخصية بما فيها الوالدا

2008.) 
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فهم الذات والميول والقدرات  في النضج أهمية تبينمن خالل هذه الدراسات والنظريات و     

الشخصية وفهم متطلبات العمل وظروفه، واالطالع على الوضع االجتماعي واالقتصادي، 

 والوعي بمراحل النمو والمستويات العمرية للفرد في اتخاذ القرار المهني. 

 :المبحث الثاني: اتخاذ القرار

 مقدمــــــــة

ر د وأهميته في المجتمع وعلى حريته في اختيايقوم اإلرشاد المهني على احترام الفر     

التوجيه يبدأ من الفرد وللفرد من ن كل إنسان بحاجة لمساعدة، وأالحلول، كما يقوم على مبدأ 

حيث اإلفادة والتطبيق، حيث يسعى لتحقيق رغبات الفرد وإشباع حاجاته وفق المبادئ التي 

رسمها المجتمع الذي يعيش فيه، وبما يعزز كرامته كانسان، حيث زوده هللا سبحانه وتعالى 

ُ  بالعقل وبأدوات المعرفة ووسائل البحث ليحقق ذاته وإنسانيته، فهو القائل سبحانه وتعالى )َواَّللَّ

َهاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشْيئ ا َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئِدَةَ لَعَلَّ  ن بُُطوِن أُمَّ ُكْم تَْشُكُرون أَْخَرَجُكم ّمِ

 مئخالل مهنته التي يعتقد أنها تالسورة النحل(،ومن حقه أن يطمح إلى بلوغ أهدافه من ،78

خصائصه الشخصية، ويأتي التوجيه المهني بمهمة تكوين صورة متكاملة عن ذاته، وعن عالم 

المهن، ثم مد يد العون له في اختيار المسار الذي سوف يسلكه في الوصول إلى الهدف المهني 

 (.2011الذي يفتح له أبواب النجاح في الحياة العملية) السفاسفة، وأبو سعد، 

نا وقد تكون ذ القرار لنحقق أمرا  نريده في حياتنا، أو لنخرج من مشكلة تواجهإننا عندما نتخ    

(، 2005تخذها قرارات مصيرية بل قد توصف بالهامة والخطيرة) زهران، نهذه القرارات التي  

فاختيار المهنة هو قرار صعب ألن تأثيره يمتد إلى جميع جوانب  فهي تؤثر في حياة الشخص،

ق به الضرر وبمن حوله كأفراد أسرته، بل يعد قرار المهنة صعب ألن تأثيره حياة الفرد وقد يلح

 يستمر مع الفرد مدى الحياة. 

ن عملية اتخاذ القرار المهني من العمليات الصعبة والمعقدة، ألنها غالبا ما تتداخل أوالشك    

االقتصادية فيها عوامل كثيرة مثل ظروف األسرة والعادات والتقاليد والدوافع النفسية و

 (1986)العيسوي، .واالجتماعية المختلفة

تطلب منهم اتخاذ قرار ما حوله، ويالحظ أن كثيرا  من الطالب عندما يمرون بموقف ي      

دون في يوم واحد تجميع المعلومات، ووضع األسئلة، ودراسة األحوال والمتغيرات. ولكن وي

 طريقا  واحدا ، وهو االرتجالية وسرعة البديهة.عندما تأتي لحظة القرار فإنهم ال يعرفون إال 
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إن عملية اتخاذ القرار هي محور العملية اإلرشادية المهنية وهي الهدف األساسي الذي      

المختلفة، وهو  والتوجيهية اإلرشادية العملياتإلى تحقيقه من خالل  المهني التوجيه برامجتهدف 

ما تواجهه؛ وتتخذ هذه  مشكلة حلالوصول إلى اتخاذ قرار مناسب لتطوير الذات المهنية أو إلى 

، والتي يتم فيها فيه يرغب الذي للتخصص الذهني العصفها: العلمية عدة مراحل ووسائل، أبرز

الجيدة والجديدة للمناقشة مع األخصائي المهني والوالدين وأصحاب  واألفكارطرح الرغبة 

وضيح نقاط قوتها لفرد بتحليل تلك المقترحات من تالمهن، وبعد أن تنتهي هذه المرحلة، يبدأ ا

ثم يتم التوصل إلى التخصص األنسب وإجراء التعديالت عليه حتى الوصول إلى  ونقاط ضعفها،

)الزيادات، والفاعلية الكفاءةالقرار األنسب الذي يمّكن الفرد من القيام بأهدافه بأعلى درجات 

 (.2009والعدوان، 

 تعريف القرار لغة:

 cutالقطع والفصل)( كلمة التينية تعني Decisionأن كلمة قرار) (1980أشار شنودة)     

off بمعنى تغليب أحد الجانبين على اآلخر؛ فاتخاذ القرار نوع من السلوك، يتم اختياره بطريقة ،)

 (.2006،طعمه).معينة، تقطع أو توقف التفكير، وتنهي النظر في االحتماالت األخرى

والقرار من  وكلمة "قرار" في لسان العرب مأخوذ من فعل قرر، ومعناه استقر واطمأن،   

وهذا  قرار، وتقرير اإلنسان بالشيء جعله في قراره.رض هو المطمئن المستقر، وجمعها األ

 (.6-5لسان العرب،فهمه ودراسته وإقراره)يعني الثبوت على رأي كمل وتم 

 

 أما تعريف القرار اصطالحا: 

المتاحة إليجاد الحل اختيار بديل من البدائل " (  اتخاذ القرار بأنهSimonفقد عرف سايمون)     

 (.15ص، 2004)الفضل،  "ناسب لمشكلة ناتجة عن عالم متغيرالم

عملية إدراك تشمل الظواهر الفردية " اتخاذ القرار بأنه young)وعرف يونغ )     

واالجتماعية ويستند إلى حقائق وقيم تودي إلى اختيار بديل واحد من بين بدائل كثيرة تؤدي 

 (.15، صـ 2006)طعمه، "للوصول إلى حل

االختيار الواعي والحذر والدقيق ألحد البدائل من "أما البلوشي فقد عرف اتخاذ القرار بعملية    

 (.2007) البلوشي، "بين اثنين أو أكثر من البدائل المتاحة في موقف معين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 عملية االختيار المهني من بين عدة"ويعرف اتخاذ القرار المهني بمعناه التخصصي بأنه     

تحديد المشكلة)المهنة المناسبة(، توليد  بدائل بطريقة عقالنية ومنظمة وفق الخطوات التالية:

 (.1991، جرادات،1999)جروان،"البدائل، جمع المعلومات وتنظيمها ثم االختيار والتقييم

 ويرى الباحث أن اتخاذ القرار المهني هو علم قائم له قواعد وأصول يبنى عليها القرار، وله    

مهارات يمكن اكتسابها بالتدريب والممارسة. ويتم الوصول للبديل األفضل بالمهارة في جمع 

 المعلومات والتفضيل بينها.

 أهمية اتخاذ القرار:

العوامل م واألهداف، ما عليك إال إن تضع يعد القرار هو السبيل لتحريك عملك لبلوغ المها       

وأولوياتها على نحو صحيح حتى تكون قراراتك أكثر مالئمة، د أهميتها المفيدة والخيارات، وتحد

 ويمكن تلخيص أهمية اتخاذ القرار في النقاط التالية:

: وذلك بالتركيز على فكرة واحدة وهدف واحد، وبالتالي تقوى اإلرادة .التخلص من حالة التشتت

، األمر الذي يجعل فالتشتت يؤدي إلى انشغال العقل بعدة أمورلديك لتحقق أهدافك وأحالمك، 

عملية اتخاذ القرار ال تتحقق، وهنا تغلب األهداف قصيرة المدى على األهداف بعيدة المدى 

 وعندها ترتكب األخطاء الفادحة.

 وهي الرغبة الشديدة في الوصول للهدف المنشود بأسرع وقت وأفضل أداء.سرعة اإلنجاز : 

 الدراسية وبين حياتك العملية والعمل، فإذا كان : فالوقت هو الفاصل بين حياتك توفير الوقت

 القرار صائبا كانت حياتك المستقبلية أسهل.

 ويقصد به المجهود العقلي والبدني لمتخذ القرار.  تقليل الجهد : 

 كون فيها زحام يشعور بالهدوء الداخلي، والتي ال الراحة هي حالة من ال :الشعور بالراحة

 لألفكار وال تدافع مخاوف.

 أي استغالل  الفرص الممكنة والمسموح له بها.تثمار الفرص المتاحةاس : 

 :وهو الحافز الذي يدفع اإلنسان ألداء عمل معين وللوصول للغاية التي  الشعور باإليجابية

 يطمح لها.

 وهي المرحلة الالزمة من المعرفة والتي يتطلبها موضوع معين.النضج والخبرة ، 

 كمهارة  حل المشكالت، ومهارة االتصال والتواصل والتخطيط ، تنمية المهارات الشخصية

 والتنظيم واستشراف المستقبل.
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 بقيمته وأهمية صنع قراره  ا  ، هو ذلك الشعور الذي يعطي اإلنسان إحساسزيادة الثقة بالنفس

 بنفسه.

 

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:

ثالثة مجاالت كما يوردها القواسمة وأبو تصنف العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار إلى       

  ( وهي:2012غزالة )

 أوال: المجال الشخصي المتعلق بالفرد نفسه وبإمكاناته ومهاراته مثل:

الميول المرتبطة بنواحي النشاط المختلفة للفرد كاأللعاب و األنشطة المفضلة للفرد، ولعب -1

 األدوار المهنية.

مة والمؤثرة في القرار، حيث تؤكد على الصور مهالعوامل ال تجاهات والتي تعد منالقيم واال-2

 واالنطباعات التي يحملها الفرد ويتبناها نحو المهن أو المجاالت المهنية المختلفة.

 القدرات واالستعدادات والتي ترتبط بقدرة الفرد على النجاح في ميدان مهني معين.-3

الجسمية السليمة، وسالمة الصحة النفسية الشخصية: الكل المترابط المتكامل كالخصائص -4

 الئمتها لطبيعة المهنة.مخصائص العقلية واالنفعالية ومدى والخصائص االجتماعية، وال

 ثانيا: المجال البيئي واالجتماعي:

 المجال البيئي مثل العوامل الطبيعية والمناخية والمكانة االقتصادية. - أ

واالتجاهات والضغوط االجتماعية والرأي العام المجال االجتماعي كالخلفية االجتماعية  - ب

 المجتمعي.

ويقصد به كل ما يتعلق بالمهنة، كطبيعة المهنة ومدى توافرها في سوق  ثالثا: المجال المهني: 

 العمل، ومستوى الدخل ونحوه.
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 أنواع القرارات

يوضحها على ( بين عدة أنواع من القرارات 1999)النمر وآخرون، Simonيفرق سايمون      

 النحو التالي:

القرار الهادف: هو الذي يرتبط بالقرار النهائي، والقرار غير الهادف هو الذي ال يؤدي  -1

 إلى تحقيق القرار النهائي.

القرار الرشيد: هو الذي يعود إلى اختيار بدائل تؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي، وغير   -2

 ل للقرار النهائي.الرشيد هو القرار العفوي الذي ال يساعد للوصو

يخضع لحسابات وخطط دقيقة ويتبع جداول زمنية  الذي القرار المبرمج: وهو القرار  -3

معينة ومقننة. وغير المبرمج هو الذي يتطلب قدرا كبيرا من االبتكار، وتختلف أساليب 

 معالجة القرار غير المبرمج من القرار المبرمج.

 

 المدارس العلمية في اتخاذ القرار

( بأن السلمي قسم المدارس الفكرية في عملية اتخاذ القرارات 86، ص 1997أشار حبيب )      

 على النحو التالي:

المدرسة الواقعية: تنظر هذه المدرسة إلى عملية اتخاذ القرارات بطريقة علمية -1 

وعملية في الوقت نفسه، وتعمد إلى دراسة اتخاذ القرارات في ضوء  المشكلة الحالية 

والبدائل المتاحة أمام حل هذه المشكلة، ودراسة تكلفة كل بديل في ضوء اإلمكانات 

 ة. المتاحة والظروف البيئية المحيط

: وهي نظرة شمولية لكافة المواقف التي تمر بها المنظمة، االستراتيجيةالمدرسة -2

وتعتبر انه يجب النظر إلى كل موقف أو مشكلة داخل المنظمة في أثناء المفاضلة بين 

ها المنظمة، وبناء على التي تنتهج االستراتيجيةالبدائل المتاحة التخاذ القرار على ضوء 

 القرارات التي تصل إليها المنظمة بعدم الرشد. ن تتصفأذلك يمكن 

وتمثل هذه المدرسة اتجاها توفيقيا يساير معطيات الواقع لكل موقف  المدرسة المختلطة:-3

يستلزم اتخاذ موقف في أمر ما، وذلك أيضا في ضوء اإلطار االستراتيجي العام الذي تنتهجه 

 المنظمة.
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 تنمية مهارة اتخاذ القرار

 ( مهارة اتخاذ القرار في الجوانب التالية:2012دي)تلخص الصاع         

 القدرة على تحديدها تحديدا وافيا. -1

 القدرة على تحديد األهداف التي يسعى إليها من خالل نتائج القرار. -2

 القدرة على تحديد البدائل بدقة. -3

 القدرة على الموازنة والمقارنة بين البدائل حسب قيمتها وأهميتها ونتائجها. -4

 المبادرة والجرأة في اإلقدام على انتقاء احد البدائل بعد تقييمها. -5

 القدرة على تنفيذ ما اتخذ من قرار ومتابعة وتحمل نتائجه. -6

 القدرة على التحرر من الضغوطات الداخلية والخارجية معا قدر اإلمكان. -7

 القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية. -8

 

 يتكون منها القرار األساسية التيالعناصر 

 (.2006، طعمهتتمثل العناصر األساسية التخاذ القرار في:)        

الموارد المتاحة، ونوع األنشطة التي  ه اتخاذ القرار، ويقصد بالمناخالمناخ الذي يتم في -1

 والنتائج المتوقع الحصول عليها. يقوم بها،

 أهداف متخذ القرار، وتتحدد بحسب الحاجات والرغبة. -2

 االختيار المدرك بين البدائل. -3

 النتائج المحتملة والمتوقعة من القرار. -4

 

 خطوات اتخاذ القرار:

الختيار البديل الذي يحقق الهدف،  جدا   ا  يعتبر تحديد الهدف مهم تحديد الهدف وفهمه: -1

ويتحدد الهدف حسب الحاجات أو الرغبة في تصحيح واقع معين، لذا يجب وضع مخطط 

 (.2006للوصول للهدف)طعمه، 

كبر أيحصل متخذ القرار على  جمع البيانات والمعلومات الالزمة لالستكشاف واالختيار: -2

نيا من المصادر المختلفة، لكي يتمكن من قدر من البيانات الدقيقة والمحايدة والمالئمة زم

فهم المشكلة، والعمل على تحليل هذه البيانات تحليال دقيقا، ويعمل على المقارنة بين 

الحقائق واألرقام، واستخالص بعض المؤشرات واألرقام التي تساعده على اتخاذ القرار 

 (.2012المناسب)الصاعدي، 
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الفرضيات المتعددة لحل المشكلة، وتحليل البدائل  ويقصد بها تحديد البدائل واالحتماالت: -3

بعد تجميع معلومات وافية عن كل منها باستخدام المعايير العامة كدرجة التوافق بين 

األهداف التي يحققها البديل وأهداف الفرد، والمنفعة المتحققة من اختيار البديل، ودرجة 

ذ البديل، وقيم الفرد ومحددات المخاطرة التي ينطوي عليها، والمجهود الالزم لتنفي

 (.2013المجتمع) القواسمة، وأبو غزالة، 

وهي  مرحلة تقييم البدائل وترتيبها في ضوء النتائج واآلثار المحتملة لتحقيق األهداف: -4

المرحلة التي يتم فيها ترتيب البدائل حسب درجة تحقيقها للمعايير الموضوعة، ويتم 

تي ينطوي عليها كل بديل والنتائج المحتملة التي اختيار أفضلها في ضوء المخاطر ال

 (.2013ظهرت بعد مرحلة التحليل) القواسمة، وأبو غزالة، 

وهي المرحلة التي يتم فيها وضع البديل األنسب موضع  مرحلة اتخاذ القرار تنفيذه: -5

 (.1985التنفيذ، وإعداد نظام متابعة وتقويم النتائج )مرسي، 

 

 المهني حسب بعض النظريات:خطوات اتخاذ القرار 

 أوال: نظرية كرومبلتز و سورانسون:     

وهو أن لكل فرد  مهمأكد في نظريته على مبدأ  أن كرومبلتز Zunker (2002،)أشار       

حرية االختيار من بين البدائل المهنية المطروحة والتي تتفق مع ميوله ورغباته، وتحقق له 

 .الرضا والسعادة التي ينشدها

( من تعميم نموذج لخطوات اتخاذ القرار 1974لقد استطاع كرومبلتز و سورانسون عام)        

 يتضمن ثمان خطوات وهي على النحو التالي:

بمعنى الوصف المحدد لمشكلة المسترشد المهني، ثم تحديد  تحديد المشكلة واألهداف:  -1

األهداف اإلرشادية وهي النتاجات النهائية المتوقعة من سلوك األفراد، وصياغتها بشكل 

 إجرائي ليسهل قياسها. 

ويتضمن وقت انعقاد الجلسة اإلرشادية ومدتها، ويوم  تحديد الوقت وااللتزام الزمني: -2

لوقت الذي يمضيه المسترشد خارج الجلسة لتنفيذ النشاطات الجلسة، وعدد الجلسات، وا

 التي تهم الجلسة.

وفي هذه المرحلة يتم تضييق الخيارات المهنية، مع تحديد  تحديد األنشطة المطلوبة:  -3

األنشطة المطلوبة كاالطالع على احتياجات سوق العمل من المهن، ودراسة مميزات 

 بعض المهن.

ويتم فيها جمع المعلومات عن المهن، من حيث:  نشطة:جمع المعلومات وتنفيذ األ  -4

ومتطلباتها األكاديمية  هامميزاتها، وظروفها، ومدى توافرها في سوق العمل، وشروط

 والتدريبية وغيرها.

المهن بالتخصصات و التنبؤوالهدف من هذه المرحلة هو  مناقشة المعلومات وتحليلها:  -5

 على المعلومات المجمعة. المختلفة المناسبة له بناء  
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ويتم فيها المراجعة والتقييم لتحديد فرص النجاح في اقل عدد ممكن  إعادة تقييم المراحل: -6

 من المهن، فإما إن يتم تأكيدها أو تغييرها.

حيث يتم في هذه المرحلة اختيار دقيق لتخصص أو اثنين، ويتطلب في  القرار التجريبي: -7

يزات المهن المرغوبة تحديدا دقيقا، وإسقاط المهن هذه المرحلة من الفرد اكتشاف م

 األخرى.

اذ تعميم خطوات هذا النموذج على مشكالت تواجه الفرد وتحتاج منه إلى اتخ التعميم:  -8

 . قرار معين

 

 ثانيا: نظرية هوالند:

والمهني من نموذجا التخاذ القرار األكاديمي  اشتق(، أن هوالند 2011ذكر العزيزي)      

إن فن األشخاص يميلون للمهن المختلفة حسب أنماط شخصياتهم، وبالتالي أنظريته التي تقول 

 لكل نمط  في الشخصية يناسب بيئة مهنية معينة.

وجاء النموذج على تهيئة الفرد لاللتحاق في نمط بيئي محدد عن طريق تعبيره أو إظهاره     

( أو قائمة التفضيل SDSختبار البحث الموجه للذات)لالهتمام، أو عن طريق االختبارات كا

 (. وأهم خطوات هذا النموذج تتمثل في اآلتي:VPIالمهني)

الخطوة األولى: التقييم، ويقصد به تقييم األهداف التربوية، والسمات الشخصية،  -

والمهارات، والقيم لدى الفرد، وذلك من خالل أنشطة وتمارين اكتشاف القيم واألهداف، 

قاييس المهنية، وتحليل ميزات وصفات المهن المرغوبة، أو تمارين اكتشاف والم

 المهارات الذاتية.

الخطوة الثانية: االكتشاف، ويتم فيها اكتشاف تخصصات أو مهن مختلفة، من خالل  -

على بعض المواد  طالعواالللجامعات والكليات المختلفة، الطالع على الخطط الدراسية 

رادفا للمهنة التي يميل إليها الفرد، وحاجات سوق العمل من الدراسية التي تعتبر 

 التخصصات والمهن المختلفة.

الخطوة الثالثة: التجريب والخبرة العلمية، وتتم من خالل زيارة مواقع مهنية للكليات  -

والجامعات، والماكن عمل ضمن اهتمامات العمل، واالطالع على المواد الدراسية، أو 

 البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية.حضور المحاضرات أو 
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في هذه المرحلة نقرر التخصص أو المهنة، من خالل  الخطوة الرابعة: القرار، و -

استخدام لوحة اتخاذ القرار المتضمنة مقارنة القيم الذاتية التي يؤمن بها الفرد مع ما 

 المهنية.يمتلك من مهارات واهتمامات ذاتية، ثم مقارنة السمات الشخصية مع األهداف 

الخطوة الخامسة: التنفيذ، ويتم فيها تنفيذ اختيار أكاديمي وإعداد مهني، من خالل اختيار  -

تخصص معين، ووضع خطة عملية تهدف إلى تحقيق األهداف المتوقعة من التخصص، 

 .(2011)العزيزي، واإلعداد للمهنة المتعلقة بهذا التخصص

  

 ثالثا: نظرية جيالت: 

الخطوات التي تمر بها عملية اتخاذ القرار المهني حسب هذه  (،2009)واوضح الزهراني     

 وهي كالتالي: النظرية

الخطوة األولى: إدراك الفرد وإحساسه بالحاجة إلى عمل قرار ما، ثم تحديد األهداف  -

 المراد تحقيقها.

دراسية المختلفة التي الخاصة بالخيارات المهنية أو ال لثانية: جمع المعلوماتالخطوة ا -

 أمامه.

الخطوة الثالثة: اإلفادة من المعلومات المجمعة، وذلك بتنظيم المعلومات وربطها مع  -

 بعضها وتوظيفها.

الخطوة الرابعة: تحديد قيمة النتائج، وذلك بالتركيز على اهتمام الفرد على منظومته  -

 القيمية.

والبدائل المتاحة والمتوفرة، واختبار بديل/ الخطوة الخامسة: تقييم واختبار االحتماالت  -

 )الزهراني،قرار مؤقت يخضع للبحث والتجريب العملي، تمهيدا للقرار القطعي النهائي

2009). 

 

 رابعا: نظرية بالو:

نظرية بالو على  عليها تركز(، الخطوات التي 2011حيث بين السفاسفة، وأبو سعد)    

 لمهني:الخطوات التالية في اتخاذ القرار ا
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الخطوة األولى: التركيز على المتغيرات أثناء مساعدة المسترشد في اتخاذ القرار  -

الوضع األسري، ومتطلبات سوق العمل، والقيم والمعايير  المهني، واهم هذه التغيرات:

 االجتماعية، فان لها اعتبارات ويجب الكشف عنها وعن أثرها.

 رشد بمتطلبات سوق العمل والمهن والخطوة الثانية: يقوم المرشد بتزويد المست -

 التفضيالت الموجودة فيه والصعوبات، وحاجة سوق العمل من المهن المختلفة.

الخطوة الثالثة: مساعدة المسترشد في التعرف على األدوار المرتبطة بنوعه  -

 االجتماعي)ذكر أو أنثى( لتحديد مستوى التنافسية، وتحديد المهن المشتركة بينهم.

الرابعة: مساعدة المسترشد في التخطيط المهني عن طريق تحسين النظرة الخطوة  -

 للفرص المتاحة حول إكمال البرامج التعليمية المرتبطة ببعض المجاالت المهنية.

 تحسين مفهوم الذات المهنية لديه، للوصول به الخطوة الخامسة: مساعدة المسترشد في -

 إلى مستوى مناسب من النضج المهني.

في عملية  ي توضيح مستوى الحرية المتاحة لهلسادسة: مساعدة المسترشد فالخطوة ا -

 اتخاذ القرار المهني المستقل.

الخطوة السابعة: مساعدة المسترشد في تحديد أهدافه المهنية وربطها بقيمة الشخصية  -

 وإعداد خطة عملية لجمع المعلومات عن المهن المرغوبة لديه.

وتقييمها، بحيث تكون مرنة وقابلة للتعديل والتطوير بما الخطوة الثامنة: تنفيذ الخطة  -

 (. 2011ينسجم مع المستجدات ومع األهداف اإلرشادية) السفاسفة، وأبو سعد، 

بعد النظر واالطالع على خطوات اتخاذ القرار بشكله العام واتخاذ القرار المهني بشكله      

 يلي: الخاص نستنتج ما

سلوك التنظيمي بتقسيم خطوات أو مراحل اتخاذ القرار إلى خمس وال اإلدارة يقام بعض مفكر-

البعض اآلخر إلى أربع عشرة خطوة ثم قسمها إلى  خطوات، وبعضهم إلى ستة، فيما أوصلها

 (.2006ثالث مجموعات، كل حسب المدرسة التي ينتمي إليها)طعمة، 

يمكن فهمه وتقويمه. ويتفق كل من يبدأ اتخاذ القرار بتحديد المشكلة أو الهدف تحديدا دقيقا بحيث -

أما عند هوالند فيبدأ اتخاذ القرار المهني  ،نموذج كرومبلتز وسورانسون مع المدارس األخرى

بالتقييم، ويقصد بالتقييم تقييم األهداف التربوية، واالهتمامات، والسمات الشخصية، باإلضافة 

ات المهنة المناسبة لها، أما عند جيالت للمهارات والقيم لدى الفرد، ثم مقارنتها مع صفات ومميز
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فيبدأ اتخاذ القرار بادراك الفرد وإحساسه بالحاجة إلى عمل، ثم تأتي مرحلة تحديد الهدف المراد 

تحقيقه، أما عند بالو فيبدأ اتخاذ القرار بتحديد بعض المتغيرات :كالوضع األسري، ومتطلبات 

 جتمع.سوق العمل، والقيم والمعايير السائدة في الم

تتفق كل المدارس الفكرية اإلدارية والمهنية على أهمية جمع المعلومات والبيانات حول الهدف -

أو المشكلة المراد اتخاذ القرار حولها، كمرحلة سابقة في اتخاذ القرار، حيث يقوم الفرد بهذا 

والبيانات  ن من يقوم بجمع المعلوماتأ ، إذاألخرىنموذج بالو يختلف عن النماذج  أماالدور، 

 وتزويدها للمسترشد هو المرشد.

يركز هوال ند على التجريب والخبرة العلمية، كخطوة ثالثة من خطوات اتخاذ القرار وهو ما لم -

يذكر في المدارس الفكرية التخاذ القرار، فقد تكون بيئة العمل غير متوافقة مع أنماط شخصيته، 

 الموجودة بها. والبيئات الست ةلستة هوالند على أنماط الشخصية احيث قامت نظري

مدارس الفكرية األخرى على ضرورة البالو مع  يتفق كل من كرومبلتز وسورانسون وجيالت و-

تقييم النتائج التي تم التوصل إليها أثناء تنفيذ الخطة، بحيث تنسجم المستجدات مع األهداف 

 الموضوعة. 
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 :السابقة الدراسات

 واتخاذ المهني النضج على المهني التوجيه في تدريبي برنامج (: أثر2002مبارك) دراسة       

 وموقع الجنس أثر قياس إلى الدراسة الخليل. وهدفت لمدارسالعاشر  الصف طلبة لدى القرار

 كل وتفاعل العلمي الوالدين ومستوى تحصيله ومستوى المادي الطالب أسرة ومستوى السكن

 بعدم النتائج لديهم. وكانت المهني القرار واتخاذ المهني النضج على التدريبي البرنامج مع منها

 توجد واإلناث. وال الذكور بين المهني والنضج القرار اتخاذ بين إحصائية داللة ذات فروق وجود

 فروق وجود تبين القرية. كما وطلبة المدينة طلبة بين القرار اتخاذ في إحصائية داللة ذات فروق

 على لألم التعليمي المستوى فئات وبين لألب التعليمي المستوى فئات بين إحصائية داللة ذات

 .(2002)مبارك، الطلبة لدى المهني القرار واتخاذ المهني القرار اتخاذ مقياس

طنة (: النضج المهني لدى طلبة الصف العاشر بمنطقة الباطنة بسل2005دراسة الغافري)        

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى النضج المهني، وعالقته  المتغيرات.عمان وعالقته ببعض 

 624طالبا وطالبة منهم 1424بمتغيرات التحصيل والجنس ومكان السكن لدى عينة مكونة من 

طالبة من الصف العاشر بمنطقة الباطنة شمال بسلطنة عمان. حيث تم تصميم  800طالبا و

كرايتس للنضج المهني  الستبانةمفردة، اعتمادا على الصورة المعربة 24مكونة من  استبانة

النتائج إلى إن مستوى النضج المهني لدى  وأشارت، 1986والتي طورها جروان في األردن عام 

العينة متوسط، وان هناك عالقة ايجابية بين النضج المهني والتحصيل الدراسي، وان هناك  أفراد

لنضج المهني تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، في حين لم تظهر هذه في افروقا دالة إحصائيا 

 الفروق بين طلبة القرية وطلبة المدينة.

 أنموذج(: هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي مهني مستند إلى 2007البلوشي)دراسة          

ف العاشر في تحسين مستوى اتخاذ القرار المهني لدى طلبة الص أثره(وقياس Gelattجيالت)

من طلبة الصف العاشر من  عمان. وجرى اختيار العينة بطريقة عشوائية للتعليم العام في سلطنة

 .2006 /2007للعام الدراسي   األولمدارس التعليم العام في شمال الباطنة، في الفصل الدراسي 

بانة لقياس مستوى اتخاذ القرار المهني، والتي جرى التحقق من وجرى القياس باستخدام االست

( طالبا وطالبة، لقياسين احدهما قبل 132خضعت عينة الدراسة المكونة من)و صدقها وثباتها.

 إلىالدراسة عشوائيا  أفرادبعد البرنامج. وجرى توزيع  واآلخر، اإلرشاديالتطبيق للبرنامج 

( طالبا وطالبة، 65)أفرادها( طالبا وطالبة، وضابطة وعدد 67مجموعتين تجريبية تضمنت)

 ( مادة16في اتخاذ القرار المهني، مكون من) إرشاديوخضعت المجموعة التجريبية لبرنامج 
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( الستقصاء داللة الفروق way ANCOVA-2واستخدم تحليل التباين المشترك الثنائي).تدريبية

لضابطة، والكشف عن داللة الفروق بين متغيري بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وا

الدراسة، والمجموعة ومستوى تعليم كل من األب واألم، وأظهرت  ألفرادالمجموعة والجنس 

في ( للتفاعل بين المجموعة وجنس الطلبة < α0.05 النتائج وجود اثر دال إحصائيا عند مستوى)

الذكور نتيجة التعرض  أداءإن التحسن في  إذالكلي على مقياس اتخاذ القرار المهني،   األداء

نتيجة التعرض للبرنامج نفسه ولصالح  اإلناث أداءللبرنامج التدريبي يختلف عن التحسن في 

( للتفاعل بين α< 0.05النتائج عدم وجود اثر دال إحصائيا عند مستوى الداللة) وأظهرت .اإلناث

 .(2007)البلوشي، مقياس اتخاذ القرار المهنيالكلي على  األداءفي  األمالبرنامج ومستوى تعليم 

(: فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تحسين مستوى 2008دراسة السواط)          

الثانوي بمحافظة  األولالنضج المهني وتنمية مهارة اتخاذ القرار المهني لدى طالب الصف 

الطائف، هدفت الدراسة إلى تحسين مستوى النضج المهني وتنمية مهارة اتخاذ القرار المهني 

العينة، حيث قام الباحث ببناء برنامج تدريبي منظم يهدف إلى تحسين مستوى النضج  أفرادلدى 

 أفرادالمهني لدى المهني لدى الطالب، وقام باختبار مستوى النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار 

استخدم الباحث المنهج  للمجموعة التجريبية. واإلحصائية اإلرشاديةالعينة من خالل المعالجة 

تم تطبيق ثم شبه التجريبي، حيث قام باختيار العينة عشوائيا وتم تطبيق القياس القبلي للعينة، 

تم تطبيق القياس البعدي على العينتين التجريبية والبرنامج اإلرشادي على العينة التجريبية، 

والضابطة، وبعد مرور شهرين من تطبيق البرنامج اإلرشادي تم تطبيق االختبار التتبعي على 

 المجموعة أفراد توجد فروق دالة إحصائيا بين درجاتأنه العينة التجريبية، وأظهرت النتائج 

لى مقياس مستوى النضج المهني في القياس التجريبية، ودرجات أفراد المجموعة الضابطة ع

البعدي لصالح أفراد المجموعة التجريبية. كما ال توجد فروق دالة إحصائيا بين درجات أفراد 

توجد كما المجموعة التجريبية على مقياس مستوى النضج المهني في القياسين القبلي والبعدي. 

يبية على مستوى اتخاذ القرار المهني في بين درجات أفراد المجموعة التجر إحصائيافروق دالة 

 أفراددالة إحصائيا بين درجات  توجد فروقالقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وال 

 المجموعة التجريبية على مقياس مهارة اتخاذ القرار المهني في القياسين القبلي والبعدي.

ر برنامج تدريبي في تحسين مهارة (: هدفت الدراسة إلى معرفة اث2009)دراسة البلوشي      

الباطنة في سلطنة عمان، وذلك  جنوب اتخاذ القرار المهني لدى طالبات الصف العاشر في منطقة

بين (0,05)من خالل اختبار فرض الدراسة اآلتي: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

المجموعتين التجريبية والضابطة في اتخاذ القرار المهني تعزى للبرنامج التدريبي، وأظهرت 
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بين المجموعتين التجريبية والضابطة  0,05النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 في اتخاذ القرار المهني تعزى للبرنامج التدريبي. 

       

(: عالقة مستوى اتخاذ القرار المهني بمستوى النضج المهني لدى 2009دراسة العميري)        

من النضج المهني  كلطالبات الصف العاشر بسلطنة عمان. هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى 

ولقياس النضج المهني تم تطوير استبانة خاصة  ،واتخاذ القرار المهني، ومعرفة العالقة بينهما

( فقرة، 40اتخاذ القرار المهني تم أيضا تطوير استبانة مكونة من)( فقرة، ولقياس 31مكونة من)

طالبة  288))لدى عينة مكونة من  وتم التوصل إلى دالالت صدق وثبات مقبولين لكال األداتين

الدراسة تم حساب  أسئلةعلى  ولإلجابة من الصف العاشر بالمنطقة الداخلية بسلطنة عمان.

ومتغير اتخاذ القرار، المعيارية لمتغير النضج المهني،  المتوسطات الحسابية واالنحرافات

رار المهني ومعامل ارتباط بيرسون. وأشارت النتائج إلى إن مستوى كل من النضج المهني، والق

ن هناك عالقة ايجابية بين النضج المهني واتخاذ القرار المهني. وتم أ، ولدى أفراد العينة عالٍ 

اإلطار النظري والدراسات السابقة، كما تم الخروج بعدد من تفسير ومناقشة النتائج في ضوء 

نشاطات ومواقف متنوعة، تسهم في إشباع  لتتضمن التوصيات أهمها، تحسين المناهج الدراسية

رغبات وحاجات الطالب، لمساعدتهم في رفع مستوى النضج المهني، ورفع قدرتهم على اتخاذ 

 .(2009)العميري، قراراتهم بأنفسهم

 أثرهالمهني وقياس  التوجيه(: هدفت الدراسة إلى بناء برنامج في 2010دراسة البلوشي)        

في تحسين مستوى النضج المهني واتخاذ القرار المهنيين ومنطقية خيارات المواد الدراسية لدى 

طلبة الصف العاشر في سلطنة عمان، واختبار اثر كل من الجنس والمستوى التحصيلي للطلبة 

القرار المهنيين، ومنطقية الخيارات لطلبة المجموعة التجريبية، وجرى اختيار  واتخاذ النضج في

العينة بالطريقة العشوائية من طلبة الصف العاشر بالمدارس الحكومية للمديرية العامة للتربية 

 النتائج وجود فروق ذات داللة أظهرتوالتعليم بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، حيث 

طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة  أداء( بين ..<0.05عند مستوى الداللة ) إحصائية

الضابطة على مقياس النضج المهني، واتخاذ القرار المهني، واستمارة رغبات المواد الدراسية، 

عند  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  أظهرتولصالح طلبة المجموعة التجريبية. كما 

( في مستوى النضج المهني، واتخاذ القرار المهني، ومنطقية خيارات ..<0.05مستوى الداللة )

النتائج وجود فروق  أظهرتالمواد الدراسية، لدى طلبة المجموعة التجريبية تعزى للجنس، بينما 
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( في مستوى النضج المهني، ..<0.05) اإلحصائيةعند مستوى الداللة  إحصائيةذات داللة 

اتخاذ القرار المهني، ومنطقية خيارات المواد الدراسية لدى طلبة المجموعة التجريبية تعزى و

 للمستوى التحصيلي.

(: فاعلية برنامج ارشادي جمعي يستدان لنظريتي هوالند وسوبر 2011دراسة العزيزي)     

الى لتحسين مستوى اتخاذ القرار المهني لطالب الصف العاشر االساسي، هدفت الدراسة 

استقصاء اثر برنامجي ارشاد جمعي لنظريتي هوالند وسوبر في تحسين مستوى اتخاذ القرار 

( طالبا 36المهني لدى طالب التعليم االساسي في منطقة الظاهرة بسلطنة عمان، تألفت العينة من)

قل الدرجات في القياس القبلي التخاذ القرار أن على والصف العاشر االساسي، وهم الحاصلمن 

المهني، وقد تم توزيعهم عشوائيا الى ثالث مجموعات: مجموعتين تجريبيتين ومجموعة 

ضابطة، حيث دربت المجموعة التجريبية االولى على برنامج ارشاد جمعي لتحسين مستوى 

اتخاذ القرار المهني يستدان الى نظرية هوالند، والمجموعة الثانية الى برنامج ارشاد جمعي 

وبر، حيث تم توزيع افراد العينة بالطريقة العشوائية البسيطة، بينما لم تلق يستدان الى نظرية س

 المجموعة الضابطة اية صالحية.

وللتحقق من فرضيات الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 

ى القياسين اتخاذ القرار المهني لدى افراد المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة عل

( للتحقق من داللة kruskal wallsواليس) -القبلي والبعدي، وتم استخدام اختبار كورسال

الفروق احصائيا لدرجات اتخاذ القرار المهني بين افراد المجموعتين التجريبيتين والمجموعة 

 الضابطة على القياسين القبلي والبعدي.

( في تحسين α=0.05عند مستوى الداللة)واظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا      

مستوى اتخاذ القرار المهني، كما اشارت النتائج بان اداء الطلبة الذين تدربوا على البرنامج 

االرشادي الذي يستند الى نظرية هوالند كان افضل من اداء الطلبة في المجموعتين التجريبية 

ن الطلبة في المجموعة أاشارت النتائج والضابطة في تحسين مستوى اتخاذ القرار المهني، كما 

التجريبية الثانية والذين تدربوا على البرنامج االرشادي الذي يستند الى نظرية سوبر كان افضل 

من اداء الطلبة في المجموعة الضابطة في تحسين مستوى اتخاذ القرار المهني، وهذا يشير الى 

ذات داللة  ا  ا اظهرت النتائج ان هناك فروقفاعلية النموذجين المستخدمين في هذه الدراسة، كم

احصائية بين المجموعتين التجريبيتين وذلك لصالح المجموعة التجريبية االولى التي تدرب 

افرادها على البرنامج االرشادي الذي يستند الى نظرية هوالند، وجاءت النتائج لتؤكد مدى صدق 
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والقرار المهني من الناحية التطبيقية، ومدى مفاهيم وفلسفة ومبادئ نظرية هوالند في االختيار 

 قابلية استخدامها في البيئة العمانية.  

(: النضج المهني وعالقته بمهارة اتخاذ القرار المهني لدى طالب وطالبات 2012الصاعدي)     

ه(، حيث قامت 1434ه_1433الثانوية في المدينة المنورة في الفصل الدراسي الثاني لعام)

ستخدام ادوات البحث كمقياس مهارة القرار المهني ومقياس النضج المهني ومقياس الباحثة با

وطالبة في المرحلة  ا  ( طالب286وتكونت عينة الدراسة من) استمارة البيانات االولية الشخصية،

النضج المهني ودرجات وجاءت النتائج بوجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات  الثانوية،

( بين متوسطي درجات α=0.05المهني، وبعدم وجود فروق ذات داللة احصائية)مهارة القرار 

( بين متوسطي درجات مهارة α=0.05النضج المهني، وبعدم وجود فرق ذات داللة احصائية)

 اتخاذ القرار المهني.

المهني في تحسين مستوى النضج  للتوجيه(: فاعلية برنامج حاسوبي 2014)معاليدراسة        

لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن. هدفت الدراسة للتعرف إلى فاعلية برنامج حاسوبي المهني 

وقام  المهني في تحسين مستوى النضج المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن. للتوجيه

للدراسة وهما: مقياس النضج المهني، وبرنامج حاسوبي عن التوجيه  أداتينالباحث بتصميم 

(طالبا وطالبة، قسمت إلى مجموعتين مجموعة تجريبية تكونت 40وتكونت العينة من) المهني.

(طالبا و طالبة، حيث خضعت المجموعة التجريبية لبرنامج حاسوبي للتوجيه المهني، ولم 20من)

 إحصائيا فيوجود فروق دالة  النتائج وأظهرت تخضع  المجموعة الضابطة لبرنامج تدريبي، 

النتائج  وأظهرتالمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية،  أداءمتوسطات 

البرنامج الحاسوبي يعزى لمتغير  ألثرفي النضج المهني  إحصائيادالة  كذلك عدم وجود فروق

 .(2014)معالي، الجنس والتخصص الدراسي والتفاعل بينهما

 دراسات اجنبية:

، هدفت الدراسة الى معرفة العالقة بين النضج المهني (Healy, 1991اجرى هيلي)    

والتحصيل الدراسي، وتم تطبيق اداتين هما: مقياس الهوية المهنية لهوالند، واستبانة النمو المهني 

( عاما 58و 17بين )  ( طالبا وطالبة تتراوح اعمارهم142دراسة على عينة مكونة من ) لسوبر، 

قة بين النضج اليفورنيا بالواليات المتحدة، وعند فحص العالمن طلبة كلية مجتمع في والية ك

 عالقة ايجابية بينهما. كالمهني والتحصيل وجدت الدراسة ان هنا
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( فقد هدفت الى دراسة معرفة  Broscious  et al., 1994اما دراسة بروسش واخرون )    

لدراسة تم تطبيق استبانة العالقة بين النضج المهني والجنس. ومن اجل االجابة على تساؤالت ا

(، على عينة مكونة من مجموعتين من الطالب م1984النمو المهني لسوبر واخرون نسخة عام )

( 134البيض بالواليات المتحدة، تشكلت المجموعة االولى من طلبة الصف التاسع وبلغ عددهم )

المجموعة الثانية من طلبة (سنة، بينما تشكلت 14.5) طالبة( بمتوسط عمر 76طالبا و85 فردا )

( سنة. 17.6طالبة( بمتوسط عمر)75طالبا و  85( فردا )134الصف الثاني عشر وبلغ عددهم )

وباستخدام تحليل التباين المتعدد توصلت الدراسة الى ان الطالبات يمتلكن نضجا مهنيا اعلى من 

 الطالب.

فة تأثير دراسة مساق  ( دراسة هدفت الى معرRobinson,1995واجرى روبنسون)       

التوجيه المهني على النضج المهني ومهارات اتخاذ القرار. ولفحص العالقة بين عوامل شخصية 

بمرحلة  ينجامعيالب (ط107متنوعة وبين النضج المهني، اختيرت عينة مكونة من )

واظهرت مريكية، البكالوريوس بجامعة نورث كارولينا في جرينسبورو بالواليات المتحدة األ

عدم وجود اثر لدراسة مساق التوجيه المهني في النضج المهني، ومهارات اتخاذ  نتائج الدراسة

القرار بشكل عام، كما اشارت نتائج معامالت االرتباط وتحليل التباين الى تفوق االناث في 

 النضج المهني.

الجنسين في النضج  : هدفت الدراسة معرفة الفروق بين(Luzzo, 1995بينما اجرى لوز)        

على عينة مكونة من  م(1978المهني، ومن خالل تطبيق استبانة نضج االتجاه المهني عام )

( سنة، من طلبة احدى الجامعات بجنوب 19( طالبا، متوسط اعمارهم  )151( طالبة و)250)

للنجاح في في الدراسة كجزء من المتطلبات االساسية  واكاليفورنيا بالواليات المتحدة، حيث شارك

وبحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية توصلت بعنوان مدخل في علم النفس،  مقرر

 ناث اكثر نضجا مهنيا من الذكور.الدراسة الى ان اال

قة بين النضج العال فقد تناولت: (Luzzo & Taylor, 1995ما دراسة لوزو وتايلور )ا       

كرايتس للقدرة على اتخاذ القرار المهني، واستبانة النمو المهني والجنس، حيث تم تطبيق استبانة 

( طالبا من طلبة 38( طالبة و)46م( على عينة مكونة من )1981المهني لسوبر نسخة عام )

( 22( عاما )18احدى الجامعات بميدويست بالواليات المتحدة، حيث كانت اعمار المشاركين )

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( مشاركا، وبحساب ال12( عاما )19مشاركا، و)
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وايجاد معامالت االرتباط للبيانات، توصل الباحثان الى عدم وجود عالقة بين الجنس والنضج 

 المهني.

: بهدف دراسة اثر الجنس (Rojewski; et al, 1995دراسة روجوسكي واخرين ) وتأتي       

تطبيق تحليل التباين الثالثي لمعالجة البيانات على النضج المهني ببعديه االتجاه والمقدرة وتم 

(طالبة و 66(، على )1978والتي طبقت فيها استبانة النضج المهني لكرايتس نسخة عام ) الناتجة

( سنة، وينتمون لمدرسة ريفية في غرب الواليات 18( و)15( طالبا تتراوح اعمارهم بين )44)

االناث يتفوقن على الذكور في البعد الخامس بنضج المتحدة، ، وقد جاءت النتائج لتوضح ان 

 االتجاه المهني، وانه ليست هناك فروق بين الجنسين فيما يتعلق ببعد المقدرة على اتخاذ القرار.

( التي كان من ضمن اهدافها فحص اثر الجنس على Soto,1997وفي دراسة سوتو)       

ومستوى الطالب ) المتميزين وغير النضج المهني ودراسة العالقة بين النضج المهني 

، وقد تكونت عينة الدراسة المتأخرةالمتميزين( لدى مجموعة من الطالب في مرحلة المراهقة 

يدرسون في الصف الحادي عشر والثاني عشر من االناث( 210ذكرا، و141( فردا )351من )

ولم يظهر ان في سبع مدارس حكومية، ومدرستين خاصتين في احدى واليات جنوب امريكا، 

في النضج المهني بين الطالب المتميزين عند مقارنتهم بغير المتميزين. وتوصلت  ا  هناك فرق

 الدراسة كذلك لعدم وجود فروق بين الجنسين في النضج المهني.

: والتي هدفت الى معرفة النضج المهني (Powell, 2001وفي دراسة قام بها باول )        

الدراسي، وكان المقياس المستخدم في هذه الدراسة هو استبانة النضج المهني وعالقته بالتحصيل 

م( لجون كرايتس، واستخدم الباحث تحليل التباين واختبار )ت( وتحليل 1995المراجعة عام )

من الجنسين،  الب( ط510والتي طبقت على عينة مكونة من ) االنحدار في معالجاته االحصائية،

ثانوية وجامعة وكلية متوسطة بالواليات المتحدة، ووجدت الدراسة ان  مأخوذة من ثالث مدراس

 الطالب ذوي التحصيل المرتفع اكثر نضجا مهنيا، وان االناث اكثر نضجا مهنيا من الذكور.

( التي هدفت الى اكتشاف الفروق في Patton &creed, 2001اما دراسة كريد وباتون )      

من استبانة النمو المهني التي  ةتم تطبيق النسخة االسترالي ، حيثالنضج المهني بين الجنسين

( وتحتوي على بعدين اساسين هما: بعد االتجاه المهني، وبعد المقدرة على Lokanاعدها لوكان )

( من طلبة الصف الثامن الى الصف 1971) نعينة مستعرضة مكونة ماتخاذ القرار المهني على 

بين الجنسين في النضج المهني،  ا  النتائج الى ان هناك فروقالثاني عشر في استراليا، واشارت 

(، 13ولكن هذه الفروق لم تتخذ نمطا منتظما وواضحا فبينما تفوق الذكور على االناث في سن )
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(، وهذا فيما يخص بعد االتجاه فقط، اما المجموع الكلي 17و15)  حدث العكس عند عمر

 جميع االعمار.لالستبانة فأشار الى تفوق االناث في 

هدفت الى معرفة  دراسة(، Coertse & Schepers, 2004واجرى كورتس وسشيبرز )      

 ويالتحصيل المرتفع والطالب ذ ويرق في النضج المهني بين الطالب ذما اذا كان هناك ف

 ، وقد استخدمت استبانة النمو المهني لقياس النضج المهني ألفراد العينة علىالتحصيل المنخفض

( طالبا من طالب السنة االولى في جامعة جنوب افريقيا،. وكانت النتيجة 1476ينة مكونة من )ع

ان الفرق في التحصيل بين الطالب الناضجين وغير الناضجين مهنيا يعتبر فرقا صغيرا وغير 

 ال عالقة واضحة بين النضج المهني والتحصيل. هذي داللة، مما يعني ان

( فقد هدفت الى دراسة عالقة Barnes & Carter, 2004كارتر )اما دراسة بارنيز و      

من الصف التاسع و 110( طالبا وطالبة )221الجنس بالنضج المهني لدى عينة مكونة من )

من الصف الثاني عشر(، من مدرستين ثانويتين في ميدويست بالواليات المتحدة، وقد 111

كرايتس، ووجد انه ليس بانة النضج المهني لم( الست1995استخدم الباحث النسخة المعدلة عام )

 داللة احصائية في النضج المهني ألفراد العينة يعزى الى الجنس. وهناك فرق ذ

( اجريت للتحقق من فعالية برنامج Nota& Soresi, 2004وفي دراسة لنوتا  وسوريسي )      

يهدف الى تحسين مهارات حل المشكالت وصنع القرارات الدراسية والمهنية لدى طلبة في 

وقد تم استخدام العديد من االختبارات لجمع وتحليل البيانات مراحل دراسية متوسطة وثانوية. 

مي، ومسح حل المشكالت منها: استبيان االفكار والتوجيهات عن المستقبل الوظيفي االكادي

( من طلبة مدرستين ثانويتين تقعان في مقاطعة صناعية 156اشتملت العينة على ) وغيرها. و

(، كانوا جميعا مشاركين في نشاطات 73( وعدد االناث)83شمال ايطاليا، وكان عدد الذكور)

العامة سيؤثر  لإلرشاد الوظيفي، وقد استنتجت الدراسة ان تقديم برنامج مصمم لزيادة الكفاءة

ايجابيا على مهارات صنع القرار، وتقليل مستويات التردد بين الطلبة المراهقين عند تقريرهم 

لمهنهم المستقبلية، واكدت الدراسة على اهمية ادخال برامج تدخل للتغلب على مشاكل صنع 

 القرار والتردد لدى هؤالء الطلبة.

تي هدفت الى معرفة اثر حصص التوجيه ( والMedina, 2010وفي دراسة مدينا )        

المهني في تحسين الذاتية المهنية والطموح المهني ومستوى تقدير الذات، وتكونت عينة الدراسة 

( طالبا وطالبة في الصف االول الثانوي، واشارت النتائج الى وجود فروق دالة احصائيا 80من )
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ستوى تقدير الذات والكفاية الذاتية لصالح المجموعة التي تعرضت لحصص التوجيه في تحسين م

 والطموح المهني.

 

  التعقيب على البحوث والدراسات السابقة:

بعد استعراض الدراسات السابقة: والتي اشارت الى اثر البرامج التدريبية في االرشاد      

المهني على النضج المهني، وعلى اتخاذ القرار المهني، او على النضج المهني والقرار  والتوجيه

المهني اثرا  ايجابيا على  والتوجيهالمهني معا، يالحظ ان للبرامج التدريبية في مجال االرشاد 

ي ف مهمةما يلي اقدم بعض المالحظات الالنضج وعلى الية اتخاذ القرار المهني المالئم ايضا. وفي

 النقاط التالية:

 من حيث الموضوع:-1

تناولت بعض  ثموضوع الدراسة الحالية، حيلات السابقة جاءت بموضوعات قريبة الدراس

الدراسات موضوعات عن اثر برنامج ارشادي على النضج المهني والقرار المهني، وعن اثر 

تستند الى ببناء برامج ارشادية  الدراسات فيما جاءت بعض برنامج ارشادي على النضج المهني،

لمهني وعالقته ابعض نظريات النضج المهني والقرار المهني، وبعضها جاء بدراسة النضج 

والجنس ومكان السكن وتوجيه  الدراسي التحصيلبمهارة القرار المهني، و ببعض المتغيرات

 الوالدين، فيما تناولت بعض الدراسات نضج االتجاه المهني لدى الطلبة.

 من حيث االهداف:-2

  سب المتغيرات التي تبحث فيها:اختلفت االهداف في الدراسات السابقة بح

يله ومستوى قياس أثر الجنس وموقع السكن ومستوى أسرة الطالب المادي ومستوى تحص -

وتفاعل كل منها مع البرنامج التدريبي على النضج المهني واتخاذ القرار المهني  ،الوالدين العلمي

  لديهم.

  .س ومكان السكنمعرفة مستوى النضج المهني، وعالقته بمتغيرات التحصيل والجن -

 .لمهنيمعرفة اثر برنامج تدريبي في تحسين مهارة اتخاذ القرار ا -
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 -الجنس) الذكور ، ومعرفة اثر متغيري النوع االجتماعينضج االتجاه المهني ياتومعرفة مست -

 اإلناث(.

(وقياس Gelattأنموذج جيالت)ك بعض النماذج المهنية، إلى ةمستند تدريبية مهنيةامج بناء بر -

  .(2007لدى الطالب كما في دراسة البلوشي) ذ القرار المهنيأثره في تحسين مستوى اتخا

  .ذ القرار المهنيتحسين مستوى النضج المهني وتنمية مهارة اتخا مدى القدرة على -

  .القة بينهماالمهني واتخاذ القرار المهني، ومعرفة العمن النضج  معرفة مستوى كل -

بناء برنامج في التوجيه المهني وقياس أثره في تحسين مستوى النضج المهني واتخاذ القرار -

ستوى ، واختبار اثر كل من الجنس والمالطالب ىالمهنيين ومنطقية خيارات المواد الدراسية لد

  .خياراتهمقرار المهنيين، ومنطقية الوفي النضج  ديهمالتحصيلي ل

  المهني.مدى فاعلية برنامج جمعي مهني في تحسين مستوى النضج -

ة المرحلة فاعلية برنامج حاسوبي للتوجيه المهني في تحسين مستوى النضج المهني لدى طلب-

 .الثانوية

 من حيث العينة:-3

 (.40-3522السابقة بين)من حيث الحجم: تراوحت حجم العينات في الدراسات -      

 .20الى 13من حيث المرحلة العمرية: تراوحت االعمار في الدراسات السابقة من -

من حيث كون العينة من الطلبة الجامعيين، وطالب المدارس الجنس: اتفقت جميع الدراسات -

اث الثانوية، كما ان بعض الدراسات استخدمت االناث، وبعض الدراسات استخدمت الذكور واالن

 معا.

 من حيث االدوات:-4

، استخدمت البحوث والدراسات السابقة االدوات المناسبة لقياس الهدف الذي تسعى لتحقيقه

 وهي كالتالي: بعضها من اعداد الباحثين، وبعضها من مقاييس اجنبية معربة لتوافق البيئة العربية

لقياس النضج المهني في وذلك  م(2001عام) والمعدل ،(1986)كرايتس المعرب مقياس جون-1

 .راسات التي بحثت في النضج المهنياغلب الد
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  (2010د الباحثين انفسهم)البلوشي، مقاييس للنضج المهني من اعدا-

لمقياس مهارة حل المشكالت  ،وحل المشكالت المعرب والمعدل اتخاذ القرار مهارة مقياس-3

االصلية للباحثين (من الصورة 1986والتي قام بتعريبها الباحث جروان)

وذلك لقياس مهارة اتخاذ القرار  .1982( عام Heppner and Patersonتيرسن)بهبترو

 المهني.

 (.Holland) مقياس الهوية المهنية لهوالند-4

 .(Superمقياس النمو المهني لسوبر)-5

 ((Patton & Creed,2001كما في دراسة (Lokanاستبانة النمو المهني لوكان)-6

 (.2009جيالت في القرار المهني)دراسة البلوشي،انموذج -7

 (. 2009ستدان الى نظريتي هوالند وسوبر)العزيزي،ت المهني نماذج للقرار-8

سلوب تحليل التباين المشترك للرواد، ومقياس اختبارات قبلية وبعدية أكما استخدمت البحوث    

 t-testتحليل التباين واختبار لجمع وتحليل البيانات من اعداد سكور در، كما استخدم كل من 

 لتحليل البيانات من اعداد روبنسون ولشميستر.

 من حيث النتائج:-

كان لها اثر ايجابي في تحسين  المهنية ان البرامج االرشاديةيتبين من الدراسات السابقة    

 مستوى النضج المهني وفي رفع مستوى مهارة القرار المهني.

 ؛2007البلوشي،  ؛ Nota& Soresi, 2004 ؛2002دراسات)مبارك، نتائج  يث جاءتح   

 ؛2010البلوشي،  ؛2009العميري، ؛2009 ؛ البلوشية،2008السواط،  ؛2008البلوشي،

ن تطبيق برامج في التوجية المهني يساعد في تحين أ تثبت( 2014معالي،  ؛2011العزيزي، 

 .الثانوية ةفي المرحل للطلبة مستوى النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار المهني

هذا يؤكد االجابة النظرية للفرضية العامة للدراسة والتي استنتجت العالقة الطردية بين النضج    

المهني ومهارة اتخاذ القرار المهني لدى طلبة الصف العاشر في سلطنة عمان، وذلك من خالل 

  ساسي. المهني للطلبة في الصف العاشر األمقررات التوجية 
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يتبين بعد االطالع على الدراسات السابقة العربية واالجنبية المهتمة بدراسة العالقة بين     

النضج المهني واتخاذ القرار المهني، وكل من: الجنس والتحصيل الدراسي للطلبة في فئات 

كل من الجنس والتحصيل الدراسي، على  لتأثيرعمرية مختلفة، اختالف في النتائج بالنسبة 

 )اظهرت نسبة لمتغير الجنس، نجد الدراساتالبج المهني واتخاذ القرار المهني للطلبة، فالنض

(Broscious  et al., 1994 ، Robinson,1995 Luzzo, 1995  Powell, 2001  

Patton &creed, 2001) ،تفوق االناث على الذكور في  (2007البلوشي) ؛2005،  الغافري

 ,Luzzo & Taylor,1995    Rojewski; et al )النضج المهني. بينما لم تظهر نتائج دراسة 

1995 Soto,1997  ،Barnes & Carter, 2004  دراسة 2014، معالي2002مبارك،

بين الجنس والنضج المهني. اما بالنسبة لمتغير التحصيل الدراسي  عالقة  (2007الخروصي،

نالحظ عدم وجود اتفاق بين الدراسات السابقة حول العالقة بين النضج المهني والتحصيل 

 Healy,1991 ، Powell, 2001، 2005الغافري، دراسة)الدراسي، فقد اشارت نتائج 

،Coertse & Schepers, 2004 ) ن بعض الدراسات كأ اّل إابية بينهما، يجإوجود عالقة  إلى( 

Soto,1997 ) .لم تتفق معها 

، ويجعل المجال رحبا إلجراء وهذا بال ريب سوف يكون عامال في اثراء موضوع البحث وينميه

ثر الجنس والتحصيل الدراسي على النضج المهني واتخاذ القرار أمن الدراسات حول  مزيد  

  المهني لدى الطلبة.

 

 

 

 

 



 

  44 
 

 الثالث الفصل

جرا اتها الاراسة منهجية  وا 

 ة.ـمنهجية الدراس-

 ة.ــالدراس مجتمع-

 ة.ـــــالدراس عينة-

 ة.ــــالدراس أدوات-

 الدراسة. متغيرات-

 .الدراسة إجراءات-

  اإلحصائية. المعالجة-
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المستخدمة في يتناول هذا الفصل وصفا لمجتمع الدراسة وعينتها، والطرق واإلجراءات       

جمع البيانات الالزمة عن الدراسة، وأدواتها المتمثلة في مقياسي النضج المهني ومهارة اتخاذ 

اتها، كما يتضمن متغيرات الدراسة القرار المهني، وكيفية تطبيقها وإجراءات صدقها و ثب

ئلة الدراسة سأإلجابة عن المعالجة االحصائية المستخدمة في لومنهجيتها، وفي الختام استعراض 

 وفحص فرضياتها.

 :منهجية الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية االرتباطية) وذلك للحصول على وصاف دقيقة     

عمق ألمتغيرات الدراسة(. ودراسة العالقات االرتباطية بين تلك المتغيرات للوصول الى تصور 

واستخدم المعالجات االحصائية المالئمة للوقوف على  ،حول الظاهرة عن طريق التحليل

المؤشرات والداللة االحصائية بين متغيرات النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار المهني لدى 

 الطلبة.
 :الدراسة مجتمع
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر في المدراس الحكومية التابعة للمديرية العامة      

(. وسبب اختيار محافظة 2016-2015الشرقية ، للعام الدراسي) شمال والتعليم بمحافظةللتربية 

( طالبا وطالبة، 3673، إذ يبلغ عددهم في صفوف العاشر)شرقية كمجتمع للدراسةالشمال 

 شمال بمحافظة والتعليم للتربية العامة للمديرية )تابعة ( مدرسة حكومية51موزعين على )

، وكذلك لكون الباحث يعمل بالمحافظة نفسها الشرقية شمال محافظة واليات ضمن الشرقية( تقع

، ووضع البرامج المناسبة مفي مجال عمله ، وتساعد زمالءه االخصائيين مما ستساعده الدراسة

 للطالب في هذه المرحلة  المهمة.

 :الدراسة عينة

 مجموع من قصديةال بالطريقة اختيارهم تم وطالبة ( طالبا  200من ) الدراسة عينة تكونت       

 كالتالي: الواليات

من باعتبارها  .بسلطنة عمانالشرقية  شمال من واليات المضيبي والية اختيار األولى: المرحلة

 ( مدرسة.41المحافظة بعدد المدارس حيث ضمت)كبر واليات أ
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بالوالية حيث  ساسيالمدارس التي تضم الصف العاشر األعداد قائمة بأسماء إ الثانية: المرحلة

  ناث.( مدرسة للذكور واإل30جاءت  بعدد)

 الوالية من قصديةال لإلناث( بالطريقة واألخرى للذكور )واحدة مدرستين اختيارالمرحلة الثالثة: 

ناث تم اختيار مدرسة للذكور ومدرسة لإلناث بعد فصل مدراس الذكور عن اإل وذلك .المختارة

 بو باللأالمدارس التالية: مدرسة  عينة، وقد مثلت تلك القصديةيقة المن مجتمع الدراسة بالطر

    .ساسي بناتليم األالتميمي بالنسبة للذكور، ومدرسة سناو للتع

، وذلك باختيار الطالب المدرستين من كل في المتاحة الفصول على التطبيق الثالثة: المرحلة

عداد الطالب أحسب الترتيب العددي من مجموع  طالب ، وذلك باختيار المائةقصديةلطريقة البا

 في فصول العاشر ككل.

لى مائة كل على حده، ألخذ البيانات إمن واحد  ناثرابعة: ترقيم طالب من الذكور واإلالمرحلة ال

 المطلوبة للدراسة.

اد ساسي، ألنها تعد البداية للطالب في اختيار المواختيار العينة من الصف العاشر األويرجع سبب 

وخبراته عن  على قدراته وميوله واستعداداته فين الحادي عشر والثاني عشر بناء  لصلالدراسية 

  المهن المختلفة في سوق العمل.

 .( توزيع مجتمع الدراسة وفق متغير النوع االجتماعي لعينة الدراسة1)حيث يوضح الجدول

 (1الجدول )

 توزيع مجتمع الدراسة وفق متغير النوع االجتماعي

 النسبة المئوية العدد المستويات المتغير

 %50 100 ذكر الجنس

 %50 100 أنثى

 %100 200 المجموع

  

      :الدراسة أدوات

لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في التعرف على النضج المهني وعالقته بمهارة اتخاذ القرار      

 و بحثا (2010طبقا في دراسة البلوشي) نيالمقياسيين اللذالباحث بتبني واعتماد  قام المهني، فقد

  .المهنيع النضج المهني، و القرار موضو

 :داة قياس مستوى النضج المهنيأ-1
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المهني والقرار المهني المختلفة  على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع النضج طالعاال -1

 العربية واالجنبية.

المهني  بمتغير النضج المهني ومهارة اتخاذ القرارفاهيم ذات الصلة مراجعة التعريفات والم -2

 لتحديد بنية المقياس.

بحثت في  التيو ستخدمت في الدراسات السابقة التي ا بعض المقاييس مقارنة المقياس مع-3

ضامين العبارات ومن هذه منها في اقتباس بعض العبارات ولتحديد م ستفادةلال النضج المهني

 المقاييس:

 (.2005ري)ـــــمقياس الغاف -

 (.2007مقياس الخروصي) -

 (. 2008واط )ـــمقياس الس -

 (.2011ة)ــــمقياس الخواج -

 (.2012ي)ــــمقياس البلوش -

اة دأ( ليكون 2010ه البلوشي)عدّ أالمقياس الذي  وتبني  على ما سبق تم اعتماد بناء   -1

 . ( فقرة45ي تكون من)لقياس مستوى النضج المهني والذ

في من الخبراء والمتخصصين  مجموعة من المحكمين ضم عددا   داة علىتم عرض األ -2

داة من حيث مناسبة بداء آرائهم في األإاراتها، والتربية وذلك للتأكد من صدق عب

ساسي، ومدى وضوح نضج المهني لطلبة الصف العاشر األالفقرات لقياس مستوى ال

من فقرات لمقياس، واي  او حذفه يمكن اضافته الفقرات وسالمة صياغتها اللغوية، وما

سماء المحكمين بأ( يوضح قائمة 1مالحظات او مقترحات اخرى، والملحق)

 وتخصصاتهم ودرجاتهم العلمية، والمؤسسات التي ينتمون اليها.

و الفقرة، ألقبول العبارة  %( من المحكمين كافٍ 80جماع المحكمين)إاعتبر الباحث  -3

خرى مكانها، أافة ضإو أ ،(العبارةالفقرة ) فذو حالتعديل  %( غير كافٍ 20واعتبر)

ى صياغة على مالحظات المحكمين، قام الباحث بإجراء بعض التعديالت عل بناء  و

ما جاءت مالحظة المحكمين بكتابة ، ك( يوضح ذلك2رقم) جدولالفقرات اللغوية، وال

فقد اكتفى  بعاد التي اعتمدها البلوشي في دراسته،لعدم ذكر األ بعاد المقياس، ونظرا  أ

 الباحث بنقل المقياس حسب ما ورد في الدراسة، وهذا معتمد في بعض الدراسات.

كرونباخ لام معامل الثبات الفا وللتحقق من ثبات مقياس النضج المهني، تم استخد  -4

ق الباحث المقياس على عينة غير مشمولة في الدراسة طبّ  حيث الداخلي، تساقلال

(، وهي قيمة 0.83طالبا وطالبة(، وبلغت قيمة معامل الثبات) 50الفعلية وعددها)

 مناسبة ألغراض الدراسة.

مام كل فقرة أ، بحيث يوجد جاباتلتصحيح اإل ساسا  أاعتمد الباحث التدرج الخماسي  -5

خمسة بدائل هي: موافق بشدة، موافق، غير متأكد، غير موافق، غير موافق بشدة، 

ب حسب انطباق الفقرة عليه، و يتم تحديد مستوى بحيث يعطى الطالب البديل المناس

الخمس النضج المهني من خالل درجات المجموع الكلي الستجاباته على الفقرات 

 ربعين لالستبانة.واأل

( على حسب نوع الفقرة )موجبة 5( الى )1اعطى الباحث بدائل الفقرات درجات من) -6

 او سالبة(:
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-19-17-16-15-13-10-8-5-2رقام)تحمل األجبة مثلتها الفقرات التي الفقرات المو0

 كانت درجات البدائل كالتالي: (20-21-23-25-27-31-36-41-42-43

 .(1، غير موافق بشدة=  2، غير موافق= 3، غير متأكد= 4،موافق= 5)موافق بشدة = 

 

-18-14-12-11-9-7-6-4-3-1رقام)مثلتها الفقرات التي تحمل األ الفقرات السالبة 0

22-24-26-28-29-30-32-33-34-35-37-38-39-40-44-45) 

 كانت درجات البدائل كالتالي:

 (1، غير موافق بشدة = 2، غير موافق = 3، غير متأكد = 4، موافق = 5)موافق بشدة =     

 (،225=5×45ن يحصل عليها الطالب في االستبانة هي )أقصى درجة يمكن أن إوعليه ف    

فاقتراب  (،225-45فالدرجة الكلية لالستبانة تنحصر بين )(،  45= 1×45قل درجة هي )أو

لديه عالية، واقترابه ن درجة مستوى النضج المهني أ( يعني 225على )درجة الطالب من الحد األ

 (يعني تدني درجة مستوى النضج المهني لديه.45دنى )من الحد األ

 االداة الثانية: مقياس مهارة القرار المهني

لقياس  داة  أ( ليكون 2010عده البلوشي)أالمقياس الذي  وتبني على ما سبق تم اعتماد بناء   -1

 . ( فقرة37مستوى مهارة القرار المهني والذي تكون من)

 

من الخبراء والمتخصصين في التربية  داة على مجموعة من المحكمين ضم عددا  تم عرض األ-2

داة من حيث مناسبة الفقرات لقياس مستوى األ بداء آرائهم فيإوذلك للتأكد من صدق عباراتها، و

ساسي، ومدى وضوح الفقرات وسالمة صياغتها رار المهني لطلبة الصف العاشر األمهارة الق

( 1خرى، والملحق)ألمقياس، واي مالحظات او مقترحات االلغوية، وما يمكن اضافته من فقرات 

 العلمية، والمؤسسات التي ينتمون اليها.سماء المحكمين وتخصصاتهم ودرجاتهم بأيوضح قائمة 

 

و الفقرة، ألقبول العبارة  يا  %( من المحكمين كاف80اعتبر الباحث اجماع المحكمين)-3

خرى مكانها، وقد جرى أو اضافة أ(، الفقرة ) العبارة ذفو حألتعديل  غير كافٍ %( 20واعتبر)

( 4رقم) جدول، ، والي المحكمينأعلى ر المقياس بناء   تعديل الصياغة اللغوية لعدد من فقرات

بعاد التي لعدم ذكر األ بعاد المقياس، ونظرا  أما جاءت مالحظة المحكمين بكتابة يوضح ذلك، ك

اعتمدها البلوشي في دراسته، فقد اكتفى الباحث بنقل المقياس حسب ما ورد في الدراسة، وهذا 

 معتمد في بعض الدراسات.

وطالبة(،  طالبا  50عينة غير مشمولة في الدراسة الفعلية وعددها)طبق الباحث المقياس على -4

 (، وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة.0.76وبلغت قيمة معامل الثبات) 

مام كل فقرة خمسة أجابات، بحيث يوجد التدرج الخماسي اساسا لتصحيح اإل اعتمد الباحث-5

غير موافق بشدة، بحيث يعطى الطالب بدائل هي: موافق بشدة، موافق، غير متأكد، غير موافق، 

من خالل  ، و يتم تحديد مستوى مهارة القرار المهنيالبديل المناسب حسب انطباق الفقرة عليه

 لالستبانة. باته على الفقرات السبع والثالثيندرجات المجموع الكلي الستجا
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)موجبة او ( على حسب نوع الفقرة 5( الى )1اعطى الباحث بدائل الفقرات درجات من)-6

 سالبة(:

-18-17-15-14-12-10-8-7-3-2الفقرات الموجبة مثلتها الفقرات التي تحمل االرقام)0

 ( كانت درجات البدائل كالتالي:22-23-26-27-30-31-32-33-34-36-37

 .(1، غير موافق بشدة=  2، غير موافق= 3، غير متأكد= 4،موافق= 5)موافق بشدة = 

 

-20-19-16-13-11-9-6-5-4-1الفقرات التي تحمل االرقام) الفقرات السالبة مثلتها 0

21-24-25-28-29-35) 

 كانت درجات البدائل كالتالي:

 (1، غير موافق بشدة = 2، غير موافق = 3، غير متأكد = 4، موافق = 5)موافق بشدة =     

     

قل أ(، و185=5×37قصى درجة يمكن ان يحصل عليها الطالب في االستبانة هي )أان وعليه ف

فاقتراب درجة  (،185-37(،  فالدرجة الكلية لالستبانة تنحصر بين )37= 1×37درجة هي )

لديه عالية، واقترابه من ن درجة مستوى النضج المهني أ( يعني 185على )الطالب من الحد األ

 (يعني تدني درجة مستوى النضج المهني لديه.37دنى )الحد األ

 :أداة قياس النضج المهني

 أوال: الصدق

 صدق المحكمين  -1

صيغة األولية لهذا المقياس للتأكد من صدق فقرات هذا المقياس، قام الباحث بعرض ال         

( على لجنة من المحكمين المختصين في مجال علم النفس واإلرشاد، والتوجيه المهني 2ملحق)

وقد طلب منهم إبداء الرأي ، ة والتعليموزارة التربيجامعة السلطان قابوس وفي جامعة نزوى و

حول الصياغة اللغوية للفقرات ومناسبتها وانتمائها للموضوع، باإلضافة الى حذف أو تعديل أو 

إضافة أي فقرات جديدة يرونها مناسبة، وقد تم األخذ بآراء أعضاء لجنة التحكيم بنسبة اتفاق ال 

( يوضح 2الفقرات والجداول) %( وبناء على ذلك فقد تم تعديل وإعادة صياغة بعض80تقل عن )

 الفقرات التي تم تعديلها.

 (2الجدول )

 التعديالت المقترحة من قبل أعضاء لجنة التحكيم على فقرات اداة الدراسة

رقم  بعد التعديل الفقرة م

 الفقرة

وقت  يأتيسأفكر باألمر عندما  عندما يأتي وقت اختيار المهنة سأفكر االمر 1

 اختيار المهنة

1 

ليست لدي الية التسجيل بالوزارات  2

 والمؤسسات الحكومية

ليست لدي فكرة عن الية التسجيل 

 بالوزارات والمؤسسات الحكومية

11 

 14 افكر بالمهنة التي سألتحق بها ال ال افكر بالمهنة التي سألتحق بها 3
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 تجانس المفردات-2

للمقياس بين كل فقرة من فقرات المقياس تم حساب معامل  تجانس الفقراتللتحقق من     

(،  Pearsonاالرتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون ) 

 .( يبين النتائج التي تم التوصل إليها3والجدول )

 (3الجدول )

 للمقياس( لفقرات المقياس بالدرجة الكلية Pearsonمعامل ارتباط بيرسون )

  

 α  ≤0.01**عند مستوى داللة 

بين فقرات  (Pearsonلبيرسون) معامل االرتباط يوضح الجدول السابق درجات    

وبعضها  اعطى نتائج متفاوتة، بعضها مرتفع للمقياس، حيث المقياس والدرجة الكلية

كأعلى درجة ارتباط من  **0.627) بدرجة ارتباط) (40منخفض، حيث جاءت الفقرة)

( كأقل درجة 0.022بدرجة ارتباط) (27بين الفقرات ككل، وأقل درجة جاءت بها الفقرة)

رقم 

 الفقرة

 ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية رقم الفقرة ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية

1 0.544** 24 0.455** 

2 0.077 25 .220 

3 0.541** 26 0.437** 

4 0.370** 27 0.022 

5 .072 28 0.363** 

6 0.346** 29 0.468** 

7 0.278* 30 0.313* 

8 0.262* 31 .208 

9 0.307* 32 0.414** 

10 0.236* 33 0.225 

11 0.224 34 0.420** 

12 0.053 35 0.223 

13 0.278* 36 .272* 

14 0.214 37 0.486** 

15 0.310* 38 0.267* 

16 0.204 39 0.361** 

17 0.233 40 0.627** 

18 0.254 41 0.286* 

19 0.298* 42 .164 

20 0.234 43 0.274* 

21 0.264* 44 0.275* 

22 0.273* 45 0.457** 

23 0.001   
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من فقرات المقياس ككل، ونظرا  لضعف ارتباط بعض فقرات المقياس بالدرجة  ارتباط

واقتصر (، 2,5,12,23,27الكلية للمقياس، فقد تم حذفها وعددها خمس فقرات هي)

 ( يوضح المقياس بعد حذفها.2( فقرة، والملحق رقم)40المقياس على عدد)

 

 ب ــ أداة قياس مهارة اتخاذ القرار المهني:

 صدق المحكمين -1

قياس للتأكد من صدق فقرات هذا المقياس، قام الباحث بعرض الصيغة األولية لهذا الم      

توجيه المهني مجال علم النفس واإلرشاد، وال( على لجنة من المحكمين المختصين في 4ملحق)

، وقد طلب منهم إبداء الرأي وزارة التربية والتعليمو نزوى قابوس وجامعة سلطانلا جامعةفي 

حول الصياغة اللغوية للفقرات ومناسبتها وانتمائها للموضوع، باإلضافة الى حذف أو تعديل أو 

ألخذ بآراء أعضاء لجنة التحكيم بنسبة اتفاق ال إضافة أي فقرات جديدة يرونها مناسبة، وقد تم ا

 ( يوضح4%( وبناء على ذلك فقد تم تعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات والجدول)80تقل عن )

 الفقرات التي تم تعديلها.

                                      

 (4الجدول )

 اداة الدراسةالتعديالت المقترحة من قبل أعضاء لجنة التحكيم على فقرات 

 رقم الفقرة الفقرة )بعد التعديل( الفقرة )في األصل( م

لدي القدرة على تحديد مزايا وعيوب كل  1

 بديل لخياراتي  

لدي القدرة على تحديد مزايا وعيوب كل 
 بديل لخياراتي المهنية  

2 

احدد اهدافي في ضوء ما يرضي اقاربي  2

 واصدقائي

ما يرضي احدد اهدافي المهنية في ضوء 

 اقاربي واصدقائي

4 

ال اركز على تحديد المشكلة بل احلها  3

 مباشرة

اركز على تحديد المشكلة بل احلها  ال

 مباشرة

6 

أتأكد من حاجة سوق العمل للتخصص  4

 الجامعي الذي اريد دراسته

أتأكد من حاجة سوق العمل للتخصص 

 الجامعي الذي ارغب بدراسته

7 

لدي القدرة على توقع نتائج قراراتي  نتائج قراراتيلدي القدرة على توقع  5

 المهنية

22 

 

 تجانس مفردات-2

للمقياس بين كل فقرة من فقرات المقياس تم حساب معامل  تجانس الفقراتللتحقق من     

االرتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون ) 

Pearson ( والجدول ،)النتائج التي تم التوصل إليها. ( يبين5 
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 (5الجدول )

 درجة الكلية للمقياس لفقرات المقياس بال  ( Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  )

 α  ≤0.01**عند مستوى داللة 

بين فقرات  (Pearsonيوضح الجدول السابق درجات معامل االرتباط لبيرسون)  

المقياس والدرجة الكلية للمقياس، حيث اعطى نتائج متفاوتة، بعضها مرتفع وبعضها 

كأعلى درجة ارتباط من  **0.749) ( بدرجة ارتباط)22منخفض، حيث جاءت الفقرة)

( كأقل درجة 0.042( بدرجة ارتباط)35بين الفقرات ككل، وأقل درجة جاءت بها الفقرة)

س ككل، ونظرا  لضعف ارتباط بعض فقرات المقياس بالدرجة ارتباط من فقرات المقيا

واقتصر المقياس  (35,29,26,6الكلية للمقياس، فقد تم حذفها وعددها خمس فقرات هي)

 ( يوضح المقياس بعد حذفها.3( فقرة، والملحق رقم)34على عدد)

 

 ثانيا: الثبات

قام الباحث  اتخاذ القرار المهنيبات مقياس النضج المهني ومقياس مهارة وللتحقق من ث    

( يوضح قيم 6والجدول )  Cronbach’s alpha).لفا كرونباخ لالتساق الداخلي)أبحساب معامل 

 هذه المعامالت.

رقم 

 الفقرة

 ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية رقم الفقرة ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية

1 0.278* 20 0.551** 

2 0.573** 21 0.501** 

3 0.317* 22 0.749** 

4 0.339* 23 0.539** 

5 0.632** 24 0.581** 

6 0.175 25 .456**0 

7 0.445** 26 0.088 

8 0.350* 27 0.519** 

9 .2470 28 0.223 

10 0.289* 29 0.180 

11 0.378** 30 0.333* 

12 0.433** 31 0.627** 

13 0.505** 32 0.445** 

14 .2120 33 0.439** 

15 0.417** 34 0.556** 

16 0.376** 35 0.042 

17 .304*0 36 0.572** 

18 0.587** 37 0.412** 

19 0.577**   
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 (6الجدول )

 معامالت االتساق الداخلي للمقياسين في الدراسة 

 معامل ألفا كرونباخ اسم المقياس األدوات

 0.83 النضج المهني األداة االولى

 0.76 مهارة اتخاذ القرار المهني األداة الثانية

 

 

 متغيرات الدراسة:

 تية:وي هذه الدراسة على المتغيرات اآلتحت

 المتغير المستقل: النضج المهني -أ

 انثى-ذكر    - المتغير التصنيفي: الجنس -ب

 المتغير التابع:  -ج

 مهارة اتخاذ القرار المهني.

 :إجراءات الدراسة

 إجراءات الدراسة في النقاط التالية:تم تحديد 

 دوات الدراسة.أجنبية والدراسات السابقة لتصميم دبيات العربية واألاالطالع على األ -1

وذك عن طريق  دوات،نة استطالعية، للتحقق من ثبات األعرض أدوات الدراسة على عي -2

 حساب معامل الثبات)كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي(.

موافقة كتابية من كلية العلوم االنسانية واآلداب بجامعة نزوى لتسهيل مهمة  الحصول على -3

 الباحث في تطبيق الدراسة.

الحصول على الموافقة من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، والمتمثلة في المكتب  -4

 الفني للدراسات والتطوير، لتطبيق الدراسة بمدارس محافظة الشرقية شمال.

خصائيين هداف الدراسة لمديري المدارس واألزيارة المدارس المختارة عشوائيا، وتوضيح أ -5

 المهنيين.
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للطلبة، وكيفية زيارة الشعب الصفية المختارة عشوائيا، وتوضيح الغرض من الدراسة  -6

 جابة على االستبانات.اإل

 

 :اإلحصائية المعالجة

 اآللي الحاسب على ثم تفريغ البيانات ،واختبار فروضهاسئلة الدراسة أجابة على ت اإلتم      

 اإلحصائية األساليب استنادا إلى(  SPSS) يةاإلحصائ الرزم برنامج باستخدام إحصائيا وتحليلها

 التالية:

 المهني النضج مستوى لتحديد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطاتتم استخدام ـ  

 المهني. رارقال اتخاذ مهارة ومستوى

تم استخدام  ،المهني القرار اتخاذمهارة  و المهني النضج في الطلبة بين الفروق داللةولمعرفة  ـ

 .(T-testاختبار)

تم استخدام  المهني رارالق اتخاذ مهارة ومستوى المهني النضج مستوى بين العالقة لمعرفةو -

 .(Pearson)معامل ارتباط بيرسون

 .(Alpha Cronbach)كرونباخ) ألفا اختباروإليجاد معامل الثبات للمقياسين تم استخدام  -

ثر الجنس في المتغيرات التابعة) النضج المهني، ومهارة اتخاذ القرار المهني(، تم أولمعرفة  -

 (.T-testاستخدام اختبار)

تم استخدام  القرار المهنيلمعرفة مدى إسهام النضج المهني في التنبؤ بمستوى مهارة اتخاذ و -

 .الخطي البسيط نحداراالمعامل تحليل 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الاراسة

 

 االولى سؤالنتائج ال

 الثاني سؤالنتائج ال

 الثالث سؤالنتائج ال

 الرابع سؤالنتائج ال

 الخامس سؤالنتائج ال

 السادس سؤالنتائج ال
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

 مقدمة:  

يتضممممن همممذا الفصمممل عرضممما  للنتمممائج التمممي توصممملت إليهممما الدراسمممة والتمممي همممدفت للتعمممرف      

علممممى النضممممج المهنممممي وعالقتممممه بمهممممارة اتخمممماذ القممممرار المهنممممي لممممدى طلبممممة الصممممف العاشممممر 

 .الشـــرقية بسلطنــــــة عمـــــان شمال األساسي في محافظة

 األول:اوال : عرض النتائج المتعلقة بالسؤال 

 والذي نص على االتي:

مممما مسمممتوى النضمممج المهنمممي لمممدى طلبمممة الصمممف العاشمممر االساسمممي بمحافظمممة الشمممرقية شممممال 

 بسلطنة عمان من وجهة نظر الطلبة انفسهم ؟

جابممة علممى هممذا السممؤال تممم اسممتخدام المتوسممطات الحسممابية واالنحرافممات المعياريممة جممل اإلأمممن 

درجة ومستوى النضج المهني للمجمموع الكلمي للمقيماس كمما والنسبة المئوية واعلى درجة وادنى 

 تم استخدام المعيار االتي لتفسير نتائج هذا السؤال.

 ( 7)  جدول

 *مفتاح التصحيح لتفسير نتائج السؤال االول للدراسة حسب المتوسط الحسابي

 مستوى النضج المهني  المتوسط الحسابي

 مرتفع جدا 500 -4.20

 مرتفع 4,19 -3,40

 متوسط 3,39 -2,60

 منخفض 2,59 -1,80

 منخفض جدا 1,00-1,79
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استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية واعلى درجة   -1

 وادنى درجة ومستوى النضج المهني للمجموع الكلي للمقياس 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية واعلى  8حيث يظهر الجدول ) 

 درجة وادنى درجة ومستوى النضج المهني للمجموع الكلي للمقياس

 ( 8الجدول ) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واعلى درجة وادنى درجة ومستوى 

 النضج المهني للمجموع الكلي لمقياس النضج المهني

 

يتضممح مممن خممالل الجممدول السممابق ان مسممتوى النضممج المهنممي  لممدى عينممة الدراسممة مممن طلبممة  

الصمممف العاشمممر بممممدارس التعلممميم االساسمممي بمحافظمممة شممممال الشمممرقية كمممان مرتفعممما حيمممث بلمممغ 

%( وبلغمممممت ادنمممممى درجمممممة تمممممم 71,4( و بلغمممممت النسمممممبة المئويمممممة) 3,57المتوسممممط الحسمممممابي)

( وهممممذا يممممدل علممممى ارتفمممماع مسممممتوى 185جممممة)( واعلممممى در105الحصممممول عليهمممما للمقيمممماس)

 النضج المهني لدى عينة الدراسة.

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى النضج المهني لعبارات المقياس مرتبة -2

 تنازليا حسب المتوسط الحسابي

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى النضج المهني  9حيث يظهر الجدول )

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى النضج  اعلى درجة ادنى درجة

 المهني

 مرتفع 185 105 71,4% 0,39           3,57
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 ( 9)  جدول

 *مفتاح التصحيح لتفسير نتائج السؤال الثاني للدراسة حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 النضج المهني

المهنة التي تناسب قدراتي وميولي ورغباتيسأختار  1  مرتفع جدا 817. 4.51 

 مرتفع جدا 1.058 4.23 أخطط الختيار مهنتي المستقبلية 2

 مرتفع 972. 4.18 أثق بقدراتي في تحديد العمل الذي يناسبني 3

 مرتفع 1.060 4.17 من الضروري أن أحدد أهدافي قبل اختياري للمهنة 4

أساس الختيار مهنتيمعرفتي لذاتي  5  مرتفع 1.049 4.16 

أقوم بجمع المعلومات عن المهن والتخصصات التي  6

 تناسبني

 مرتفع 1.061 4.12

 مرتفع 891. 4.10 سألتحق بمهنتي المستقبلية عن طريق الصدفة* 7

 مرتفع 1.034 4.10 سيحقق العمل لي مكانة اجتماعية متميزة 8

 مرتفع 1.114 4.08 أعرف قدراتي جيداَ  9

 مرتفع 1.159 4.07 العمل ممل ومتعب وغير سار بالنسبة لي* 10

 مرتفع 1.191 4.05 إذا توافر لدي المال فال داعي ألن أعمل في أي مهنة* 11

 مرتفع 1.071 3.92 ال توجد سوى مهنة واحدة مناسبة لي* 12

ليست لدي فكرة عن المواد المطروحة في الصفين الحادي  13

عشر* عشر والثاني  

 مرتفع 1.120 3.88

 مرتفع 1.003 3.86 لدي فكرة عن متطلبات مهنتي المفضلة 14

 مرتفع 1.247 3.72 ال أفكر بالمهنة التي سألتحق بها* 15
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 مرتفع 1.013 3.70 أعرف مدى حاجة سوق العمل لمهنتي المفضلة 16

اختيار المواد التي سوف أدرسها في الصفين الحادي عشر  17

عشر ليست لها عالقة بمهنتي المستقبلية*والثاني   

 مرتفع 1.4121 3.66

لدي فكرة عن التخصصات الجامعية المناسبة لميولي  18

 المهنية

 مرتفع 1.110 3.66

سأختار المهنة التي يراها أخصائي التوجيه المهني بأنها  19

 مناسبة لي*

 مرتفع 1.241 3.61

المستقبليةلقد جمعت معلومات حول مهنتي  20  مرتفع 1.121 3.59 

 مرتفع 1.493 3.58 ال أستطيع العيش بدون عمل 21

 مرتفع 1.143 3.56 ليست لدي فكرة عن المهنة التي تناسب قدراتي* 22

 مرتفع 1.314 3.47 لن اختار مهنتي قبل إنهاء الدراسة الجامعية* 23

ليست لدي فكرة عن المواد الدراسية المطلوبة في  24

 التخصص الجامعي الذي ارغب فيه*

 مرتفع 1.207 3.44

ليست لدي فكرة عن التخصصات التي يحتاجها سوق  25

 العمل*

 مرتفع 1.045 3.44

ال أعرف أي تخصص سأختار بسبب النصائح المختلفة  26

 لآلخرين*

 متوسط 1.098 3.39

ال أعرف متطلبات المهنة التي أرغب العمل بها في  27

 المستقبل*

 متوسط 1.178 3.37

عادة ما أتأثر بآراء أصدقائي في اختياري لموادي  28

 الدراسية*

 متوسط 1.355 3.34

 متوسط 1.093 3.31 لدي فكرة عن شروط التوظيف في القطاع الحكومي 29
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ال أعرف شروط ومتطلبات القبول في التخصص  30

 الجامعي الذي أود االلتحاق به*

 متوسط 1.175 3.22

سأختار المهنة التي توافق رغباتي حتى لو كان راتبها  31

 قليل

 متوسط 1.287 3.21

 متوسط 1.162 3.15 أحرص على اختيار العمل الذي يقترحه والداي* 32

 متوسط 1.001 3.13 ال أعرف التخصصات المطلوبة في القطاع الخاص* 33

ليست لدي معلومات عن المؤسسة التعليمية التي سوف  34

بها بعد حصولي على دبلوم التعليم العام*ألتحق   

 متوسط 1.131 3.03

 متوسط 1.271 3.02 سأفكر باألمر عندما يأتي وقت اختيار المهنة*  35

ليست لدي فكرة عن آلية التسجيل بالوزارات والمؤسسات  36

 الحكومية*

 متوسط 1.080 2.97

 متوسط 1.238 2.90 سأعمل في عدة وظائف ثم سأختار الوظيفة التي أحبها* 37

لدي اهتمامات مهنية كثيرة لذلك من الصعب أن اختار  38

 مهنة محددة*

 متوسط 1.151 2.82

 متوسط 1.189 2.71 العائد المالي هو األساس في اختياري للمهنة* 39

 منخفض 1.288 2.52 سأختار المهنة التي تمكنني من أن أصبح مشهوراَ* 40

 مرتفع 0,391 3,57 المجموع الكلي

 *عبارات سالبة 

يتضممح مممن خممالل الجممدول السممابق ان مسممتوى النضممج المهنممي  لممدى عينممة الدراسممة مممن طلبممة 

الصمممف العاشمممر االساسمممي فمممي محافظمممة شممممال الشمممرقية بالنسمممبة لعبمممارات المقيممماس كمممان بمممين 

( 2.52( و)4.51المسمممتوى المرتفمممع جمممدا والممممنخفض حيمممث تمممراوح المتوسمممط الحسمممابي بمممين)

سممممأختار المهنممممة التممممي تناسممممب قممممدراتي وميممممولي  المرتبممممة االولممممى عبممممارة"حيممممث جمممماء فممممي 

ورغبمممماتي " بمسممممتوى مرتفممممع جممممدا  وفممممي المرتبممممة الثانيممممة عبممممارة "أخطممممط الختيممممار مهنتممممي 
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المسممممتقبلية." بمسممممتوى مرتفممممع جممممدا ايضمممما وفممممي المرتبممممة االخيممممرة جمممماءت عبممممارة" سممممأختار 

مممممنخفض وفممممي المرتبممممة قبممممل المهنممممة التممممي تمكننممممي مممممن أن أصممممبح مشممممهوراَ*" بمسممممتوى 

االخيممممرة جمممماءت عبممممارة " العائممممد المممممالي هممممو األسمممماس فممممي اختيمممماري للمهنممممة*" وبمسممممتوى 

متوسمممط  ونالمممت بقيمممة العبمممارات مسمممتوى مرتفمممع ومتوسمممط، وبالنسمممبة للمجمممموع الكلمممي لهمممذا 

 (3,57المحور كان مستوى النضج المهني مرتفعا  حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 

 ائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ثانيا : عرض النت

 والذي نص على االتي:

 محافظممممة شمممممالساسممممي بلبممممة الصممممف العاشممممر األممممما مسممممتوى اتخمممماذ القممممرار المهنممممي لممممدى ط

 بسلطنة عمان من وجهة نظر الطلبة انفسهم ؟ الشرقية

جابممة علممى هممذا السممؤال تممم اسممتخدام المتوسممطات الحسممابية واالنحرافممات المعياريممة جممل اإلأمممن 

مقيماس دنى درجة ومستوى اتخاذ القرار المهني للمجموع الكلي للأعلى درجة وأوالنسبة المئوية و

 تي لتفسير نتائج هذا السؤال.كما تم استخدام المعيار اآل

 ( 10) جدول 

 *مفتاح التصحيح لتفسير نتائج السؤال الثاني للدراسة حسب المتوسط الحسابي

مستوى اتخاذ القرار  المتوسط الحسابي

 المهني 

 مرتفع جدا 4,20-500

 مرتفع 4,19 -3,40

 متوسط 3,39 -2,60

 منخفض 2,59 -1,80

 منخفض جدا 1,00-1,79
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استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية واعلى درجة   -2

 وادنى درجة ومستوى اتخاذ القرار المهني للمجموع الكلي للمقياس 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية واعلى  11حيث يظهر الجدول ) 

 درجة وادنى درجة ومستوى اتخاذ القرار للمجموع الكلي للمقياس

 ( 11الجدول ) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية واعلى درجة وادنى درجة ومستوى 

 مهارة اتخاذ القرار المهني للمجموع الكلي لمهارة اتخاذ القرار المهني

 

يتضممح مممن خممالل الجممدول السممابق ان مسممتوى القممرار المهنممي  لممدى عينممة الدراسممة مممن طلبممة  

الصمممف العاشمممر بممممدارس التعلممميم االساسمممي بمحافظمممة شممممال الشمممرقية كمممان مرتفعممما حيمممث بلمممغ 

%( وبلغممممممت ادنممممممى درجممممممة 70,6( و بلغممممممت النسممممممبة المئويممممممة) 3,53المتوسممممممط الحسممممممابي)

علمممى ارتفممماع مسمممتوى مهمممارة اتخممماذ القمممرار  ( وهمممذا يمممدل149( واعلمممى درجمممة)94للمقيممماس)

 المهني لدى عينة الدراسة.

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى اتخاذ القرار المهني لعبارات المقياس -2

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

خاذ القرار ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى ات 12حيث يظهر الجدول ) 

 المهني مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

 

 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

مستوى اتخاذ  اعلى درجة ادنى درجة

 القرار المهني

 مرتفع 149 94 70,6% 0,377 3,53
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 ( 12)  جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى اتخاذ القرار المهني لعبارات المقياس 

 مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى اتخاذ 

 القرار المهني

 مرتفع 885. 4.14 أثق في قدراتي في الحصول على ما أريد 1

 مرتفع 1.070 4.03 أختار موادي الدراسية وفق إمكانياتي وقدراتي وميولي 2

 مرتفع 955. 4.00 لدي القدرة على تحقيق أهدافي المهنية المستقبلية 3

 مرتفع 923. 3.98 عندما تواجهني مشكلة أقوم بتحديدها وتحليلها 4

 مرتفع 963. 3.94 أحرص على دقة المعلومات المهنية التي أحصل عليها 5

أتوقع النجاح في موادي الدراسية التي سأختارها للصف الحادي  6

 عشر

 مرتفع 1.053 3.90

 مرتفع 1.067 3.88 وضعت خطة للوصول إلى مهنتي المستقبلية 7

عنهاعندما أواجه أي مشكلة أحددها أوالَ ثم أجمع معلومات  8  مرتفع 1.072 3.84 

أتأكد من صحة المعلومات المهنية التي أحصل عليها من مختلف  9

 المصادر

 مرتفع 1.008 3.84

 مرتفع 972. 3.83 أضع دائما خطة لتنفيذ الحلول المناسبة ألي مشكلة تواجهني 10

اختياري لموادي الدراسية للصف الحادي عشر ليس له عالقة  11

لي المهني*ببمستق  

 مرتفع 1.244 3.83

أتأكد من حاجة سوق العمل للتخصص الجامعي الذي أرغب  12

 بدراسته

 مرتفع 1.090 3.78
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 مرتفع 913. 3.72 أحاول التنبؤ بالنتائج التخاذ قرار مهني معين 13

 مرتفع 1.018 3.71 لدي القدرة على إيجاد البدائل والحلول المختلفة لمشكلة ما 14

توقع نتائج قراراتي المهنيةلدي القدرة على  15  مرتفع 979. 3.63 

 مرتفع 1.082 3.58 أعرف النتائج االيجابية والسلبية لقراري المهني 16

 مرتفع 2.740 3.54 أفكاري وأهدافي قابلة للتغيير 17

 مرتفع 1.159 3.53 أنا متشائم من قراري نحو اختيار مهنتي المستقبلية* 18

المهني أن ال تسبب آثار جانبية على أراعي عند اتخاذ قراري  19

 اآلخرين

 مرتفع 1.167 3.45

 مرتفع 1.343 3.44 أحدد أهدافي المهنية في ضوء ما يرضي أقاربي وأصدقائي* 20

ال أعرف شروط االلتحاق بالتخصص الجامعي الذي أرغب  21

 بدراسته*

 مرتفع 1.051 3.42

 مرتفع 1.123 3.40 األهداف التي أريد تحقيقها غير واضحة لدي* 22

 مرتفع 1.036 3.40 لدي القدرة على تحديد مزايا وعيوب كل بديل لخياراتي المهنية 23

ال أعرف الطرق واإلجراءات التي أستخدمها لتنفيذ قراري  24

 المهني*

 متوسط 986. 3.37

عند اتخاذ قرار ما أقوم بتقييم نتائج كل بديل وأقارن كل بديل منها  25

 باألخر

 متوسط 1.071 3.37

 متوسط 1.422 3.34 ال زلت متردداَ في اختيار موادي الدراسية للصف الحادي عشر* 26

أتجنب المعلومات الكثيرة عن المهنة حتى ال أقع في الحيرة  27

 والشك

 متوسط 1.128 3.34

 متوسط 1.103 3.33 عندما تواجهني مشكلة فاني ال أستطيع تحديدها تحديداَ دقيقا* 28
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أكتفي فقط بالمعلومات التي لدي حول التخصص الجامعي الذي  29

 أرغب بدراسته*

 متوسط 1.186 3.27

ال أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه لمشكلة ما عندما أشك  30

 في صحته

 متوسط 1.110 3.08

 متوسط 1.232 3.07 أرتبك عندما أفكر في مستقبلي المهني* 31

المشكلة بل أحلها مباشرة*ال أركز على تحديد  32  متوسط 1.157 3.05 

 متوسط 1.267 2.76 أفكر في ايجابيات المهنة التي اخترتها وال أنظر إلى سلبياتها* 33

 منخفض 999. 2.43 عندما أتخذ قراري حول مهنتي المستقبلية فإني لن أغيرها ابداَ* 34

 مرتفع 0,377 3,53 المجموع الكلي

 بة*عبارات سال

مممن خممالل الجممدول السممابق ان مسممتوى اتخمماذ القممرار المهنممي  لممدى عينممة الدراسممة مممن يتضممح 

طلبمممة الصمممف العاشمممر االساسمممي فمممي محافظمممة شممممال الشمممرقية بالنسمممبة لعبمممارات المقيممماس كمممان 

( 2.43( و)4.14بمممين المسمممتوى المرتفمممع والممممنخفض حيمممث تمممراوح المتوسمممط الحسمممابي بمممين)

ق فمممي قمممدراتي فمممي الحصمممول علمممى مممما أريمممد " أثممم حيمممث جممماء فمممي المرتبمممة االولمممى عبمممارة"

بمسممممتوى مرتفممممع  وفممممي المرتبممممة الثانيممممة عبممممارة " أختممممار ممممموادي الدراسممممية وفممممق إمكانيمممماتي 

وقمممدراتي وميمممولي." بمسمممتوى مرتفمممع ايضممما وفمممي المرتبمممة االخيمممرة جممماءت عبمممارة" عنمممدما 

ي أتخممممذ قممممراري حممممول مهنتممممي المسممممتقبلية فممممإني لممممن أغيرهمممما ابممممداَ*" بمسممممتوى مممممنخفض وفمممم

اخترتهممما وال أنظمممر المرتبمممة قبمممل االخيمممرة جممماءت عبمممارة " أفكمممر فمممي ايجابيمممات المهنمممة التمممي 

، ا  ومتوسمممممط ا  بمسمممممتوى متوسمممممط  ونالمممممت بقيمممممة العبمممممارات مسمممممتوى مرتفعمممممإلمممممى سلبياتها*"

وبالنسممبة للمجممموع الكلممي لهممذا المحممور كممان مسممتوى اتخمماذ القممرار المهنممي مرتفعمما  حيممث بلممغ 

 (3,53المتوسط الحسابي )
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 ثالثا : عرض نتائج السؤال الثالث

والممممذي يممممنص علممممى التممممالي: هممممل توجممممد فممممروق ذات داللممممة إحصممممائية فممممي مسممممتوى النضممممج 

ية تعمممزى لمتغيمممر ) المهنمممي لمممدى طلبمممة الصمممف العاشمممر االساسمممي  فمممي محافظمممة شممممال الشمممرق

 ( ؟ جنسال

فات المعيارية من اجل االجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرا

 ( 13ويتضح ذلك من خالل جدول ) T-testواختبار  ت 

 ( 13جدول ) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت لمستوى النضج المهني تبعا  لمتغير 

 الجنس

المتوسط  العدد النوع المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 اتجاه

 الداللة

غير  0,476 0,714 148 37. 3.55 75 ذكر النضج المهني

 داله
 40. 3.59 75 انثى

  

احصمممائيا عنمممد مسمممتوى الداللمممة  ةالجمممدول السمممابق عمممدم وجمممود فمممروق دالممميتضمممح ممممن خمممالل   

(≥α 0.05 فمممي مسمممتوى النضمممج المهنمممي بمممين المممذكور االنممماث، وهمممذا معنممماه تقمممارب مسمممتوى )

 النضج المهني لدى عينة الدراسة بين طالب وطالبات الصف العاشر االساسي.

 

 

 رابعا : عرض نتائج السؤال الرابع

والممذي يممنص علممى التممالي: هممل توجممد فممروق ذات داللممة إحصممائية فممي مسممتوى القممرار المهنممي 

( لجمممنسية تعمممزى لمتغيمممر ) اطلبمممة الصمممف العاشمممر االساسمممي  فمممي محافظمممة شممممال الشمممرقلمممدى 

 ؟ 
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من اجل االجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 ( 14ويتضح ذلك من خالل جدول ) T-testواختبار  ت 

 ( 14جدول ) 

لمستوى القرار المهني تبعا  لمتغير  (ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 

 الجنس

المتوسط  العدد النوع المقياس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

لصالح  *0,007 2,731 148 39. 3.45 75 ذكر القرار المهني

 االناث
 33. 3.62 75 انثى

 

 α≥يتضمممح ممممن خمممالل الجمممدول السمممابق وجمممود فمممروق دالمممه احصمممائيا عنمممد مسمممتوى الداللمممة )  

( فممممي مسممممتوى القممممرار المهنممممي بممممين الممممذكور االنمممماث لصممممالح االنمممماث، وهممممذا معنمممماه ان 0.05

 مستوى القرار المهني افضل عند االناث من الذكور.

 

 

 خامسا : عرض نتائج السؤال الخامس

 والذي ينص على التالي

همممل توجمممد عالقمممة دالمممة إحصمممائيا بمممين مسمممتوى النضمممج المهنمممي ومهمممارة اتخممماذ القمممرار المهنمممي 

 الشرقية بسلطنة عمان؟ شمال لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة

من اجل االجابة على هذا السؤال  تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة 

 ( 15هني ومهارة اتخاذ القرار ويتضح ذلك من خالل جدول ) في مقياس النضج الم
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 ( 15جدول ) 

 المهني معامل ارتباط بيرسون بين مقياس النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار

 مستوى الداللة معامل االرتباط

0,492 0,000** 

               (α 0.01≥* دالة عند مستوى )                 

يتضح من خالل الجدول السابق ان هنالك ارتباطا  طرديا  ودال احصائيا  بين مستوى النضج    

المهني ومهارة اتخاذ القرار وقد يعني ذلك انه كلما كان زاد النضج المهني ارتفعت مهارة اتخاذ 

 القرار.

 

 

 سادسا : عرض نتائج السؤال السادس

ج المهنممي فممي التنبممؤ بمسممتوى مهممارة اتخمماذ النضمموالممذي يممنص علممى التممالي" ممما درجممة إسممهام 

الشممممرقية بسمممملطنة  شمممممال القممممرار المهنممممي لممممدى طلبممممة الصممممف العاشممممر األساسممممي بمحافظممممة

 عمان؟

الختبمممار ممممدى إسمممهام درجمممات أفمممراد عينمممة الدراسمممة علمممى مقيممماس النضمممج المهنمممي فمممي التنبمممؤ 

بمممدرجات مهمممارة اتخممماذ القمممرار تمممم اسمممتخدام تحليمممل االنحمممدار الخطمممي البسممميط، حيمممث يوضمممح 

 ( ذلك. 16الجدول )  
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 (16جدول ) 

ضج المهني في التنبؤ نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي البسيط في مدى اسهام درجات مقياس الن

 بدرجات مهارة اتخاذ القرار

المتغير 

 المستقل

المتغير 

 التابع

قيمة 

 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد

 Rمربع

مستوى  قيمة ف

 الداللة

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 قيمة بيتا

Beta 

 الثابت

النضج 

 المهني

مهارة 

اتخاذ 

 القرار

0,492 0,242 47,202 0.000* 6,870 0.000* 0,492 1,842 

            

( وهمممي أقمممل 0.000أن قيممممة مسمممتوى الداللمممة قمممد بلغمممت ) يتضمممح ممممن خمممالل الجمممدول السمممابق

( مممممما يشممممير إلممممى وجممممود داللممممة إحصممممائية إلسممممهام درجممممات أفممممراد العينممممة علممممى 0.05مممممن )

مقيممماس النضمممج المهنمممي فمممي التنبمممؤ بمممدرجات مهمممارة اتخممماذ القمممرار حيمممث يتضمممح ممممن خمممالل 

نسمممممبته الجمممممدول السمممممابق أن المتغيمممممر المسمممممتقل وهمممممو مقيممممماس النضمممممج المهنمممممي  يفسمممممر مممممما 

 .%( من التباين الحاصل في المتغير التابع وهو مهارة اتخاذ القرار24.2)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 

 مناقشة النتائج

 التوصيات

 المقترحات
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

كما سيشمل تقديم مجموعة من سوف يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها، 

التوصيات والمقترحات المنبثقة من نتائج الدراسة، وسيتم مناقشة نتائج الدراسة وفقا ألسئلتها كما 

 يلي:

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:-1

 ( وذلممممك لإلجابممممة علممممى السممممؤال األول 9بممممالرجوع إلممممى النتممممائج الموضممممحة بالجممممدول)    

 الشمممرقية شممممال بمحافظمممة االساسمممي العاشمممر الصمممف طلبمممة لمممدى المهنمممي النضمممج مسمممتوى مممما

لمممدى  النضمممج المهنمممي  مسمممتوىان  ؟ يتبمممين عممممان ممممن وجهمممة نظمممر الطلبمممة انفسمممهم بسممملطنة

بمحافظمممة شمممال الشمممرقية  طلبممة الصمممف العاشممر بمممدارس التعلممميم األساسممي ممممن عينممة الدراسممة

%( وهمممذه 71,4لنسمممبة المئويمممة)( وبلغمممت ا 3,57حيمممث بلمممغ المتوسمممط الحسمممابي) كمممان مرتفعممما

 موقمممدراته معلمممى فهمممم ذاتهممم الطمممالب أفمممراد العينمممةقمممدرة النتيجمممة تشمممير بصمممورة عاممممة المممى 

فمممي اختيمممار المهنمممة المناسمممبة لهمممم وقمممد تعمممزى همممذه النتيجمممة إلمممى مجموعمممة ممممن  همواسمممتعداد

 األسباب ولعل من ابرزها ما يلي: 

جهمممود وزارة التربيمممة والتعلممميم فمممي تقمممديم التوجيمممه واإلرشممماد المهنمممي للطمممالب فممممع   -

تممممم تفعيممممل بممممرامج التوجيممممه المهنممممي مممممن قبممممل المممموزارة بجميممممع  2008بدايممممة عممممام 

الممممدارس التمممي فيهممما الصمممفوف ممممن الخمممامس وحتمممى الثممماني عشمممر وذلمممك حتمممى تحقمممق 

 هذه البرامج أهدافها في التوجيه المهني للطالب. 

وار المهمممممة التممممي يقمممموم بهمممما أخصممممائي التوجيممممه المهنممممي فممممي تقممممديم الخممممدمات األد  -

اإلرشمممممادية  وتممممموفير المعلوممممممات والبيانمممممات حمممممول البمممممرامج الدراسمممممية والفمممممرص 

الوظيفيمممة وتقمممديم االستشمممارات الشخصمممية التمممي لهممما عالقمممة بالمسمممار المهنمممي للطالمممب، 

لتحقيمممق أهمممداف س كمممز مصمممادر التوجيمممه المهنمممي بالممممداراتوظيمممف مرباإلضمممافة المممى 

 هذه العملية. 

إن عينممة الدراسممة هممم طممالب الصممف العاشممر حيممث تتممراوح أعمممارهم بممين سممن الرابعممة -

عشمممر والسادسمممة عشمممر وفمممي همممذه المرحلمممة العمريمممة قمممد بلغمممت مسمممتويات التفكيمممر العليممما 

لمممدى الطمممالب مرحلمممة متقدممممة ممممن النضمممج وتتصمممف بالموضممموعية والمنطقيمممة وتتكمممون 
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ات بجممممع البيانمممات والمعلوممممات التمممي تمممؤثر فمممي اختيممماره المهنمممي، لمممدى الطالمممب اهتمامممم

وهمممممممذا يتوافمممممممق ممممممممع العديمممممممد ممممممممن نظريمممممممات االختيمممممممار المهنمممممممي مثمممممممل النظريمممممممات 

 Donald )دونممماالد سممموبر( حيمممث يمممرى Developmental Theoriesاالرتقائيمممة)

Super )   ن مفهممموم المممذات المهنمممي ينممممو ممممن خمممالل وهمممو أحمممد رواد همممذه النظمممري أ

الجسممممي والعقلمممي للفمممرد، ويفتمممرض أن مرحلمممة النممممو التمممي تمتمممد ممممن الممموالدة حتمممى  النممممو

سمممنة، يتشمممكل فيهممما مفهممموم المممذات، ويتكمممون لمممدى الفمممرد فهمممم عمممام لعمممالم العممممل، 14سمممن 

( يبممممدأ لممممدى الفممممرد جمممممع معلومممممات مناسممممبة عممممن العمممممل، 24-15وفممممي المرحلممممة مممممن)

ر أولممى ومهممارات نحممو العمممل، مسممتفيدا مممن خبراتممه عممن سمموق العمممل، وينمممو لديممه اختيمما

فمممي نظريتمممه أن مرحلمممة االختيمممار المبمممدئي لعمليمممة  (Ginsbergكمممما وضمممح جينزبيمممرغ )

اتخمممماذ القممممرار المهنممممي تمتممممد مممممن سممممن الحاديممممة عشممممرة حتممممى السممممابعة عشممممرة، وتتميممممز 

باالستكشمممماف وعممممدم التبعيممممة، وبازديمممماد إحسمممماس الفممممرد بذاتممممه، والممممربط بممممين  مهاراتممممه 

يحققه مممممن إرضمممماء لنفسممممه باختيممممار المهنممممة المناسممممبة)المطارنة، وقدراتممممه وبممممين ممممما سمممم

1995). 

تممممأثير التنشممممئة االجتماعيممممة وأسمممماليب الرعايممممة الوالديممممة، وهممممذا يتفممممق مممممع نظريممممة رو ) -

Roe( ( وهمممو احمممد رواد )النظريمممات البنائيمممةStructural Theoriesحيمممث يمممرى أ) ن

فمممي االختيمممار المهنمممي واألداء   التفاعمممل بمممين الموروثمممات الجينيمممة وخبمممرات الطفولمممة يمممؤثر

( فمممممي نظريمممممة المممممتعلم االجتمممممماعي فمممممي Krumboltz المهنمممممي، ويركمممممز كرومبمممممولتز  )

 النممممو المهنمممي علمممى مبمممادئ الممممتعلم السممملوكي، والبيئمممة والشخصمممية)عبدالهادي، والعممممزة،

1999.) 

ممممادة أساسمممية تتممميح للطالمممب ( 12- 10) ممممادة التوجيمممه المهنمممي للطمممالب ممممن الصمممف  -

 التمممي تمكنمممه ممممن اختيمممارعلمممى ميولمممه المهنيمممة وسمممماته الشخصمممية  ليتعمممرففرصمممة 

، وتعريفمممه بمممالبرامج الدراسمممية بعمممد انتهائمممه ممممن الوظيفمممة المناسمممبة لمممه فمممي المسمممتقبل

فممممي الصممممف العاشممممر دراسممممة الممممدبلوم العممممام، ومممممن خممممالل كتمممماب مسممممارك المهنممممي 

لممممه وكيفيممممة المقدمممممة الخممممدمات المهنيممممة  التعممممرف علممممى  يسممممتطيع الطالممممب األساسممممي

الحمممادي عشمممر والثممماني عشمممر المممى غيمممر التمممي سيدرسمممها فمممي الصمممفين  اختيمممار الممممواد 

ذلممممك مممممن المعممممارف والمهممممارات التممممي تفيممممد الطالممممب فممممي تحديممممد مسمممماره المهنممممي 

 مستقبال.
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وقياممممه بمممدور فاعمممل  2008عمممام رسمممميا  المهنمممي للتوجيمممه الممموطني اعتمممماد المركمممز -

 خممممدمات ، وتقممممديم بممممه المرتبطممممة يمممماتوالعمل المهنممممي التوجيممممه رسممممالة نشممممر علممممى 

العممماني مممع التركيممز علممى طممالب المممدارس،  المجتمممع أفممراد لجميممع المهنممي التوجيممه

 المهنمممي بالتوجيمممه تدريبيمممة خاصمممة وبمممرامج خطمممط إعمممداد باإلضمممافة المممى دوره فمممي 

 األمور. والطالب وأولياء واألخصائيين للمعلمين وتنفيذها

التقنيمممات  ثقافمممة االختيمممار المهنمممي وتوظيمممف نشمممردور وسمممائل االعمممالم المختلفمممة فمممي  -

الحديثممة فممي التوعيممة بالمسممار المهنممي للطالممب والفممرص التممي يمكممن الحصممول عليهمما 

 والتي يمكن ان تتوافق مع ميوله وقدراته وتطلعاته. 

 والتمممي اظهمممرت (2009العميمممري)وقمممد اتفقمممت نتيجمممة همممذه الدراسمممة ممممع نتمممائج دراسمممة 

 الداخليمممة بسممملطنة عممممان محافظمممةالصمممف العاشمممر بات طالبممم  إن مسمممتوى النضمممج المهنمممي، لمممدى

( والتممممي 2005ا، كمممما اختلفمممت نتيجمممة همممذه الدراسمممة ممممع نتمممائج دراسمممة الغمممافري)عاليممم كمممان

أشمممارت إلمممى إن مسمممتوى النضمممج المهنمممي لمممدى طلبمممة الصمممف العاشمممر بمنطقمممة الباطنمممة بسممملطنة 

 .متوسطا عمان كان

سمممممأختار المهنمممممة التمممممي تناسمممممب ( يتضمممممح ان العبمممممارة "  9الجمممممدول) وبمممممالنظر إلمممممى 

ومتوسمممط  " حصممملت علمممى المرتبمممة األولمممى وبمسمممتوى مرتفمممع جمممداقمممدراتي وميمممولي ورغبممماتي

( وقممممد يعممممزى ذلممممك الممممى إدراك أفممممراد العينممممة ووعمممميهم بأهميممممة اختيممممار 4.51حسممممابي بلممممغ )

والتقمممدم للوصمممول المممى همممدفهم المهنمممة وفمممق قمممدراتهم وامكانممماتهم حتمممى يسمممتطيعوا االسمممتمرار 

وهمممذا يجنمممبهم الخممموض فمممي تجربمممه ربمممما تكمممون فاشمممله وتكلفهمممم الوقمممت والجهمممد وربمممما ضمممياع 

" حصممملت علمممى  أخطمممط الختيمممار مهنتمممي المسمممتقبليةمسمممتقبلهم المهنمممي، ويتبمممين ان العبمممارة "

( وقمممد يعلمممل ذلمممك الن 4.23ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) المرتبمممة الثانيمممة وبمسمممتوى مرتفمممع جمممدا

ة التخطمممميط تمثممممل نقطممممة البدايممممة واالنطممممالق للطالممممب لتحديممممد مسمممماره المهنممممي، كممممما ان عمليمممم

الخطممة تبممين لممه معممالم الطريممق الممذي سمموف يسمملكه وممما يحتاجممه مممن وسممائل وادوات وممموارد 

 أثمممق بقمممدراتي فمممي تحديمممد العممممل المممذي يناسمممبنيمختلفمممة لتحقيمممق خطتمممه، ويتضمممح ان العبمممارة " 

( وقمممد يرجمممع 4.18ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) بمسمممتوى مرتفمممع" حصممملت علمممى المرتبمممة الثالثمممة و

ذلممممك الممممى عمليممممة التوجيممممه واالرشمممماد التممممي يتلقاهمممما الطالممممب مممممن مختلممممف الجهممممات وخاصممممة 

أخصممممائي التوجيممممه المهنممممي وممممما يقدمممممه مممممن معلومممممات ومعممممارف ومقمممماييس مقننممممه تسمممماعد 

مممممن بممممارة " ن العإلممممى أالطالممممب فممممي تحديممممد المسممممار المهنممممي الممممذي يناسممممبه، وتشممممير النتممممائج 
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" حصممممملت علمممممى المرتبمممممة الرابعمممممة  الضمممممروري أن أحمممممدد أهمممممدافي قبمممممل اختيممممماري للمهنمممممة

( وقمممد يفسمممر ذلمممك إلدراك عينمممة الدراسمممة بمممان 4.17ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) وبمسمممتوى مرتفمممع

تحديمممد االهمممداف تمثمممل الركيمممزة والمنطلقمممات االساسمممية التمممي يستبصمممر بهممما الطمممالب فمممي تحديمممد 

نسمممبة التشمممتت والتمممردد عنمممد المفاضمممل بمممين عمممدة خيمممارات  مهنمممتهم وهمممي تسممماعد فمممي خفمممض

 متقاربه.   

العائمممممد الممممممالي همممممو األسممممماس فمممممي ( ان العبمممممارة "  9كمممممما يتضمممممح ممممممن الجمممممدول ) 

وبمتوسممممط  " حصمممملت علممممى المرتبممممة قبممممل االخيممممرة وبمسممممتوى متوسممممطاختيمممماري للمهنممممة*

المممادي هممو متغيممر  ( وقممد يعممزى ذلممك الممى معرفممة أفممراد العينممة بممان العائممد2.71حسممابي بلممغ )

غيمممر ثابمممت ويتوقمممف علمممى عمممدة عواممممل اخمممرى مرتبطمممة بمممه، كمممما ان االنجمممرار نحمممو الوظيفمممة 

بهمممدف العائمممد الممممادي فقمممط قمممد تضمممعف عمليمممة االختيمممار االمثمممل والصمممحيح للمهنمممة المناسمممبة 

وقمممد يتسمممبب ذلمممك فمممي عثمممرات تحمممول دون الوصمممول المممى تحقيمممق اهمممداف الطالمممب، ويتبمممين ان 

*" حصممملت علمممى المرتبمممة ر المهنمممة التمممي تمكننمممي ممممن أن أصمممبح مشمممهوراَ سمممأختاالعبمممارة " 

( وقمممد يعلمممل ذلمممك لممموعي أفمممراد 2.52ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) األخيمممرة وبمسمممتوى ممممنخفض

العينمممة بمممان االنجمممرار نحمممو همممذه الشمممعارات واألحمممالم البراقمممة دون موضممموعية وقمممراءة للمممذات 

، وأيضمما علممى الحالممة النفسممية لممديهم، قممد يتسممبب فممي نتممائج سمملبية تمموثر علممى مسممتقبلهم المهنممي

كمممما ان الصمممورة الطبيعيمممة لبلممموغ الشمممهرة ال يمكمممن أن تحمممدث اال بمممالتخطيط السمممليم والتمممدريب 

 والجهد والمثابرة لمدة طويلة قد تستغرق عشرات السنين لدى بعض االفراد.

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:-2

( وذلك لإلجابة على السؤال الثاني والذي  12بالنظر إلى النتائج الموضحة بالجدول)    

 بمحافظة شمال األساسي العاشر الصف طلبة لدى اتخاذ القرار المهني مستوى ما ينص على:

يتضح من خالل الجدول السابق ان  ؟ عمان من وجهة نظر الطلبة انفسهم بسلطنة الشرقية

 طلبة الصف العاشر بمدارس التعليم األساسي من لدى عينة الدراسة اتخاذ القرار  مستوى

( و بلغت النسبة  3,53حيث بلغ المتوسط الحسابي) بمحافظة شمال الشرقية كان مرتفعا

من تطبيق  ا  %( وهذه النتيجة تشير إلى ان أفراد عينة الدراسة يملكون قدرا عالي70,6المئوية)

المناهج  أن ديد المسار المهني لديهم، وقد يعزى ذلك الىهذه المهارة وتوظيفها في عملية تح

قد ركزت على تدريب  بصورة خاصة الدراسية بصورة عامة ومنهج مادة التوجيه المهني
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الطالب وإكسابهم مهارة اتخاذ القرار، فكثير من األنشطة المنهجية والمدرسية صممت بطريقة 

اذ القرار الذي يتحمل الرأي وحرية اتخ تساعد الطالب على تنمية مهارات التفكير وإبداء

ليته، وتدريبهم على الخطوات العلمية للوصول إلى اتخاذ القرار المناسب عند الطالب مسؤو

إجراء تجربة أو أنشطة معينة، كما قد يكون ذلك بسبب عملية اإلرشاد والتوجيه المهني التي 

المركز الوطني للتوجيه المهني يقوم بها أخصائي التوجيه المهني والجهات األخرى مثل 

المعلومات ومعالجتها وتحليلها بطريقة  ووسائل اإلعالم المختلفة في توعية الطالب على جمع

لصائب، واالبتعاد عن اتخاذ القرار المهني االمناسبة التي تساعد على البدائل ب للخروج علمية، 

بريق  المهنة و ومغريات ف وعدم االنجرار خلاالختيار  الصدفة والعشوائية  والجهل في

نحو قدرات الطالب وإمكاناته، وقد اتفقت هذه النتيجة النظر دون مكانتها االجتماعية وسمعتها 

  لدى القرار المهنيإن مستوى  والتي كشفت نتائجها (2009العميري)مع ما توصلت اليه دراسة 

 ا.عالي كان الداخلية بسلطنة عمان محافظةالصف العاشر بات طالب

أثممممق فممممي قممممدراتي فممممي الحصممممول ( يتبممممين ان العبممممارة "  12بممممالعودة الممممى الجممممدول )و

" حصمممملت علممممى المرتبممممة األولممممى وبمسممممتوى مرتفممممع ومتوسممممط حسممممابي بلممممغ  علممممى ممممما أريممممد

( وقممد يعلمممل ذلممك نتيجمممة االعممداد الجيمممد للطالممب ممممن قبممل المؤسسمممة التعليمممة علمممى وجمممه 4.14)

النضمممج المعرفمممي والفكمممري المممذي  لمممى مسمممتوى مرتفمممع ممممنإل بمممه والخصممموص بهمممدف الوصممم

يعطيمممه الثقمممة لصمممناعة القمممرار المناسمممب فمممي اختيمممار مسممماره المهنمممي،  ويتضمممح ان العبمممارة " 

" حصممملت علمممى المرتبمممة الثانيمممة  أختمممار مممموادي الدراسمممية وفمممق إمكانيممماتي وقمممدراتي وميمممولي

 ( وقمممد يفسمممر ذلمممك نتيجمممة لتمممراكم أثمممر عمليمممة4.03ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) وبمسمممتوى مرتفمممع

التوجيمممه المهنمممي بدايمممة ممممن الصمممف الخمممامس االساسمممي واسمممتمرار همممذه العمليمممة حتمممى الصمممف 

العاشمممر المممى الثممماني عشمممر، وبالتمممالي مكنمممت تمممراكم همممذه الخبمممرات الطالمممب ممممن اتخممماذ قمممراره 

بنفسمممه فمممي اختيممماره للممممواد الدراسممممية بنممماء علمممى امكاناتمممه وقدراتممممه، كمممما قمممد يكمممون لكتمممماب 

ب الصمممف العاشمممر اثمممر فمممي همممذه النتيجمممة،  وتشمممير النتمممائج مسمممارك المهنمممي المممذي يدرسمممه طمممال

" حصمممملت علممممى  لممممدي القممممدرة علممممى تحقيممممق أهممممدافي المهنيممممة المسممممتقبليةن العبممممارة " إلممممى أ

ا  ممممن ( وقمممد يكمممون ذلمممك ناتجممم4.00ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) المرتبمممة الثالثمممة وبمسمممتوى مرتفمممع

واضمممحة لمممديهم وان لمممديهم ن عمليمممة اتخممماذ القمممرار المهنمممي أصمممبحت احسممماس افمممرد العينمممة بمممأ

بأهمممدافهم المهنيمممة نتيجمممة لمممما تعرضممموا إليمممه ممممن توجيمممه وإرشممماد مهنمممي، وهمممذا  شمممامال   ا  إلمامممم

(  12، ويتضمممح ممممن الجمممدول )المهنيمممة المسمممتقبلية همتحقيمممق أهمممداف فمممييممممنحهم الثقمممة والتوقمممع 

 " حصمممملت علممممى المرتبممممةعنممممدما تممممواجهني مشممممكلة أقمممموم بتحديممممدها وتحليلهمممماان العبممممارة " 

( وقمممد يفسمممر ذلمممك ان ثقمممة الطمممالب 3.98ومتوسمممط حسمممابي بلمممغ ) الرابعمممة وبمسمممتوى مرتفمممع
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بأنفسمممهم يمممدفعهم المممى الصممممود وعمممدم اليمممأس أو االستسمممالم للمشمممكالت التمممي تمممواجههم ، وقمممد 

يكمممون لعمليممممة التوجيممممه واالرشممماد المهنممممي والتعلمممميم دور فممممي إكسممماب الطالممممب مهممممارة تحديممممد 

اسمممبابها ودراسمممتها واتبممماع الخطممموات المنهجيمممة التمممي تقمممودهم  المشمممكلة وتحليلهممما ألجمممل معرفمممة

 للوصول إلى حل مناسب للمشكلة.    

أفكر في ايجابيات المهنة التي اخترتها وال ( ان العبارة "  12كما نستنتج من الجدول )         

غ وبمتوسط حسابي بل " حصلت على المرتبة قبل األخيرة وبمستوى متوسطأنظر إلى سلبياتها*

( وقد يعزى ذلك الى ان بعض الطالب يتسرع في اختيار المهنة ويركزن على االيجابيات 2.76)

 12وقد يتغافلون عن بعض السلبيات وقد يغترون بسمعة المهنة وشهرتها، ويتضح من الجدول ) 

" حصلت على عندما أتخذ قراري حول مهنتي المستقبلية فإني لن أغيرها ابداَ*( ان العبارة " 

صعوبة  ( وقد يعزى ذلك إلى2.43ومتوسط حسابي بلغ ) رتبة األخيرة وبمستوى منخفضالم

معرفة  أو لقلة، عند بعض الطالب ربما بسبب الخوف من المستقبلقرار اختيار المهنة اتخاذ 

المعرفة بالوظائف من والمعلومات  وقد يرجع الى قلةنفسهم، أل بعض الطالب عي وإدراك وو

 م.حوله

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: -3

النضج المهني والذي ينص على التالي: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى         

( ؟ يتضح جنستعزى لمتغير ) ال شمال الشرقية محافظة في طلبة الصف العاشر االساسي لدى

حول ( α≤0.05عند مستوى الداللة)وجود فروق داله احصائيا ( عدم  13) من خالل الجدول 

مستوى النضج المهني تعزى لمتغير النوع وقد تعزى هذه النتيجة الى أن كال الجنسين هم في 

نفس المرحلة العمرية وتقدم لهم نفس برامج التوعية واالرشاد المهنية ويدرسون نفس المقرر 

، ومن جهة أخرى التربويةينتمي الى نفس المؤسسة الدراسي ) مسارك المهني ( لكون الجميع 

( والتي بينت أن هناك فروقا دالة 2005فقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الغافري)

إحصائيا في النضج المهني لدى طلبة الصف العاشر بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان تعزى لمتغير 

و  ،(Soto,1997سوتو)اسة الجنس لصالح اإلناث. اما بالنسبة للدراسات االجنبية فقد جاءت در

، بعدم وجود فرق بين الجنسين في النضج (Barnes & Carter, 2004بارنيز وكارتر )

(، فقد جاءت النتائج بعدم وجود Luzzo & Taylor, 1995لوزو وتايلور )دراسة  المهني، اما

  Brosciouبروسش واخرون )ل عالقة بين الجنس والنضج المهني، في حين جاءت الدراسات
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et al., 1994 ) و (روبنسونRobinson,1995)و ،(لوزLuzzo, 1995)روجوسكي  ، و

 Pattonكريد وباتون ) ، و(Powell, 2001باول ) ، و(Rojewski; et al, 1995واخرين )

&creed, 2001).بتفوق االناث على الذكور في النضج المهني ، 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: -4

والممممذي يممممنص علممممى التممممالي: هممممل توجممممد فممممروق ذات داللممممة إحصممممائية فممممي مسممممتوى            

تعمممزى  شممممال الشمممرقية محافظمممة فمممي طلبمممة الصمممف العاشمممر االساسمممي  القمممرار المهنمممي لمممدى

( يتضممممح أن هنالممممك فروقمممما  14)  وبممممالرجوع الممممى الجممممدوللمتغيممممر ) النمممموع االجتممممماعي( ؟ 

ان همممذه الفمممروق االحصمممائية لصمممالح االنممماث لقمممرار، ودالمممه احصمممائيا  بالنسمممبة لمهمممارة اتخممماذ ا

، وقمممد وهمممذا معنممماه ان االنممماث افضمممل ممممن المممذكور فمممي مسمممتوى مهمممارة اتخممماذ القمممرار المهنمممي

وال  ا  وتمعنمممم ا  يكممممون ذلممممك بسممممبب ان االنمممماث يدرسممممن مسممممارهن المهنممممي بصممممورة أكثممممر عمقمممم

نممماث، بينمممما يعمممتهن كإلوضمممعهن االجتمممماعي وطب يتخمممذن قمممرارهن بصمممورة عشممموائية مرعممماة  

قممل تحفظمما نتيجممة لقلممة القيممود التممي يفرضممها علمميهم المجتمممع مقارنممة باإلنمماث، يكممون الممذكور أ

ولوجمممود مسممماحة اكبمممر فمممي االختيمممار الممموظيفي لمممديهم، كمممما ان المممذكور بطبيعمممتهم أكثمممر حبممما 

 (2002مبمممارك) للمغمممامرة واالنمممدفاع، وقمممد اختلفمممت نتيجمممة همممذه الدراسمممة ممممع نتمممائج دراسمممة

 لمممدى المهنمممي القمممرار اتخمماذفمممي   إحصمممائية داللممة ذات فمممروق وجمممود عممدموالتممي توصممملت إلمممى 

 تبعا لمتغير النوع االجتماعي. الخليل مدارسبالصف العاشر  طلبة

 

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:-5

( وذلممممك لإلجابممممة علممممى السممممؤال  15بممممالرجوع إلممممى النتممممائج الموضممممحة بالجممممدول ) 

" هممممل توجممممد عالقممممة دالممممة إحصممممائيا بممممين مسممممتوى النضممممج المهنممممي ومهممممارة اتخمممماذ الخممممامس 

؟ يتضمممح الشمممرقية بسممملطنة عممممان شممممال بمحافظمممةالقمممرار المهنمممي لمممدى طلبمممة الصمممف العاشمممر 

مسمممتوى النضمممج المهنمممي ومهمممارة اتخممماذ القمممرار  بمممين احصمممائيا   وداال   طرديممما   ارتباطممما   أن هنالمممك

لمهنمممي ارتفعمممت مهمممارة اتخممماذ القمممرار وقمممد تعمممزى همممذه وقمممد يعنمممي ذلمممك انمممه كلمممما زاد النضمممج ا

قمممرار الأساسممما مهمممما فمممي اتخممماذ يعمممد مسمممتوى النضمممج المهنمممي لمممدى الطلبمممة النتيجمممة المممى ان 

أهميممممة اتخمممماذ يتضمممممن إدراك الطالممممب ومعرفتممممه بالنضممممج المهنممممي ف، ي المناسممممب لهممممممهنممممال

التبعيممممة إلممممى مممممن ، وكلممممما نضممممج الطالممممب مهنيمممما سمممماعده ذلممممك فممممي التحممممرر القممممرار المهنممممي
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كمممما ان النضمممج المهنمممي يسممماعده علمممى تمممأثيرات المحممميط المممذي يعممميش فيمممه، نتيجمممة االسمممتقالل 

ن قممة أكبممر فممي صممنع القممرار، والسمميما أنمممو قدراتممه وإمكاناتممه ومعارفممه وهممذا يمنحممه قممدرة وث

عمممال الطالممب لمهاراتممه العليمما فممي التفكيممر حتممى يصممل إلممى إعمليممة اتخمماذ القممرار تحتمماج إلممى 

ن أحيمممث يمممرى  (Ginsberg) جينزبيمممرغر السمممليم، وهمممذه النتيجمممة تتوافمممق ممممع نظريمممة القمممرا

إمكانياتممممه  تتفممممق والعمممممر الزمنممممي للفممممرد، وتمممموائم بممممين إنمائيممممةالقممممرار المهنممممي هممممي عمليممممة 

بالواقعيمممممة وتتمممممأثر بالبيئمممممة،  ميمممممزتت كمممممما انهممممما ،قدراتمممممه وبمممممين متطلبمممممات العممممممل وظروفمممممهو

(، وقمممد اتفقمممت نتيجمممة همممذه الدراسمممة ممممع 2010) العطممماس، والعواممممل الثقافيمممة والعاطفيمممة والقممميم

عالقممممة ايجابيممممة بممممين النضممممج  ( والتممممي توصمممملت الممممى وجممممود2009العميممممري)نتممممائج دراسممممة 

وبدراسممممة  .طالبممممات الصممممف العاشممممر بسمممملطنة عمممممان لممممدى المهنممممي واتخمممماذ القممممرار المهنممممي

وجمممود عالقمممة ارتباطيمممة موجبمممة بمممين درجمممات النضمممج إلمممى  ( التمممي اشمممارت2012عدي)الصممما

 . المهني ودرجات مهارة القرار المهني

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس:-6

النضمممج المهنمممي فمممي التنبمممؤ بمسمممتوى مممما درجمممة إسمممهام  "والمممذي يمممنص علمممى التمممالي

 الشمممرقية شممممال بمحافظمممة األساسمممي العاشمممر مهمممارة اتخممماذ القمممرار المهنمممي لمممدى طلبمممة الصمممف

وجممممود داللممممة إحصممممائية إلسممممهام يتضممممح  ( 16وبممممالرجوع الممممى  الجممممدول )   بسمممملطنة عمممممان؟

مهممارة اتخمماذ القممرار،  تفممي التنبممؤ بممدرجا النضممج المهنمميدرجممات أفممراد العينممة علممى مقيمماس 

%( ممممن 24.2يفسمممر مممما نسمممبته ) مقيممماس النضمممج المهنمممي أن المتغيمممر المسمممتقل وهمممو ويتبمممين

مهممارة اتخمماذ القممرار، وقممد تعممزى هممذه النتيجممة إلممى التبمماين الحاصممل فممي المتغيممر التممابع وهممو 

متطلبمممات إدراكممه لالشخصممية ووقدراتمممه  الطالمممب لميولممه وذاتممه فهممم فمميالمهنمممي أهميممة النضممج 

واإللممممام بهمممذه الوضمممع االجتممماعي واالقتصمممادي،  وتكممموين فكممرة شمممامله عمممنالعمممل وظروفمممه، 

األسممماس يعتبمممر ن النضمممج المهنمممي أعده فمممي اتخممماذ القمممرار السمممليم، كمممما العواممممل وفهمهممما يسممما

 توجيهمممه إلمممى االكتشمممافيمممتم المممذي تقممموم عليمممه عمليمممة التوجيمممه المهنمممي، فمممالفرد غيمممر الناضمممج 

المناسمممب، اتخممماذ القمممرار  نحمممووجيهمممه ارشممماده وتالفمممرد األكثمممر نضمممجا فيسمممتند  بينممممااإلرشممماد و

وممممن ناحيمممة أخمممرى فمممان عمليمممة اتخممماذ القمممرار همممي عمليمممة معقمممده وصمممعبة نتيجمممة لمممما تتضممممنه 

جممممع البيانمممات وتحديمممد الهمممدف ممممن خطممموات يجمممب اتباعهممما للوصمممول المممى القمممرار السمممليم مثمممل 

، تنفيممممذهواتخمممماذ القممممرار وتقويمهمممما، لتمممماتي بعممممد ذلممممك مرحلممممة  تحديممممد البممممدائل واالحتممممماالتو

أن يكمممون الطالممب ناضممجا مهنيممما حتممى يمممتمكن  ان جميممع تلممك الخطممموات يلممزمفممان إتقممموبالتممالي 

 من تطبيق تلك المهارات باألسلوب العلمي الصحيح.
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 التوصيات:ثانيا: 

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم استخالص العديد من التوصيات في هذا 

 المجال كما يلي:

الطالب لما له من عالقة ايجابية طردية بصنع النضج المهني لدى  العمل على تعزيز -1

  القرار المهني لدى الطالب.

االستمرار في تطوير مواد التوجيه المهني في مختلف المراحل الدراسية وخاصة  -2

وعملية صنع القرار وبما يتواكب  النضج المهنيالصف العاشر األساسي لرفع مستوى 

 ل. مع التوجهات العالمية المعاصرة في هذا المجا

اإلرشادية  برامجتوظيف إمكانات المركز الوطني للتوجيه المهني في عمل المزيد من ال -3

 رفع مستوى النضج المهني للطالب ومستوى اتخاذ القرار لديهم. التي تعمل على

توظيف المزيد من التقنيات الحديثة في مجال تقديم اإلرشاد المهني للطالب، واستغاللها  -4

 رات المهنية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.  في تعريف الطالب بالمسا

تحمل المسؤولية أخصائي التوجيه المهني بتدريب الطالب على ضرورة اهتمام  -5

 ل.، وبث الثقة بقدراتهم على العمالمناسبةالشخصية واتخاذ القرارات 

ني ليات التوجيه المهوآ العمل سوق متطلبات نيب ضرورة ايجاد توافق وانسجام -6

 للطالب.

دخال اختبارات تساعد مثل إ التوجيه المهني عملية في متنوعة معاييرالعمل على تبني  -7

 رات الطالب وتحديد نمط الشخصية.على قياس قد

 

 

 المقترحات:ثالثا: 

 في ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يقترح إجراء البحوث التالية:

 لدى المهني القرار اتخاذ بمهارة وعالقته المهني إجراء دراسة مماثلة حول النضج -1

 ولكن في بيئات تعليمية أخرى. األساسي العاشر الصف طلبة

التي تساعد على تعزيز مستوى  اإلرشادية األساليب أفضلتحديد لة دراس إجراء -2

 النضج المهني واتخاذ القرار المهني لدى الطالب.
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النضج المهني رفع مستوى ل المهني رشادالتصميم برامج محوسبه في مجال ا -3

طالب الصف العاشر من التعليم االساسي بسلطنة لدى  مهنيمهارة اتخاذ القرار الو

 عمان.
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 عــــــراجــــالم

 :العربية : المراجعأوال

 ، دار صادر، بيروت، لبنان.6-5، جلسان العرب(. 2008)ابن منظور

، وزارة التربية دليل المعلم -انا ومهنتي (.2002أبو غزالة، هيفاء و زكريا، زهير)

 والتعليم، االردن.

           أنموذج إلى مستند مهني تدريبي برنامج بناء (.2007)غريب بن راشد البلوشي،

 الصف طلبة لدى المهني القرار اتخاذ مستوى تحسين في أثره وقياس جيالت

 .األردن عمان، جامعة ،دكتوراه رسالة ،عمان سلطنة في العاشر

ثر برنامج تدريبي مقترح في تحسين مهارة اتخاذ أ (.2009البلوشي، رحمة خميس)

، رسالة غير القرار المهني لدى طالبات الصف العاشر في سلطنة عمان

 منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان.

رار واختيار فاعلية التوجيه المهني في اتخاذ الق(. 2010محمد علي عبدهللا)البلوشي،  

المواد الدراسية "برنامج لطلبة الصف العاشر االساسي بسلطنة عمان"، 

  اطروحة دكتوراه في علوم التربية، جامعة تونس، تونس.

اسهام مديري مدارس سلطنة عمان في مجال (. 2007سعيد سالم خلف) جامودي،ال

رسالة ، التوجيه المهني للطالب من وجهة نظر االختصاصين االجتماعيين

 ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

فاعلية برنامج للتوجيه التربوي والمهني في زيادة مستوى (. 1991جرادات، حنان)

النضج المهني ومهارة اتخاذ القرار وزيادة المعلومات التربوية والمهنية لدى 

االردنية، عمان، ، عمان، رسالة غير منشورة، الجامعة طالبات الصف العاشر

 االردن.

فاعلية برنامج ارشادي جمعي في النضج المهني وفي اتخاذ القرار (. 1986جروان،)

، عمان، ، رسالة ماجستيرالمهني لدى طلبة الصف الثالث الثانوي االكاديمي

 االردن.

النضج المهني وعالقته بتوجيهات الوالدين لدى  (.2009)أسماء ناصر سالمالحارثي، 

، نروى، رسالة ماجستير، جامعة طلبة الصف العاشر األساسي بسلطنة عمان

  سلطنة عمان
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، القاهرة: مكتبة النهضة سيكولوجية صنع القرار(. 1997حبيب، مجدي عبدالكريم)

 المصرية.

والكلية في نضج االتجاه اثر متغيري النوع االجتماعي (. 2007طارق)الخروصي، 

 جامعة مؤته، االردن. ،المهني لدى طلبة السنة االولى بجامعة السلطان قابوس

-نظرياته -االرشاد النفسي في المدرسة "اسسه(. 2003الخطيب، صالح احمد)

 دار الكتاب الجامعي، العين، االمارات العربية المتحدة."، تطبيقاته

برنامج توجيه جمعي مهني في تحسين مستوى  فاعلية(. 2011الخواجة، عبدالفتاح)

 النضج المهني والتوافق النفسي لدى عينة من طلبة جامعة السلطان قابوس،

 مسقط، سلطنة عمان.

، دار وائل سيكولوجية التوجيه المهني ونظرياته(. 2005الداهري، صالح حسن)

 للنشر، عمان، األردن.

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارة اتخاذ القرار لدى  (.2002رزق هللا، رندا سهيل)

، دراسة ميدانية شبه تجريبية في مدارس عينة من طلبة الصف االول الثانوي

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.مدينة دمشق الرسمية

 تب.، القاهرة، عالم الكالتوجية واالرشاد النفسي(. 2002زهران، حامد عبدالسالم)

التفضيل المهني واتخاذ القرار لدى  ه(.1431-1430الزهراني، سلطان عاشور علي)

، المملكة العربية عينة من طالب الكليات المهنية بمحافظة جدة، جامعة ام القرى

 السعودية.

اثر استخدام العصف الذهني في (.2009فلح والعدوان، زيد سليمان)الزيادات، ماهر م

القرار لدى طلبة الصف التاسع االساسي في مبحث التربية تنمية مهارات اتخاذ 

. مجلة الجامعة االسالمية )سلسلة الدراسات الوطنية والمدنية في االردن

 .490-465(.2)17االنسانية(. 

، مكتبة اإلرشاد المهني(. 2011السفاسفة وأبو اسعد، محمد إبراهيم، احمد عبد اللطيف)

 الكويت، دولة الكويت. ألولى،الفالح للنشر والتوزيع، الطبعة ا

فاعلية برنامج ارشادي معرفي سلوكي في تحسين النضج  (.2008السواط، وصل هللا)

المهني وتنمية مهارة اتخاذ القرار المهني لدى طالب الصف االول الثانوي 

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ام القرى، السعودية.بمحافظة الطائف



 

  83 
 

، منشورات جامعة دمشق، اإلرشاد المهني(. 2008بد الحميد)الشيخ، حمود، محمد، ع

 دمشق، سوريا.

 

 

النضج المهني وعالقته بمهارات اتخاذ القرار المهني  (.2012الصاعدي، اعتدال حمد)

، جامعة طيبة، المملكة العربية لطالب وطالبات الثانوي، رسالة ماجستير

 السعودية.

، الكفايات المهنية في التوجيه واإلرشاد المهني(. 2010الصقري، خالد ناصر على)

 مكتبة دار الكتاب اإلسالمي، مسقط، سلطنة عمان.

، دار ديبونبد للنشر والتوزيع، اتخاذ القرار والسلوك القيادي(. 2006طعمه، امل احمد)

 عمان، االردن.

، التوجيه المهني ونظرياته(. 1999عبدالهادي والعزة، جودت عزت، سعيد حسني)

 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.

فاعلية برنامجي ارشادي جمعي يستندان لنظريتي  (.2011العزيزي، سيف سالم خلفان)

قرار المهني لطالب التعليم هوالند وسوبر في تحسين مستوى اتخاذ ال

 ، رسالة ماجستير، جامعة نزوى، نزوى، سلطنة عمان.االساسي

فاعلية برنامج ارشادي انتقائي في تحسين  (.2010مد محمد)العطاس، عبدهللا اح

، دراسة شبه النضج المهني لدى عينة من الطلبة المستجدين بجامعة ام القرى

 ، جامعة ام القرى، المملكة العربية السعودية.تجريبية

، عالقة مستوى اتخاذ القرار المهني بمستوى النضج المهني(. 2009العميري، كفالة)

 ماجستير، جامعة نروى، نزوى، سلطنة عمان.رسالة 

، مكتب التربية العربي لدول التوجيه التربوي والمهني(. 1986العيسوي، عبدالرحمن)

 : الرياض.الخليج العربي

مدخل الى االرشاد المهني في القرن الحادي (.2009عودة، وسعاد، المجالي)

 ى، عمان، االردن.، الطبعة االول، مكتبة الفالح للنشر والتوزيعوالعشرين

، دار الكتاب الجامعي، بيروت، التربية المهنية في عصر متجدد(. 2015عودة، محمد)

 لبنان.



 

  84 
 

النضج المهني لدى طلبة الصف العاشر بمنطقة (. 2005الغافري، سليمان علي سعيد)

، رسالة ماجستير غير الباطنة بسلطنة عمان وعالقته ببعض المتغيرات

 قابوس، مسقط، سلطنة عمان.منشورة، جامعة السلطان 

. دار المناهج للنشر والتوزيع، نظريات اتخاذ القرار (.2004الفضل، مؤيد عبدالحسين)

 عمان، االردن.

اثر برنامج تدريبي في االرشاد والتوجيه الجمعي المهني على  (.2002مبارك، خضر)

النضج واتخاذ القرار المهني لدى طلبة الصف العاشر في مدارس مديرية 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين.لخليلا

 ، مكتبة الفالح، الكويت.التوجيه المهني(. 1993المشعان، عويد سلطان)

الهوية النفسية وعالقتها بمستوى النضج المهني لدى  (.1995المطارنة، سحر الفي)

 ردن.، جامعة مؤته، عمان، االطلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة الكرك

اثر متغيرات الجنس ونوع التعليم والتحصيل الدراسي  (.1986مطر، نواف محمد)

، على نضج االتجاه المهني عند طلبة الصف الثالث الثانوي االكاديمي والمهني

 رسالة ماجستير، عمان، االردن.

( 1991النمر، سعود بن محمد، خاشقجي، هاني، محمود، محمد، حمزاوي، محمد)

، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية االسس والوظائف اإلدارة العامة

 السعودية.

 ، سلطنة عمان.رؤية قائد التعليم والتنمية(. 2010وزارة التربية والتعليم)

 ، سلطنة عمان.كيف اخطط مستقبلي(. 2005وزارة التربية والتعليم)

، والسمات الشخصيةنشاط اكتشاف الميول المهنية (. بدونلتعليم)وزارة التربية وا

 سلطنة عمان.

 

 
 

 

 



 

  85 
 

 :ثانيا: المراجع األجنبية

Broscious, A; Serafica, F. and Osipow, S. (1994), Adolescent career 

development: Relationship to self-concept and identity Status. 

Journal of Research on Adolescence, 4(1), 127-149. 

Coertse, S. & Schepers, J.M. (2004). Some Personality and cognitive 

correlates of career maturity. Retrieved Aug, 16, 

2004,fromhttp//www.siopsa.org.za/2004%20Conference/Presentati

ons/Stephanie%20Coertse.pdf  

Eysenck , M; & Keane, M.(2000). Cognitive Psychology A Students 

Hand book. Psychology Press: A member of the Taylor & Francis 

group. London. 

 Gelatt .H.B(2003): Positive Uncertainty: Anew Decision-Making 

Framework counseling: Journal of Counseling Psychology, 

Vol.36, No.2, 252-256. 

Healy, Ch. C.(1991). Exploring a path Linking anxiety, career 

maturity, grade point average, and life satisfaction in a 

community college population. Journal of college student 

development, 32, 207 – 211. 

 Luzzo, D. A. (1995). Gender differences in college students' career 

maturity and perceived barriers in career development. Journal 

of Counseling & Development, 73(3), 319-322.           

Medina, B. (2010). Career Course Impact 0n Adolescents Levels of 

Career Decision Self-Efficacy. Hope and Self Self-Esteem 

Unpublished Doctoral Dissertation, Northcentral University, 

Arizona, United States.                                                                        

Nota ,L.,& Soresi , S.(2004). Improving the Problem-Solving-  

and Decision-Making Skills of a High Indecision Group of 

         Young Adolescents:  A Test of the,  Difficult:  No Problem    

      Training. International Journal for Educational and Vocational 

         Guidance,4(1),3-21.                                                                             



 

  86 
 

Patton, W & creed, P.A (2001). Development issues in career maturity 

and career decision status. Career Development Quarterly. 

49(4)336-3351.                                                                                                            

 Powell; H.F.(2001). Critical career decision points and their effect on 

career maturity, Dissertation Abstracters International Section 

A: Humanities and Social Sciences. 2001 Apr;Vol.61(9-A):3476                  

Robert L. Gibson & marine H. Mitchel.(2009).Introduction to Career 

Counselling For 21" Century.                 

Robinson, Chester, R.(1995). The effects of a career course on the 

career maturity of undergraduates. (PHD). Dissertation the 

University of North Carolina at Greensboro). Proquest – 

Dissertation Abstracts, 56 (6) 9531851-

A.                                                                        

Zunker, V.G. (2002). Career Counseling. Applied Concepts of Life 

Planning. California: Brooks/Cole Publishing company.     

 

 

 

 

 

 

 



 

  87 
 

 
 

 المالحق

 

 

 

 

 

 



 

  88 
 

 (1)ملحق

 قائمة بأسماء المحكمين الستبانتي الدراسة

الدرجة  جهة العمل المسمى الوظيفي اسم المحكم ت

 العلمية

 استاذ جامعة نزوى تربية خاصة عبدالرزاق القيسيد. أ 1

 استاذ جامعة السلطان قابوس ارشاد مدرسي د. محمد الشيخ حمودأ 2

 استاذ مشارك جامعة نزوى علم نفس د. فتون خرنوب 3

 شاركاستاذ م جامعة نزوى ارشاد نفسي ضحى افندي عبودد.  4

 ساعداستاذ م جامعة نزوى علم نفس عبدالفتاح الخواجةد.  5

مدير مركز االرشاد  عبير فاروق البدري د. 6

 الطالبي

 ساعداستاذ م جامعة نزوى

 استاذ مساعد جامعة نزوى ارشاد نفسي خولة السعايدةد.  7

د. زهران سالم  8

 الراشدي

 دكتوراه وزارة التربية والتعليم مشرف تربوي
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 (2)ملحق

 استبانة قياس مستوى النضج المهني

 

 ................................ختي الطالبة.........................أخي الطالب/ أ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...

أضع بين يديك استبانة النضج المهني، وهي أداة تقيس مدى إلمامك بالتخصصات والمهن التي 

تناسب قدراتك، كما تقيس مدى تخطيطك للمهنة التي تلتحق بها مستقبال، يطلق على هذه االستبانة 

ات المعلومات الشخصية في الفراغمقياس النضج المهني، والمطلوب منك أن تكتب بعض 

العبارات الموجودة في الصفحة التالية، وتختار أحد المربعات  الموجودة اسفل الصفحة، ثم تقرأ

 المقابلة لكل عبارة والتي تعبر عن مدى انطباق العبارة عليك.

 

  ألغراض البحث العلمي.اّل ن تستخدم إن اجابتك ستعامل بالسرية التامة، ولعلما بأ

 مني فائق التقدير واالحترام ولكم

 حمد الراشديأالباحث/ 

 البيانات الشخصية:

 :.......................................االسم

 الجنس:  ذكر                           أنثى

 المدرسة:...................................

 الصف:.....................................
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 الرقم
 

 الفـــقــــرات

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      سأفكر باألمر عندما يأتي وقت اختيار المهنة   1

      لن اختار مهنتي قبل إنهاء الدراسة الجامعية 2

      سألتحق بمهنتي المستقبلية عن طريق الصدفة 3

4 
يحتاجها ليست لدي فكرة عن التخصصات التي 

 سوق العمل

     

      توجد سوى مهنة واحدة مناسبة لي ال 5

6 
أقوم بجمع المعلومات عن المهن والتخصصات 

 التي تناسبني

     

7 
أعرف شروط ومتطلبات القبول في التخصص  ال

 الجامعي الذي أود االلتحاق به

     

8 
سأختار المهنة التي تناسب قدراتي وميولي 

 ورغباتي

     

9 
ليست لدي فكرة عن آلية التسجيل بالوزارات 

 والمؤسسات الحكومية

     

10 
من الضروري أن أحدد أهدافي قبل اختياري 

 للمهنة

     

      أفكر بالمهنة التي سألتحق بها ال 11

      أستطيع العيش بدون عمل ال 12

      معرفتي لذاتي أساس الختيار مهنتي 13

      مهنتي المستقبليةأخطط الختيار  14

15 

اختيار المواد التي سوف أدرسها في الصفين 

الحادي عشر والثاني عشر ليست لها عالقة 

 بمهنتي المستقبلية

     

      سيحقق العمل لي مكانة اجتماعية متميزة 16

      أعرف مدى حاجة سوق العمل لمهنتي المفضلة 17

18 
حتى لو كان  سأختار المهنة التي توافق رغباتي

 راتبها قليل

     

 أحرص على اختيار العمل الذي يقترحه والداي 19
     

20 
سأعمل في عدة وظائف ثم سأختار الوظيفة التي 

 أحبها

     

21 
لدي فكرة عن التخصصات الجامعية المناسبة 

 لميولي المهنية
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22 
عادة ما أتأثر بآراء أصدقائي في اختياري لموادي 

 الدراسية

     

      العمل ممل ومتعب وغير سار بالنسبة لي 23

24 
أعرف أي تخصص سأختار بسبب النصائح  ال

 المختلفة لآلخرين

     

25 
إذا توافر لدي المال فال داعي ألن أعمل في أي 

 مهنة

     

      لدي فكرة عن متطلبات مهنتي المفضلة 26

      اختياري للمهنةالعائد المالي هو األساس في  27

28 
ليست لدي فكرة عن المواد المطروحة في الصفين 

 الحادي عشر والثاني عشر

     

      سأختار المهنة التي تمكنني من أن أصبح مشهوراَ  29

30 
لدي اهتمامات مهنية كثيرة لذلك من الصعب أن 

 اختار مهنة محددة

     

      يناسبنيأثق بقدراتي في تحديد العمل الذي  31

32 

ليست لدي معلومات عن المؤسسة التعليمية التي 

سوف ألتحق بها بعد حصولي على دبلوم التعليم 

 العام

     

33 
سأختار المهنة التي يراها أخصائي التوجيه 

 المهني بأنها مناسبة لي

     

      ليست لدي فكرة عن المهنة التي تناسب قدراتي 34

35 
أعرف متطلبات المهنة التي أرغب العمل بها  ال

 في المستقبل

     

      أعرف قدراتي جيداَ  36

37 
 لقد جمعت معلومات حول مهنتي المستقبلية

 

     

38 
لدي فكرة عن شروط التوظيف في القطاع 

 الحكومي

     

39 
أعرف التخصصات المطلوبة في القطاع  ال

 الخاص

     

40 
المواد الدراسية المطلوبة في  ليست لدي فكرة عن

 التخصص الجامعي الذي ارغب فيه
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 (3)ملحق

 استبانة قياس مستوى مهارة اتخاذ القرار المهني

 

 ...............................اخي الطالب/ اختي الطالبة.........................

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد...

، وهي أداة تقيس مستوى اتخاذ القرار المهني، مهارة القرار المهنيأضع بين يديك استبانة 

ويطلق على هذه االستبانة مقياس اتخاذ القرار المهني، والمطلوب منك أن تكتب بعض 

المعلومات الشخصية في الفراغات الموجودة اسفل الصفحة، ثم تقرا العبارات الموجودة في 

وتختار أحد المربعات المقابلة لكل عبارة والتي تعبر عن مدى انطباق العبارة الصفحة التالية، 

 عليك.

 

  ألغراض البحث العلمي.اّل ولن تستخدم إن اجابتك ستعامل بالسرية التامة، علما بأ

 ولكم مني فائق التقدير واالحترام

 حمد الراشديالباحث/ أ

 البيانات الشخصية:

 :.......................................االسم

 الجنس:  ذكر                           أنثى

 المدرسة:...................................

 الصف:.....................................
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 الفــقــرات الرقم
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 
تواجهني مشكلة فاني ال أستطيع عندما 

 تحديدها تحديداَ دقيقا

     

2 
لدي القدرة على تحديد مزايا وعيوب كل 

 المهنيةبديل لخياراتي 

     

3 
أراعي عند اتخاذ قراري المهني أن ال تسبب 

 آثار جانبية على اآلخرين

     

4 
أحدد أهدافي المهنية في ضوء ما يرضي 

 أقاربي وأصدقائي

     

5 
أكتفي فقط بالمعلومات التي لدي حول 

 التخصص الجامعي الذي أرغب بدراسته

     

 أركز على تحديد المشكلة بل أحلها مباشرة ال 6
     

7 
أتأكد من حاجة سوق العمل للتخصص 

 الجامعي الذي أرغب بدراسته

     

 أثق في قدراتي في الحصول على ما أريد 8
     

9 
مهنتي المستقبلية عندما أتخذ قراري حول 

 فإني لن أغيرها ابداَ 

     

10 
أتجنب المعلومات الكثيرة عن المهنة حتى ال 

 أقع في الحيرة والشك

     

11 
 أرتبك عندما أفكر في مستقبلي المهني

 

     

12 
أحرص على دقة المعلومات المهنية التي 

 أحصل عليها

     

13 
زلت متردداَ في اختيار موادي الدراسية  ال

 للصف الحادي عشر

     

14 
أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه  ال

 لمشكلة ما عندما أشك في صحته

     

15 
عندما أواجه أي مشكلة أحددها أوالَ ثم أجمع 

 معلومات عنها

     

16 
اختياري لموادي الدراسية للصف الحادي 

 بمستقلي المهنيعشر ليس له عالقة 

     

 أفكاري وأهدافي قابلة للتغيير 17
     

18 
أتوقع النجاح في موادي الدراسية التي 

 سأختارها للصف الحادي عشر

     

19 
أنا متشائم من قراري نحو اختيار مهنتي 

 المستقبلية
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20 
أعرف شروط االلتحاق بالتخصص  ال

 الجامعي الذي أرغب بدراسته

     

 األهداف التي أريد تحقيقها غير واضحة لدي 21
     

 لدي القدرة على توقع نتائج قراراتي المهنية 22
     

 وضعت خطة للوصول إلى مهنتي المستقبلية 23
     

24 
أعرف الطرق واإلجراءات التي أستخدمها  ال

 لتنفيذ قراري المهني

     

25 
أعرف النتائج االيجابية والسلبية لقراري 

 المهني

     

26 
أضع دائما خطة لتنفيذ الحلول المناسبة ألي 

 مشكلة تواجهني

     

27 
أفكر في ايجابيات المهنة التي اخترتها وال 

 أنظر إلى سلبياتها

     

28 
عندما تواجهني مشكلة أقوم بتحديدها 

 وتحليلها

     

29 
لدي القدرة على تحقيق أهدافي المهنية 

 المستقبلية

     

30 
أختار موادي الدراسية وفق إمكانياتي 

 وقدراتي وميولي

     

31 
أتأكد من صحة المعلومات المهنية التي 

 أحصل عليها من مختلف المصادر

     

32 
لدي القدرة على إيجاد البدائل والحلول 

 المختلفة لمشكلة ما 

     

 أحاول التنبؤ بالنتائج التخاذ قرار مهني معين 33
     

34 
اتخاذ قرار ما أقوم بتقييم نتائج كل بديل عند 

 وأقارن كل بديل منها باألخر
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 (4)ملحق

 استبانة النضج المهني في دراسة البلوشي

 الرقم
 

 الفـــقــــرات

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      عندما يأتي وقت اختيار المهنة سأفكر باألمر  1

2 
استطيع القيام بعمل متميز اذا حاولت عمله بشكل 

 جاد

     

      لن اختار مهنتي قبل إنهاء الدراسة الجامعية 3

      سألتحق بمهنتي المستقبلية عن طريق الصدفة 4

5 
لقد اخترت مسار العمل الذي يناسبني وسأعمل 

 على تحقيقه

     

6 
ليست لدي فكرة عن التخصصات التي يحتاجها 

 سوق العمل

     

      ال توجد سوى مهنة واحدة مناسبة لي 7

8 
أقوم بجمع معلومات عن المهن والتخصصات 

 التي تناسبني

     

9 
ال أعرف شروط ومتطلبات القبول في التخصص 

 الجامعي الذي أود االلتحاق به

     

      التي تناسب قدراتيسأختار المهنة  10

11 
التسجيل بالوزارات  ليست لدي فكرة عن آلية

 والمؤسسات الحكومية

     

12 
والداي يعرفان اكثر مني نوع المهنة التي يجب ان 

 التحق بها

     

13 
من الضروري أن أحدد أهدافي قبل اختياري 

 للمهنة

     

      المهنة التي سألتحق بهافي ال أفكر  14

 ال أستطيع العيش بدون عمل 15
     

      أساس الختيار مهنتيمعرفتي لذاتي  16

      أخطط الختيار مهنتي المستقبلية 17

18 
اختيار المواد التي سوف أدرسها في الصفين 

الحادي عشر والثاني عشر ليست لها عالقة 
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 بمهنتي المستقبلية

      سيحقق العمل لي مكانة اجتماعية متميزة 19

      أعرف مدى حاجة سوق العمل لمهنتي المفضلة 20

21 
سأختار المهنة التي توافق رغباتي حتى لو كان 

 راتبها قليل

     

      أحرص على اختيار العمل الذي يقترحه والداي 22

      اعرف مصادر المعلومات المهنية 23

24 
سأعمل في عدة وظائف ثم سأختار الوظيفة التي 

 أحبها

     

25 
المناسبة لدي فكرة عن التخصصات الجامعية 

 لميولي المهنية

     

26 
تأثر بآراء أصدقائي في اختياري لموادي أعادة ما 

 الدراسية

     

      أعرف ميولي المهنية 27

      العمل ممل ومتعب وغير سار بالنسبة لي 28

29 
ال أعرف أي تخصص سأختار بسبب النصائح 

 المختلفة لآلخرين

     

30 
داعي ألن أعمل في أي إذا توافر لدي المال فال 

 مهنة

     

      لدي فكرة عن متطلبات مهنتي المفضلة 31

      العائد المالي هو األساس في اختياري للمهنة 32

33 
ليست لدي فكرة عن المواد المطروحة في الصفين 

 الحادي عشر والثاني عشر

     

      سأختار المهنة التي تمكنني من أن أصبح مشهوراَ  34

35 
لدي اهتمامات مهنية كثيرة لذلك من الصعب أن 

 اختار مهنة محددة

     

      تي في تحديد العمل الذي يناسبنيأثق بقدر 36

37 

ليست لدي معلومات عن المؤسسة التعليمية التي 

سوف ألتحق بها بعد حصولي على دبلوم التعليم 

 العام

     

38 
 سأختار المهنة التي يراها أخصائي التوجيه

 المهني بأنها مناسبة لي

     

      ليست لدي فكرة عن المهنة التي تناسب قدراتي 39
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40 
ال أعرف متطلبات المهنة التي أرغب العمل بها 

 في المستقبل

     

      أعرف قدراتي جيداَ  41

42 
 لقد جمعت معلومات حول مهنتي المستقبلية

 

     

43 
القطاع لدي فكرة عن شروط التوظيف في 

 الحكومي

     

44 
ال أعرف التخصصات المطلوبة في القطاع 

 الخاص

     

45 
ليست لدي فكرة عن المواد الدراسية المطلوبة في 

 التخصص الجامعي الذي ارغب فيه
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 (5ملحق رقم)

 استبانة اتخاذ القرار المهني للباحث البلوشي

 الفــقــرات الرقم
موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 متأكد

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
عندما تواجهني مشكلة فاني ال أستطيع 

 تحديدها تحديداَ دقيقا

     

2 
لدي القدرة على تحديد مزايا وعيوب كل 

 المهنيةبديل لخياراتي 

     

3 
أراعي عند اتخاذ قراري المهني أن ال تسبب 

 آثار جانبية على اآلخرين

     

4 
المهنية في ضوء ما يرضي أحدد أهدافي 

 أقاربي وأصدقائي

     

5 
أكتفي فقط بالمعلومات التي لدي حول 

 التخصص الجامعي الذي أرغب بدراسته

     

6 
ال أركز على تحديد المشكلة بل أحلها 

 مباشرة

     

7 
أتأكد من حاجة سوق العمل للتخصص 

 الجامعي الذي أرغب بدراسته

     

 الحصول على ما أريدأثق في قدرتي في  8
     

9 
عندما أتخذ قراري حول مهنتي المستقبلية 

 فإني لن أغيرها ابداَ 

     

10 
حتى  مشكلةأتجنب المعلومات الكثيرة عن ال

 ال أقع في الحيرة والشك

     

11 
 أرتبك عندما أفكر في مستقبلي المهني

 

     

12 
أحرص على دقة المعلومات المهنية التي 

 عليهاأحصل 

     

13 
ال زلت متردداَ في اختيار موادي الدراسية 

 للصف الحادي عشر

     

14 
ال أصر على تنفيذ الحل الذي توصلت إليه 

 لمشكلة ما عندما أشك في صحته

     

15 
عندما أواجه أي مشكلة أحددها أوالَ ثم أجمع 

 معلومات عنها

     

16 
اختياري لموادي الدراسية للصف الحادي 

 عشر ليس له عالقة بمستقلي المهني
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 أفكاري وأهدافي قابلة للتغيير 17
     

18 
أتوقع النجاح في موادي الدراسية التي 

 سأختارها للصف الحادي عشر

     

19 
أنا متشائم من قراري نحو اختيار مهنتي 

 المستقبلية

     

20 
ال أعرف شروط االلتحاق بالتخصص 

 بدراستهالجامعي الذي أرغب 

     

 األهداف التي أريد تحقيقها غير واضحة لدي 21
     

 ة على توقع نتائج قراراتي لدي القدر 22
     

 وضعت خطة للوصول إلى مهنتي المستقبلية 23
     

24 
ال أعرف الطرق واإلجراءات التي 

 أستخدمها لتنفيذ قراري المهني

     

25 
لقراري أعرف النتائج االيجابية والسلبية 

 المهني

     

26 
أختار مهنتي بغض النظر عن نتائجها على 

 عائلتي

     

27 
أضع دائما خطة لتنفيذ الحلول المناسبة ألي 

 مشكلة تواجهني

     

28 
أفكر في ايجابيات المهنة التي اخترتها وال 

 أنظر إلى سلبياتها

     

29 
أختار الحل الذي يرضي االخرين بغض 

 لي النظر عن فوائده

     

30 
عندما تواجهني مشكلة أقوم بتحديدها 

 وتحليلها

     

 المستقبلية القدرة على تحقيق أهدافي لدي 31
     

32 
سية وفق إمكانياتي أختار موادي الدرا

 وقدراتي 

     

33 
أتأكد من صحة المعلومات المهنية التي 

 أحصل عليها من مختلف المصادر

     

34 
لدي القدرة على إيجاد البدائل والحلول 

 المختلفة لمشكلة ما 

     

35 
سأختار مهنتي المستقبلية في ضوء ما 

 يرضي عائلتي
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 معين التنبؤ بالنتائج التخاذ قرارأحاول  36
     

37 
عند اتخاذ قرار ما أقوم بتقييم نتائج كل بديل 

 وأقارن كل بديل منها باألخر

     

 

 

 


