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 بالعربٌة الملخص

لدى عٌنة من طلبة مرحلة التعلٌم مابعد األساسى الثقة بالنفس وعالقتها باتخاذ ا لقرار 

 فى محافظة شمال الباطنة .
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 أمل بنت أحمد بن صالح الحمادٌة
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 وتوجٌه نفسً(
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هدفتالدراسةالحالٌةإلىالتعرفعلىمستوىالثقةبالنفسومستوىاتخاذالقرارلدىطلبة

التعلٌممابعداألساسًفًمحافظةشمالالباطنةوالتعرفعلىالفروقبٌنالجنسٌنفًهذٌن

المتغٌرٌن،باإلضافةإلىدراسةالعالقةبٌنالثقةبالنفسواتخاذالقرار.

وقدتماعتمادالمنهجالوصفًلمالءمتهلطبٌعةالدراسة،وتمتطبٌقالدراسةعلىعٌنةتكونت

)441من) الذكور عدد شكل وطالبة، طالبا اإلناث)221( وعدد طبق221(طالبا طالبة، )

( شروجر سٌدنً أعده الذي بالنفس الثقة مقٌاس 1991علٌهم )Sidney Shrauger،

 )محمد، وعربه عبدون1991وترجمه الدٌن سٌف إعداد من القرار اتخاذ ومقٌاس ، )

(1979.)

أظهرتنتائجالدراسةبأنأفرادالعٌنةلدٌهممستوىمتوسطفىاختبارالثقةبالنفسوأٌضا

مستوىالقدرةعلىاتخاذالقراركانمتوسطالدىأفرادالعٌنة،أمابالنسبةللعالقةبٌنمستوى

رةعلىاتخاذالقرارفقدأثبتتالنتائجوجودارتباطموجبدالاحصائٌا.الثقةبالنفسوالقد

وكذلكأشارتالنتائجوجودفروقذاتداللةاحصائٌةفًالمتوسطاتالحسابٌةلمستوىالثقة

بالنفسوالقدرةعلىاتخاذالقرارتعزىلمتغٌرالنوعلصالحاالناث.

توفٌ أهمها: توصٌات بعدة الدراسة وتدرٌبوخرجت لتعلٌم بالمدارس، نفسً مرشد ر

الفنٌات الطالب إلكساب دراسٌة مناهج إعداد وضرورة القرار، اتخاذ كٌفٌة على الطالب



 ل

والمهاراتالالزمةالتًتساعدهمعلىتنمٌةالثقةلدٌهموبالتالًتنمٌةالقدرةعلىاتخاذالقرار،

ءوالمربٌنفًمختلفوسائلاإلعالممنأجلوأخٌرااالهتمامبالبرامجاالعالمٌةالمقدمةلآلبا

 زٌادةالتوعٌةلدٌهمبكٌفٌةغرسالثقةبالنفسلدىاألبناءوتعلٌمهمطرقاتخاذالقرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


