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 اإلهداء
 ،لدم  لنىىي انىىيل ال .ىىيىى ندي منىى ح اتىىي.إ ..إلىىأ الىى يزي مسىى  إلىىأ ظم ىىر ال وىىيب مظ..ىىإلر.... إلىىأ مىى  

 ..ب ....مالدي الط  مقب كل صالة ،مظ. اف النليح

إىىم كىىل انينلىىي... إلىىأ مىىن م  غم .نىىإ يضىىت    ن  لي... إلىىأ مىى  ن وعىىل ا الةنىىت .قىىم ظ ىىدام  أ مىى  لىىإ
 .مإ القن نتظ  اتي.لي لسعيدة ظبنيئلي... 

ثين يت إلأ من لر يت انأ لق ت فإ  .قدير الدمر يأن امه، إل.ميم دحاستإ من  ظن كنم .يلبت فإ  ال
ظبىى اا القلىى ب م ىىأ دحوىىت الميوسىىت. ...إلأ م ىىأ العيمىىت، مالبلىىيل حي ى إلىىأ  ىى   ال ق ىىت مظنىىي 

 .مزموإ الغيلإ مإد الغفيح سندي محف.ق دحبإ مش يك اتي.إ....

 القتية الدنتي   ر زينت   ن  إلأ نب    إإ.... مسعيدة حماإ، مظغ أ  ديت م ن  ا  م إ  بلي.. إلأ  م  

 .ى، ممإد ا، مظامد، مبيسل، مكنين(ظبنيئإ ) ف ا

مال ىىىىبيا حفقىىىىيل  الطف لىىىىت   الىىىى مق ل متىىىىي ر... حفقىىىىيل   .ن مىىىىن حميىىىىتلر م. ىىىىتي   لعىىىىا ل  إلىىىىأ مىىىىن   .مىىىى
 .العم ....... إخ انإ مظخ ا.إ

 .....إخ ان زموإ مظخ ا.هإ، م.ق ى مزيمتإالثينتت، ال ين بلر .كتمل ف ات إلأ ميئ تإ

 أ كل من .منأ لإ الخ.  مدمي لإ ي ل  الغ.ب دم ة.. إلأ كل مزيز م أ   إإ ...إل

 ز   ال ي ينإم فإ    بني ف. ميلي م مًي يعد مط لي ف.نإم فإ مق لني مع فت .. ظسي. .إال إلأ

 مفيًل مم فينًي.  دي   ا العملإلتلر ومتعي  ظ  
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 :قرارإ
إ ظيقىىىي  لىىىي نتتةىىىت  ، مظن   لن.ىىىل دحوىىىت الميوسىىىت. ؛معىىىت الخ .ىىىللةي مم  د  لىىىي  ىىى  ظن  سىىىيلت عىىىدة ال   ظنىىىي م       ىىى  ظ  

ظي وىزل منلىي، لىر يقىدم لن.ىل  شىيحة لىه ا.ثمىي محد، مظن  ى   الدحاسىت ظم.ىر اإلي  مى  يلييسىتثنصت،  الخي

 خ .امعلد  ويمعت ظم تدحوت م تي ألي
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 شكر وتقدير
الىى ي .ىىتر  لل    ىىتر سىى طينه، القمىىد  ه مممولىى كمىىي ينبغىىإ لةىىالب امىىدًا ..بىىًي مبيحكىىًي  تىىه لل   القمىىد  

يلقيت، القمىىد لل الىى ي منقنىىإ اإلحادة، مالعزيمىىت، مظمىىيننإ ممفقنىىإ إل.مىىيم  ىى ا العمىىل بنعمتىىه اللىى  
  مالةلد المت اضع.

ممث ىىت بىى ئت   -ويمعىىت الخ .ىىل - تمىىإ الىى ي ظنتمىىإ إلتىىهاللىى ق التع ل  مالع فىىين للىى اييل ىى   ظ.قىىدم  
لةعإ ي(، محئتسلي الدكت ح) صالق الىزحم(، مكىل ممىدائلي محمسىيل .ل ا)نإ  ظمنيئلي الدكت ح  مة  

 ظ سيملي مم ظف.لي ال ين كين للر الفضل فإ إ.يات الف صت ل تع ر.

 فإ الفيضىىل، الىىدكت حم كيمىىل كت ىى  دي  لم ىىل  مالتقىى  ييل ىى   ظ.قىىدم      ظن  إم  يسىىعنإ فىىإ  ىى ا المقىىيم 
خ وم إلىأ ا.ىز  يئقه م. و.لي.ه إلأ ظن  يبخل بنلملر لت،  أ     ال سيل ييإلش اف مال ي .فض  
 ال و د.

مظ.قىىدم شىىيل ة ل ةنىىت التقلىىتر )ظمضىىيل لةنىىت المني  ىىت( يلىىل ظسىىي. .لي الىى ين .فضىى  ا يمني  ىىت  ىى   
 ي.ال سيلت، ممي  دم   من إحشيدات سي مم فإ إ  ائل

    الدحاست،ات  ن ا فإ .قلتر ظدم لمي مظ.قدم ييل ل  إلأ األسي. ة األفيضل ال ين .عيم 

مظ.قدم يةزيل ال ىل  مالع فىين إلىأ ظسىي. .إ فىإ ك تىت الت بتىت ،  سىر اإلحشىيد الت بى ي مالنفسىإ؛ لمىي 
  دم   من م ٍر، منلح م. وته .. ت ظييم دحاستإ فإ ب نيمج الميوست. .

ت مىل لى  يل مى ا العنةيز  ىإكل من سي ر فإ إلأ ًا فإن شل ي مامتنينإ م ص ب اخ    مظخ. ًا ملت 
 .قدي ل  مالت  دة، لكر ظسمأ عبيحات ال   نلتقت ظم مسيم ظم
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 ملخص الدراسة 
مالقىدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ،  ال ا.تىت فيم تى ت.إتعىت العال ىت بى.ن ال  إلىأ دفم الدحاست التع ف  

الع مىىإ، ماألدبىىإ، ت مىىن ومتىىع . بىىت الم ا ىىت الثين يىىت فىىإ الفىى م  المخت فىىت) سىىلدحام.كىى ن مةتمىىع ا
مدينت الخ .ل، ا.ث ب غ ماداحة محييدة، ماللنيمإ( فإ المداحى التييعت لمدي يت الت بتت مالتع تر فإ 

 ت  الإتينىىىيت  يمىىىم البياثىىى ع  مىىى  ، ملة  ي.إ  ا ح.بىىى فإ  ال صىىى المىىىنلج   امتمىىىدت البياثىىىت  ، (8879مىىىدد ر)
ت مىىي: ممتىىيى ال، ا.ىىإ الدحاسىىتي  ظد   بتطىى الملنىىإ، مبعىىد التققىىق مىىن ال ا.تىىت، مممتىىيى القىى اح  فيم تىى 

 م.يلبًت. ( .يلبيً 420  املي) ،.طإتقلي م أ م.نتٍ  .ر  ، م بي.لي ظدا.إ الدحاست صد 

تدحوىىىت ال ظن  ظلىىى ت النتىىىيئج ظم  ت مدحوىىىت القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ لىىىدى . بىىى ال ا.تىىىت فيم تىىى 
ظظل ت النتيئج موى د مال ىت . ديىت ، كمي مت سطتبدحوت    ي ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل ويل.م اال

، م. صى م ال ا.تىت مالقىدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ فيم ت تب.ن مت سطيت دحويت ال دالت إاليئتيً 
تفىىىإ مت سىىىطيت دحوىىىيت ال تيً موىىى د فىىى م  دالىىىت إالىىىيئالدحاسىىىت إلىىىأ  تغ.ىىى  لمى عىىىز .   ،ال ا.تىىىت فيم تىىى 

التقلىىىىى.ل اإلنىىىىىيث، ملمتغ.ىىىىى  الفىىىىى   الدحاسىىىىىإ للىىىىىيلح الفىىىىى   الع مىىىىىإ، ملمتغ.ىىىىى   الةىىىىن  للىىىىىيلح
ف مو.ىىىىد وىىىىدًا، ملمتغ.ىىىى  اللىىىى   ،ممتىىىىيز.قلىىىى. لر األلىىىىيديمإ  ين مللىىىىيلح الط بىىىىت الىىىى ،األلىىىىيديمإ  

تفيم فىىىإ مت سىىىطيت دحوىىىيت ال فىىى م   . لىىى   ، ب.نمىىىي لىىىر  مللىىىيلح .ىىىالا اللىىىف القىىىيدي م ىىى   تىىى 
 ألم.ما التع تمإ لألا    المست ى تغ.لم عزى .   ،ال ا.تت

فىإ مت سىطيت دحوىىيت القىدحة م ىىأ ا.خىيذ القىى اح  النتىىيئج موى د فىى م  دالىت إالىىيئتيً لى لك ظظلى ت 
عىىىزى لمتغ.ىىى  الةىىىن  للىىىيلح اإلنىىىيث، ملمتغ.ىىى  الفىىى   الدحاسىىىإ للىىىيلح الفىىى   الع مىىىإ، .   ،الملنىىىإ
ممتىىىيز مو.ىىىد وىىىدًا،  لىىىيديمإلر األ. قلىىى. لىىى ينمللىىىيلح الط بىىىت ا ،التقلىىى.ل األلىىىيديمإ  ملمتغ.ىىى

ف م  فإ مت سىطيت دحوىيت ، ممدم مو د ملليلح .الا اللف القيدي م    ،ملمتغ.  اللف
 ألم.ماالقدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ .عزى لمتغ.  المست ى التع تمإ لألا 

 بىىىىى امج بنىىىىىيلضىىىىى محة  بياثت العديد من الت صتيت كين ظ ملي،م أ نتيئج الدحاست  دمم ال مبنيلً  
األلىىىيديمإ مالملنىىىإ، مىىىن ظوىىىل ا ح.قىىىيل يخىىىدميت الت وتىىىه الملنىىىإ يمىىىي ي إىىىإ  خيصىىىت فىىىإ اإلحشىىىيد 

ايوىىيت الط بىىت، يق.ىىث .لىىدف . ىىك الإىى امج إلىىىأ مسىىيمد.لر م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ المنيسىىىب 
ي التعيمىىىل مىىىع مىىى ن م .تلر ال ا.تىىىت، يق.ىىىث يسىىىتطتع  فىىىي لقىىىدحا.لر مم.ىىى للر، م.نمتىىىت معتقىىىدا.لر مىىىن

تقإل، . عتىىىت المع مىىى.ن ييسىىىتخدام ظسىىىيل.ب دحاسىىىتت .عىىىزز مىىىن م ىىىلالت ملنتىىىت فىىىإ المسىىىاولىىى ن ي  
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تال ع ر غ.ىى  ملن مالىىت  ال ا.تىىت ل طيلىىب، مىىن خىىالب ظسىىيل.ب اإل نىىي  ال ف ىىإ، م.عزيىىز خإىى ات الىىت   فيم تىى 
مىن زيىد  م.تلر م.ثمىتفلر ييألسىيل.ب الت ب يىت التىإ .مقد لقيلات احشيديت لأل ل من ظول .  المبيش .

ممع فىىىىت  ىىىىدحا.لر مم.ىىىى للر، مبيلتىىىىيلإ  ،األبنىىىىيل بنفسىىىىلر م.سىىىىيمد ر م ىىىىأ ا ستبلىىىىيح بىىىى ا.لر قىىىىت 
 .م أ ا.خيذ   اح ر الملنإ   يلبق ن ظلث   دحةً 
 الخ .ل. ينتمد ، ت. بت الم ا ت الثين ي  ، الق اح الملنإ  ، تت ال ا.ت  الفيم ت   الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Self-efficacy and its Relation to the Ability of Making Professional 

 Decision among High School Students in Hebron 

 
Prepared by: Diana Zughayer 

The study aimed to identify the nature of the relationship between self-efficacy and 

the ability to make a professional decision, The study community consisted of all 

secondary school students in the different branches (scientific, literary, management 

& entrepreneurship, and industrial) In the schools affiliated with the Directorate of 

Education in the city of Hebron, where their number reached (8879), the researcher 

adopted the correlational descriptive approach, and to collect data. The researcher 

developed two study tools: the self-efficacy scale and the professional decision scale. 

After verifying the validity and reliability of the two study tools, they were applied on 

a sample of (420) male and female students. The results showed that the degree of 

self-efficacy and the degree of professional decision-making ability among secondary 

school students in Hebron came to a moderate degree, and the results also showed a 

statistically significant positive relationship between the mean scores of self-efficacies 

and the ability to make professional decisions. The study found statistically significant 

differences in the averages of the self-efficacy scores which are attributed to the 

gender variable in favor of females. As for the school branch variable it was in favor 

of the scientific branch. The scholastic rating variable was in favor of students whose 

grades are excellent and very good. As for the grade variable it was in favor of the 

eleventh-grade students, while no differences appeared in the mean scores of self-

efficacies attributable to the father’s educational level variable or mother. The results 

also showed that there are statistically significant differences in the averages of the 

degrees of professional decision-making ability due to the gender variable in favor of 

females. As for the school branch variable it was in favor of the scientific branch. The 

school grade variable was in favor of students whose rating is excellent and very 

good, for to the grade variable in favor of eleventh grade students, and the absence of 

differences In the average scores for professional decision-making ability, they are 

attributed to the variable of the educational level of the father and mother. Based on 

the results of the study, the researcher made many recommendations, the most 

important of which was the necessity to build special programs in academic and 

professional counseling, in order to improve career guidance services to meet the 



 

 س
 

needs of students, so that these programs aim to help them make the appropriate 

professional decision for their abilities and preferences, and to develop their beliefs 

about their effectiveness. Self-efficacy is important, so that they can deal with the 

professional problems they face in the future, educating teachers about using study 

methods that enhancing the student's self-efficacy, through methods of verbal 

persuasion, and enhancing experiences of mastery and indirect learning. Holding 

counseling meetings for parents in order to educate them and educate them about 

educational methods that increase the children's self-confidence and help them gain 

insight into themselves and know their abilities and tendencies, and thus they become 

more able to make their professional decision.  

 

Key words: Self- efficacy, Professional decision, High school students, Hebron city. 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة 

 السىعإ مالعمىل؛ ألن  مذلك يتط ب  ،وعل ا األحض مستق  اتية اإلنسين ممعيشه فإ     الدنتي 

ققق الت ازن النفسإ لىدى األفى اد، تم.زد   األم.ين، مي  ،ث ا ستق اح، ميقد يه .تط ح المةتمعيت 

 النيى. األمن ا وتميمإ ب.ن لإ .قق.قمبيلتي

فىىىإ مىىىيلر السىىى مت مالتطىىى ح مالتغ..ىىى   ،لىىى وإ  التقىىىدم التكنفىىىإ زمىىىن الثىىى حة ال  متىىىت م  نقىىىن نعىىىت 

مذلك  ،ا.ث شلد .غ.. ًا كإ. اً  متن  ،ال المستم  فإ شتأ مةي ت القتية، مخيصت فإ ميلر الملن

لكت منىإ، كيلتسى يق ا  ،لكت منتىتلىن اإلمثل الممتط حة ممخت فت يطإتعتلي،    من خالب ظل ح ملن

ممع   ا الكر الليئىل مىن التطى ح فىإ  ،    التلمتر الثال إ األيعيد مغ.  ي...، م اإللكت منتتمالتةيحة  

مخيصىت  ،مسىيمدة األفى اد ل تً  ق  م   المةيب الملنإ ظصبقم القيوت ل ت وته ما حشيد الملنإ ض محةً 

. دحى  ن  التإ يةب ظ   لملمت ا الق احات  فل  من ر الملنإ، ا.خيذ   اح  فإ .الا الم ا ت الثين يت، 

سعيدة محااىت األفى اد،  ، مبيلتيلإالت افق الملنإ   من ومتع األيعيد، لمي له من دمٍح كإ.ٍ  فإ .قق.ق

 ماألمن مالطمأن.نت ل مةتمع.

 ظن   خيصىتً    اح اختتيح ملنت المستقإل يعد من ظ ر الق احات التإ يتخى  ي اإلنسىين فىإ اتي.ىه،  ن  إ 

ه مع ازدييد مىدد السىلين مالملىن المتى ف ة، ممتط بىيت القتىية التىإ ه مصع بت  ظ م.ت     ا الق اح .زداد 

ف ديىىىىًت  تً ي يةع ىىىىه  ضىىىىتممىىىى   ،ا وتميعتىىىىت مالتكن ل وتىىىىتم  ا  تلىىىىيديت . الىىىىب التطىىىى ح فىىىىإ النىىىى ااإ

  (. 2014 مالعزة، م أ اد س ال )مإد الليدي ماوتميعتتً 

ا ختتىيحات .نبىع مىن الق ىب مالعقىل؛ فيلق ىب  ظن ومتىع"( Elingham, 2016: 10ي ى ظل.نةلىيم )

ملكىن .فتقى  إلىأ ظيىت  ،يقدم ال غبت ب.نمي يقدم العقل األسبيا. ما ختتيحات القيئمت م ىأ ظد  منطىق
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 . ميقىىىدد مىىىيوزة   ما نىىىت    ىىىإ حغبىىىت   حغبىىىت؛  ىىىإ اختتىىىيحات فيحغىىىت مىىىن المعنىىىأ، مال غبىىىت بىىىدمن سىىىإب 

"ظن األصل فإ الفعل    ب.نلمي يق له:  الل ت -مؤس  م ر المنطق–  .م(  384-322)ظحسط 

 ظن   ... مالفعىىىل الة.ىىىد ممضىىىيد    يملىىىن   مالمنطىىىق   ا ختتىىىيح، ماألصىىىل فىىىإ ا ختتىىىيح  ىىى  ال غبىىىت  

 دمن مو د مزيج من التفك.  مال خلتت".  يت اودا 

 مىىع الفىى د منىىد اختتىىيح  بىى.نةي ،لىى ن نييعىىًي مىىن الق ىىب مالعقىىلمكىى لك ا ختتىىيح الملنىىإ يةىىب ظن ي

 ي.ه، من ظول .قق.ق ظسيستيت ا ختتيح الس تر.غبي.ه مم. له مع  دحا.ه ماملينح 

يأنىه   بىد ظن ي تخى  القى اح الملنىإ يعقالنتىت ممنطمتىت ي امىإ  ( ,2001Zunker) زنكى  لمي ي ى. 

تت، مس   العمل؛ نل ته الف د م. له، م دحا.ه مسمي.ه ال خلتت، ممفل مه من ذا.ه م.فض.ال.ه الم

القىى اح يقىىدد مسىىت ى الفىى د ا وتمىىيمإ ما  تلىىيدي ما سىى ي ماللىىقإ مالنفسىىإ، ميقىىدد ذلىىك  ألن  

اختتىيح الملنىت يتىأ   يمسىت ى  ال ين ستعمل معلر الف د. كمي ظن    مالعميب،  مخط ح.ه  ،.إتعت العمل

 النضج العق إ ما نفعيلإ ما وتميمإ ال ي مصل إلته الف د.

ن  يىت األنمىيو ، م (Super, 1952) س ب  لن  يت،لملنإ م  ما ختتيح ايت الن  ن  ي م م د ظسل 

، مغ.  ىي مىن الن  يىيت ... (Gilat, 1975)، من  يىت وى.الت (Holland,1969) لةى ن    نىد 

كإ.ىى  فىىإ .طىى ي  بىى امج الت وتىىه الملنىىإ مىىن خىىالب .فسىى.  ي الكث.ىى  مىىن الم ضىى ميت مثىىل  ي ىىللٍ 

خىىىى ى، مظنمىىىىيو الىىىىأ ظ   يب مىىىىن م ا ىىىىتٍ ممىىىىي .قتيوىىىىه لالنتقىىىى ،م ا ىىىىت ل  كىىىىم ااىىىىل النمىىىى  مخلىىىىيئص 

 (.2014مط، مالتيت صنع الق اح )ام د، يسبت لكل ن  ال خلتت مالإ.ئت الملنتت المن

نتتةىت ل غبىيت .يحئىت، ظم نلىيئح ميحضىت مىن  ، يلى ن كث.  من األف اد نق  ملن مع.نىتا.ةي   إن   

إلنسىىىين ملنتىىىه نتتةىىىت ا م.قيل.ىىىد األسىىى ة.   يختىىىيح ن، ظم مىىىن خىىىالب .ىىىأ .  ال الىىىديصىىىديق  يىىىب ظم 

لعيمىىل مااىىد فقىىط، بىىل نتتةىىت .فيمىىل مىىدد مىىن الع امىىل المخت فىىت التىىإ .ىىؤ   م ىىأ  ىى ا ا ختتىىيح. 

خى ى خيحوتىت يعضلي م امل ذا.ته .تلل ي خلتت الف د م.ك ينه النفسإ الفط ي ظم الملتسب، مظ  
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المخت فت مفى   التقىدم يلملن مإملينتت ا لتقي  ي  لم.تلل بإ.ئته الثقي تت ما وتميعتت مبس   الع

 (.2014،مالعزة مإد الليدي)ف.لي 

، ممعىىيب ة (2017، ال اشىىدي)ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ يي تمىىيم مىىن  إىىل البىىياث.ن إ م ضىى   ىى  م ىىد ا  

فىىإ فىى م  الع ىىر Mortimer, 2012) ، )( ,2014Hellmann) م . مىىين(، 2020) مالك شىىت

مالتىىإ .ىىنعل  ييإليةىىيا ظم السىى ب م ىىأ ، قىى احلآل ىىيح المت .بىىت م ىىأ ذلىك ال تالمخت فىت، مذلىىك نتتةىى

 .الف د مالمةتمع

ظنىىه مىىن ظوىىل .قىىدير الم ىى حة إلىىأ ( Mortimer, 2012)مىى ح.م.   اللىىدد فقىىد ظشىىيح مفىىإ  ىى ا 

فىىىإ  ىىىدحة  ل ع امىىىل التىىىإ للىىىي دمح    نىىىيه فلىىىر   يلىىى ن   يةىىىب ظن  فىىىإ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ، ، ل طىىىالا 

   الملنت..خيذ الق احات ا أ ا مالطال

مىن شخلىتت مىدة و انىب  قتح يىؤ   م ىأ اللى   ا ختتىيح الملنىإ   ( ظن  2010)  او  تمي ي ى السى  

 ي  مت افقى ي يةع ىه فى داً إيةيبإ فىإ ايلىت الفى د ا وتميعتىت ماللىقتت مالنفسىتت، ممى    الف د،  تقدث ظ    

 لنتىىىىت اسىىىىتةييتً ب ل مىىىىؤ  ات الم.ةيلم منىىىىت يق.ىىىىث يسىىىىتي يت الداخ تىىىىت، ميتق ىىىىأيخ ىىىى  مىىىىن اللىىىى ام

ممىدم القىدحة م ىأ  ،النفسىإم  الملنىإ يىؤدي الىأ سى ل الت افىق يً ، ب.نمىي إذا كىين اختتىيح  خي.ئىمالئمتً 

  داح ل طي ت مالةلد مال  م. إ  ته من ميدات م.قيل.د مظم اف، م  التكتف مع المةتمع يمي

 ة لدحاسىىت الع امىىل المىىؤ  يوىىتً ا ه نىىي ظن  ( Hellmann) كمىىي ظلىىدت نتىىيئج دحاسىىت ظو ا ىىي  . مىىين 

من ظول .قس.ن الخإ ات اإلحشيديت ل طالا، م.عد مدم القىدحة  ،التإ . وه مم تت ا ختتيح الملنإ

ا ستك يف  ظنً م  ب.ن الم ا ق.ن مال بيا،  شيئعيً   اً م أ ا.خيذ الق احات المتع قت يي ختتيح الملنإ ظم

 .(Hellmann, 2014)ت ل  بيا حئتس .نم يت   ملمت   إ  ما ختتيح ما لتزام ييختتيح ملنت  

ك نلىي  ظن سىن ات الدحاسىت الثين يىت .عتإى  ا وىتً   (Mtemeri, 2017)متم.ى ي م ىد ك ىفم دحاسىت 

، م د يؤدي ف ل الطالا فىإ ا.خىيذ  التخلليت الةيمعتت مالملنتت لأإمن المدحست   انتقيلتتً   فت ةً 



 

5 
 

 مسىيمدة   يملىن   ب بى امج الت وتىه الملنىإخىال نمىضىي ، م لأ التعيست ممدم ال   إالختيحات اللقتقت  

يةىىىيبإ، ماستك ىىىيف مغىىى ى الثقىىىت مالسىىى  ه اإل ،ي.لر الخيصىىىت م.ط ي  ىىىيالطىىىالا م ىىىأ فلىىىر إملينىىى

 ر م ىىأ ا.خىىيذ القىى احات اللىىقتقت. مىىن ظوىىل .قىىدير الم ىى حة الفعيلىىت لطىىالا الختىىيحات التىىإ .سىىيمد  

فىإ  التىإ للىي دمح   ل ع امل المخت فت  نيه فلر    يل ن    الثين يت فإ مم تت ا ختتيح الملنإ، يةب ظن  

 الا م أ ا.خيذ الق اح الملنإ. دحة الط  

(، 2014ظبىىى  مىىى ن ) :ات مىىىن المفىىىيتتر التىىىإ ا .ىىىم يي تمىىىيم البىىىياث.نالىىى    ت  فيم تىىى   يعتإىىى  مفلىىى م  

الى ات نتيوىًي  فيم تى ت، مذلىك  متبىيح  ( مغ.ى  رGwenalle, 2010) ن.ال  (، مو.ى2014الزيىدان)

م إ من ظ ر التيت الق ى ال خلتت لدى األف اد، مم كىزًا  يمىًي نةيز المليم،  إحة ال خلتت فإ  ل قد 

   .بدمح ظسيسإ فإ . وته الس  ه م.ن تطه ن يو، ا.ث .ق م   ممل ظم فإ دافع.تلر ل متيم يأي  

تم فيفىىإ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ سىى.ؤدي إلىىأ شىىع ح  ييإلابىىيو مالتىى . ، ما.ىىث ظن ال ف ىىل الفىى د   ن  إ  تىى 

القىى اح الىى ي يؤ  ىىه  يي.خىىيذ   ه المتع ىىق فىى د مىىن ك نىىه  ىىيدحًا م ىىأ ظدال السىى  ال ا.تىىت .مثىىل معتقىىدات ال

ة اختتيح الملنت من ب.ن ال ظيئف المتى ف   ستك يف الملنإ، م مثل المثيب ة م أ ا  ،المستقإللملنت  

 (.2017)ظيي الخ.ل،مالتإ .تنيسب مع م. له م دحا.ه

الفىى د اىى ب  دح.ىىه م ىىإ امتقىىيد متىىت م كزيىىت، ت ظ ت ال ا.تىى  يلتىى  ل فع فىىإن   (Bandura) يينىىدمحا ماسىىب  

اإلصى اح ، م ا ختتىيحات ، م   ا ا متقيد فىإ الت  عىيت،  ميؤ   ،م.نف.  ي ظمميب مع.نت م أ .ن تر 

مب المسىىىؤ  هتقىىىيد ال ىىىخص يأنىىى  ام ميسىىىيمد  ،ظمىىىيم األممىىىيب المعقىىىدة ييلمسىىىؤملتت مال ىىىع حالمثىىىيب ة، م 

 (. ,2006Banduraم له )العي مالنم م أ التط ح ، ميلهممن ظ األسيسإ 

ه لفىى د م.  عي.ىىه مىىن نفسىى ىىدحة األفىى اد م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ .تىىأ   يأالىىيم ا ي سىىإق، فىىإن  مىى  م 

 .ال ا.تت ل ف د  فيم ت تع فت الم دحا.ه، ميتر فلر . ك األاليم  مالت  عيت من خالب م
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 م.قدي ا   ن ي.يً يل ن ظلثيؤمن يقدح.ه ، فيلف د ال ي   هس   ال ات إادى م وليت ال  فيم ت ت  .عتإ م 

تقلر ا.ىىىث .علىى  معتقىدات الفى د مىن ذا.ىه  دح.ىه م ىأ الىىىت ل فىى د؛  ذلىىىك مىى اة مع ف.ى  ميمثلل ا.ىه،  

 (.2007المزحم ، التإ يق م بلي )فعىيب مال سىيئل التكتف.ىت ب األالفىإ معط.ىيت الإ.ئىت مىن خى

 ) (Alvarez et al., 2019موى د  مزمىىالم ظلفىيحز لىىي يئج الدحاسىت التىىإ  ىيم بلى ت نتىىظظ لمىي

تاح.بىىيو وىى   ي بىى.ن ال ال ا.تىىت م.قف.ىىز الطىىالا م.ع ملىىر، م ىىد موىىد ظنلىىي .ىىؤ   فىىإ اختتىىىيح  فيم تىى 

 فيم تى تظن  نىيه مال ىت بى.ن ال إلىأ Chase, 2008)) كمىي ظشىيحت نتىيئج  دحاسىت . ىت  الملنىت.

 م  ة األدال الإدنإ. ، احذ القم دحة ا.خي

تال ظ متىىت   مىىي . صىى م إلتىىه الدحاسىىيت اسىىتنتةم البياثىىت   إلىىأنيدًا اسىىت ال ا.تىىت فىىإ ا.خىىيذ القىى اح  فيم تىى 

 .ىىالا الثين يىىت ا.ىى ة    لعال ىىت ب.نلمىىي، مذلىىك مىن ظوىىل .فسىى.الملنىإ ممىىي دمي ىىي لدحاسىىت .إتعىت ا

، ا.ىىىىث لملنىىىىت المسىىىىتقإليسىىىىب المنإ التخلىىىىص الةىىىىيمعظم .قديىىىىد فىىىىإ اختتىىىىيح الملنىىىىت  م.ىىىى دد ر

لطىىىيلإ.ن فىىىإ الم ا ىىىت الثين يىىىت، ممع مىىىت ل لىىىف  مىىىيً ك نلىىىي ظ مىىىن خىىىالب خإ .لىىىي  البياثىىىت   م   ا ىىى

ر ظنل   م ا م البياثت   لنإ،، مدم مقدحة مع ر الطالا م أ ا.خيذ   اح ر المالقيدي م   األدبإ

طإتعىىىت العىىىيدات مالتقيل.ىىىد فىىىإ ل ن ىىى اً م ، ماسىىىتعدادا.لر   ىىىيدحين م ىىىأ .قديىىىد  ىىىدحا.لر مم.ىىى للر غ.ىىى   

يفظ م ىأ اإلحث الملنىإ .ف ض م أ األبنيل العمل يملنت اآلييل ماألوداد، يق.ث يق  التإ  مةتمعني

سىتيذ يعمىل فىإ النةىيحة، فىإ صىنيمت الق  يىيت، ماأل  مىع ميئ تىه ةد الملندى يعمىل  ل عيئ ت؛ فمثاًل ن

ي ممى   يً ك تى يً خت ىف اختالفىفىإ ملنىت .   د الفى  يعمىلقيسب يعمل فإ صىنيمت األا يىت م لى ا.....  مالم

، ظم هينيسىب حغبي.ى   ظن  مىي دحسىه  دحسه فإ الةيمعت،  بعد مي ب له من م م مولد مميب يلت ف 

 ر.م. لل، دمن م امية  دحا.لر م ألس ة .ف ض م ته ا نضميم لملنتليا ظن  
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ح يلقدحة م أ ا.خيذ القى اي  تليممال  ،تت ال ا.ت  التع ف م أ الفيم ت  ملل ا ويل ا تميم البياثت فإ     

-فىإ اىدمد ا.الملىي- ا.ث لر .ةد البياثت   ،الملنإ لدى .الا الثين يت العيمت فإ مدينت الخ .ل

 ييلبقث مالدحاست. ن معيً يلإ.ئت الف سط.نتت .نيملم المتغ.  فإ ادحاسيت 

 مشكلة الدراسة 
مخيصىىت .ىىالا الثين يىىت  ،ألفىى اد لىىدى ا ،مىىي زاب ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ مىىن ظ لثىى  القىى احات صىىع بتً  

 ظ ن يقىىدد   فلى  خىىالب  ىى   الفتىى ة القلىى. ة يةىىب   نلر فىىإ الم ا ىىت األسيسىىتت الع تىىي،العيمىت؛ مذلىىك كىى  

بمة د انتليئه من     الم ا ت   ،ختيح  الملنإ ال ي ستل ن م .بطًي فإ .خلله الةيمعإ  اقيً 

ن ختىىيحات م.كى  .م م الىز التىدحيب الملنىىإ نتىىت، ظسى. تقق ييلةيمعىيت األليديمتىىت،  ظم الك تىيت المل

يع امىل خيحوتىت . ىمل المقىتط الى ي يعىت   تىه يىؤ   ميتىأ     الملنإ غ.ى  ماضىقت يسىإب .أ   ىي،

يىىه، ييإلضىىيفت إلىىأ م امىىل داخ تىىت خيصىىت يىىيلف د، .دفعىىه فىىإ م ىىل ت التسىى   ييختتىىيح التخلىىص 

قىىأ مالزمىىت لىىه .ىى اب مملىىن ظن .بمىىن ال المنيسىىب مالملنىىت الم .بطىىت يىىه، ممىىي يسىىإب إشىىليلتت ل فىى د 

اتي.ىىه الملنتىىت، يق.ىىث .ىىنعل   ىى   اإلشىىليلتت م ىىأ األسىى ة مالمةتمىىع ظيضىىًي، إضىىيفت إلىىأ مىىي ينىىتج 

 منلي من إ داٍح ل   م مالةلد مالميب.

لىأ الدحاسىت مىن ومتىع األيعىيد، إتىيج الملنىإ .عتإى  مىن ظلثى  الملىيحات التىإ .ق  مليحة ا ختتيحإن   

التإ  د .ك ن ذات .أ .  سى ال مىن   يىب ظم التع ف م أ الع امل المخت فت خالب   ميل ن ذلك من

  .قتلىى  م ملنتىىت، مىىن يع.ىىد ممىىدى شىىدة  ىى ا التىىأ .  فىىإ .كىى ين مبنىىيل ا.ةي ىىيت الفىى د مخيصىىت ال

مم تىىىت ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ م ىىىأ . عتىىىت م.ثمتىىىف الطىىىالا يعىىىيلر الملىىىن المتىىى ف  مالمتطىىى حة، بىىىل 

يىىىيدة دافع.ىىىتلر، فمع فىىىت الطيلىىىب يقدحا.ىىىه ضتىىىت .قديىىىد  ىىىدحا.لر مم.ىىى للر مز الا كتينقلىىىني .ع ىىىتر الطىىى

 ، ماستعدادا.ه، يسيمد  فإ ا.خيذ   اح  الملنإ
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منلىىي،  ىى   ا متنىىي مىىن الع امىىل األسيسىىتت التىىإ .قىىدد إذا كىىين الفىى د سىىتختيح ظدال ملمىىٍت مىىي، ظم ف

ا.تىت ال   فيم تى تن ا لىه، لى ا فىإن الإ.ئىت مىمعتقدات الف د ا ب  دحا.ه التإ .عتإ  مق ح .عيم ه مع ال

ظيىي ) .لىي، مكتىف ي ىع من ميىدمم ن ذما.لىرميمل ملر فإ فلر كتف يطى ح األفى اد  ىدحا.لر مالثقىت ف

 (.2017الخ.ل، 

ت يىى ى يينىىدمحا ظن   سىىيمد الفىى د م ىىأ م اولىىت  محيت التىىإ .  مىى ح األسيسىىتت مالضىى  الىى ات مىىن األ   فيم تىى 

ي يإ لىىه الفىى د ملىىت  م ىىأ  ىىأ مقىىداح الةلىىد مالمثىىيب ة الىى  األملىىأ مالضىىغ و، م ىىإ .عتمىىد ييلدحوىىت 

مسىىت ى  نيمىىت الفىى د مىىن ذا.ىىه .قىىدد  تمىىي إذا كىىين الفىى د نيوقىىًي ظم    الم  ىىف نفسىىه، كمىىي يىى ى ظن  

 (.2016)ي سف، 

تفىىإ كتضتىىت . ظتىىف ال  نىىيه م ىىل تً  مبنىىيًل م ىىأ مىىي سىىإق حظت البياثىىت ظن   ال ا.تىىت فىىإ مم تىىت  فيم تىى 

 . لنإ لدى .الا الثين يت العيمتلق اح الما.خيذ ا

تالتعىى ف م ىىأ المم تىىه فىىإن م ىىل ت الدحاسىىت .تقىىدد فىىإ  ممال تلىىي ييلقىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ  ،ال ا.تىىت فيم تىى 

 .الق اح الملنإ

 :اآل.إ إلوييت م أ السؤاب ال ئت مب لك .قيمب الدحاست ا

فىإ مدينىت  ا ىت الثين يىت لما لىدى . بىت يلقىدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإي ال ا.تىت فيم تى تمي مال ىت ال

 م.تف   منه األسئ ت التيلتت:  .ل؟الخ

 أسئلة الدراسة 
 :األسئ ت اآل.تت منحاست ا وييت .قيمب الد 

 ال ا.تت  لدى . بت  الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل؟ فيم ت تمي مست ى ال -1

 مدينت الخ .ل؟ فإت الثين ي الم ا ت ا.خيذ الق اح الملنإ لدى . بت  مي مست ى القدحة م أ -2
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ذات د لت إاليئتت ب.ن مت سطيت دحوىيت . بىت الم ا ىت الثين يىت فىإ مدينىت  ل . ود ف م    -3

 ال ا.تىت، مممتىيى القىدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ .بعىًي لمتغ.ى ات  فيم ت تالخ .ل م أ ممتيى ال

المسىىىت ى مىىإ لىىىأل م، ع تالمسىىىت ى الت ،لىىيديمإالتقلىىى.ل األ ف، الفىى   الدحاسىىىإ،اللىىى   )الةىىن ،

 (؟تع تمإ لألا ال

ت وىىد مال ىىت اح.بي.تىىت بىى.ن ال ىىل . -4 ال ا.تىىت مالقىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ لىىدى . بىىت  فيم تىى 

 ؟الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل

تمىىىي مىىىدى مسىىىي مت ال -5 ال ا.تىىىت فىىىإ التنإىىىؤ ييلقىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ لىىىدى . بىىىت  فيم تىىى 

 ل؟فإ مدينت الخ . الم ا ت الثين يت

 أهداف الدراسة 

 ال ا.تت لدى . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل. فيم ت تمست ى الالتع ف إلأ  -1

التعىى ف إلىىأ مسىىت ى القىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ لىىدى . بىىت الم ا ىىت الثين يىىت فىىإ مدينىىت  -2

 الخ .ل.

تال ين يىىت م ىىأ ممتىىيى التعىى ف إلىىأ الفىى م  بىى.ن مت سىىطيت اسىىتةيييت . بىىت الم ا ىىت الث -3  فيم تىى 

قىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ .بعىىىًي لمتغ.ىىى ات )الةىىىن ، اللىىىف، الفىىى   ال ا.تىىىت، مممتىىىيى ال

 (.، المست ى التع تمإ لأل م، المست ى التع تمإ لألا ليديمإالتقل.ل األ الدحاسإ،

 إ لىدى . بىت الم ا ىتال ا.تىت مالقىدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنى فيم تى تالعال ت ب.ن الالتع ف إلأ   -4

 الثين يت فإ مدينت الخ .ل.

تلتعىى ف إلىىأ مىىدى مسىىي مت الا -5 ال ا.تىىت فىىإ التنإىىؤ ييلقىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ لىىدى  فيم تىى 

 . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل.
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 أهمية الدراسة 

ال ا.تىت  فيم ت ت  ال، م د الم ض ميت البقثتت ذات األ متت.كمن ظ متت     الدحاست فإ .نيمللي ألا

فىىإ اختتىىيح  الطيلىىب  القىى اح الىى ي سىى.تخ   . ييمتبىىيح ظن  لقىى اح الملنىىإخىىيذ اممال تلىىي ييلقىىدحة م ىىأ ا.

 ،الفىى د  م ىىأ ذلىىك القىى اح مسىىتقإل   ملنتىىه مىىن ظ ىىر القىى احات التىىإ يتخىى  ي فىىإ اتي.ىىه، ا.ىىث يت  ىىف  

 تر ي يسىيمد اختتىيح  السىمىك. يقضىإ  تىه مع ىر ظم ي.ىه فممدى نةياه فإ القتية الملنتىت التىإ سى  

ه لىىىه ظ دافىىى   م  .ققىىىق  ، لىىىد مالمىىىيب فىىىإ دحاسىىىت .خللىىىيت   .نيسىىىبه ىىىم مالةم ىىىأ مىىىدم إ ىىىداح ال  

 الملنتت.

 ظمً : األ متت الن  يت

 ث يقىىىمىىىن خىىىالب  الملنىىىإ مالقىىى اح ،تت ال ا.تىىى  فيم تىىى  ضىىى   ال. ىىىلل الدحاسىىىت إضىىىيفت مع  تىىىت لم   -1

 .ب.نلميالعال ت 

الم اضىتع التىإ لىر  ا.خيذ الق اح الملنإ مىن ة م أيلقدح ي  تت ممال تلي ا.ال  فيم ت تيعد م ض   ال -2

 .تنيمب فإ مةتمعني كث. اً .  

ت فىيتتر ال ئتسىم مىي مىن الم  ،ال ا.تىت، مالقى اح الملنىإ(  فيم ت تظ متت المتغ. ات التإ .نيملتلي،) ال -3

إ ضى ل المعتقىدات الى ات فىإ . ىل.ل ظدال الفى د، ففى فيم تى تأل متت ذلك  م ؛  حشيد الملنإ  فإ اإل

أل متىت القى اح الملنىإ لىدى األفى اد فىإ .قق.ىق م  ،بلىي الفى د  ت التىإ يقى م  ت السى  كت  ألن ىط.تقدد ا

 أن.نت، ايوتي.لر مشع ح ر ييلطم

 ؛الق وت فإ اتىية الطيلىب  ت الثين يت التإ .عتإ  من الفت ات م إ .الا الم ا   ،م.نت الدحاست -4

 .ةيمعتتل قتية الا ستعداد  مبدايت ،حستتالمد نلييت الم اال التع تمتت .عد فلإ 

  متت التطإتمتت ينتًي: األ
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مم تت ا.خيذ الق اح الملنىإ ذات .ىأ .  . يىل  لفم انتبي  الم شدين مالمع م.ن مالطالا إلأ ظن   -1

م ىىأ اختتىىيح  الطيلىىب   سىىيمد  سىى  ا ي  األمىىد .ىى .بط ييلعديىىد مىىن الع امىىل، لىى ا يةىىب المتىىيم بلىىي يأ  

الملنىإ ل لىدفت  القى اح   يذ  ت ه ا.خي.ه، مظ  ي  ه، مإملينمية  دحا.ه، ماستعدادا.ا الملنت األنسب يم  

 ظم ل ع  ائتت.

يملىىن ظن .عتمىىىد م .لىىىي مزاحة الت بتىىىت مالتع ىىىتر فىىىإ  ، يمىىىدة التىىىإ سنت صىىىل ال.لىىىي.عتإىى  النتىىىيئج  -2

لتي.ىه حشىيد الملنىإ مفعيالتىت اإل ا ح.قيل يمست ى خدميت الت وتىه ماإلحشىيد الملنىإ؛ خيصىت ظن  

 ثل     النتيئج.لم ميستٍ  يت مي .زاب فإ ايوتٍ الثين   فإ الم ا ت

 فرضيات الدراسة 

( بىى.ن مت سىىطيت دحوىىيت α≤0.05)  لىىتالد منىىد مسىىت ى  إالىىيئتتٍ  د لىىتٍ  ذات     . وىىد فىى م    .1

عىزى لمتغ.ى )الةن ، .  ال ا.تىت،  فيم تى تأ ممتىيى ال. بت الم ا ىت الثين يىت فىإ مدينىت الخ .ىل م ى

 مىىىإ  لىىىأل م، المسىىىت ى التع ت   ع تمىىىإ  ، المسىىىت ى الت  لىىىيديمإقلىىى.ل األالت      الدحاسىىىإ،الفىىىف، اللىىى  

   لألا(.

( بىى.ن مت سىىطيت دحوىىيت α≤0.05 لىىت )منىىد مسىىت ى الد  إالىىيئتتٍ   لىىتٍ ذات د    . وىىد فىى م    .2

عىزى .   ،. بت الم ا ت الثين يت فىإ مدينىت الخ .ىل م ىأ ممتىيى القىدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ

لىىىىأل م،  ع تمىىىىإ  ، المسىىىىت ى الت  لىىىىيديمإقلىىىى.ل األالت   ف، الفىىىى   الدحاسىىىىإ،ن ، اللىىىى  غ.ىىىى )الةلمت

 المست ى التع تمإ لألا(.

ت( بىى.ن الα≤0.05منىىد مسىىت ى الد لىىت ) إالىىيئتتٍ  لىىتٍ ذات د  اح.بي.تىىت   مال ىىت   وىىد   . .3  فيم تىى 

 إ مدينت الخ .ل.ال ا.تت مالقدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ لدى . بت الم ا ت الثين يت ف

يىت لدى . بىت الم ا ىت الثين   م أ ا.خيذ الق اح الملنإ    ييلقدحة    ال ا.تت فإ التنإؤ    فيم ت ت.سي ر ال  .4

 فإ مدينت الخ .ل.
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 دراسةحدود ال 
( فىىىإ مىىىداحى مدينىىىت مالثىىىينإ م ىىى  القىىىيدي م ىىى ،مد الب ىىى يت: .ىىىالا الم ا ىىىت الثين يىىىت  )القىىىد 

 الخ .ل.

 مدي يت . بتت م.ع تر الخ .ل. الثين يت فإت: المداحى القدمد الملينت

 .2021-2020القدمد الزمينتت: الفلل الدحاسإ الثينإ من العيم األليديمإ 

يلقدحة م أ ا.خيذ القى اح الملنىإ لىدى . بىت الثين يىت ممال تلي يل ا.تت ا فيم ت ت) التمد الم ض عت  قد لا

 العيمت فإ مدينت الخ .ل(.

ا.خيذ الق اح  مممتيى   ،تت ال ا.ت  الفيم ت   م إ ممتيى   ،المستخدمت ف.لي ييألدمات  الدحاست   لمي .قددت 

 الملنإ.

 مصطلحات الدراسة 
 ني:القرار المه

متعىىىددة الت .سىىىعأ إلىىىأ اختتىىىيح الإىىىديل األنسىىىب مىىىن بىىى.ن الإىىىدائل : "مم تىىىت فك يىىىت مم ضىىى عت ىىى 

عىيي.  .خىدم ذلىك، مبمىي متخ  الق اح، مذلك من . يق المفيضى ت ب.نلمىي، ييسىتخدام م  متيات ظميم  الم 

  .(90، 2010، )ا ز ا اوه متخ  الق اح" خيحوتت التإ .  اخ تت مال مف الد  يتميشأ مع ال   

م مت متس س ت من الخإ ات مالم ا ف المتع قت ييلعمل ال ي يق م يىه الفى د يأنلي مة  :م. ع   ف الملنت

مىن بى.ن العديىد مىن األشىىتيل ظم  ل  مفضى مااىد    ى  فلىىل   م ىأ مىدى اتي.ىه العم تىت، ب.نمىي ا ختتىيح  

 لسىل  ت فإ القتية التىإ .  اختتيح الملنت    مااد من الق احات الملم  فإن    ر       ن  الختيحات المتيات، مم  

 (.Abbasi, and Sarwt, 2014) المستقإ تت ل ف د  ق األ داف  .قق.

أ ممتىىيى القىى اح  ىىمالمبقىى ث قلىىل م .لىىي مةمىى   الىىدحويت التىىإ  ييأنىىه  و ائتىىي  إم.ع فىىه البياثىىت 

 .الملنإ الم ستخدم فإ     الدحاست
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 الذاتية: فاعلي ةال

ه م ىأ .ن ىتر ظممىيب الفى د اى ب  دح.ى امتقىيد  " :نلىييأ (Bandura, 2006, 307) م فلىي يينىدمحا

اإلصىىىى اح،  المثىىىىيب ة،   ، يىىىىؤ    ىىىى ا ا متقىىىيد فىىىىإ الت  عىىىىيت،  ا ختتىىىىيحات ا.ىىىىث م.نف.ىىىى  ي  مع.نىىىت 

 الخىىي    ال ىىخص  ىى  المسىىؤمب   ظن   ا متقىىيد   ميسىىيمد   ،ةظمىىيم األممىىيب المعقىىد مال ىىع ح ييلمسىىؤملتت 

  "هأ التط ح مالنم  العيم لمن ظمميله م 

ممىي يسىتطتع المتىيم  الفى د   مىن وينىب   ملكنلىي .قى ير    ،ةى د م ىيم  ميمىتٍ لتسىم م  "يأنلىي:  ع فلمي .  

 ،لم ا ىىىف اللىىىعبت مالمعقىىىدةيىىىه، ممىىىدى مثيب .ىىىه، ممقىىىداح الةلىىىد الىىى ي يإ لىىىه ممىىىدى م منتىىىه مىىىع ا

 (.329 ،2013ال. سف، )" ممقداح مقيممته ل ف ل

تىىيى م ىىأ ممالمبقىى ث .لىىي م  قلىىل  يالتىىإ  يت حوالىىد  مةمىى   يأنلىىي  لىىي البياثىىت  ظمىىي إو ائتىىًي، فتع ف  

 الدحاست.ت الم ستخدم فإ     ت ال ا.ت  الفيم ت  

 طلبة الثانوية العامة:

مىىن ممىى  ر، ماسىىب  ةيدسىىت م ىى  .مىى ا الس  (، مظ  10-1يسىىتت ) ىىر الط بىىت الىى ين ظنلىى ا الم ا ىىت األس

 ىت، اختيح .خللىه فىإ  ى   الم ا  د  يلب ن يم التع تر فإ المداحى ال .نتت الف سط.نتت يل ن الط  

إمي التع تر الثين ي األليديمإ، يف عته الع مإ مالع  م اإلنسينتت )األدبإ(، ممد.ه سنتين. ظم التع ىتر 

ممىىه الخمسىىت: صىىنيمإ، م.ةىىيحي، مزحامىىإ، مملنىىإ، م.م يضىىإ، إلىىأ ف   مينقسىىر ،الثىىين ي الملنىىإ

د   مالى ي يملىن  ،تى و.لإ(العيمىت )ال متقىين الثين يىت   الط بت  نىي ل تقىدم  مفند إ، ممد.ه سنتين، مي ع 

ع ىىىتر  بتىىىت مالت  )مزاحة الت  نيسىىىب .خللىىىلر عىىىيت مالك تىىىيت التىىىإ .  النىىىيوق.ن مىىىنلر يي لتقىىىي  ييلةيم

 (.2021لع مإ الف سط.نتت، العيلإ مالبقث ا
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 الفصل الثاني 
 النظري اإلطار 

، مك لك  ت مالق اح الملنإ  ت ال ا.ت  ت ل دحاست م إ الفيم ت  تتر األسيست  ي فيتنيمب   ا الفلل الم
 ذات الل ت الدحاسيت السييقت

 الذاتية  فاعلي ةال 
تيفال د .عىىى  المع فىىىإ  ال ا.تىىىت مىىىن الإنىىىيلات الن  يىىىت التىىىإ .قىىى م م ىىىأ ن  يىىىت الىىىتع ر ا وتمىىىيمإ   م تىىى 

السىى  ه، ا.ىىث يفتىى ض مضىىم ن  لفىىإ .عىىدي يً مسىىتط مىىيمالً . ىىلل  ؛ لك نلىىي(Bandura) لبينىىدمحا

فسىىىى  ال خلىىىىتت م ىىىىأ ظسىىىىيى المقتىىىى ى المع فىىىىإ ، مي ىىىى   الن  يىىىىت ظن الىىىىتع ر اإلنسىىىىينإ مع فىىىىإ

 .(2017)ص نتي،  مالثقيفإفيمل مع المقتط ا وتميمإ ن خالب الت  الملتسبت م مال ظيئف

ظميد .سم.تلي  هنع ر ا وتميمإ، ملكن  يت الت فم ييسر  ن  يت ييندمحا م   ظن  (  2017دبإ ) ب.نم   

  يىت الن مذلك لتضىم.ن التطى حات التىإ اققلىي فىإ ن  يتىه، مظن   ؛إلأ الن  يت المع  تت ا وتميعتت

لىىر يسىىتطتع ن فىىإ سىى  كتي.لر، يمعنىىأ ظن األفىى اد للىىر  ىى ى فعيلىىت   ظن  تىىت .تلىى ح المع  تىىت ا وتميع

 لي..ستةييت الم غ ا فمن ف   ادمث ا  ن .ن تر ب.ئتلر ميزيدم 

مالمقىىددات المنلةتىىت التىىإ .قىى م م .لىىي  ،  يىىت( ظ ىىر ا فت اضىىيت الن  2018ظبىى    ىىل  ) د ح م ىىد ظم 

مىن خىالب  ه  معى.ن، كمىي ظنىه م  وى    ه يلى ن لىه  ىدف  الن  يت المع  تت ا وتميعتىت، ظ ملىي ظن  السى 

كمىي  م أ القدحة م أ ممل ال م ز، كإ. ٍ  مالتنإؤ، ا.ث يعتمد ي للٍ   فك.  المستقإ إ  القدحة م أ الت  

الفىى د القىىدحة م ىىأ .ق .ىىل األفكىىيح مالخإىى ات ال ا.تىىت م.ق.تملىىي، مالقىىدحة م ىىأ التأمىىل الىى ا.إ،  لىىدى ظن  

فىىىى اد معىىىىيي.  ألا عيضىىى مىىىن السىىى  ه ماألفكىىىيح. ا.إ فىىىإ كىىىل  قلر الىىى   ت  الىىى ا.ىىىث .تىىىتح . ىىىك القىىىدحات  

تىيلإ يملىنلر بنىيل اىيفز ليم ىأ  ى   المعىيي. ، مب  يلً لىتت لسى  كلر، ميق مى ن بتق.ىتر سى  كلر بنىخش

ع ر من . يق المالا ت، فمالا ت س  ه اآلخ ين يملن لألف اد الت  م .   ه مي ولهالس   عذا.إ يدف
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ميسىىىىىمح لىىىىت مالخطىىىىأ، يق ىىىىل ي ىىىىلل كإ.ىىىى  مىىىىن ا متمىىىىيد م ىىىىأ الىىىىتع ر مىىىىن . يىىىىق المقيم منتيئةلىىىىي 

 .ل مليحات المعقدة علتسىيا السى ي يي

 عد  ال ا.تت .   فيم ت تظن  ال (Bandura, 1994)م ته ييندمحا ظلد   ي(  إلأ م2017لمي ظشيح ص نتي)

من سىى  ه  يت م.فسىى.  ي، مظنلىىي .تضىىًي فىىإ .قديىىد الطي ىىت الب ىىالمفىىيتتر التىىإ .مثىىل م كىىزًا حئتسىى مىىن

.ىىه، ممىىدى كفييتلىىي المبىىيدحة مالمثىىيب ة لىىدى الفىى د م.عتمىىد م ىىأ ظ فكىىيح الفىى د م.  عي.ىىه المتع قىىت يمليحا

  مف المقتطت.ق مع .قدييت الإ.ئت مال   يةل تعيمل بن

ت.إتعىىت .ق.ىىتر  ال لمىىي ظن   ، بنىىيًل م ىىأ مىىي م ىىأ مسىىت ى الدافعتىىت لىىديني ال ا.تىىت يتىى ه ا ىىيحًا   يىىتً  فيم تىى 

العمل؛ فعنىدمي نعتقىد ظننىي و.ىدمن فىإ ملىيم فإننىي نعمىل ف.لىي يلىل ن ىيو، منثىيب  م .لىي   نعتقد يل ن 

تييل م .فىىىع   كمىىىي ظن  الط بىىىت الىىى ين لىىىديلر اىىى    .حع بيت ، مالعلىىى  صىىىقتكينىىىم اللىىى  ملمىىىي   فيم تىىى 

م ىلال.لر ي ىلل  لقىل   سىت ا.تةتتيةىيد اإ إ، ملىديلر م منىت فىم .فىعٍ   ال ا.تت يقىددمن مسىت ى .مى قٍ 

 ى ن ميسى ، ميم. ت يسىل لتٍ  بت ال ين يعين ن من .دٍن فإ فعيل.تلر ال ا.تى  ظلث  د ت، ب.نمي يستس ر الط  

 (.2016)ي سف،  تميم يملمتلر مبي ة، ممدم ا إلأ الال

 الذات  فاعلي ةمفهوم 

ت دمح الق.ىى ي الىى ي الىى ات مىىن المفىىيتتر األسيسىىتت فىىإ م ىىر الىىنف ،  م. وىىع ظ م.تلىىي إلىىأ الىى فيم تىى 

  معتىيح النةىيق فىإ مخت ىف و انىب القتىية، .ؤديه فإ دفع الس  ه م. و.له ماستم اح ، ا.ىث .عتإى

 تإ يمت كلي فإ   احا.ه مس  كتي.ه فإ شتأ المةي ت.لاامتقيد الف د ي أن المليحات فلإ .تضمن 

 ال ا.تت فإ مدة .ع يفيت، كمي ي إ: فيم ت تيتةسد مفل م ال

 ال ا.تت: ت تفيم .ع يف ال
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التىىإ م  ،الىىىيم اللىىىيدحة مىىن الفىىىى د ألمةمىىى مت ا "ىليم ىىأ ظنىى  (Bandura, 1977)يع فىىىلي  يينىىدمحا  

فىإ التعيمىىل مىع الم ا ىىىف  مم منتىىه، ىيم يس  ك.ىىيت مع.نىىت.قح.ىه م أ العتقدا.ىه اى ب  د .عإىى  من م

 ".لمل ىف بليلمليم انةىيز اإلمىدى مثيب .ىه ، م اللعيا  .قىدي، م مالمعقىدةاللعإىت 

من يعد  يبم من ظيعيد ال خلتت،  بيحة  لي ع  ال ا.تت م أ ظن   فيم ت تل  Schwarze مين   ش اح. ز

غ ب م أ الم لالت اللعبت التإ . اوه الف د خالب م أ الت   ة، مفإ القدح فإ  نيميت ف ديت  .تمثل

. وتىه السى  ه مضىبطه مالتخطىتط  ال ا.تىت ينسىب للىي دمح   فيم ت تالتل فيت ال ا.تت، مظن .  عيت ال

 .(Schwarzer, 1999ال ا عإ له)

 يالتىإ يسىتخدملي فىإ إنةىيز مىى فىهممعيح  الفى د دحات  ى   "لىي( م ىأ ظن  2018:563يى ن  ) لمىي .ع فلىي

مىىىي يعت ضىىىه مىىىن م ىىىلالت مم اولتلىىىي  اخ إ يقدح.ىىىه م ىىىأ اىىىل  ي كىىىل إلتىىىه مىىىن ملىىىيم، مشىىىع ح  الىىىد  

ه مىن مص حة الف د من نفسه مشخل.ته، ف   كينم صى ح.   بتخطتط س تر مس  ه س تر، م إ فك ة

.خطىىإ اللىىع بيت م ىىأ .قق.ىىق ظ دافىىه مال صىى ب لطم اي.ىىه، م  ذا.ىىه إيةيبتىىت، سىى ف يلىى ن  ىىيدحاً 

 ،لكث.ى  مىن الم ىلالت  ض ، فسى ف يتعىه مىن نفسىه سى إتتً ت، مإن كينم صى ح.  المم اولت الم ل

 ."ه فإ م اولتليملن .سعفه  دحا.  

إلداحة م.نف.ىى  ي م ضىى ميت العمىل الالزمىىت الفىى د فىىإ  دح.ىه م ىىأ .ن ىتر  قىت  لىىي"ن  لمىي . عىى ف م ىأ ظ

 ر ييلنسىبت ل ت م.ى ، عماآلخ  "ليل  فيةيبإ م أ الط  إ   كإ يل ن  نيه .أ .    .  الم ا ف المستقإ تت

 .(Dimopolou, 2012: 509)المم ض ل م ي " 

يعمل م أ بنىيل الى ات  ،  ه اإلنسينإمقدد ملر من مقددات السنلي:" ال ات يأ  فيم ت تلمي .ع ف  

 مىىىن مليحا.ىىىه السىىى  كتت المط  بىىىت ل تفيمىىىل الفىىى د ميت  عىىىه ميعتمىىىد ي ىىىلل ظسيسىىىإ م ىىىأ مىىىي يعتقىىىد 

، مبيلتىىيلإ السىىعإ نقىى  اإليةيبتىىت لتقق.ىىق ه فىىإ زامىىت القتىىية اولىىتىىإ .ظمىىيم األاىىداث ال ، الكىىفل

  (.21: 2017 ال ات فإ شتأ المةي ت")ص نتي،
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متمىىىيد م ىىىأ معتقىىدات م.  عىىىيت الفىىى د يقدحا.ىىه م ىىىأ ا : "ظنلىىىي( 13 :2016) حانإالقىىى   م.ع فلىىي

القتي.تىىىت ا ىىىف الم   ىىىيت فىىىإ   المعم  ، ت الضىىىغ والىىىنف ، مبىىى ب الةلىىىد، مالمثىىىيب ة، مالمبىىىيدحة لم اولىىى

  ."ال. متت؛ من ظول .قق.ق مست ى ظفضل لة دة القتية

 الذاتية  فاعلي ةالأنواع 
 الذات العامة:  فاعلي ة

 تمىىي يتع ىىق يقدحا.ىىه م ىىىأ  ،الفىى د مىىن نفسىىه منلىىي معتقىىدات   المقلىى د   ظن   ( 2014لزيىىدان  )د اظفىىي

نفسىه يقدحا.ىىه م ىىأ  ت مىىنتقىداى معىى.ن ظم مىىي يم كىه مىىن معالىتع ر ظم ظدال سىى  ه مقىدد منىىد مسىت  

  محيت ل مقيف ت م أ مست ى مع.ن من األدال..ن تر م.نف.  مةم مت من األفعيب الض  

 Specific – Self Efficacy اصة:  ت الخالذا فاعلي ة

د، فىىإ ن ىىيو مقىىد  مقىددةٍ  لىىي ظالىىيم األفى اد الخيصىىت مالم .بطىىت يمقىدح.لر م ىىأ ظدال ملمىىتٍ يقلىد من

 .(2018المعيد ت( )دبإ،  -رال سست )ضتيت  ماللند مثل ال يي

 الذات القومية: فاعلي ة

تال ىىد .ىى .بط   ،لىىي، مثىىل: انت ىىيح التكن ل وتىىي القديثىىتالق متىىت يأاىىداث   يسىىتطتع األفىى اد م . فيم تىى 

 ،رمالتغ.  ا وتميمإ الس يع فإ ظاد المةتمعيت، ماألاداث التإ .ة ي فإ ظوزال ظخ ى من العيل

إلسىىيبلر ظفكىىيح ممعتقىىدات مىىن  م ىىأ فىىإ الىىداخل، كمىىي .عمىىل ت ىى ايع يىىأن  مالتىىإ يلىى ن للىىي .ىىأ .  

 (.2011المل ي، ) ظنفسلر ييمتبيح ر ظصقيا   متت ماادة ظم ب د ماادٍ 

 الذات الجماعية: فاعلي ة

ت( " ظن ال2014مىى ن ) يىى ك  ظبىى  الةميعتىىت  ىىإ مةم مىىت .ىىؤمن يقىىدحا.لي م.عمىىل فىىإ ن ىىيم  فيم تىى 

ظفى اد  ى    فيم تى تالةميمىت .كمىن فىإ  فيم ت ت، مظن و مح منلي  ا  يمإ؛ لتقق.ق المست ى المطوم
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الفىى ز م ىأ الف يىىق المنىىيف ، مقدح.ىىه فىإ إ الةميمىت. ممثىىيب ذلىك ف يىىق كى ة القىىدم إذا كىين يىىؤمن فى

 .مالعل  صقتح ،وميعتت م .فعت فيم ت ت تلبح لديه ب لك 

 الذات األكاديمية:  فاعلي ة

يعىىدد مىىن    ى ا ف.لىىي، م ىىىإ .تىىأغىالتع تمتت يمسىت ييت م   ملي د لقدح.ه م أ ظدال الملفا  ه إ إدحا

لىيديمإ ل تقلى.ل ألا ا سىتعداد  .ن، مسىىت ى الداحسىى، ممىى  الدحاسىإت منلىي: اةىر الفلىىل  االمتغ.ى

 (.2018إ )دبإ، الدحاس

 الذاتية المهنية: فاعلي ةال

لملنىىإ، مالتطىى ح الملنىىإ، اح االقىى  ييلسىى  ه المتع ىىق يي.خىىيذ  امتقىىيد الفىى د يمىىدى  دح.ىىه م ىىأ المتىىيم

 مالمليحات،ميتضمن التط ح الملنإ .ك ين قتر ما.ةي يت ايةيبتت نق  العمل، .ط ي  القدحات 

 الذاتية  فاعلي ةمصادر ال
ال ا.تت .ستمد   .لي من خالب ظحبعت مليدح ل مع  ميت، مفإ   ا اللدد   فيم ت تال  ظلد  ييندمحا ظن   

 ح:مليد ك ال( لت 2017) يحت ظيي الخ.لظش

 ىىإ الخإىى ات التىىإ يلتسىإلي مىىن خىىالب مالا ىىت ظدال النمىى ذج  :خإىى ات الىىتع ر غ.ىى  المبيشى ةظ ملىي 

مىىن مسىىت ى كفىىيلة ال ىىخص،  فىىإن  م ىىي د.ه م ىى  يخفىىق  يً دال يىىه، فك مىىي كىىين النمىى ذج   يبىىما  تىى

تيىىىؤدي ذلىىىك إلىىىأ انخفىىىيض مسىىىت ى ال إ يلىىىد   ىىى ا األمىىى  فىىى م الاىىىظ.ال ا.تىىىت ل  ىىىخص ال فيم تىىى 

لىىديني مىىن القىىدحات نفسىىلي الم وىى دة لىىدى اآلخىى ين، ممثىىيب ذلىىك امتقىىيد  ف التىىإ نعتقىىد ف.لىىي ظن  م ا ىىال

 .صعبت مندمي يق لي زم. ه يلل سل لت حييضتتٍ  إملينتت ا ه لمسألتٍ الطيلب ي

خإى ات النةىيق   ىإ . ىك التةىيحا التىإ .قتى ي م ىأ  :.ةيحا اإلنةيز النيوقت ظم خإ ات الىتملنم 

د، فيلنةىىىيق فىىىإ ملمىىىت سىىىييقت ي لىىىد النةىىىيق فىىىإ ملمىىىت  اقىىىت، ا.ىىىث .ىىىؤ   . ىىىك الفىىى  بلىىىي التىىىإ مىىى   

، م.تأ   يعدة م امىل ظ ملىي صىع بت ظم سىل لت الملمىت، فنةىيق  ات ال  فيم ت تالخإ ات م أ مست ى  
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تالفىى د فىىإ انةىىيز الملىىيم اللىىعبت يلىى ن .ىىأ .   ظلثىى  فىىإ حفىىع معتقىىدات ال .تىىت مىىن الملىىيم ال ا فيم تىى 

 السل ت.

ل  يمثل التأ . ات ا وتميعتت ال ا.تت، ف  فيم ت تيعتإ  ملدح من مليدح ال اإل ني  ال ف إ  ي ظن  لم

ال ا.تت، فيلت ةتع ال ف إ ال ي يت قي  من اآلخ ين ا ب  دح.ه م أ المتىيم يملمىٍت مىي   ت ت  فيمم أ ال

تًي م ىأ ق ي ات من اآلخ ين التإ .ؤ   سى ب. لل دافع له. ظم الت الى ات  فيم تى ت   الفى د، .تىأ فيم تى 

 ثقت يه. يمدى دحوت ملداقتت ال خص ملدح ا  ني  ممدى ال -إيةييًي ظم س بيً -ييإل ني  ال ف إ 

ممىىي .ت كىىه فىىإ  ،ماإلولىىيد . ىى.  إلىىأ اىىي ت الق ىىق مالضىىغ و النفسىىتت  ما سىىتثيحة العي.ضتىىت، فلىىإ

تمعتقىىدات  ظن .كىى ن .  عىىي.لر غ ىىب ًا ياىىيد  خ فىىًي شىىديدًا م  قىىيً  األفىى اد الىى ين يخإىى من م الىى ات،  فيم تىى 

ت ىأ ، مكىى لك الدافعتىىت المدحكىت لالسىىتثيحة .ىىؤ   متً اى ب فىىيم .تلر ال ا.تىىت منخفضى الفىى د؛ فىىإذا  فيم تىى 

فمن المت  ع ظن   .تأ   فعيل.ته س بًي بل .زيد اتأ  ،  .إتعإ  من الف ل ظم   الخ فً  د ظن  ظدحه الف   

 نه من النةيق.يإ ب الةلد ال ي يمل

ال ا.تت يملىن .ط ي  ىي مىن خىالب خإى ات اإل.قىين، مخإى ات اإل ييىت التىإ يلى ن   فيم ت تالإن  مليدح  

 (.2018ا وتميعتت المقتطت ييلف د )ال ييبإ،  ملدح ي الإ.ئت 

ًا م ىأ إصىداح  ىيدح  الطيلىب   الى ات .ةعىل   فيم تى تمليدح  .عدد   ظن   مبنيًل م أ مي سإق . ى البياثت  

تم ىىأ مسىىت ى ال الىىرٍ  ت؛ ا.ىىث ظن  النةىىيق يعىىزز ا اسىىيى ييللديىىه.تىىت ال ا فيم تىى  ال ا.تىىت، ظمىىي  فيم تىى 

تلك مالا ىىىت نةىىىيق اآلخىىى ين يزيىىىد مىىىن الاإلاسىىىيى، مكىىى  تق ىىىل مىىىن  ىىى ا  الف ىىىل ماإلخفىىىي    فيم تىىى 

 ىةتع يملىنلر مىن النةىيق مالت   ف ىإ  ال ا.تت، مالعل  .ميمي مند مالا ت الف ل، كمي ظن اإل نىي  ال   

فسىىتت مالفسىى. ل وتت السىى تمت .ىىؤ   قىىدم، مظخ.ىى ًا القيلىىت النأ الت   م ىىيفزاً اىى فىىإ ظدال الملمىىيت، ميلىى ن 

 .ت .ؤ   س بيً غ و النفست  مالض   نفعيلت تيدحة، مالإنتت ا ليم الل  لمدحكت ماألام أ ال ات ا يةيبتيً إ
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 الذات  فاعلي ة أبعاد 
  إ:تت م ل كفيلة ال ا. ظيعيدٍ   ت ال د  اد   (Bandura)( ظن  ييندمحا 2017ظمضح الإدي ي )

ت ىىدحة ال ت: ميعنىىإ مىىدى  ىى ة ا متقىىيد ييل فيم تىى  د  ىى ا البعىىد قىىد يتم لقىىل الم ىىلالت المخت فىىت،   فيم تىى 

لىعب، كمىي لل إلىأ ال  السى   مىن   م .بىتً  من خالب صع بت الم  ف، ميتضح   ا مندمي .كى ن الملىيم  

لىىىدى ف  دحوىىىت الخإىىى ة مالملىىىيحة يعىىى ف ظيضىىىًي يمسىىىت ى صىىىع بت الملمىىىت، ميقىىىدث  ىىى ا اىىى.ن .ىىىنخ

  اد،  تعةزمن من م اولت التقدي.األف

الى ات  فيم تى تنتقيب ه فإ الم ا ف المت يبلت، ظي ا دحة الف د م أ ظن يعمر  دحا.م.عنإ  العم متت:  م 

مىن  كيم ىتٍ  ظم يملىن .عمتملىي م ىأ مةم مىتٍ  .كى ن خيصىتً  من م  ف آلخ  م ييه.  تملن للىي ظن  

 الم ا ف.

أ منىد موى د خإى ات متني ضىت، م ىأ الى غر ت اتى  الفيم تى   بىيت  لىأ  عىد إي .   ى ا الب  الق ة:  لثبيت م ما

 م أ المقيممت. ال ا.تت الق يت ظلث   دحةً  فيم ت ت  عيت المن مو د خإ ات متني ضت، فت

ت ىىى ة ال ىىىع ح ييل ظن  ( 2016ذكىىى ت ي سىىىف )  مالقىىىدحة ،خلىىىتت .عإىىى  مىىىن المثىىىيب ة العيلتىىىتال    فيم تىىى 

 فيم ت تس ف .ؤدى بنةيق، فيألف اد مع   ة ا متقيد ييللتإ يم امن اختتيح الملالتإ .ملن الم .فعت 

تالمعتقىدات الضىعتفت مىن الاولىت األدال اللىعب. م ىأ ملىى  فىىإ م   ثىيب من ال ا.تىت لىديلر ي  فيم تىى 

 .ظدال ملمت مع.نتمثل ف ل فإ .ةعل الف د ظلث   يب تت ل تأ   يمي يالا ه التإ 

 ني إلنساذات في السلوك اال فاعلي ةتأثير 
تاسىىيى ي اإلحا ظن  ينىىدم  ى ييىى مىىن  ه كسىى  فىىإ . يقىىت .فك.ىى   م الىى ات مىىن .ىى ف األفىى اد يىىؤ     فيم تىى 

 ت:ت م امل حئتسخالب ظحبع

ممع فىىت  مىىن خىىالب  دح.ىىه م ىىأ التفك.ىى ، التنإىىؤ ييألاىىداث ال ىىخص  يسىىتطتعت: المع  تىىالع امىىل 

م ىىأ  عتمىىد  تىىت .ل. مفىىإ القتىىية ا م ا ىىفمىىن ال فكث.ىى   ، الع امىىل المؤديىىت إلىىأ م ىى    ىى   األاىىداث 
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ف ىىىل فىىىإ  سىىىينإ، مكىىىل  لتق.ىىىتر األاىىىداث م.ن ىىىتر السىىى  ه اإلن ؛ا سىىىتد ب مىىىن .ىىى ف األشىىىخي  

تمىىن  ف  ضىىع  العم تىىيت المع  تىىت ا سىىتد لتت ي   الىى ات، م ىى ا م ىىأ ملىى  األشىىخي  الىى ين  فيم تىى 

ال ا.تت  فيم ت تلل  ع ح يي استعيدةً  ظلث   ال ا.تت، مال ين يل ن ن   فيم ت تلديلر م منت فإ ال ع ح ييل

 (.2017ل )ص نتي، فإ اي ت الف 

 لى لك، ،مضىبطه م ىأ .ن ىتر السى  ه ال ات ييل ع ح، فل  يعمل تفيم ت  .تأ     :م امل الدافعتتم 

وىىىب م ىىىأ األفىىى اد التمتىىىع يقىىىدح مىىىن الدافعتىىىت التىىىإ .سىىىمح للىىىر ييل صىىى ب إلىىىأ نتىىىيئةلر   يممىىىي 

 دح.ه م أ الت وته  ن  م  ، م.زيد إلنةيز د لالف من دافعتت  ال ات .زيد    فيم ت تيمعنأ ظن  ط  بت،  الم

 (.2017ال ا.إ )الإدي ي، 

مالقىي ت  مالضىغط  ال ات يل ن له .أ .  م ىأ كمتىت الق ىق فيم ت تاإلاسيى ي:  انفعيلت تل  امم  م 

تا  ، ماألفىىى اد الىىى ين ، مذلىىىك منىىىدمي . اوىىىه األشىىىخي  اىىىي ت مم ا ىىىف صىىىعبتاألخىىى ى  نفعيلتىىى 

 ،. ىىك الم ا ىىففىإ  اللىىعبت   يضىط ب ن انفعيلتىىيً  م ا ىىفللىت ام اون م ىىأ م  ىيدح عتقىدمن ظنلىىر ي

غط مالق ق يتأ  من يسل لت يقي ت الض   ،ميلتتٍ  ذاتٍ  فيم ت ت ين   يتمتع ن ياألف اد الب.نمي نةد  

  (.2017)ص نتي،  عبت التإ . اوللرالل  لم ا ف  فإ ا

مىىن خىىالب .عىىدي لر  ، ي.لراتىى التىىأ .  فىىإ شىىخي  األ ع : يسىىتطتم امىىل ذات اللىى ت يي ختتىىيحم 

تمضىىبطلر لإ.ئىىتلر، فيإلاسىىيى ي الطىىالا لألن ىىطت ماأل ىىداف  فىىإ اختتىىيح ح  الىى ات لىىه دم  فيم تىى 

 (.2018)م إ،  نةيز الملم يت التإ ي ك  ف ن بليإص اح ر م أ مإ

تي لمىىي ظن اإلاسىىيى يلىىت فىىإ ا.خىىيذ  ىى االىى ات لىىه دمح فىىإ  فيم تىى  حات مدحمسىىت فىىإ الم ىىيحكت الفع 

  (.2017كتف الملنإ )ظيي الخ.ل، مالت   إ  لملنا ختتيح ا

الىىىى ين لىىىىديلر شىىىىل ه فىىىىإ  ىىىىدحا.لر    ظن  األشىىىىخي   (Gwenaelle)ظشىىىىيح و.ىىىى ن.ال مإلىىىىأ  ىىىى ا 

ت   ي األفىى اد ذم  تلر، فىىإ المقيبىىل فىىإن  يتفىىيم  ن و.ىىدا مىىع ب.ئىى  .كىى ن لىىديلر اختتىىيحات   ميلتىىتٍ  ذاتٍ  فيم تىى 
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.تع ىىق )ا ختتىىيحات( ييلمةىىيب منىىدمي صىىت د خيالفىى  للىىي نتىىيئج و.ىىدة فىىإ اتىىية  يعضىىلي لث.ىى ة، .كىى ن 

 (.(Gwenaelle, 2010 الملنإ

 الذات فاعلي ةخصائص 

تل الىى ات خلىىيئص ميمىىت، .ضىىمن معتقىىدات الفىى د مظاليمىىه مىىن مسىىت ييت  دحا.ىىه مإمليني.ىىه  فيم تىى 

م ظ  سىىىتت ظ م مق تىىىت ، سىىى ال كينىىىم نفمىىىن ا سىىىتطيمت مم ىىىيم  . ممىىىن . ىىىك الخلىىىيئص موىىى د  ىىىدحةٍ 

فىإ ظدال ممىل مىي،  افعتت فىإ الم  ىف، م قىت ال ىخص فىإ النةىيقفت  إلأ . اف  الد  إضي  وتت،فس. ل  

الى ات، مىن خىالب .فيمىل الفى د مىع  فيم تى تع ظدائه فإ المستقإل. كمىي .متىيز م دح.ه م أ .نإؤ م.  

بىىد ظن .علىى  الت  عىىيت الإ.ئىىت ممىىع اآلخىى ين، ممىىن خىىالب التىىدحيب مالتسىىيا الملىىيحات، كمىىي ظنىىه  

 م .فعىتٍ  ذاتٍ  فيم تى ت  ي خص .  ىع  القمتمتت، فمن المملن ظن يل ن لىدى ال ى    مامليني.ه   خص ة ال دح 

 (.2014)ظب  م ن،  م.ك ن إمليني.ه   . تً 

 ة ة الذاتي  الخصائص العامة لمرتفعي الفاعلي  
بلىىىي مىىىن  لىىىفيت يتم.ىىىزمن ت، يتمتعىىى ن يت ال ا.تىىى  الط بىىىت الىىى ين يتمتعىىى ن بدحوىىىت ميلتىىىت مىىىن الفيم تىىى  

المسىؤملتت، ميمت كى ن  .قمىل    ىأم ف  بدحوت ميلتت، ملديلر القدحة  قت ييلن  تم.زمن  ييلث  لر ير، فغ.  

يمثيب ة ميلتت فإ م اولت العمبيت، مليحات اوتميعتت م دحة م أ الت اصل مع ا خ ين، ميتم.زمن 

تط خطىىعىى ن ييلقىىدحة م ىىأ الت  متيتم ، ظنىىه غ.ىى  كىىيفٍ م.قمىىل الضىىغ .يت،  ميفسىى من الف ىىل ل ةلىىد 

 (.2016قإل )مإ د،  مستل

 ة ذاتي  ة الالخصائص العامة لمنخفضي الفاعلي  
ال ا.تت المنخفضت الى ين   يثقى ن  فيم ت ت( ظن  نيه سميت يتم.ز بلي ذمي ال2011ظشيح ملبح )

يت يقىىدحا.لر، .تمثىىل فىىإ ظنلىىر يستسىى م ن  يسىى مت، ميإتعىىدمن مىىن الملىىيم اللىىعبت، ملىىديلر .م اىى



 

24 
 

لتىىإ شىى ت، كمىىي ظنلىىر مىىن اللىىعب ظن ي اولىى ا العمبىىيت، ماللىىعيا االفييئج منخفضىىت، ميلتمىى ا ييلنتىى

 يا مالق ق..ك ن ظميملر، ميقع ن يسل لت ضقييي لإلوليد ما لتئ

 القرار المهني 
التع ف م أ مي يمت كه من .ي ىيت م ىدحات فإ  دمح ظسيسإ فإ مسيمدة الطيلب   إلحشيد الملنإل 

اختتىىيح مسىىتقإ ه م .قق.ىىق التكتىىف الت بىى ي فىىإ  طيلىىب د الممىىي يسىىيمم اي.ىىه  محغبي.ىىه مم ازنتلىىي يط

المةىىىي ت الدحاسىىىتت يمىىىي يىىىتاللم مىىىع  دحا.ىىىه ماسىىىتعدادا.ه دير المع  مىىىيت المتىىى ف ة مىىىن الملنىىىإ، م.قىىى

)الخيلىىىىدي مالع مىىىىإ،  مم. لىىىىه م.م اي.ىىىىه، فىىىىإ ضىىىى ل ايوىىىىيت المةتمىىىىع ممتط بىىىىيت سىىىى   العمىىىىل

2011.) 

م دحا.ىه  ،( فىإ فلىر نفسىهسىيمدة الف د)نيشى   ظم حاشىد  تىت ممم   يأنه"  حشيد الملنإته ماإلالت و  ف  ي ع   

ييلمع  مىىيت اىى ب الدحاسىىيت الملنتىىت ظم اىى ب الملىىن المتىى اف ة فىىإ ب.ئتىىه، مشىى مو   لىىه، م.زميىىد مم.

  ىىىإ ف.لىىىي، مىىىن ظوىىىل .مل.نىىىه مىىىن ا.خىىىيذ  ىىى اح  فىىىإ اختتىىىيح الدحاسىىىت خ ب ف.لىىىي ماإلمىىىداد للىىىي مالت  الىىىد  

 .ه فىىإ م اولىىت الم ىىلالت التىىإ .عت ضىىه فىىإ ظ نىىيل .أ . ىىه ظمسىىيمد ، ممالملنتىىت، ظم الملنىىت بنفسىىه

مم ىأ  ،عيدةم تىه ييلسى   ، مبمىي يعى د  خلىإ  ضىي الملنىإ مال   فىه م.قق.ىق ال   مم ه، يمي يؤدي إلىأ .كت  

 (.37 ،2014ييلفيئدة مالمنفعت" )ام د،  مةتمعه

نتىىىيت ظم التقظم  مىىىن العم تىىىيت  مةم مىىىتً  ظنىىىه م ىىىأ (Mtemeri, 2017) متم.ىىى ي  فىىىهلمىىىي م   

 م ىىىأ مع فىىىت الىىى ات، مفلىىىر .إتعىىىت الملىىىن، الخىىىدميت المتعىىىددة الملىىىممت مىىىن ظوىىىل مسىىىيمدة الفىىى د 

 م.ط ي  مليحات ا.خيذ   احات ملنتت مستن. ة.

 وجيه المهني فوائد الت  
 :(2015)كمي ظشيح إل.لي م دة  ، وته الملنإ.تمثل ف ائد الت  
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ميىىىى ائر المتط بىىىىيت الملنتىىىىت  ،ي.ىىىىه.م ادمر مسىىىىيح ملنىىىىإ يىىىى ب م ىىىىأ اختتىىىىيحمسىىىىيمدة الطيلىىىىفىىىىإ 

ل ضىىىع ظ ىىىداف ملنتىىىت ما عتىىىت ممدحمسىىىت،  ، دحا.ىىىه يلىىىب مىىىن الت ىىىيف  لط  .ملىىى.ن ا، م ما وتميعتىىىت

ف  مىىىن قىىىت يىىىيلن   ا.إ مالث  قىىىدي  الىى  .نمتىىىت الت  ، مالعمىىىل م ىىأ مالتخطىىتط لم ىىى م  مسىىىتقإل ملنىىإ نىىىيوح

فىإ ا.خىيذ القى احات  فيم ت تً لف د ظلث  ح اتلبل؛ ت مالم. ب ال ئت لف دي  ع ف م أ الم كيت اخالب الت  

.عزيىز نقىيو القى ة فىإ ب.ئىت العمىل  ، كمىي يلىدف إلىأتقيل الملنإ مالتط ي  ال ظتفإالتإ .تع ق يي ن

قديىد مىن نسىبت التخ ىإ المسىي مت فىإ الت  ، م ع.د الملنىإ  من ظول .قق.ق التط ح ما ح.قيل م ىأ اللى  

. عتىىت ظملتىىيل األمىى ح بىىدمح ر فىىإ إحشىىيد ظبنىىيئلر  م ىىأ ، مممىىلممىىدم ال ضىىي الىى ظتفإمىىن الدحاسىىت 

ات تت ما.خىيذ ظي .غ..ى  دمر األف اد فإ .ط ي  اتي.لر الملن  ، م  وته من ظول التف   الت    ممدى ظ متت

 يط يقت نيوقت مس ست.  وته ال ظتفإ  .قق.ق مم تت إميدة الت  ، م يةيبتت ض محيتإ

ذم ظ متىت فىإ اتىية الفى د  إ السى ترلملنىاح ا(، ظًن القى  Longston, 2012م ىد ظمضىح ل نةسىتن )

فىىإ اختتىىيح .خلىىص ظم ملنىىت  صىىع بتً  الثين يىىت ، م ىىد ي اوىىه  ىىؤ ل الط بىىت  مخيصىىت . بىىت الم ا ىىت 

م.ق .ىل سى    ،ل ى ات  .تضىمن .ق ى.الً  من مت   منيسبت، ميقتيو ن إلأ اإلحشيد الملنإ، م   مم تت  

ات الف د التإ .تمثل ييلقدحات ماأل داف لر ذ ب فمن خال، بطت يقدحات الط بتالعمل ظم الملنت الم .

خللىيت مالم المىت م أ .ق .ىل الت   ا.خيذ الق اح الملنإ المنيسب، م.ك ن لديه القدحة  مالمتر م ل ا  

  .ب.ن اختتيح  ل تخلص الدحاسإ مملنت المستقإل

يح اختتىم أ يذ الق اح الملنإ، م دحة . ك األ داف يلبح لدى الطيلب مليحة ا.خ.قق.ق  من خالب  

 األنسب من الإدائل.

 مهارة اتخاذ القرار المهني
ا يةيبتىت نقى  القى اح، مالمنطمتىت فىإ الختىيح، مالقىدحة فىإ   مليحة    الق اح الملنإ يأنلي  ف مليحةع   .    

يسىعأ للىي، .قديد المسيح، مالقدحة م أ .لىنتف الإىدائل المتعىددة، مالقىدحة م ىأ .ق.ىتر الملنىت التىإ 
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)اللىىىيمدي،  م ىىىأ ا.خىىىيذ القىى اح الملنىىىإ المنيسىىىب  ستلىىىبح الفىىى د  ىىيدحاً  يحات الملىىفعنىىد .ىىى ف   ىىى   

2012.) 

نفسىىتت  ه يملىىن .ع يىىف ملىىيحة ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ يأنلىىي "مم تىىت  ( إلىىأ ظنىى  2010مي ىى.  السىى او )

أ ظسىىيى مىىن سىى  كتت مع  تىىت .لىىدف إلىىأ ا.بىىي  . يقىىت م متىىت فىىإ ومىىع المع  مىىيت مالققىىيئق م ىى

ب من الإدائل المتيات  إلأ ايةيد مدد من الإدائل،  ر اختتيح الإديل المنيسص  ً .  م الت ك.ز مالتفك

 ".فإ م  ف مع.ن مالعمل م أ .نف.  

 مىىدة ملىىنالفىى د لملنىىت المسىىتقإل مىىن بىى.ن ( م ىىأ ظنىىه "مم تىىت اختتىىيح 2007) تمىىي م فتىىه عبييديىىت 

تلى ن ل؛ ف.لىي ظاسىن إنتىيجقىدم ظن يم ىأ  ،مع.نىت  ظم ملنىتٍ   فىتٍ مظت  ل غلٍ ؛  مت ف ة فإ متنيمب اختتيح 

 إذا يتققىقم ،  ميمىلٍ  م  ان ظ ر األ ىداف التىإ يطمىح للىي كىل     ،ظلث  حضأ من ذا.ه ممن مظتفته

لين اختتيح الف د لملنت المستقإل متنيسبي مع م. له ، استعدادا.ه إمليني.ه محغبي.ه مذلك من خالب 

 ا ع ظي مع فت  دحا.ىه القمتمتىت حض ال أ ظيه مالمتيم  ممي  يستطتع  ،تت حة ذا.ه القمتملإدحاله ل

  ."إلأ دحوت اإلبدا  ميحسته الملنتتلتلل من خالب م؛ 

 ظريات المفسرة للقرار المهني الن  
لىىأ القىى اح الملنىىإ الىى ا عإ، الىى ي يقىىدد   يتىىىه إ.ملنىىه مىىن ال صىىى ب مىىدة م ااىىل ي الطيلىىب   يمىى    

تتيح الملنإ المإدئإ،  ىر م ا ىت الم.ى ب ا خا ت اال: م ا ت التخ.ل،  ر م  الملنتت. مظمب     الم  

 .(2010)العطيى، ا ت القدحات،  ر م ا ت المتر،  ر .أ.إ م ا ت ال ا عتتالملنتت،  ر م  

 م د فس ت العديد من الن  ييت الملنتت خط ات مم اال ا.خيذ الق اح الملنإ، مظ ملي:

 (Krombiltse and Swaranson, 1974) ون أوال: نظرية كرومبلتز وسورانس

ا ختتىيح مىن بى.ن الإىدائل الملنتىت  ا يىت   فى دٍ لكىل   فىإ ن  يتىه م ىأ ظن    مس حانسى ن   ك ممإ تىز  ظلد   

 ىد اسىتطي  ه ال ضىي مالسىعيدة التىإ ين ىد ي، م مع م. له محغبي.ه، م.ققىق لى مالتإ .تفق    ،المط مات
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 إ مىىين تضىىمنتىىإ . ات ا.خىىيذ القىى اح الج لخطىىنمىى ذ  .عمىىتر   ( 1974ل ممإ تىىز مس حانسىى ن مىىيم )

 ىىطت ديىىد ال  ىىم ما لتىىزام الزمنىىإ، .قديىىد األن.تمثىىل فىىإ: ).قديىىد الم ىىل ت ماأل ىىداف، .ق خطىى ات 

المط  بىىت، ومىىع المع  مىىيت م.نف.ىى  األن ىىطت، مني  ىىت المع  مىىيت م.ق . لىىي، إمىىيدة .ق.ىىتر الم ااىىل، 

 .(Zunker, 2001مص ً  الق اح األملإ( )

 Holland (1914-1841) ية هوالند: نظر ثانيا

 1969األم يلىىإ  وىى ن    نىىد مىىيم ) ن ىىأت ن  يىىت ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ م ىىأ يىىد مىىيلر الىىنف 

Holland, )  األشىخي  يم. ى ن ل ملىن المخت فىت اسىب   م.قى م الن  يىت م ىأ افتى اض ظن  ،    ند

ين الى   ف اد فىيأل،  منيسىبتمع.نتً  نتتً مل لكل نمط فإ ال خلتت ب.ئتً   ظنميو شخلتي.لر، مبيلتيلإ فإن  

 (.2014)ن اف ت،  ةيايً ن  ر ظلث    يختيحمن العمل فإ ب.ئيت ملنتت م يبلت لنمط شخل.تلر

 نم ذج     ند فإ ا ختتيح األليديمإ الملنإ ظ ر خط ات  (2011مظمحد العزيزي)

خلىىىتت، مالملىىىيحات،    ال ميت الخطىىى ة األملىىىأ: التق.ىىىتر، ميقلىىىد يىىىه .ق.ىىىتر األ ىىىداف الت ب يىىىت، مالسىىى   

ت، أل ىداف، مالمقىييت  الملنتىىم.مىيحين الت ىىيف المىتر ما الفى د، مذلىك مىىن خىالب ظن ىطتٍ  لىدى لمىترما

 م.ق .ل م.زات مصفيت الملن الم غ بت، ظم .ميحين الت يف المليحات ال ا.تت.

ال  الخطىى ة الثينتىىت: ا لت ىىيف، ميىىتر ف.لىىي الت ىىيف .خللىىيت ظم ملىىن مخت فىىت، مىىن خىىالب  .ىى

ت التىىإ ت  ال  م ىىأ يعىى  المىى اد الدحاسىىمالك تىىيت المخت فىىت، ما .ىى   معىىيت ل ةيت م ىىأ الخطىىط الدحاسىىت  

خللىىىىيت مالملىىىىن ل ملنىىىىت التىىىىإ يم.ىىىىل إل.لىىىىي الفىىىى د، مايوىىىىيت سىىىى   العمىىىىل مىىىىن الت   فىىىىيً يد .عتإىىىى  ح 

 المخت فت.

عىيت، ك تىيت مالةيما ىع ملنتىت ل الخط ة الثيلثت: التة يب مالخإ ة الع متت، م.تر مىن خىالب زيىيحة م  

إىى امج الت فزي نتىىت ال ظم ،، ما .ىىال  م ىىأ المىى اد الدحاسىىتت، ظم اضىى ح المقيضىى ات مىىلالع مىىيلنمأل

 ظم اإلذاعتت.
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خلىص ظم الملنىت، مىن خىالب اسىتخدام ل اىت الخط ة ال ايعت: القى اح، مفىإ  ى   الم ا ىت نقى ح الت  

 تٍ لىىىيحامىىىن ممىىىع مىىىي يمت ىىىك  بلىىىي الفىىى د   ؤمن  ا.خىىىيذ القىىى اح المتضىىىمنت مقيحنىىىت المىىىتر ال ا.تىىىت التىىىإ يىىى  

 أل داف الملنتت.،  ر مقيحنت السميت ال خلتت مع اذا.تتٍ  ما تميميتٍ 

الخطىىى ة الخيمسىىىت: التنف.ىىى ، ميىىىتر ف.لىىىي .نف.ىىى  اختتىىىيح ظلىىىيديمإ مإمىىىداد ملنىىىإ، مىىىن خىىىالب اختتىىىيح 

خلىىىص، مم تىىىت .لىىىدف إلىىىأ .قق.ىىىق األ ىىىداف المت  عىىىت مىىىن الت   طىىىتٍ .خلىىىص معىىى.ن، ممضىىىع خ  

 (2011)العزيزي، خلص. الت   بل اد ل ملنت المتع قت اإلمدام 

  Gelatt’s Theory,1962 )    (تثالثا: نظرية جيال

، اسب     الن  يىت بلي مم تت ا.خيذ الق اح الملنإ    ط ات التإ .م   ( الخ  2010مضح الز  انإ )ظ

.قديىىد األ ىىىداف   ىىر   مىىي، الفىى د مإاسيسىىه ييلقيوىىت إلىىىأ ممىىل  ىى احٍ  إدحاه   ظمب  ىى   الخطىى ات  ىى م 

نتىىت ظم الدحاسىىتت المخت فىىت ومىىع المع  مىىيت الخيصىىت ييلختىىيحات الملم ىىأ  ، مالعمىىل  لىىيقمتقاد .المىى  

مذلك بتن ىتر المع  مىيت محبطلىي مىع يعضىلي  ؛المع  ميت المةمعت. ك  اإلفيدة من    ،  رالتإ ظميمه

  اً مظخ.ى، متىت د م ىأ من  متىه المت ك.ز م ىأ ا تمىيم الفى.قديد قتمت النتيئج، مذلك يىيلت  م   ،  م. ظتفلي

 ىىى اح مؤ ىىىم يخضىىىع  ام ف ة، ماختبىىىيح بىىىديلمالإىىىدائل المتياىىىت مالمتىىى  ماختبيح ىىىي ا اتمىىىي ت  .ق.ىىىتر 

  .النليئإ   ل ق اح القطعإ   ل بقث مالتة يب العم إ، .مل.داً 

 Michel Blau (2002-1918) رابعا: نظرية بالو

 :ملنإح اللتت فإ ا.خيذ الق ات التيالخط اأ م  (Blau, 1970)ن  يت بالم . كز

 ىىر ظ ة المست شىد فىإ ا.خىيذ القى اح الملنىإ، م الخطى ة األملىأ: الت ك.ىز م ىأ المتغ.ى ات ظ نىيل مسىيمد  

م ىىىإ ر مالمعىىىيي.  ا وتميعتىىىت، تغ.ىىى ات: ال ضىىىع األسىىى ي، ممتط بىىىيت سىىى   العمىىىل، مالمىىىتم ىىى   ال

 ميةب الك ف منلي ممن ظ   ي. ،امتبيحات 
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مالملىىىىن مالتفضىىىى.الت  ،تط بىىىىيت سىىىى   العمىىىىلد يمست شىىىىبتزميىىىىد الم: يقىىىى م الم شىىىىد الخطىىىى ة الثينتىىىىت

 المخت فت.للع بيت، مايوت س   العمل من الملن الم و دة  ته ما

)ذكى  ظم  عى ف م ىأ األدماح الم .بطىت بن مىه ا وتمىيمإ  الخط ة الثيلثىت: مسىيمدة المست شىد فىإ الت  

 لن الم ت كت ب.نلر.ظنثأ( لتقديد مست ى التنيفستت، م.قديد الم

 ى ة ل فى   المتياىت ن الن  من . يق .قس. خطتط الملنإ  ت: مسيمدة المست شد فإ الت   ايعة الالخط  

 ا ب إلميب الإ امج التع تمتت الم .بطت ببع  المةي ت الملنتت.

الخطىىى ة الخيمسىىىت: مسىىىيمدة المست شىىىد فىىىإ .قسىىى.ن مفلىىى م الىىى ات الملنتىىىت لديىىىه، ل  صىىى ب يىىىه إلىىىأ 

 يسب من النضج الملنإ.مست ى من

له فإ مم تىت ا.خىيذ القى اح دست: مسيمدة المست شد فإ . ضتح مست ى الق يت المتيات السيط ة  الخ

 .الملنإ المستقل

محبطلىىي يمتمىىت ال خلىىتت مإمىىداد  ،الخطىى ة السىىييعت: مسىىيمدة المست شىىد فىىإ .قديىىد ظ دافىىه الملنتىىت

 .خطت مم تت لةمع المع  ميت من الملن الم غ بت لديه

ينسىةر مىع ق.تملىي، يق.ىث .كى ن م نىت م يب ىت ل تعىديل مالتطى ي  يمىي ت م.الخطىالخط ة الثيمنت: .نف.   

 (.2011مظب سعد،  المستةدات ممع األ داف اإلحشيديت )السفيسفت،

 وجيه واإلرشاد المهني نظريات الت  
فىإ حميىت  يسىيمد   إ.يحٍ ، فلإ يمثييت العم إ   منه ال ا ع     يت األسيى الع مإ ال ي ينط ق  .عتإ  الن  

  كتت، م.قىدير . ائىق .سىيمد فىإ سى   ا   الفإ التنإؤ يىيل     ا   مالققيئق، م.سيمد  ن ال   ت ب.ال يالع

 (Zunker, 2001التقلر بت ك ال  ا  )

فلىإ .سىعأ إلىأ  ، وتىه الملنىإ  ( إلأ ظ ر ظ ىداف ن  يىيت الت  2014)  مفإ   ا اللدد ظشيح ام د 

يديت ما وتميعتت مغ.  ىي مىن الع امىل،  تلما  نفستت مالإ.ئتت مالمع  تت.فس.  الع امل الةسمتت مال
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الفىى د مىىن نفسىىه ممىىن أ الفىى د منىىد ا.خىىيذ   احا.ىىه الملنتىىت، م.قىىد م مىىن مفلىى م ممع فىىت ظ   ىىي م ىى

ت، مصىىىقته الةسىىىمتت مالنفسىىىتت، كمىىىي سىىى ي  سىىىمي.ه ال خلىىىتت، مخإىىى ات .ف لتىىىه، م.ىىى   .ن ىىىئته األ  

م.فض.ال.ه الملنتىت، كمىي .قىد م  ى   لتت ال خم دحا.ه المخت فت مقتمه  ا تمم بدحاست م. ب الف د 

مظ مف العمل مظ   مست ى التع ر مخإ ات الف د، مغ.  ي من ت، م  العم ي  الن  الن  ييت من م اال 

 .  فإ ا.خيذ الف د لق اح  الملنإ  ح كإ.  الع امل التإ للي دم  

 (Trait and Factor theory) مة والعاملنظرية الس    -1

  وتهلت  ا س ظ   الملنإ، فل  من لإلحشيد  ال ماإ ( األا Frank Personsنز )ييحس   كنف ايعتإ   

مم أ الملن المت ف ة فىإ سى   العمىل  ،ف الف د م أ ذا.هبلدف .ع     1909ميم    اإلحشيد الملنإم 

قى م م ىأ ظسىيى اد     الن  يت التىإ .ميعتإ  العيلم.ن ييحس نز مبي. س ن  ر حم    ئمت ب.نلمي. امالم

يصىىت ألفىى اد مخلتلىىنتف ا ، سىىعتيً م.ق .ىىل م ام لىىي ،م.قديىىد سىىمي.لي ،خلىىتتال   وتتل لدحاسىىت سىىت

الفى د مىن .قق.ىق نةياىه  م.ع.ىق يه م امىل نفسىتت .تىدخل  نى فإ المةيب الملنإ، كمىي  امتإى ت ظن  

 (.2014)ام د،  ظم ا ستم اح يملنت .تنيسب مع  دحا.ه، منيسبتٍ  فإ اختتيح ملنتٍ 

م ىىر   ىى   الن  يىىت إلىىأ ظصىى ب م. وىىع النفسىىإ، ىىأ المتىىيى مىىل مالعيامتمىىدت ن  يىىت السىىمت م م ىىد 

ا.ث مضع ييحس نز ول د  فإ     الن  يت فإ  ،مقتيسلي الف م  الف ديت  نفستت مدحاست  ف م  الال

م ىأ  س  مم تت اإلحشيد الملنىإ معتمىداً ظ  ه مضح  تظم (، Choosing Vocation 1909لتييه )

 ختبيحات مىع المع  مىيت الملنتىت. مامتمىد فىإ ظحائىه ج امدم  ،ت مومع المع  ميت المالا لمنطق م ا

إ فنإ م أ ظسيسلي ظمب ن  يت بن  يت السمت مالعيمل فإ المتيى. مالتإ  ظس م أ  ت ن   ممول

لىأ إيسىلي يىأدمات خيصىت. مالعيمىل ي وىع مت .عنىإ صىفت الفى د التىإ يملىن قتيلسى  ف  ،الملنإ    اإلحشيد 

الى ي يسىتخدم فىإ .عى ف  اإلالىيئإ وىه ي ى.  إلىأ الت  ل. م العمىالمط  بىت ل نةىيق فىإ ظدال   اللفت

 . (2015)ظب  عتطت،  ا ختالفيت ب.ن ظف اد المةم مت من النيى   ظمالف م 
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 ((John Holland, 1969نظرية األنماط المهنية لجون هوالند   -2

مدة إلأ خلتت سمي.لر ال   ح . ييه سيى مقدا م أ ظ  األشخي     .لنتف    ه يملن  يفت ض    ند ظن  

سىىيى . ىييه  ىى   مىدة ظصىىنيف م ىأ ظ  يعت ىى ن ف.لىي إلىىأ  ظنمىيو، كمىي يملىىن .لىنتف الإ.ئىىيت التىإ

نميو الإ.ئت التإ . إللي يؤدي خلتت مع ظ  المزاموت ب.ن ظنميو ال    الإ.ئيت يعضلي مع يع ، مظن  

فىق مىع إ .تالتى الملنىت   خص يختىيح مىيدةً  ى  نةىيز ماإلبىدا . فيلقل.ل ماإلإلأ ا ستق اح الملنإ مالت  

ميققىىق ال ضىىي النفسىىإ. ا تىى ق  ،عيدةح  ييلسىى  سىىمي.ه ال خلىىتت مم. لىىه م دحا.ىىه ممىىي يىىؤدي إلىىأ شىىع  

   نىىد سىىم ب.ئىىيت ملنتىىت،) الإ.ئىىت ال ا عتىىت، الإ.ئىىت العق تىىت، مالإ.ئىىت ا وتميعتىىت، مالإ.ئىىت التق .ديىىت، 

ل  خلىىتت، سىىم ي ي  نمىىيوٍ  ظت  ي سىىتيب لىىي ي الإ.ئىىيت الملنتىىت، .قمالإ.ئىىت المغىىيم ة، مالإ.ئىىت الفنتىىت(  سىىم  

مإىىىد خلىىىتت، ا.ىىىث يمثىىىل .كتىىىف الفىىى د مىىىع الإ.ئىىىيت الملنتىىىت السىىىم )   ميت الطىىى ح الل مىىىإ ل سىىى  الت  

 (2014الليدي مالعزة، 

 ( (Super, 1980 سوبر نظرية -3

للر،  منيسبتً .إدم  تٍ مند اختتيح ر الدخ ب فإ ملناألشخي    .ق م      الن  يت م أ افت اض ظن  

؛ ملنإ ال ي ينسةر مع ذا.ىهمن ظول .قق.ق ال ات،  ممي يسيمد  فإ ا.خيذ الق اح ال  فق ن يلي  فلر

م تىىه ظن يىىدحه نفسىىه ال  ىىم  مفىىإ ،يتلىى ف بنفسىىه مىىن الفىى د ظن   مفلىى م الىى ات يتط ىىب   مللىى ا فىىإن  

 تتةىىت النمىى  مالتطىى حتغ.ىى  نفلىى  ي ،مفلىى م الىى ات غ.ى   يبىىمٍ  ن  ا.ىىث إخىى ين، آل ىييه ب.نىىه مبىى.ن االت  

 يضىيً ظ فل م ال ات الملنتىت يتطى ح  مم، لإ.ئت المقتطتمالتفيمل مع ا  ،مالةسمإ مالنفسإ ل ف د ق إ  الع

 مفل م   ، م  ا ي إ.ن ظن  ةيق مال ضي فإ مدة مظيئفالقدحة م أ الن    ل  خص   ن  ظبنف  الط يقت، كمي 

 ف د)امى د،  ة لمسىتممى  الخلىتت مإى  م ااىل الن  ال     الى ات    من خالب مفل م    ال ات الملنتت يتط ح  

2014.) 
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: م ا ت النم ، م.إىدظ مىن سىن إ مند س ب م  الملن  ل الن  ( م اا2020مظمضقم معيب ة مالك شت )

مىن خىالب   .عى ف األشىخي  الملمى.ن فىإ  مفلى م الى ات ينمى  مفإ     الم ا ت  (،  14-)ال  دة  

القىدحات، م ىإ ذات  ب م الم.ىالقيوىيت، مالختىي ت م  ال سىتطا األس ة مالمدحست، م نىي يسىتط  اىب  

 ستك ىيف، مم ا ىت ا، تميعتىت ماختبىيح م ا ىف القتىية يىيل ا عظ متىت كإ.ى ة مىع زيىيدة الم ىيحكت ا و

 ،، ملكنلي   .كى ن نليئتىت، م ني .لبح ا ختبيحات الملنتت ظلث  .ق يالً ( 24-15)  سنت  م.إدظ من

فىىىىإ المدحسىىىىت، مم ا ىىىىت  إ  ملنىىىىال مالتنف.ىىىى ، ميإىىىىدظ ا لت ىىىىيف  م.تم.ىىىىز  ىىىى   الم ا ىىىىت يي ختلىىىىي  

، م.تضىىمن ا سىىتق اح ما نىىدميج مالتقىىدم، م.تلىىف يقلىى ب  (44-25)سىىنت م.إىىدظ مىىن ، التأسىىت 

فىىإ العمىىل، ميىىتر خىىالب  ىى   الم ا ىىت التسىىيا الفىى د  يً دائمىى يً الفى د م ىىأ ممىىل منيسىىب، ميققىىق ملينىى

( 64-45) سىنت مىندظ م.إى ،اتفىي  لملنىإ، مم ا ىت ا م.قسى.ن ال ا ىع ا ،خإ ات ممليحات ظسيسىتت

  .ىه ظم التسىبه مىن الملنىت مالتقىدير، ميم.ىل نقى  مىدم .غ.الف د المقيف ت م أ مي اققى    م ني يقيمب  

سىنت،  ) 65م ىإ م ا ىت مىي يعىد ) م ا ىت ا نقىداح خ.ى اً ظفىإ العمىل، م  ألنىه اقىق ملينىتً ؛ الملنىت 

ف القىىدحات العق تىىت .ضىىع م نىىيل تقيمىىد مم ا ىىت التقيمىىد، م نىىي يقىىدث ا نقىىداح م.تضىىمن التخطىىتط 

 .مالةسمتت، م.تغ.  ن ي.يت 

 ((Krumboltz, 1979 الجتماعي لكرومبولتز لتعلم انظرية ا  -4

، م ىىأ ظسىىيى ظن   نىىيه 1975.قىى م  ىى   الن  يىىت م ىىأ ا فتىى اض الىى ي مضىىعه ك حمإىى لتز سىىنت 

ذلىىك ضىىمن ممىىن اتي.ىىه ك لىىي،  ، فىىإ .إتعىىتدمحًا ملمىىيً  لث.ىى ًا مىىن الع امىىل خىىيحج  ىىدحة الفىى د .ىىؤدي

عىت م امىل .ىؤ   فىإ اختتىيح ملنىت مع.نىت، مإ تىز ظحبم اىدد ك م   احا.ه ماختتيحا.ه الت ب يت مالملنتت، 

ميعتمىد ظصىقيا م إ )ال  ف ال حا إ، مال  مف الإ.ئتت، مخإ ات التع ر، مملىيحات نلىج الملمىت(. 

فىى د؛ فىىيل  مف د اليعتقىىنىىإ  ىىإ ظ ىىل يلث.ىى  ممىىي المل ىى ا ا .ةىىي  ظن دحوىىت ا يىىت الفىى د فىىإ اختتىىيح  

مظن .  عىيت الفى د ال ا.تىت  م.ىؤ   فىإ ختيحا.ىه الملنتىت، الإ.ئتت .كى ن ي ىلل مىيم خىيحج سىتط ة الفى د 
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ًي ملنتىىت مع.نىىت مالمةتمىىع بىىدمح  يفتىى ض ظن يقىىدم ف صىىلتسىىم مسىىتق ت مىىن .  عىىيت المةتمىىع منىىه، 

  ملىىر  األسىى ة ميمىىل   .  ن .ىىألىىي الفىى د، كمىىي ظشىىيح إلىىأ ظ.ىى .بط ييلطبقىىت ا وتميعتىىت التىىإ ينتمىىإ إل.

 .(Mtemeri, 2017 )  يالتكتف معلنإؤ ييختتيح الملنت م يسيمد م أ الت

 

 ((Tiedeman’s Theory, 1963 نظرية تايدمان في عملية اتخاذ القرار -5

فىىإ ه ا ىىتر يم ااىىل نمىى  الفىى د ألنىى   :مىىن ظصىىقيا ن  يىىت النمىى  الملنىىإ( Tiedeman) يعىىد ..ىىدمين

م ىأ  فىإ .نمتىت  ىدحة الفى د م ىأ ضىبط الى ات؛ ا.ىث .تمثىل  دح.ىه  مح ىيدد د مم تت ا.خيذ القى اح ماى

إلىىأ   ىى   الم ا ىىت   الت  ىىع؛ إذ .لىىدف   م ا ىىت ا.خىىيذ القىى اح فىىإ سىىبع خطىى ات .تضىىمن مىى ا ت.ن  مىىي:

د بلىىدف المع فىىت م.قديىى ،. عتىىت الفىى د يقيوي.ىىه مىىن خىىالب الت اصىىل مىىع الإ.ئىىيت الملنتىىت المخت فىىت

ي اوع  م أ اختتيح مؤ م .ة يإإ إلأ ظن  القل ب   إفالف د  ممي يسيمد  عت،  لمت  الإدائل الملنتت ا

م. ىىىىمل م ا ىىىىىت الت  ىىىىع ظحبىىىىىع م ااىىىىل: )م ا ىىىىىت  ، ىىىى ا ا ختتىىىىىيح ميتققىىىىق مىىىىىن نتيئةىىىىه ييلتة يىىىىىب 

 م ا ىت فلىإ ا ستك يف، م ا ت التإ ى ح، م ا ىت ا ختتىيح، م ا ىت الت ضىتح(. ظمىي الم ا ىت الثينتىت

 ،نىىىيم ا ىىىت الةيمعىىىت مالىىىدخ ب فىىىإ العمىىىل؛ ميىىىتر .عىىىديل السىىى  ه  دظ يذ .إىىىل ييلعمىىىل م.نف.ىىى  ؛ إالإىىىد 

، م.تضىمن مبعد ي س ف يلل إلأ م ا ت ا نىدميج التىإ سى ف . صى ه إلىأ ا.خىيذ القى اح النلىيئإ

ت، )معىيب ة مالك شى     الم ا ت  الث م اال)م ا ت القث م أ التنف. ، ماميدة الت ل.ل، مالتكيمىل(

2020 .) 

 (Gardner Multiple Intelligences Theoryدة لـ جاردنز )متعدت النظرية الذكاءا -6

المتقىىدة  فىىإ ال  يىىيت  مىىيلر الىىنف  فىىإ ويمعىىت  يحفىىيحد  (Gardner, 1984) ز ىىدم  ىى احد وىىيحدن

ظ. ىق م .لىي مسىمأ  اإلنسين يم ك مىدة كفىيلات ذ نتىت مسىتق ت نسىإتي؛  ن  ظاألم يلتت ن  يت . ضح  

 ىىىدمم ن  يىىىت . م ىىىد لىىىي م ىىىأ م ىىىر األاتىىىيل ماأليقىىىيث الثقي تىىىتف.د التىىىإ امتمىىى ،لات اإلنسىىىينتتالىىى كي
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القىىدحات الخيصىىت بىى.ن اخىىتالف مظمضىىقم ، لقىىدحات الفىى د الفط يىىت وديىىداً  دة .فسىى. اً  كيلات المتعىىد الىى

مضىىىقم ن  يىىىت ظ إذ  . ماىىىددت ظسىىىيل.ب التعيمىىىل معلىىىر مفىىىق  ىىىدحا.لر ال  نتىىىت ،يعمىىى  مبلىىى األفىىى اد 

إ ظسى  ا فىمبلى ة؛ م  م ا ت مم يىت فإا  ال كيلات .إدظ ظن   ى فإب.ن النيلات مو د اختالف ال كي

إنتيج يف.د الفى د ظم   لي ييل ل ح مالتإ  ح فإنلقيوت إلأ إمطيل الف   لكل صنف متخداملي مااس

إلي .خت ف فإ . .. لدى كل ف د ذكيلات  ه  ظن  م. ضح ن  يت ويحدن  .  م.ط ح المةتمع م.قدمه  ينتي

م ىىإ التسىعت الى كيلات  ألنى ا  .ع يفىيً  ب.ىنلر، م ىدمب  ى   الىى كيلات . ..ىفىإ  ت ىف األفى اد لديىه. ميخ

، الى كيل الم سىتقإ، الى كيل ()الفضىيئإالى كيل الملىينإ ،  ال كيل ال غ ي ،  ال كيل المنطقإ مالقسيبإ)

، مالىىىى كيل القسىىىىإ ال ييضىىىىإ، الىىىى كيل ال خلىىىىإ، الىىىى كيل ا وتمىىىىيمإ، الىىىى كيل الإ.ئىىىىإ )الطإتعىىىىإ(

 (.2015 تطت،ال و دي )ظب  ع

 ((Ann Ro, 1975نظرية آن  -7

ا تمىىىم بتفسىىى.  الع امىىىل ال حا تىىىت يي ختتىىىيح   ىىىد  مؤسسىىىإ  ىىى   الن  يىىىت،.عتإىىى  العيلمىىىت ان حم مىىىن 

مبن  يىىىت ميسىىى   مسىىى ر القيوىىىيت، محظت ظن  ل تن ىىىئت  ،مذلىىىك لتأ   ىىىي ييلمدحسىىىت التق . تىىىت ؛الملنىىىإ

ممال تلىىي فىىإ  ،نمىىيو التن ىىئت األسىى يتنىىم ظمب. تتىىيح الفىى د لملنتىىه. تىىت اخفىىإ مم يً ملمىى اً األسىى يت دمح 

لت ك.ىىز العىىي.فإس ماسىى  ا .قإىىل األبنىىيل، ث صىىنفم . ىىك األنمىىيو إلىىأ ظسىى  ا ااختتىىيح الملنىىت، ا.ىى

 ىىىي.يت الملنتىىىت، مظن  الةىىى  األسىىى ي يىىىؤ   م ىىىأ نىىى   الن   مظسىىى  ا .ةنىىىب األبنىىىيل، .ىىى ى ان حم ظن  

)خإى ات القتىية ال. متىت(،  ىإ ظاىد  س يتاأل ويت الطفل مظس  ا التن ئتاختالف ظس  ا اشبي  اي

 (.2014 ختتيح الملنإ ماألدال الملنإ)ام د، ظسبيا ا ختالف فإ ا

ي ممىىن ومتىىع األيعىىيد ممىى   ،فسىى ت الن  يىىيت السىىييقت مم تىىت ا ختتىىيح الملنىىإ مىىن من ىى حات مخت فىىت

لخطىىىط يل امبنىىى ،  مم تىىىت ا ختتىىىيح الملنىىىإيةع لىىىي  يمىىىدة ينط ىىىق منلىىىي الم شىىىد الملنىىىإ فىىىإ .فسىىى.

 ع بيت التإ . اوللر فإ مم تت ا ختتيح الملنإ.م أ القد من الل   األف اد   الملنتت، التإ .سيمد  
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 صعوبة اتخاذ القرار المهني
 (  .لنتفيت صع بيت ا.خيذ الق اح الملنإ:2017ظمحدت ظيي الخ.ل)

 ,.Gati et al) الىى ي مضىىعه القىى اح الملنىىإ لتلىىنتف صىىع بيت ا.خىىيذ  النمىى ذج الإنىىيئإ   ظمً :

1996) 

ذ القىى اح  اح الملنىىإ: م.تضىىمن مىىدم الةي زيىىت  .خىىيصىىع بيت  إىىل الإىىدل فىىإ مم تىىت ا.خىىيذ القىى -1

 مخ ل المعتقدات ال ظتضتت. ،دافعتت الني.ج من الت دد  نخفيض  الملنإ نتتةتً 

 إلأ فئت.ن ف م.ت.ن  مي: اللع بيت خالب مم تت ا.خيذ الق اح الملنإ: م.ر .لنتفلي -2

ن الىى ات مثىىل الم.ىى ب يح إلىىأ المع  مىىيت: م.ضىىمنم ا فتقىىيح إلىىأ موىى د مع  مىىيت مىىفتقىىا  -ظ

لىىىيت الةيمعتىىت المتياىىت، ممىىدم موىى د مع  مىىىيت مالقىىدحات. منقىىص المع  مىىيت مىىن التخل

-م أ المع  مىيت التىإ يقتيولىي  منلي الف د    يقلل    ا ب المليدح المخت فت التإ يملن ظن  

 يلتضتت ا.خيذ الق اح الملنإ.فته مع   ممدم -من ال ات ممن الملن

مىىىن الم ىىىلالت فىىىإ اسىىىتخدام المع  مىىىيت، مثىىىل  ظنىىى ا ٍ   ال ىىىت   : م.تضىىىمن  .ضىىىيحا المع  مىىىيت -ا 

مثىىل .ضىىيحا التفضىى.الت ظم  ،ظم متني ضىىت. صىى اميت داخ تىىت م    ىىتٍ  غ.ىى    موىى د مع  مىىيتٍ 

 صع بت إيةيد ال مسط، مص اميت خيحوتت.

الىىىىىىىىىىى ي مضىىىىىىىىىىىعه يي. سىىىىىىىىىىى ن  م.ةل.ز ىىىىىىىىىىىي ع  مىىىىىىىىىىىيت ملا تاألسىىىىىىىىىىى  ا المع فىىىىىىىىىىىإ لمعيلةىىىىىىىىىىى:  ينتىىىىىىىىىىىيً 

Peterson,1996)) 

مالمع فىت مىن الملىن؛  من المع فىت  مىي: مع فىت مىن الى ات   ع فت: م. تمل م أ ن م.نالم  مل ن  .1

 الل م. ل  يمدة  م    . ل  



 

36 
 

يحات م ىأ ميىتر .طإ.ىق  ى   الملى  ،مم تىيت   خمى   .تضىمن   ن مم تيت ا.خيذ القى اح الملنىإ:  مل .2

يسىتطتع اتىأ  ييقت،ظم  ىد ي وىع الفى د ل خطى ة السى    ًة،خطى    ةً العمىل خطى  تر  ف.ى  ،ئ يتشلل ا قت دا

 إ. م.مثل مسط الل م، م    العم تيت  إ:الق اح الملن   ا.خيذ    الف د  

   بدايىت الق قىت؛ م. ى.  إلىأ  ىدحة الفى د م ىأ .قديىد الفةى ة بى.ن ال ضىع القىيلإ لتطى ح  :  التواصل

   ميت التإ يقتيولي، ممليدح القل ب م .لي.المع إ  نه، ممييل    ممي ي غب ظن  الملنإ، 

ل الإتينىىيت التىىإ .تىى ف  لديىىه مىىن ذا.ىىه ممىىن الملىىن، مالتفك.ىى  ييلإىىدائل ال ظتضتىىت مىىن ق .ىى: .التحليــل

خالب مقيحنت الإتينيت من ذا.ه ممن الملن، م.قديد  تمي إذا كين يقتيج لمع  ميت إضي تت، ظم ظن 

 فإ مم تت التق .ل. يستم 

لكىىل الختىىيحات  ذ نىىإ   يقىى م الفىى د يعم تىىت ملىىفٍ ا.ىىث ظم يط ىىق م .لىىي م ا ىىت الت لتىىف؛ : يــبالترك

( 5-3يق.ث يقتل  م أ )     الختيحات   يض.ق   ق .ل،  ر  ال ظتضتت التإ . صل للي من م ا ت الت  

 ختيحات .مثل ظفضل مطييقت لمليحا.ه م دحا.ه.

ــيم مم تىىت الت ك.ىىب،  حات التىىإ نتةىىم مىىنلختىىيمىىن ا ختىىيحٍ  لتف مالف ائىىد لكىىل  : يقىى م بىى زن التكىىيالتقي

 . ك الختيحات مع خليئله ال خلتت. يسب .ن يً ميتضمن ذلك ظيض

  ه ل قلىى ب م ىىأ : ظم م ا ىىت القسىىر، م.تضىىمن مضىىع خطىىت ل عمىىل ما نخىى او فىىإ السىى  اإلنجــاز

 ظفضل اختتيح من ب.ن الإدائل.

ط ح ذ الق اح، م.عل  مدى الت  ا.خينيل وته مم تت التفك.  ظ ل .  .مث   إ:  مكون العمليات التنفيذية

 .م. لل حظى الل م ،الملنإ

 ل ع امل المؤ  ة م ته. ، يةب ظن يل ن  نيه فلر  يعد م اولت اللع بيت الق اح الملنإ  

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار: 

 :الع امل المؤ  ة فإ ا.خيذ الق اح( مةي ت 2017ن ال اشدي)ب.  
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الن ىيو الم.ى ب الم .بطىت بنى ااإ ، م مبإمليني.ىه ممليحا.ىه ،نفسىهف د يىيل خلىإ المتع ىقالمةىيب ال   -

المىتر ما .ةي ىيت ، ا.ث يتضىمن األدماح الملنتت.أديت ت المفض ت ل ف د، م يألن ط، كالمخت فت ل ف د 

يقم لىي الفى د  التإ .عد من الع امل الملمت مالمؤ  ة فإ القى اح، ا.ىث .ؤكىد م ىأ ا نطبيمىيت التىإ

حة الفى د م ىأ النةىيق القىدحات ما سىتعدادات التىإ .ى .بط يقىد ، م يتضمن ظيضىًي لملنق  اميتإني ي ن

المتىىى ايط المتكيمىىىل كيلخلىىىيئص  الكىىىل  فىىىإ  ، ميتىىىأ   المةىىىيب ال خلىىىإ  معىىى.ن فىىىإ م.ىىىدان ملنىىىإ  

ق تىىىىىت ت، مالخلىىىىىيئص العت مالخلىىىىىيئص ا وتميعتىىىىى  قت النفسىىىىىت  الةسىىىىىمتت السىىىىى تمت، مسىىىىىالمت اللىىىىى  

 لطإتعت الملنت.تلي اللمممدى م ،نفعيلت تما 

الخ ضتىىىت ، م تعتىىىت مالمنيختىىىت مالملينىىىت ا  تلىىىيديتامىىىل الطإمثىىىل الع  ، المةىىىيب الإ.ئىىىإ ما وتمىىىيمإ-

 ت مال ظي العيم المةتمعإ.غ و ا وتميعت  ا وتميعتت ما .ةي يت مالض  

  ملنىىت، ممىىدى . اف  ىىي فىىإ سىى  المةىىيب الملنىىإ، ميقلىىد يىىه كىىل مىىي يتع ىىق ييلملنىىت، كطإتعىىت ال-

 ممست ى الدخل مغ.  ي.  عمل،ال

 التعقيب على اإلطار النظري 

مالقىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح  ،تت ال ا.تىى   ىى ي ل فيم تىى  م ضىىه مىىن األدا الن   ب البياثىىت م ىىأ مىىي .ىىر  ق.ى.ع

ن يىت لقد .نيملم     الدحاست البقث فإ الك ف من العال ت ب.ن المتغ.ى ين لىدى . بىت الثي،  الملنإ

التق ىىىى.الت  ن  مالقىىىىدحة م ىىىىأ ا.خىىىىيذ القىىىى اح الملنىىىىإ، مبيلتىىىىيلإ فىىىىإ ،ت ا.تىىىى  الت تىىىى  العيمىىىىت، م مىىىىي الفيم 

يد فىىإ مالمني  ىىيت اىىددت األيعىىيد الخيصىىت ييل ىىي  ة مةمىىل البقىىث، ممىىن خىىالب .نىىيمب  ىى   األيعىى

 ييلمني  ىىت، ا.ةىىي  فكىى ي  ل التتىىيحات الفك يىىت مالن  يىىت، ا.ىىث  ىىيم كىىل  إ.ىيح متغ.ىى ات الدحاسىىت مىىن  إىى

النقىي  إ  ظنلىر  .فىي  ما خىتالف بى.ن  ى   ا .ةي ىيت فىإ القضىييي م ضى  و ا نقىي  ط   إلىأمالت  

تلر م .لىىىي، ففىىىإ م ضىىى   انتلىىى ا منىىىد خطىىى و م يضىىىت   خىىىالف ب.ىىىن  كىىىل   الىىى ات نةىىىد ظن   فيم تىىى 

ملىىيم مع.نىىت،  امتقىىيد الفىى د م.  عي.ىىه لقدح.ىىه مامليني.ىىه م ىىأ ظداللتتىىيحات الفك يىىت ا.فقىىم م ىىأ ظنلىىي ا
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يعدد من  يوتت .تأ    ت استنتلي مم تمالمثيب ة المط  ب.ن؛ لتقق.ق اللدف، كمي ظن  ةلد ى المالتنإؤ يمد 

، .ىىأ   ضىىيفت إلىىأ ذلىىكإلالع امىىل العق تىىت، مالفسىى. ل وتت، م.ىىؤ   فىىإ ظسىىيل.ب التفك.ىى  مالتخطىىتط، يي

ت  ،ك.ىى  مالخطىىط التىىإ يضىىعليم ىىإ كىى لك .ىىؤ   فىىإ ظنمىىيو التف الىى ات ييلعديىىد مىىن الع امىىل، فيم تىى 

تئص ميمىىىت لخلىىىي  نىىىيهم  فىىىإ السىىى  ه  ظم مسىىىتق ةً  تىىىتً  يب لتسىىىم سىىىمتً  ظنلىىىيالىىى ات ظ ملىىىي:  فيم تىىى 

مظنلىىىي نتىىىيج ل قىىىدحة  ،مىىىي يسىىىتطتع إنةىىىيز .تع ىىىق يلىىىل الىىىيم التىىىإ ألال خلىىىإ، بىىىل مةم مىىىت مىىىن ا

تال خلىىتت، مكمىىي .عىىددت ملىىيدح  تىىت المع  تىىت، الىى ات مظيعيد ىىي مللىىي ا ىىيح .تمثىىل فىىإ العم  فيم تىى 

 اختتيح الس  ه.تت، ممم تت ودانمال  مالدافعتت، 

ه من الق احات الملمت  المؤ  ة له م أ ظن   فس ة.  الن  يت الم  ع األ  قد ا.فق ومتح الملنإ، فظمي الق ا

فىىإ .قق.ىىق ايوىىيت  فىىإ .قق.ىىق السىىعيدة ماألمىىن لىىدى الفىى د مالمةتمىىع ، فنةىىيق  ىى ا القىى اح يسىىيمد  

 مسىى  كتت   نفسىىتت   مم تىىت ا.خىىيذ القىى اح مم تىىت   ظن   كمىىي  صىى ب إلىىأ الت افىىق النفسىىإ،الفىى د مظ دافىىه مال

تت، .تأ   يع امل مخت فت منلي المةيب ال خلإ مالمةيب الإ.ئإ ل ف د، م د فس ت الن  يىيت ع  مم

الملنتت  الخط ات مالم اال التإ يم  بلي الق اح الملنإ، كمي فس ت صع بيت الق اح الملنىإ منىد 

  اد.األف

تإ . بط بى.ن ل سطأ الالق قت اك نلي ظ ر الم اال فإ التع تر العيم، ن  يت مثين  الم ا ت ال  م.عتإ    

شىىيماًل،  الطىىالا مالطيلبىىيت إمىىداداً لىى ا يةىىب العمىىل م ىىأ إمىىداد  التع ىىتر األسيسىىإ مالتع ىىتر العىىيلإ،

وىى انإلر المع  تىىت ن مىى التىىإ .نمىىإ شخلىى.تلراألسيسىىتت مالملىىيحات   ييلمع  مىىيت ممىىزمداً ممتكىىيماًل، 

نمى  ر  تع تمتت السييقت من ا.ث ، ا.ث يخت ف . بت الثين يت من الم اال الوتميعتتما ستت  مالنف

ما سىتقاللتت فىإ  ميعى د ذلىك إلىأ ا تى ابلر مىن ال ا عتىت ،الملنإ مايوتلر ل ت وتىه ماإلحشىيد الملنىإ

 .ميلر الملن
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تبى.ن ال مال ىتً  نىيه   ظن   ى البياثىت  .ىض ل مي سإق   فإ  م  م ىأ ا.خىيذ القى اح  ةلقىدح ماتىت ال ا. فيم تى 

يىؤدي إلىأ إلسىييه صىفيت  ال ا.تىت فيم تى تالطيلىب ييل  يىت، فإاسىيى  لدى . بىت الم ا ىت الثين    الملنإ

منضىةه، مبيلتىيلإ ي ىع  م أ نم  المثيب ة مالمبيدحة مزييدة ولد  إيةيبتت مخإ ات ممليحات .سيمد 

. مأل متىت المتغ.ىى ين ، م.ق.تملىيحا.ىىهح م ىأ ا.خىيذ   انىىه  ىيد  ظ لثقىت فىإ نفسىه كمىىي ي ىع  ييإلاسىيىيي

مالقىدحة  ،تت ال ا.تى  لت صىل إلىأ اةىر العال ىت بى.ن الفيم تى  عم الدحاست الثين يت، سلدى . بت امظ   مي  

 .م أ ا.خيذ الق اح الملنإ  
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 الدراسات السابقة 
لأ دث إزمنتًي من األا م .بتً  ت،يمتغ. ي الدحاس .ع ض البياثت  ني الدحاسيت السييقت ذات العال ت

 أل دم.ا

 العربية أواًل: الدراسات 
إلأ التع ف م أ .إتعت العال ت ب.ن الم ل األليديمإ مالكفىيلة    دفم   دحاست( ب2021 يمم م فه)

 ىىدفم إلىىأ مع فىىت الفىى م  بىى.ن الم ىىل ، كمىىي وىىيمعتإ الخ .ىىل مب ل.تكنىىك ف سىىط.نلىىدى . بىىت  ال ا.تىىت

مالمعىىدب الت المىىإ  ،مالمسىىت ى الدحاسىىإ ،لةىىن مىىن ا لمتغ.ىى ات كىىل   ا.تىىت .بعىىيً األلىىيديمإ مالكفىىيلة ال  

، مامتمىدت البياثىت م.يلبىتً  .يلبيً  541.ر .طإ.ق ظدا.ي الدحاست م أ م.نه   املي ،  ك تتت مالمالةيمع

الكفىيلة ال ا.تىت فىإ  الم ىل األلىيديمإ مدحوىت دحوىتظن سف ت النتىيئج إ، مظالمنلج ال صفإ ا ح.بي.

ظظلىى ت النتىىيئج موىىى د م  ،ف ىىت الخ .ىىل وىىىيل مت سىىطيً مقي ن فىىإإ الخ .ىىل مب ل.تكنىىك ف سىىىط.وىىيمعت

، مت سىىطيت دحوىىيت الم ىىل األلىىيديمإ مالكفىىيلة ال ا.تىىت بىى.ن سىىيلبت مدالىىت إالىىيئتيً  ملسىىتتٍ  مال ىىتٍ 

عىزى لمتغ.ى ات الةىن  .   ،إمت سىطيت دحوىيت الم ىل األلىيديم  فإمدم مو د ف م  دالت إاليئتي  م 

ن مو د ف م  دالت االيئتي فىإ دحوىيت مت سىطيت ئج ملنتيمظظل ت ا  ك تت،لدحاسإ مالمالمست ى ا

عىىزى لمتغ.ىى ات الةىىن ، مالمعىىدب الت المىىإ، مالك تىىت مالةيمعىىت، ا.ىىث كينىىم دحوىىت كفىىيلة ال ا.تىىت .  ال

الكفىىيلة ال ا.تىىت منىىد الىى ك ح ظم ىىأ مىىن ا نىىيث، ملىىدى الط بىىت الىى ين .خللىىي.لر م متىىت ظلثىى  مىىن 

م مخ لم النتيئج إلأ مد د .لر الت المتت ممتيز. ن معال يي.لر ظدبتت، ملدى الط بت ال ين .خلل

عىىىزى لمتغ.ىىى  المسىىىت ى .  فىىىإ مت سىىىطيت دحوىىىيت الكفىىىيلة ال ا.تىىىت منىىىد  يئتيموىىى د فىىى م  دالىىىت إالىىى

 .الدحاسإ

نضج ا .ةي  الملنإ لدى . بت م أ  ع فالت دفم إلأ ( دحاست 2020ظو ى المعيب ة مالك شت )م 

 مااتىىى ت م.نىىىت الدحاسىىىته يىىىيختالف يعىىى  المتغ.ىىى ات، تالفىىىماخ ،ات األملىىىأ فىىىإ ويمعىىىت وىىىداح السىىىن

اختتيح ر ييلط يقت  .ر  م ، فإ األحدن من . بت السنت األملأ من ويمعت وداحا م.يلبتٍ  ( .يلبٍ 200)
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إق ممتيى نضىج ا .ةىي  الملنىإ. ظظلى ت النتىيئج موى د مسىت ى مت سىط لىدى ظفى اد الع  ائتت، م.  

 ،ظشىىيحت الىىأ مىىدم موىى د فىى م  ذات د لىىت إالىىيئتتإ، م لملنىىالدحاسىىت فىىإ نضىىج ا .ةىىي  ام.نىىت 

  تميم فإ ا.خىيذ ا ،دي  ع  ييستثنيل ي   ،عزى إلأ ظ   الةن  فإ ومتع المةي ت مفإ الدحوت الك تت.  

مالم ائمىىىت مالت ف.ىىىق فىىىإ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ،  .موىىىيلت الفىىى م  للىىىيلح الىىى ك ح ، القىىى اح الملنىىىإ

 ،تت النتىىيئج الىىأ مىىدم موىى د فىى م  ذات د لىىت إالىىيئتظشىىيح كمىىي لت الفىى م  للىىيلح ا نىىيث، موىىي

عزى إلأ ظ   التخلص فإ ومتع المةي ت ييسىتثنيل يعىد التألىد مىن ا.خىيذ القى اح الملنىإ، مفىإ .  

الدحوىىت الك تىىىت، موىىىيلت الفىى م  للىىىيلح الع مىىىإ، فىىإ اىىى.ن ظلىىى ت مىىدم موىىى د فىىى م  ذات د لىىىت 

خلص فإ ومتع المةي ت ييستثنيل يعد التألد مالتةن   إلأ ظ   التفيمل ب.ن الى  عز .    ،إاليئتت

 .ا.خيذ الق اح الملنإ مفإ الدحوت الك تت من 

 ىىدفم إلىىأ مع فىىت مسىىت ى .ىىدخل ال الىىدين فىىإ ا.خىىيذ القىى اح  ( دحاسىىتً 2018ب.نمىىي ظوىى ى ال يىىيمإ ) 

 ى  ولىت نمىن  ى ا القى اح مىن م  ممال ته يمدى حضىي ر ،الملنإ ألبنيئلر من . بت اللف العيش 

 نىىم م.نتلىىي مىىن ي.إ فىىإ دحاسىىته التىىإ .كالمىىنلج ال صىىفإ ا ح.بىى الةيمعىىت.  امتمىىد البياىىث   بىىت .

( .يلبىىي  م.يلبىىت مىىن ويمعىىت السىى طين  ىىيب ى، كمىىي .ك نىىم ظدا.ىىي الدحاسىىت مىىن ممتيسىىإ  مىىي: 310)

مىن التخلىص، مظسىف ت  ممتيى مست ى .دخل ال الدين فإ ا.خيذ القى اح الملنىإ، مممتىيى ال ضىي

، ب.نمىىي يً مت سىىط ئلر كىىين لنتىىت ألبنىىيقىى احات المن  مسىىت ى .ىىدخل ال الىىدين فىىإ ا.خىىيذ ال ىىأ ظئج مالنتىىي

وىىيل مسىىت ى ال ضىىي مىىن القىى اح الملنىىإ م .فعىىًي ي ىىلل مىىيم، كمىىي ب.نىىم النتىىيئج مىىدم موىى د فىى م  

ن الىىىزمالل بىىى.ن .عىىزى لمتغ.ىىى  النىى   ا وتمىىىيمإ، كمىىي ظظلىىى ت موىىى د فىى م  فىىىإ مقىى ح ال ضىىىي مىى

 ضىىي مىىن القىى اح الملنىىإ   ظظلىى ت النتىىيئج إلىىأ ظن  مسىىت ى الم  يلح الىى ك ح، مللىى نىىيث لىى ك ح ماإلا

. صى م الدحاسىت إلىأ   الىدين م  يتىأ   يىه، م ىد يىيختالف المسىت ى ا  تلىيدي مالتع تمىإ ل يخت ف  
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لص الطيلىب، لتخ .عزى ، مو د ف م  ب.ن ظف اد م.نت الدحاست فإ دحوت ال ضي من الق اح الملنإ

 م.لع   تت املليلح ك 

ممال تلىىىي يفيم .ىىىت الىىى ات  ،إلىىىأ وىىى دة الق.ىىىية  ف  ىعىىالت   ليدف   ىى ( دحاسىىتً 2018ظوىى ى ظبىى    ىىل  )م 

فىىىىىإ مكيلىىىىىت الغىىىىى ث الدمل.ىىىتمالمقيف ىىىىىيت ال ىىىىميلتت ،  ما وتميعتىىت ىدميت النفسىىىتتخىىلىىىدى مقىىىدمإ ال

 مىىىنالدحاسىىت م.نىىىت م.ك نىىم ىت الىىى ات، يم .ىىة مفوىىى دة الق.ىىىي .ىىإ الدحاسىىت،ظدا مداخالبياىىىث ييسىىىتم  ىىىي

نتىىىيئج ك ىىىفم . م فىىىىإ المقيف ىىىىيت ال ىىىىميلتت ما وتميعتىىىتىدميت النفسىىىىتت خىىىمقىىىىدمإ الن مىىىى( 111)

 ىي ظيعيد  علت إالىيئتت بى.ن الدحوىت الك تىت لةى دة القتىية مومتى الدحاست مو د مال ت إيةيبتت ذات د 

 ، دة القتىيةلةىت الدحوىت الك تى   ن   ي، كمىي ظظلى ت ظظيعىيد  عىىموم. ات م .ىىت الىىت الك .ىت لفيمبى.ن الدحوىى

ف م   مظظل ت النتيئج ظيضًي مدم مو د ، م .فعتٍ   ال ات ويلت بدحوتٍ   فيم ت تالدحوت الك تت ل  مك لك

سىىىتت النف ىدميت خىىال الى ات لىىدى مقىىدمإ فيم تىى تم  ،لىت إالىىيئتت بى.ن مت سىىطيت وى دة القتىىية ذات د 

الةىىىىىن ، المؤ ىىىىىل ) متغ.ىىىى ات ى لعىىىىز .   ،لغىىىى ث الدمل.ىتمالمقيف ىىىىيت ال ىىىىميلتتىت ا كيلىىىوتميم.ىىىىت ب ما

   .إىى ة(خالع مىىإ، منطقىىت العمىىل، القسىىر، سىىن ات ال

ت ىىدفم إلىىأ التعىى ف م ىىأ ال ( دحاسىىتً 2017م.نيملىىم ظيىىي الخ.ىىل ) ممال تلىىي  ،ال ا.تىىت الملنتىىت فيم تىى 

مإىد يلبيت م.الا السنت التقض. يت يةيمعت الم ىك من ..نت لدى م  .خيذ الق اح الملنإيلع بت ا

ت الملنتىىىت لىىىديلر ، ممع فىىىت ت ال ا.تىىىً مسىىىت ى الفيم تىىىً  العزيىىىز، كمىىىي  ىىىدفم الدحاسىىىت إلىىىأ الك ىىىف مىىىن

تالفىى م  ب.ىىنلر فىىىإ مسىىت ى ال  ا ح.بىىىي.إ   ال صىىفإ   المىىىنلج   ال ا.تىىت الملنتىىت، ما.بعىىىم البياثىىت   فيم تىىى 

التقضى. يت فىإ  مىن . بىت السىنت ( .يلًبي م.يلبتً 257اةملي )  نتٍ أ م.و يم الدحاست م حن، ظ  مقيال

تت )سىيلبت( . م د ظشيحت النتيئج إلأ مو د مال ت ملسى  ( .يلبيً 90م)  ( .يلبتً 176الةيمعت، منلر )

تبىىى.ن ال  ال ا.تىىىت الملنتىىىت مبىىى.ن صىىىع بت ا.خىىىيذ القىىى اح، كمىىىي ظظلىىى ت مىىىدم موىىى د فىىى م  بىىى.ن فيم تىىى 

فىىإ مسىىت ى  القىى اح الملنىىإ، ب.نمىىي ك ىىفم مىىن موىى د فىى م   .خىىيذ بت االطيلبىىيت مالطىىالا فىىإ صىىع  



 

43 
 

تال ملكىىىن   . وىىىد فىىى م  .عىىىزى  ،ال ا.تىىىت الملنتىىىت بىىى.ن الطىىىالا مالطيلبىىىيت للىىىيلح الطيلبىىىيت  فيم تىىى 

 لمتغ.  ن   التخلص.

حة ال الم لالت، من العال ت ب.ن الكفيلة األليديمتت مملي(،  2017) دحاست الع سينب.نمي ك فم 

 مىنالدحاسىت م.نىت ، م.ك نم الم لالت   مممتيى مليحة ال  ،  تيى الكفيلة ال ا.تتث مملبياااستخدم  

. . صى م من ويمعت ايئل ييلسع ديت ( .يلبتً 250( .يلب م)200( .يلبي م.يلبت، ب ا ع )450)

 ،ن الكفيلة ال ا.تت. بت ويمعت ايئل يتمتع ن يمست ى مت سط م ظ ملي ظنً  ج،نتيئالدحاست الأ مدة 

فىإ الكفىيلة ال ا.تىت بى.ن الى ك ح ماإلنىيث  إالىيئتيً   لالت، مك لك مو د فى م  دالىتٍ الم ة الممليح 

 موىى د فىى م  دالىىت إالىىيئتي .بعىىي لمتغ.ىى  المسىىت ى الدحاسىىإكمىىي ظظلىى ت النتىىيئج للىىيلح اإلنىىيث، 

.ىىىىى  التخلىىىىىص لمتغعىىىىىزى .   فىىىىى م      . وىىىىىد   ه  مظنىىىىىً   .فىىىىىع،التقلىىىىى.ل الم يلىىىىىدى الط بىىىىىت ذ للىىىىىيلح 

  .األليديمإ

ممال تىه يملىيحة ا.خىيذ القى اح الملنىإ لىدى  نىإ  ضج المل( ييلك ف من الن  2017 يم ال اشدي )ي  لم

. بت اللف العيش  األسيسإ فإ مقيف ت شميب ال ىىى قتت يس طنىىىىىىت م مىىىىىين. ا.ث  دفم الدحاسىت 

مع فىت  لك ، مكىحاسىتالملنىإ لىدى م.نىت الد  ممليحة ا.خيذ القى اح  ،ضج الملنإإلأ مع فت مست ى الن  

 .يلىبٍ  200.ك نىم م.نىت الدحاسىت مىن ). م الملنىإ  ا.خيذ القى احملنإ ممليحة  العال ت ب.ن النضج ال

اسىىىتبينت.ن مااىىىدة ل نضىىىج الملنىىىإ ماألخىىى ى ماسىىىتخدمم الدحاسىىىت ( مىىىن مىىىداحى المقيف ىىىت، م.يلبىىىتٍ 

لىدى م.نىت  ملنىإح اللنإ ممليحة القى النضج الممست ى ا  لمليحة الق اح الملنإ، مظظل ت النتيئج ظن  

ئتي فىإ مسىت ى النضىج حت النتىيئج إلىأ مىدم موى د فى م  دالىه إالىيالدحاست كين م .فعًي، كمىي ظشىي

فىإ مسىت ى ملىيحة القى اح  إالىيئتيً  الملنإ ب.ن ال ك ح ماإلنيث. مظظل ت النتىيئج موى د فى م  دالىتٍ 

.بىىيو .ىى دي د اح موىى   كمىىي ا.ضىىح مىىن خىىالب النتىىيئجالملنىىإ بىى.ن الىى ك ح ماإلنىىيث للىىيلح اإلنىىيث. 

ا.خىيذ القى اح الملنىإ، كمىي ب.نىم الدحاسىت  موى د  ج الملنإ ممليحةب.ن مست ى النض  مداب إاليئتيً 
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د لىىت إالىىيئتت إلسىىليم دحوىىيت ظفىى اد الع.نىىت فىىإ م.نىىت النضىىج الملنىىإ فىىإ التنإىىؤ بىىدحويت ملىىيحة 

  .ا.خيذ الق اح الملنإ

لقىدحة م ىأ ا.خىىيذ القى اح الملنىىإ  ى امسىىت  ىدفم إلىأ الك ىىف مىن دحاسىىتً ( 2016مظوى ى ظامى د  )

م ىأ ضى ل يعى  المتغ.ى ات )الةىن ، مظتفىت  يً .  السىنت ال ايعىت مت سىط المتفى  .ن دحاسىتلدى .الم

مالسىىىإإإ المقىىىيحن لإلوييىىىت مىىىن  يأسىىى  بته ا ستك ىىىيفإ   األا(، مامتمىىىيد البياىىىث المىىىنلج ال صىىىفإ  

، م. م.ىى ةً  ( . م.ىى اً 160مل نىىت مىىن ).نىىت  ىىأ مإوىى ال  ىى   الدحاسىىت م .ىىر   التسىىيمب العىىيم مالف ضىىتيت.

م ىىأ ظن  مسىىت ى القىىدحة م ىىأ  ت الىى ادي. مظسىىف ت نتىىيئج الدحاسىىتبإ ديىى  يقىىت  لىىديتٍ خت.ىى  يطا.ىىث ا

% مىىن التالم.ى  لىىديلر مسىىت ى 50.62ا.خىيذ القىى اح الملنىإ لىىدى التالم.ى  المتفىى  .ن مت سىطي، مظن 

 د لىىتٍ  ذات   فى م    لنتىىيئج ظنىه   . وىد  حت اظشىي ا.خىىيذ القى اح الملنىإ، كمىيمىنخف  مىن القىدحة م ىأ 

اليئتت فإ مست ى القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنىإ لىدى .الم.ى  السىنت ال ايعىت مت سىط المتفى  .ن إ

دحاسىتي يىيختالف الةىن ، مموى د فى م  ذات د لىت االىيئتت فىإ مسىت ى القىدحة م ىأ ا.خىيذ القىى اح 

 .يم.ن دحاستي لليلح مظتفت ا ا ييلقطي  العتف  الم م.  السنت ال ايعت مت سطالملنإ لدى .ال

، الك ىىىف مىىن العال ىىىت بىى.ن الىىى مإ الملنىىىإ ( بداحسىىت  ىىىدفلي الىى ئت 2015عىىىزاز) فىىإ اىىى.ن  ىىيم ال

مالق اح الملنإ لدى الط بت الم   ب.ن فإ الم ا ت الثين يت فإ مداحى ال ى الت مالمداحى القل متىت 

إ ح الملنىمالقى ا ،ع ف م ىأ مسىت ى الى مإ الملنىإالت  ضًي م ظيلع بتت السع ديت. كمي  دفييلمم كت ا

مىىن الم  ىى ب.ن فىىإ الم ا ىىت الثين يىىت مىىنلر  م.يلبىىتً  يً ( .يلبىى281لىىديلر، م.ك نىىم م.نىىت الدحاسىىت مىىن)

( فىىىىإ مىىىىداحى ال ىىىى الت.  ا.ىىىىث اسىىىىتخدم البياىىىىث المىىىىنلج 49( فىىىىإ المىىىىداحى القل متىىىىت م)88)

لىدى كىل مىن .ىالا   مإ الملنىإ كىين ممىي الً ى الىمست    ظن  إلأ  ت نتيئج الدحاست  ال صفإ،  مظشيح 

ممىىداحى ال ىى الت ا.ىىث وىىيل بدحوىىت مت سىىطت، مظظلىى ت النتىىيئج موىى د مال ىىت  المىىداحى القل متىىت

اح.بي.تىىىىىه إيةيبتىىىىىت مت سىىىىىطت مذات د لىىىىىت إالىىىىىيئتت بىىىىى.ن الىىىىى مإ الملنىىىىىإ مالقىىىىى اح الملنىىىىىإ لىىىىىدى 
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مت سىىط الىى مإ الملنىىإ لىىدى بىى.ن ئتت ي وىىد فىى م  ذات د لىىت إالىىيالم  ىى ب.ن. كمىىي ب.نىىم ظنىىه   

الم   ب.ن فإ مداحى ال  الت. كمي  مداحى القل متت ممت سط ال مإ الملنإ لدىالم   ب.ن فإ ال

ل فم النتيئج من مو د ف م  ذات د لت إاليئتت ب.ن مت سطيت الطالا الم   ب.ن فإ الدحوت 

نىىيث، مموىى د فىى م  ذات ح اإلللىىيللمتغ.ىى  النىى   ا وتمىىيمإ  الك تىىت لممتىىيى الىى مإ الملنىىإ مفقىىيً 

مظظلىى ت النتىىيئج كىى لك مىىدم موىى د   نىى   المدحسىىت للىىيلح المىىداحى القل متىىت. د لىىت مفقىىًي لمتغ.ىى

فىى م  ذات د لىىت إالىىيئتت بىى.ن مت سىىطيت الط بىىت الم  ىى ب.ن م ىىأ الدحوىىت الك تىىت لممتىىيى القىى اح 

 .الملنإ مفقًي لمتغ.  الن   ا وتميمإ

تيفدفم إلىىأ الك ىىف مىىن اةىىر العال ىىت بىى.ن بدحاسىىت  ىى (2016 تمىىي  يمىىم القىى حانإ )  ،الىى ات  م تىى 

تر العىىيم يمقيف ىىت  ىىمىىيت فىىإ مىىداحى التع ا وتميعتىىت موىى دة القتىىية لىىدى المع يحات لىىمكىىل مىىن الم

، نليحات ا وتميعتت فإ التنإؤ ية دة القتية لىديلال ات مالم  فيم ت تالنسإإ ل  يملحفح، ممع فت اإلس

تإ م  فىىالفىى  إلىىأ  مكىى لك إلىىأ التعىى ف ت، موىى دة القتىىية؛ .بعىىًي الىى ات، مالملىىيحات ا وتميعتىى فيم تىى 

داف الدحاسىىت اسىىتخدمم  ىىملتقق.ىىق ظ ( سىىن ات الخإىى ة، مىىإ الع ل ىىلمؤ ، ا)العمىى حاسىىت ت الد  امتغ.ىى ل

 تر العىىىيم ىىىفىىىإ مىىىداحى التع مىىىت مع( 676م.نىىىت الدحاسىىىت مىىىن ) .ك نىىىم  ،ال صىىىفإ  ج لالمىىىن البياثىىىت  

ي مىىع  ىىالىى ات مظيعيد  تفيم تىى  موىى د مال ىىت اح.بي.تىىت دالىىت بىى.ن مىىن  حاسىىتالد ظسىىف ت م . حفىىح يمقيف ىىت

 ،مىع وى دة القتىية مظيعيد ىي ال ات مظيعيد ي  فيم ت تممال ت دالت ب.ن    المليحات ا وتميعتت مظيعيد ي،

من مدم مو د  مظيعيد ي، كمي ك فم ا وتميعتت مظيعيد ي مو دة القتية   ممال ت دالت ب.ن المليحات 

تإ ًي فىىلىىيئتفىى م  دالىىت إا   . وىىد فىى م  ذات د لىىت ت، مظنىىه حاسىىالد  لمتغ.ىى ات عىىزى . الىى ات  فيم تىى 

تمىىإ فىىإ كىىل مىىن  ل الع ىى. عىىزى لمتغ.ىى  المؤ  ،إالىىيئتت مالملىىيحات ا وتميعتىىت موىى دة  الىى ات  فيم تىى 

فىإ يعى    ة(خإىال ود ف م  ذات د لت إاليئتت . عزى لمتغ.ى ي )العمى ، مسىن ات ، ب.نمي .القتية

  ة.تميعتت مو دة القتيا وحات الملي ظيعيد 
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م دحاسىىت تمىىي م ن   تم  المسىىتقإل   ىىىق بىىى.ن العال ىىت مىىىن الك ىىف ( فىىىإ2015ميبىىىد ) .ىىى   ،الىىى ات  فيم تىىى 

 التيلتىىت المتغ.ىى ات  ضىى ل فىىإ غىىزة، شىى    مدي يىىت فىىإ العيمىىت الثين يىىت . بىىت الطمىى ق لىىدى ممسىىت ى 

، ق . ىىىإ  الت   فإ  ال صىىى المىىىنلج   البياثىىىت اسىىىتخدمم  التقلىىى.ل(، م ىىىد  مسىىىت ى  التخلىىىص، الةىىىن ،)

مظظلىى ت النتىىيئج، موىى د  الثين يىىت العيمىىت، . بىىت مىىن مفق صىىي (220ت مىىن )الدحاسىى م.نىىت م.ك نىىم 

تم  ،المسىىتقإل   ىىق بىى.ن إالىىيئتي دالىىت مال ىىت  فىىإ مقيف ىىت العيمىىت الثين يىىت . بىىت لىىدى الىى ات  فيم تىى 

 موىى د  إىى.ن، م.الدحاسىىت م.نىىت لىىدى الطمىى ق ممسىىت ى    ىىق المسىىتقإل بىى.ن مال ىىت غىىزة، مموىى د  شىى   

ت بىى.ن اح.بىىيوٍ  فىىإ  إالىىيئتت د لىىت ذات  فىى م   الطمىى ق. كمىىي ظظلىى ت موىى د  ممسىىت ي  ت الىى ا فيم تىى 

تالمسىىتقإل، م    ىىق مسىىت ى   مدي يىىت فىىإ العيمىىت الثين يىىت . بىىت لىىدى الطمىى ق ممسىىت ى  الىى ات، فيم تىى 

 ى إالىىيئتت فىىإ مسىىت   د لىىت ت اذ  فىى م   الىى ك ح، مموىى د  للىىيلح الةىىن  عىىزى لمتغ.ىى .   ،غىىزة شىى   

 فىى م   ي وىىد  الدحاسىىإ ممتغ.ىى  التخلىىص )الفىى  (، ب.نمىىي   التقلىى.ل لمتغ.ىى  .عىىزى  المسىىتقإلق   ىى

ت فىىإ مسىىت ى  إالىىيئتت د لىىت ذات   لمتغ.ىى  التخلىىص  عىىزى لىىديلر .   الطمىى ق مسىىت ى م  الىى ات  فيم تىى 

 (.الف  )

تم  ،ق ىىىىق ىىىت بىىى.ن الال دفىىىىم إلىىىأ الك ىىىف مىىىن الع ( دحاسىىىت2015مظوىىى ى ملىىىطفأ ) الىىىى ات  فيم تىىى 

 ،ذكىىىى ح)ى  مىىىن الةنىى   .أ .ىىىى  كىىل   ، مالك ىىف مىىنمىىىىن التع .ىىىر الثينىىىى ي م.ىىى  السنىىىىت الثيلثىىىت ال. ىىىىدىىىىىلىى

كىىىى لك المستىىىى ى التع .ىىىىمإ ل  الديىىىىن م ىىأ متغ.ىىىى ي م  ،(ظدبىىىإ، م ىىىمإ)حاسإ خلىىص الىىىد  مالت   (إنىىىيث 

مبعىىد اسىىتةيبم ،   ات الىىى  .ىىىتمق.ىىىيى فىيم، م الق ىىىق تىىيىمم اسىىتخدام   ةمىىع المع  مىىيت .ىىر  مل .الىىىدحاست

فىىإ الةزائىى ، يىىت غ .ىىزان  مىىن  ين يىىيت م  . م.ىىى ةً م  اً . م.ىىى   (312التىىإ .ك نىىم مىىن )لدحاسىىت م.نىىت ا

 ،ب.ىىىن الق ىىىىق ىت لىىمستىىى ى الد  اح.إىىىيو سيلىىىىب داب إاليئ.ىىىي منىىىى ل ىىفم نتىىيئج الدحاسىىت، مىىن موىى د 

فىىىى م  ذات ي، كمىىي ب.نىىم مىىدم موىى د ينىىى  الث  .ىىىرمىىن التع الثيلثىىت السىىنت ى  م.ىىالالىىى ات لىىىدى . فيم .ىىىتم 

 لىت . وىىىد فىىى م  ذات د  ق، كمىي ب.نىم النتىيئج ظنىه  نىىيث فىإ الق ىىاإلبى.ن ال كىى ح م  إاليئتت ت لد 
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 الق ىىق مالدحوىىت ب.نمىىي . وىىد فىىى م  فىىإ ايلىىت ،فىىإ الق ىىىق.بعىىًي لمتغ.ىى  التخلىىص الدحاسىىإ  إاليئ.ىىىت

ممىىدم موى د ، إىىى ى التع .ىىمإ المتىىدنألا للىىىيلح فئىىت المستلىإ  .ىىمالتعل مستىىى ى   .بعىىيً ل ق ىق  الك تت  

 ت لىىد فىى م  ذات د  ىموتىيئج مىدم كمىي .ضىمنم الن   لىألم،.بعىي ل مستىىى ى التع .ىىمإ   ف م  فإ الق ىق

بىى.ن  الىىيئتتا ىتلىى . وىىىد فىىى م  ذات د  ، م الىىى ات  نىىىيث فىىإ فىىىيم تتماإل بىى.ن ال كىىى ح إالىىيئتت

 . وىىد فىى م  دالىىت لمىي ب.نىم ظنىه   ،إخلىص الدحاسىالت  ات .بعىًي لمتغ.ى  لىى  ا ىيم تتفى فىإ   م.ىىالالت

عىزى لمتغ.ى  المسىت ى ي .مىن التع .ىىر الثينىى  ت الثيلثىى م.ىى  السنىىتالالىى ات لىىدى .  إالىيئتي فإ فىىيم تت

 .التع تمإ ل  الدين

الى ات  فيم تى ت ته يلل مىن مالم  ،حا.خيذ الق ا إلأ البقث فإبدحاست  دفم    (2014م يم العت.إإ )

البياىىث ، ا.ىىث ا.بىىع الطالب.ىى.ن يمقيف ىىت الطىىيئف ا وتميعتىىت لىىدى م.نىىت مىىن الم شىىدين المسىىيندةم 

 فيم تى تمممتىيى ح، اسىتخدم البياىث اختبىيح ا.خىيذ القى االدحاسىت،  لماللمته لطإتعت    المنلج ال صفإ  

م شىىىدًا مىىىن  (242) .ك نىىىم  تم.نىىى ، م.بقىىىم الدحاسىىىت م ىىىأميعتىىىتمممتىىىيى المسىىىيندة ا وت، الىىى ات 

. ظظلىىى ت يعم ىىى ن يمىىداحى التع ىىتر العىىيم القلىىى مإ يمقيف ىىت الطىىيئف ن الىى ين شىىدين الطالب.ىى.الم

ا.خىيذ القىدحة م ىأ .ن كىل مىن دحوىيت بىمال ىت اح.بي.تىه م وبىت ذات د لىت إالىيئتت  النتيئج مو د  

تدحوىىيت مىىن القىى اح مكىىل  مىىن وينىىب ظملتىىيل  يندةالمسىىم يندة مىىن وينىىب المدحسىىت مسىىالم الىى ات  فيم تىى 

الدحوىىىت المسىىىيندة، مكىىى لك  حضىىىىي الم شىىىىد الطالبىىىىإ مىىىىن، م مالمسىىىيندة مىىىن وينىىىب المع مىىى.ن األمىىى ح

  . وىد فى م  ذات د لىت إالىيئتت مفقىي لملىين العمىل ملسىن ات ا وتميعتت. مظنه الك تت ل مسيندة  

تطيت دحوىىيت مت سىىظم  م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح القىىدحة ل  ا.ىىب سىى ال لمت سىىطيت دحوىىيت ة، الخإىى    فيم تىى 

، مىن الطىالا لدى الم شدين  مت سطيت دحويت المسيندة ا وتميعتت فإ ومتع المقىيمحت ظم  ال ا

مىن خىالب مىن الطىالا . ود إملينتت ل تنإؤ ييلقدحة م أ ا.خىيذ القى اح لىدى الم شىدين لمي .إ.ن ظنه  

 . تتتميعا و ال ات مالمىسيندة فيم ت تلل من 
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اسىتنيدًا لنمى ذج  التعى ف إلىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ ( بدحاست  دفلي2014د)ظسع  مظب  تمي  يم الزين  

( .يلبىًي 474)مىن  دحاسىت.ك نىم م.نىت ال ا.ىث  لدى . بت الم ا ت الثين يت فإ لى ال الة.ىزة.  و.الت 

ممتىىيى ا.خىىيذ  بياىىث اسىىتخدم الم  .مىىن مىىداحى لىى ال الة.ىىزة فىىإ المم كىىت األحدنتىىت الليشىىمتتم.يلبىىت  

ظن الط بىىت فىىىإ الم ا ىىىت الثين يىىىت  دحاسىىىتنتىىىيئج ال ك ىىىفم م . وىى.الت   لنمىىى ذج سىىىتنيدانىىىإ االملالقىى اح 

القى اح الملنىإ يخت ىف .بعىًي ل ةىن   ، كمي ظظلى ت النتىيئج ظن  لديلر ا.خيذ   اح ملنإ بدحوت م .فعت

فضىىىل لىىىدى الط بىىىت ذمي د ظيعىىى الملنىىىإ   ا.خىىىيذ القىىى اح   . كمىىىي . صىىى م النتىىىيئج ظن  مللىىىيلح اإلنىىىيث 

 .خلص األدبإالت  الع مإ، من الط بت ذمي ص خلت  ال

تال بى.ن العال ىت يقث  ( بدحاست  دفم إلأ2013يمتعإ م مي  )  ب.نمي  يم  محال ممىي ،ال ا.تىت فيم تى 

( 151اشىىتم م الدحاسىىت م ىىىأ )اإلنة .زيىىت فىىإ الةيمعىىيت األحدنتىىىت، م ال غىىىت  . بىىت لىىدى ا سىىتتعيا 

 ر .ىىر اختتىىيح  الةيمعتىىت،  داا ماآل الت ب يىىت الع ىى م تىىتمك  مالزيت نىىت سىى الاإل ويمعىىت م.يلبىىت مىىن يلبىىيً .

 محال ال ا.تت، مممتىيى مىي  فيم ت تال  البياثين ممتيس.ن، ممتيى  المتتس ة، استخدم    ائتتييلط يقت الع

تال فىىإ مت سىىط سىىت ى إلىىأ موىى د مالدحاسىىت  نتىىيئج ظسىىف ت  م ىىد . ا سىىتتعيا   محال ممىىي ،ال ا.تىىت فيم تىى 

النتىىيئج موىى د فىى م   ظظلىى ت كمىىي  األحدنتىىت.الةيمعىىيت فىىإ  ة .زيىىتناإل تال غىى . بىىت لىىدى ا سىىتتعيا 

تال  فإ  ليئتيً دالت إا  لمتغ.ى ي  .بعىيً  فى م   موى د  ممىدم ،المعىدب الت المىإلمتغ.ى     .بعىي  ال ا.تىت  فيم تى 

 إلىىىأ ى عىىىز .   ،ا سىىىتتعيا  محال  تمىىىي لىىىيئتيممىىىدم موىىى د فىىى م  دالىىىت إاالدحاسىىىإ،  مالمسىىىت ى  الةىىىن 

تال بىى.ن إالىىيئتيً  دالىىت إيةيبتىىت مال ىىت موىى د النتىىيئج ت ظظلىى  م . الدحاسىىت متغ.ىى ات  ممىىي  ،ل ا.تىىتا فيم تىى 

 ستتعيا.محال ا 
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 الدراسات األجنبية ثانيًا: 

الكفىىيلة ال ا.تىىت  :"بدحاسىىت من انلىىي (Zamfir and Mocanu, 2020) زمف.ىى  مم كىىين   ىىيم 

مىىل إلىىأ .قديىىد الع ا فم  ىىد ،" ثىىين ي العىىيلإ ال ممىىين..ناألليديمتىىت المتلىى حة بىى.ن .ىىالا التع ىىتر ال

تً معتقىدات ظلثى   التىإ .ىؤدي إلىىأ ت مالتع تمتىىت، ت ما  تلىيدي  فىإ مخت ىف السىىتي يت ا وتميعتى   فيم تىى 

( مىن .ىالا 502ق . ىإ، .ك نىم م.نىت الدحاسىت مىن )مالت    م ىأ المىنلج ال صىفإ  الدحاسىت    امتمدت  

. ين البليل حيىيألدال فىإ امتقى ىأ الر متقىدا.لر  تمىي يتع ىق يقىدح.التع تر الثين ي ال ممينإ لدحاسىت مع

مىىن ظوىىل الك ىىف مىىن الط يقىىت التىىإ .تفيمىىل بلىىي الع امىىل  ،اسىىتخدمم الدحاسىىت نمىىيذج شىىة ة القىى اح

 ك.ىىز م ىىأ الىىدمر اإليةىىيبإ الىى ي يت قىىي  مىىن مالتنإىىؤ ييلكفىىيلة ال ا.تىىت األليديمتىىت المتلىى حة، مىىع الت  

ة لإنىيل ب.ئىيت نتيئةنىي مف.ىد  يملن ظن .ك ن  ستت.لمدح ضيفت إلأ م.زات الإ.ئت ااآلييل مالمع م.ن، ييإل

 ظن   الا. ظظلىىى ت النتىىىيئج  ت األليديمتىىىت ل طىىى  فيتتىىى  تىىىت مال   قت العق   اللىىى   .ىىىدمر   .ع تمتىىىت ظلثىىى  م منىىىتً 

 تمىىي يتع ىىق يي متقىىين  ،% مىىن الطىىالا الىى ين شىىم لر ا سىىتطال  لىىديلر معتقىىدات ييلف ىىل12.6

الا مسىت ييت مت سىطت مىن الطى   %35.2مي ظظلى  ب.ن اسإ،ض نه فإ نلييت العيم الدح ال ي ستخ  

لىىر  ىىيدحمن م ىىأ القلىى ب م ىىأ دحوىىيت ميلتىىت فىىإ % يعتقىىدمن ظن  52.2 مىىن الكفىىيلة ال ا.تىىت مظن  

ال ا.تىت  ى  الىدمر المتلى ح الى ي يت قىي   يم تى تفامتقين البليل حيي، كمي مود ظن ظ  ى مؤش  م أ ال

تً   ظلثىىى قىىىدات ميىىى .بط ي ىىىلل إيةىىىيبإ يمعت مىىىن ال الىىىدين.  م ىىىد ك ىىىفم النتىىىيئج موىىى د فىىى م ٍ . فيم تىىى 

تفىىىإ  و   يىىىتٍ  ظم ىىىأ  ااتمىىىي تٍ   لىىى  الطيلبىىىيت  عىىىزى لمتغ.ىىى  الةىىىن ، ا.ىىىث .  .   ،المعتقىىىدات  فيم تىىى 

 من ال ك ح. فيم ت تلمعتقدات ظلث  

تإلىأ .ىأ .  ال (Ogutu and Peter, 2018 ) مب.ت.ى   مظشىيحت دحاسىت ظم . .ى  ال ا.تىت فىإ  فيم تى 

لمداحى الثين يت فىإ مقي.عىت ب سىتي، ك.نتىي. ا.ىث .ك نىم م.نىت ن .الا املنتت ب.ت ال احاا.خيذ الق

ي فىىإ الم ا ىت ال ايعىىت مىن الم ا ىىت الثين يىت. .ىىر  364الدحاسىت مىىن  )   مالعمىى  الةىىن   اسىتخدام   ( .يلبىً



 

50 
 

ت  .طى ي  مقىىيي . .ىر  الى ظتفإ  ال ا.تىت فىإ صىنع القى اح  فيم تى تمنى   المدحسىت كمتغ.ى ات .قلىر فىإ ال

تال ظن   ت الملنتت. ظظلى ت نتىيئج  الدحاسىتما.خيذ الق احا  ،ال ا.تت  ت تفيم ال  متيىل ال ا.تىت .ى .بط  فيم تى 

اح.بيً.ي م تًقي يي.خيذ الق احات الملنتت ل طالا، مكينم نسبت ا اتميلتت اإلوميلتت لنمى ذج ا نقىداح 

ددة ت متعىىىوتسىىىتتال   يذج .ىىى ات ماىىىدة الىىىتقلر فىىىإ النمىىىذات د لىىىت إالىىىيئتت منىىىدمي .ىىىر . ك.ىىىب متغ

ال ا.تىت سىي مم ي ىلل كإ.ى  فىإ العال ىت  فيم تى تالقدمد، كمي ب.نم النتيئج ظن الع امل فإ متغ.ى  ال

 ال ا.تت ما.خيذ الق اح ال ظتفإ. فيم ت تب.ن ال

ام عى ف م ىأ مال ىيت ااتى  سىعم إلىأ الت   ( دحاسىتً (Park et al., 2018ظوى ى يىيحه مزمىالم  م 

مر ا وتمىىيمإ، م ىى اح الملنىىت، ا.ىىث لتىىأ .  اإليةىىيبإ، مالىىد  ما، قإ إ  لمسىىتزمن االىى ات، ممن ىى ح الىى

ي  ىدفم  ى   الدحاسىت، ظمً ، إلىأ .قديىد مىي إذا كىين الت   بىيين داخىل الفى د فىإ التىأ .  اإليةىيبإ م .بطىىً

 ي ىأن اختتىيح الملنىت. كىين ال ا.تت، مالق ىق فيم ت تييلتن   داخل الف د فإ ا.خيذ الق احات الملنتت، مال

يخفىىىف العال ىىىت بىىى.ن التىىىأ .  ممتغ.ىىى ات  مر ا وتمىىىيمإ  إ  ىىى  فقىىىص مىىىي إذا كىىىين الىىىد  ينلثىىىدف االلىىى

فىإ ا.خىيذ القى اح الملنىإ  ت  ال ا.تى   فيم تى ت    الكتىف .تغ.ى   كين اللدف الثيلىث  ى  مع فىت  م النتيئج    . 

ي لتقىدي  الىى ات ممن ى ح ال  ىىم ال م اد يسىىتخسىىت يمسىتقإ إ، م ىىد ظو يىم الدحام  ىق اختتىىيح الملنىت مفقىىً

ي.  21. يقىىت ال. متىىىيت ، ا.ىىىث .  ىىىب مىىن الم ىىىيحك.ن .ق.ىىىتر .ىىىأ .  ر ظم مىى ا فلر لمىىىدة  ي متتيلتىىىً ي مىىىً

التىأ .  اإليةىيبإ كىين  ظن  ست. كينم النتيئج ال ئتستت .ف.ىد .يلًبي ويمعًتي فإ     الدحا  128مشيحه  

مع الق ق ي أن اختتىيح ي س إتً تت م فإ ا.خيذ الق احات الملن ال ا.تت فيم ت تم .بًطي ي لل إيةيبإ مع ال

مىع .ىأ .  إيةىيبإ ل تىأ .  م ىأ الق ىق  .ىززحي   إلأ ذلك كين ل دمر ا وتمىيمإ .ىأ .     إضيفتً الملنت.  

ي ي ىلل إيةىيبإ ييلتفىيل الى ات فىإ  ي أن اختتيح الملنت. مظخ.ى ، .إى.ن ظن   .قىدي  الى ات كىين م .بطىً

 ت. لملنتت مس إًتي يق ق اختتيح اا.خيذ الق احات الملن
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بدحاست  دفم إلىأ فقىص العال ىت  ) (Baglama, &Uzunboylu, 2017م يم يي المي مزنإ ي   

م.  عىيت النتىيئج الملنتىت لمع مىإ الت بتىت الخيصىت  إىل الخدمىت   ،ت ال ا.تىت ل قى اح الملنىإب.ن الفعيلت  

  مىيً مع 156يم م أ م.نىت مل نىت فإ شميب  إ  ، مامتمدت م أ منلج البقث الكمإ، م د ظو  

تممتىىىيى ال اسىىتخدام   مع مىىإ الت بتىىت الخيصىىت  إىىىل الخدمىىت. .ىىر  مىىن   ،ال ا.تىىت ل قىى اح الىىى ظتفإ   فيم تىى 

تمممتىىيى .  عىىيت النتىىيئج الملنتىىت لةمىىع الإتينىىيت. ظظلىى ت النتىىيئج موىى د اح.بىىيو كإ.ىى  مىىع ال  فيم تىى 

يئتت بىى.ن الىىإ لىىتٍ ذات د   نىىيه مال ىىتً  ظن   ال ا.تىىت  ما.خىىيذ القىى اح الىى ظتفإ. كمىىي ظظلىى ت النتىىيئج  

 مدحوت .  ع النتيئج الملنتت.  ،ال ا.تت  .خيذ الق اح الملنإ فيم ت تال

 ىدفم إلىأ فلىر العال ىيت بى.ن التمىييز الى ا.إ،   ( دحاسىتً (Middleton, 2017ظوى ى م.ىدلت ن  م د 

تمالتىىى دد الىىى ظتفإ،  ما.خىىىيذ القىىى احات الملنتىىىت،  مال  ت يتط عىىى،  مالل يىىىت الملنتىىىت،  مالال ا.تىىىت فيم تىىى 

% إني ىىًي( مسىىة .ن فىىإ دمحات 59، مىىنلر )م.يلبىىتً  (  .يلبىىيً 324لملنتىىت. اشىىتم م م.نىىت الدحاسىىت )ا

.ق .ل الف ضتيت  لف م  ذات د لت إاليئتت ب.ن ال ك ح ماإلنيث، .ر   ن  اً م م ر النف  الةيمعتت. 

تنىىيث، فىىإن الي ىىلل منفلىىل لكىىل وىىن . ظظلىى ت النتىىيئج ظنىىه ييلنسىىبت لإل يذ ا.خىى ت فىىإال ا.تىى فيم تىى 

القىىى اح الىىى ظتفإ مالتط عىىىيت الملنتىىىت  ىىىإ مسىىىطيل ملمىىىت ل عال ىىىت بىىى.ن التمىىىييز فىىىإ الل يىىىت ال ا.تىىىت 

تتعتإىى  كىىل مىىن ال ييلنسىىبت ل ىى ك ح،  ظمىىي مالملنتىىت مالتىى دد الىى ظتفإ. ال ا.تىىت فىىإ ا.خىىيذ القىى اح  فيم تىى 

مالملنتىىىت. .تىىىت اال  بىىى.ن التمىىىييز بىىى.ن الل يىىىت  الملنىىىإ مالتط عىىىيت الملنتىىىت مسىىىطيل ملمىىى.ن ل عال ىىىت

تييإلضىىيفت إلىىأ ذلىىك، فىىإن ال ملىىر ل عال ىىت بىى.ن  ال ا.تىىت فىىإ ا.خىىيذ القىى اح الىى ظتفإ  ىىإ مسىىتط   فيم تىى 

التط عىىيت الملنتىىت لتسىىم  التىى دد الىى ظتفإ م.مىىييز الىى ات ل ىى ك ح، ممىىع ذلىىك، ييلنسىىبت ل ىى ك ح، فىىإن  

ا.خىىيذ القىى اح الىى ظتفإ  دمن  لىىي. مالتىى دد الىى ظتفإ منىىد .ق  ،مسىىتًطي ل عال ىىت بىى.ن التمىىييز بىى.ن الىى ات 

 ال ا.تت. فيم ت تمال
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إلىىأ التقق.ىىق فىىإ الع امىىل التىىإ .ىىؤ   فىىإ  ( بدحاسىىت سىىعم Metmeri, 2017لمىىي  ىىيم م.تمىى ي )

فىىإ  م.د نىىد  Midlands فىىإ مقي.عىىت   .ىىالا المىىداحى الثين يىىت اختتىىيح المسىىيحات ال ظتضتىىت بىى.ن

 ذج . وتىىه ملنىىإ مىىن شىىأنه ظن يسىىيمد نمىى   يل ىىنثييىىت نقطىىت انطىىال  إل.ىىق يمالتققميعىىد  زيمبىىيب ي. 

مسىىيمدة الطىىىالا م ىىىأ ا ختتىىىيح مىىىن ظوىىىل فىىىإ المىىىداحى الثين يىىت  ملنىىإ فىىىإ الت وتىىىه ال المع مىى.ن

م.نىت ، ا.ىث .ك نىم .ر استخدام .لمتر المسىح الى ي كىين ي ىلل ظسيسىإ كمىإ يطإتعتىه ملنإ.  ال

. .ىىر اسىىتخدام ملنىىإ    وتىىهٍ . ىح ( مىىد 20ت الثين يىىت م)لم ا ىىمىىن ا الدحاسىىت مىىن ظلىىف مم ىى ة .يلىىبٍ 

م.ر استخال  النتيئج من خالب اسىتخدام  الم يحك.ن.  استإتين ملمر ذا.ًتي فإ ومع الإتينيت من

ن اة مممتدة ، كين للي .ىأ .  م ىأ اختتىيح  ك فم الدحاست ظن ظف اد األس ة كال مي المنلج ال صفإ،

األسىى ة اآلخىى ين. ك ىىفم الدحاسىىت  اد يىىأف حوىىت ميلتىت مقيحنىىتآليىىيل بد .ىىأ .  ا مب.نىىم  الطىالا ل ملىىن.

 .ىىر   م ىىد  اختتىىيح .ىىالا المىىداحى الثين يىىت ل ملىىن.. فىىإ  ايةىىيبإ  ظن المىىداحى كىىين للىىي .ىىأ .    ظيضىىي

إىل الطىالا.  ظىيئف مىن    لا إ ل مىداحى ييمتبىيح  مىؤ ً ا وىًدا فىإ اختتىيحا ست ليد ييلم  ع الةغ اف  

مىن خىالب م ى حة الملنتىت  م ىأ اختتىيحات الطىالا  .    أاأل  ان كين للىر .ى  ظن    يً ل فم الدحاست ظيض

 .الطالا  الملنإ لدى ختتيحا   األ  ان مالت ةتع. لر يؤ   الةن  فإ

بدحاسىىت  ىىدفم إلىىأ مع فىىت مىىدى .ىىأ .  العمىى  مالةىىن   ((Jaquiline, 2016 وىىيل ال.ن يمىىم م  

تمسىىنت الدحاسىىت م ىىأ ال سسىىيت التع ىىتر إ مؤ ا فىىبىى.ن الطىىال القىى اح الىى ظتفإ  ال ا.تىىت فىىإ صىىنع  فيم تىى 

ال ا.تىت  فيم تى تمب.نم نتيئج الدحاست التإ ن  ت .لمتر مسىح مقطعىإ لفقىص ال  العيلإ فإ .نزانتي.

 م.نىتً  اسىتخدمم الدحاسىت  م ىد المتل حة فإ ا.خيذ القى احات الملنتىت ل طىالا الةىيمع..ن فىإ .نزانتىي، 

 ر م ىىىى ائًتي مىىىىن تىىىىيح  اخت .ىىىىر   ،ممىىىىيب ماللندسىىىىتيب األفىىىىإ مةىىىى .ىىىىالٍا وىىىىيمع..ن 204مىىىىن  مل نىىىىتً 

مؤسسىىىت.ن ل تع ىىىتر العىىىيلإ العىىىيم .ىىىر اختتيح مىىىي ي ىىىلل مقلىىى د، م مىىىي ويمعىىىت داح السىىىالم مويمعىىىت 

دمدممىىي. ظظلىى ت النتىىيئج ظن غيلإتىىت المسىىتة.إ.ن يتمتعىى ن يلفىىيلة ذا.تىىت ميلتىىت فىىإ ا.خىىيذ القىى احات 



 

53 
 

مالتخطىىتط، مالتق.ىىتر  ت،ال ىىلمال ع  مىىيت الملنتىىت، ماىىل  الملنتىىت  تمىىي يتع ىىق ييختتىىيح اللىىدف، مالم

تك ىىفم النتىىيئج مىىن فىى م  ذات د لىىت إالىىيئتت فىىإ الالىى ا.إ.  ال ا.تىىت الملنتىىت بىى.ن الطىىالا  فيم تىى 

 مالطيلبيت مك لك ب.ن .الا السنت األملأ مالنليئتت. 

.نيملىم  الع امىل  ا وتميعتىت مالنفسىتت التىإ .ىؤ    دحاسىتً  ((Hellmann, 2014ظوى ى  . مىين م 

المتغ.ىىى ات  م.ضىىمنم الدحاسىىت  لنتىىت مم ىىأ مم تىىت ا ستك ىىىيف الىى ظتفإ ل  ىىبيا.الم يةقتىىم ىىأ ال

تمال، مالتع ىىىق يىىىيأل  انم ىىىإ ) التع ىىىق األبىىى ي، التنإؤيىىىت  ) كينىىىم متغ.ىىى ات النتتةىىىت (ال ا.تىىىت  فيم تىىى 

     الدحاستبتينيت ومع  .ر  (. مالت دد ال ظتفإ، ف ال ا.إما ستك ي، ا ستك يف الإ.ئإ م الملنإ

تظن الظشىىىيحت النتىىيئج إلىىىأ . لىىىي فىىىإ مسىىح مااىىىد .ةمتع   م مقىىىييت  مخت فىىىت .ىىر  ييسىىتخدا ال ا.تىىىت  فيم تىىى 

ذات  إيةيبتتً  م.أ .  األ  ان مالتع ق األب ي  يتنبأ ي لل كإ.  فإ النتيئج الملنتت. مظن   نيه مال تً 

ا ستك يف الإ.ئإ مع  بتيً ييةإ . .بط اح.بي.يً ما ختتيح الملنإ م  الكفيلة ال ا.تت  د لت إاليئتت ب.ن

 دد الىى ظتفإ، مب.نىىم الدحاسىىت موىى د مال ىىت سىى إتت بىى.ن التع ىىق مىىع التىى   اً كإ.ىى   يً تسىى إ  يً اح.بي.ىى م.ىى .بط

.أ .  األم ال ا.تت مقيحنت فإ  فيم ت تييأل  ان ما ستك يف الإ.ئإ، ممدم .أ .  التع ق األب ي م أ ال

ال ا.تىت، مظن اح.بىيو  فيم تى تاح.بىيو األم مال بى.ن بتىتً ةيي إ نيلىك مال ىتً   ا.ث موىدت  ى   الدحاسىت ظن  

 األم له .أ .  غ.  مبيش  فإ مم تت ا ستك يف ال ظتفإ.

 ابقة راسات الس  التعقيب على الد  
أ مؤشى ات ميمىت ظفيد.لىي حاسيت السييقت فإ الدحاست القيلتت . ص م إل.ال  البياثت م أ الد  يعد ا  

 اإلالىىىىىيئتت   ماألسىىىىىيل.ب   مالع.نىىىىىت   مالمنلةتىىىىىت   األ ىىىىىداف   ا.ىىىىىث فىىىىإ إمىىىىىداد دحاسىىىىىتلي م.ن تملىىىىىي مىىىىىن 

 مالنتيئج التإ . ص م إل.لي، ميملن استع اض ذلك م أ النق  التيلإ: ،المستخدمت

ت تمىىي يتع ىىق بدحاسىىيت الم  ي لتبىىيين ال ا.تىىت مدحاسىىيت القىى اح الملنىىإ فقىىد اخت قىىم األ ىىدا فيم تىى  ف .بعىىً

( ل ك ىىىف مىىىن مال ىىىت 2017)ت ال اشىىىديدفم دحاسىىى.ىىىث  ىىىاالمتغ.ىىى ات التىىىإ .نيملتلىىىي كىىىل دحاسىىىت، 
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( سىىعم ل ك ىىف مىىن   ىىق 2015النضىىج الملنىىإ ييلقىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ، مدحاسىىت ميبىىد)

 (Ogutu et al., 2018) ه دحاسىت ظم . .ى  مزمالئىال ا.تىت، م ىدفم  فيم تى تالمسىتقإل ممال تىه ييل

 لملنتت لدى .الا الثين يت.ق احات اخيذ الال ا.تت فإ ا. فيم ت تع ف م أ .أ .  الإلأ الت  

تالدحاسىىىيت التىىىإ .نيملىىىم متغ.ىىى  الكمىىىي اسىىىتخدمم   تال ا.تىىىت، ممتىىىيى ال فيم تىىى  ال ا.تىىىت، ب.نمىىىي  فيم تىىى 

 .ممتيى الق اح الملنإ استخدمم الدحاسيت التإ .نيملم متغ.  الق اح الملنإ

.ىث القةىر فقىد ة، فمىن انىب متعىدد الع.نت؛ اخت فم م.بيينم الدحاسيت السييقت فإ و ا تمي يخص  م 

فىىإ دحاسىىت يىىيحه  لمىىي ،م .لىىي الدحاسىىيت السىىييقت بىى.ن ك نلىىي صىىغ. ةً  بقىىم  التىىإ .   .بيينىىم الع.نىىيت  

 ,Metmiri.يلبىًي، مكإ.ى ة كمىي فىإ دحاسىت ) 128مل نىت مىن ال( (Park et al., 2018ه مزمالئى

 ،تلدفتفئىىت المسىىن ا.ىىث ال، م.بيينىىم ظيضىىًي مىى (م شىىداً  20.يلبىىًي م 1010مىىن ) المل نىىت( 2017

، مبعضىىىلي اسىىىتلدفم .ىىىالا  (2020)المعىىىيب ة مالك شىىىت،  فمنلىىىي مىىىي اسىىىتلدف . بىىىت الةيمعىىىيت 

(، ب.نمىىىىىىىي كينىىىىىىىم الع.نىىىىىىىت فىىىىىىىإ يعىىىىىىى  الدحاسىىىىىىىيت المع مىىىىىىى.ن 2015المىىىىىىىداحى الثين يىىىىىىىت )ميبىىىىىىىد 

 (.2014لدفم الم شدين )العت.إإ، ( ، مظخ ى است2016مالمع ميت)الق حانإ،

الدحاسىىىيت، فقىىىد اسىىىتخدمم الدحاسىىىيت المىىىنلج المنيسىىىب  د فىىىإ  ىىى  ج المعتمىىىظمىىىي يخلىىى   المىىىنل

ا ح.بىىىىىي.إ، مثىىىىىل دحاسىىىىىت  اسىىىىىتخدمم المىىىىىنلج  ن  ، فمنلىىىىىي مىىىىى  لطإتعىىىىىت ظ ىىىىىداف مف ضىىىىىتيت الدحاسىىىىىت

د فقىىىMetmeri (2017 ) دحاسىىىت م.تمىىى ي ظمىىىي (، 2016( مدحاسىىىت القىىى حانإ)2015ملىىىطفأ)

  تيح المسيحات ال ظتضتت.  فإ اختؤ التإ .من ظول مع فت الع امل  استخدمم المنلج ال صفإ؛

دحاسىىت م  (Ogutu et al., 2018) هدحاسىىت ظم . .ىى  مزمالئىى ا.فقىىم الدحاسىىت القيلتىىت مىىع

(Jaquiline, 2016مدحاست ظيي الخ.ل ،) (من ا.ث اللدف، ماألدمات، مالمنلج 2017 ،)  مالع.نىت

غ.  ىىي مىىن  قيلتىىت مىىندحاسىىت ال، ب.نمىىي .م.ىىزت المىىن .ىىالا الثين يىىت م.ىىالا الةيمعىىتالتىىإ كينىىم 

الفىىى   الدحاسىىىيت يمتغ. ا.لىىىي الديم غ ا تىىىت ) المسىىىت ى التع تمىىىإ لىىىألا، مالمسىىىت ى التع تمىىىإ لىىىألم، م 
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التإ .بقث فإ العال ت بى.ن  -م أ اد م ر البياثت-  كمي .م.زت يل نلي الدحاست األملأ  الدحاسإ(،

تال ةتمىىع الف سىىط.نإ. كمىىي فىىإ الم  ر الملنىىإ  م ىىدحة .ىىالا الثين يىىت م ىىأ ا.خىىيذ  ىى اح  ،ال ا.تىىت فيم تىى 

.م.ىىىزت الدحاسىىىت يأ متىىىت النتىىىيئج التىىىإ ستت صىىىل إل.لىىىي، مذلىىىك مىىىن خىىىالب مسىىىيمدة الم شىىىدين فىىىإ 

 ا ح.قىىيل يىىيلخطط اإلحشىىيديت الملنتىىت مالتىىإ .نيسىىب ايوىىيت الط بىىت، فىىإ ال  ىىم الىى ي  ىىر يقيوىىتٍ 

عإ، ح التخلص الةيم ن اختتي م ته يل؛ ال ي بنيلً مي يملنلر من ا.خيذ   اح ر الملنإ    لكل    ميستٍ 

 الملنإ المنيسب ل غبي.لر م دحا.لر. مظ
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 الفصل الثالث 
 ريقة واإلجراءات الط  

 مقدمة 
مصفًي   الفلل  م .نيمب   ا  الدحاست،  يتضمن لمنلةتت  كمي  اختتيح ي،  م. يقت  مالع.نت،  المةتمع، 

.بعم فإ .طإ.ق ظدمات الدحاست  صد لي م بي.لي، ماإلو الات التإ ااست مد  ت  مات الدح مصفًي ألد 

ل  ص ب  الإتينيت  .ق .ل  المستخدمت فإ  ييلمعيلةيت اإلاليئتت  مانتليًل  الإتينيت  ل قل ب م أ 

 . إلأ النتيئج

راسة   منهج الد 
  ة فىىإ ال  ىىم ال ىىي مىىىنإ البقىىىث م ىىى  . يقىىىت فىىى ا ح.بىىي.إ،ال صىىفإ  المىىنلجبياثىىت ال م اسىىتخدم

ظسىىىئ ت  مىىىنفىىى مض مع.نىىىت .مل.ىىىىدًا لإلويبىىىىت  ل تققىىىق مىىىنالقيضىىى ، م.لىىىدف إلىىىأ .ةل.ىىىز بتينىىىيت 

 بد ت .تع ىق يىيل  ا   القيلتىت ماألاىداث ال ا نىت التىإ يملىن ومىع المع  مىيت منلىي  -س فيً   -مقددة

للىىىدف مىىىن ما(. 65: 2018)دحميىىى ،  مذلىىىك ييسىىىتخدام ظدمات منيسىىىبت ،لبقىىىث إوىىى ال ا زمىىىنفىىىإ 

ال ا.تت ممال تلي ييلقدحة م أ ا.خىيذ القى اح   فيم ت تال"  مع فت      ا ح.بي.إ  استخدام المنلج ال صفإ

  ".  الملنإ لدى . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل

راسة    مجتمع الد 
( 8879دد ر )ت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل مالبيلغ ممن ومتع . ب .ك ن مةتمع الد حاست  

)  .يلبيً  الدحاسإ  ل عيم  مذلك  )2021-2020م.يلبًت،  مالةدمب  ظف اد 1(م،  خليئص  ي ضح   )
 مةتمع الدحاست مفق التخلص مالةن . 
 (: خصائص مجتمع الدراسة 1جدول )

 التخصص 
 الجنس 

 المجموع
 إناث ذكور 

 2696 1511 1185 علمي

 4697 3099 1598 بيأد

 775 496 279 إدارة وريادة

 711 42 669 صناعي 

 8879 5148 3731 المجموع
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راسة   عينة الد 
 العينة االستطالعية  -أ

( من  مل نت  م.نت  م أ  الدحاست  مقييت   األسيستت،  20.بقم  الع.نت  خيحج  من  م.يلبًت  .يلبًي   )

ل ا.تت(، م)ممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ( ا فيم ت ت مذلك ل تألد من صالاتت ظدمات الدحاست )ممتيى ال

 .لي.  لي م بيث د  ت صد من ا.

 العينة األساسية  -ب

( .يلب م.يلبت من . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت  420.ب قم الد حاست م أ م.نت مل نت من )

الم ا ت  . بت  استلدفم  البياثت  ألن  مذلك  القلديت؛  الع  ائتت  الع.نت  يط يقت  اخت. ما  الخ .ل، 

 نت الديم غ ا تت: اد الع.ضح خليئص ظف( ي  2لثين يت فإ مدينت الخ .ل فقط، مالةدمب ) ا

 (: خصائص أفراد العينة الديموغرافية 1جدول )
 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 الجنس 

 46.0 193 ذكر

 54.0 227 أنثى

 100.0 420 المجموع

 الصف

 56.2 236 حادي عشر 

 43.8 184 ثاني عشر

 100.0 420 المجموع

 

 الفرع الدراسي

 33.1 139 يعلم

 49.5 208 أدبي

 8.6 36 صناعي 

 8.8 37 تجاري

 100.0 420 المجموع

 التحصيل األكاديمي

 37.9 159 ممتاز 

 38.3 161 جيد جدا  

 23.8 100 فما دون جيد

 100.0 420 المجموع

 المستوى التعليمي لألب 

 22.9 96 أساسي

 30.2 127 ثانوي 

 35.7 150 جامعي 

 11.2 47 يا دراسات عل

 100.0 420 عالمجمو
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 النسبة % العدد  مستويات المتغير المتغير

 المستوى التعلمي لألم 

 23.1 97 أساسي

 29.0 122 ثانوي 

 39.3 165 جامعي 

 8.6 36 دراسات عليا 

 100.0 420 المجموع

راسة   أدوات الد 
 الذاتية  فاعلي ةمقياس ال

 وصف المقياس 

تل ممتىىيى   يمىىم البياثىىت بتطىى ي  ت، ت السىىىييق  إلىىأ الدحاسىىيمىىن خىىىالب ال وىى  مذلىىك  ال ا.تىىت فيم تىىى 

(، م ىد .ك نىم األداة 2016)مدحاسىت القى حانإ (، 2016)ي سىف دحاسىت م (، 2019)ن فل لدحاست  

( 8الةلىىد مي ىىمل )األمب  البعىىد ، ظيعىىيد  ظحبعىىت. زمىىم م ىىأ  ،( فقىى ة32فىىإ صىى ح.لي النليئتىىت مىىن )

ثيحة يىع ا سىتفقى ات، مال ا (9المبىيدحة مي ىمل )الثيلىث  م ،  ( فقى ات 9 ىمل )المثىيب ة مي  مالثينإ،  فق ات 

تا  ( فقىى ات، م.كىى ن اإلوييىىت م ىىأ الفقىى ات الخيصىىت بلىى   المةىىي ت مىىن . يىىق 6مي ىىمل ) نفعيلتىى 

اختتىىيح المسىىتة.ب لإلوييىىت م ىىأ سىى ر ا سىىتةييت الىى ي يتبىىع الفقىى ة مفقىىًي لتىىدحج لتلىى ت الخميسىىإ، 

حوىىيت، ( د 4ت، م افىىق )( دحوىي5( بىىدائل م ىإ: م افىىق ي ىىدة )5يت مىىن )ا.ىث .كىى ن سىى ر ا سىتةي

 ( دحويت، غ.  م افق )دحوت.ن(، غ.  م افق ي دة )دحوت ماادة(.3  متألد )غ.

 : صدق المقياس -1
 صدق المحكمين:   -أ

ال ي  )ل تققق من اللد   الممتيى م أ  ل ممتيى، م  ض  المتخلل.ن  8  ي  المقلم.ن  ( من 

ا النف  فإ  إفإ مةيب م ر  الت صل  الف سط.نتت، مذلك من ظول  ال ي لةيمعيت   ي لأ اللد  

) ل ممت بنسبت  الممتيى  فق ات  م أ  . افقلر  دحوت  كينم  م د  يع  91يى،  مدلم  ا.ث   ،)%

 (. 2الفق ات بنيًل م أ . ب المقلم.ن، ظن   م قق )
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 صدق االتساق الداخلي:  -ب
لكىل ( Pearson Correlationيقسىيا معيمىل اح.بىيو ب. سى ن ) الممتىيى.ر الت ققىق مىن صىد  

، مذلىىك كمىىي  ىى  ماضىىح فىىإ ل مةىىيبالدحوىىت الك تىىت مىىع إلتىىه يب الىى ي .نتمىىإ مىىن فقىى ات المةىى فقىى ة
 (2)الةدمب  

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من   (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل  2)جدول 
 فقرات المجال مع الدرجة الكلية للمجال. 

 المجال 
رقم  

   الفقرة
 المجال  )ر( 

رقم  

 الفقرة  
 المجال  )ر( 

رقم  

 الفقرة  
 مجال ال )ر( 

  رقم

 الفقرة  
 )ر( 

 الجهد 

1 0.73** 

 المثابرة 

9 0.57** 

 المبادرة 

 

18 0.47** 

االستثارة 

نفعاليّةاال  

27 0.56** 

2 0.57** 10 0.52** 19 0.56** 28 0.59** 

3 0.65** 11 0.59** 20 0.61** 29 0.68** 

4 0.59** 12 0.57** 21 0.58** 30 0.68** 

5 0.78** 13 0.48** 22 0.46** 31 0.77** 

6 0.78** 14 0.43** 23 0.53** 32 0.53** 

7 0.70** 15 0.49** 24 0.49**  

8 0.73** 16 0.55** 25 0.62** 

 17 0.54** 26 0.65** 

 ( α≤ 01.** دال ة إحصائي ًا عند ) 

قىى ات المةىىيب مىىع اح.بىىيو فلىىف فت متىىع قىىتر م( إلىىأ ظن و2المعطتىىيت الىى احدة فىىإ الةىىدمب ). ىى.  

الدحوىت الك تىت ل مةىيب دالى ت إالىيئت ًي، ممىي ي ى.  إلىأ  ى ة ا .سىي  الىداخ إ لفقى ات الممتىيى، م ىى ا 

 ييلت يلإ يعإ  من صد  فق ات الممتيى فإ قتيى مي مضع من ظول قتيسه.

يو بىى.ن ا ح.بىى معيمىىىالت  باىىىسيا  البياثىىت  ىىىيمم  ت الىىداخ إ ل مةىىي  صىىد  ا .سىىي  مل تققىىق مىىىن
 ( ي ضح ذلك.3حوت كل مةيب من مةي ت الممتيى مع الدحوت الك تت ل ممتيى مالةدمب )د 

 مصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجاالت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس.(:  3جدول )

 المبادرة  المثابرة  الجهد  
ستثارة اال

 نفعاليّةاال
 الدرجة الكلية  

 **0.83    1 د الجه

 **0.85   1 **0.56 لمثابرة ا

 **0.76  1 **0.59 **0.61 المبادرة 

االستثارة 

 نفعاليّةاال
0.62** 0.53** 0.64** 1 0.79** 

 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي ًا عند )
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 ت .ىىى .بط ببعضىىىلي ( ظن ومتىىىع المةىىىي3يتضىىح مىىىن خىىىالب الإتينىىىيت الىىى احدة فىىإ الةىىىدمب )

ا.ث   ،(α≤0.01لت إاليئتت مند مست ى د لت ) ذم د ح.بي.يً ت ل ممتيى االبع  مبيلدحوت الك ت

إن  معيمىىل اح.بىىيو ب. سىى ن ل عال ىىت بىى.ن دحوىىت كىىل مةىىيب مالدحوىىت الك تىىت ل ممتىىيى كىىين   يىىًي، ممىىي 

تالتىيى ي .  إلأ   ة ا .سىي  الىداخ إ لفقى ات الممتىيى مظنلىي . ىت ه معىًي فىإ ق ال ا.تىت لىدى  فيم تى 

 .ت الخ .لإ مدينت الثين يت ف. بت الم ا 

 الصدق التمييزي  -ج

اللىىد  التم..ىىزي بد لىىت الفىى م  بىى.ن ظ ىىل  اسىىب لغىى ض فقىىص القىى ة التم..زيىىت لفقىى ات الممتىىيى، 

%( مىن 27الدحويت مظم أ الدحويت يعد . زيعلر م أ مةمى مت.ن .مثىل كىل مةم مىت مىي نسىإته )

 ىىىد اسىىىتخدم م  يلبىىىًت،بىىىًي م.( .يل133.ن )ا.ىىىث ب ىىىغ مةمىىى   المةمىىى مت.ن المتطىىى فت ت،الع.نىىىت الك تىىى

ل تعى ف إلىأ د لىت الفى م   (Independent Sample t-testاختبىيح )ت( لع.نتى.ن مسىتق ت.ن )

بى.ن المةمى مت.ن المتطى فت.ن )الع تىىي مالىدنتي( فىإ دحوىىيت كىل فقى ة مىن فقىى ات الممتىيى، مذلىك كمىىي 

 (.4   م ضح فإ ودمب )

 ذاتية ال فاعلي ةمقياس ال (: القوة التمييزية لفقرات 4جدول )

م  رق 

 الفقرة 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

1.  4.41 0.58 3.35 1.17 9.34 

2.  4.55 0.61 3.80 0.94 7.77 

3.  4.27 0.82 2.90 0.92 12.82 

4.  3.22 1.17 3.06 1.24 3.85 

5.  4.62 0.67 2.89 1.22 14.30 

6.  4.58 0.61 2.53 1.15 18.19 

7.  4.53 0.58 2.98 1.12 14.09 

8.  4.17 0.81 2.59 1.08 13.53 

9.  4.43 0.80 3.18 1.19 10.06 

10.  4.41 0.72 3.02 1.11 12.10 

11.  3.03 1.30 2.38 1.16 4.34 

12.  4.50 0.76 3.48 1.07 8.96 

13.  4.41 0.71 3.66 1.04 6.81 

14.  4.29 0.85 3.85 1.18 4.85 



 

62 
 

م  رق 

 الفقرة 

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
قيمة )ت( 

 المحسوبة
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

15.  3.66 1.36 3.08 1.46 3.35 

16.  4.10 0.94 2.81 1.46 8.52 

17.  4.17 1.14 2.29 1.28 12.63 

18.  3.64 1.23 3.45 1.36 4.18 

19.  2.98 1.20 2.78 1.13 2.37 

20.  4.58 0.67 3.12 1.34 11.26 

21.  3.92 1.19 2.02 1.29 12.47 

22.  2.95 1.31 2.56 1.29 2.50 

23.  4.50 0.61 3.99 1.12 4.61 

24.  2.97 1.15 1.80 1.13 8.41 

25.  4.48 0.67 3.65 1.03 7.83 

26.  4.40 1.01 2.71 1.42 11.16 

27.  4.02 1.07 2.83 1.46 7.55 

28.  4.96 0.19 3.84 1.10 11.57 

29.  4.49 0.71 3.26 0.97 11.84 

30.  4.38 0.66 3.23 1.02 11.00 

31.  4.88 0.33 3.23 1.20 15.28 

32.  4.14 1.04 3.35 1.08 6.06 
( الجدو قيمة  )ت(  داللة  مستوى  عند  )0.05لية  حرية  ودرجة   )182( هي   )1.96( داللة  مستوى  عند  الجدولية  )ت(  وقيمة   /)0.01( حرية  ودرجة  هي 131(   )
(2.58.) 

(، 0.05( ظن ومتىىع فقىى ات الممتىىيى مم.ىىزة منىىد مسىىت ى د لىىت )4.إىى.ن مىىن خىىالب وىىدمب )

( لةمتىع 131ند دحوت ا يىت )(، م1.96ملتت )قتمت )ت( الةد ألن قتمت )ت( المقس بت ظلإ  من  

 الفق ات. 

 : الثبات  -2
كمىي اسىب الثبىيت  ،لفىيظمعيدلىت الثبىيت ك منبىي   ييسىتخدامالثبيت يط يقىت ا .سىي  الىداخ إ    ا سب 

 .(5مذلك كمي    م ضح فإ الةدمب )يط يقت التةزئت النلضتت، 

   الذاتية  ةفاعلي  لمقياس ال(: معامالت الثبات 5)جدول 

 قياس الم
دد  ع

 ات الفقر

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا 

 معامل االرتباط معامل الثبات
معامل سبيرمان 

 براون المصحح

معامل جتمان 

 المصحح

 0.785 **0.807 0.676 0.834 8 الجهد 

 *0.841 0.843 0.701 0.874 9 المثابرة 

 *0.771 0.776 0.613 0.796 9 المبادرة 

 0.729 **0.729 0.595 0.754 6 نفعاليّة اال االستثارة

 0.713 **0.715 0.557 0.823 32 الدرجة الكلية للمقياس 

 نصفي المقياس  تساويفي حال   سبيرمانيتم اعتماد معامل   )**(، نصفي المقياس تساوي يتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  )*(
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ا المعطتيت    . .( الةدمب  فإ  ظن5ل احدة  معيم  (  ك منبي   قتمت  لل  بيت  مةي ظلفي   ت  ةمتع 

ظلفي   ك منبي   معيمل  بيت  قتر  . امام  إذ  م .فعت،  كينم  ل ممتيى  الك تت  مل دحوت  الممتيى 

(، مب غ معيمل  بيت ك منبي  ظلفي ل دحوت الك تت ل ممتيى  8740.–7540.لمةي ت الممتيى ب.ن )

الت ق 0.823) .ر  ي(، ك لك  الثبيت  الممتيى يقسيا  اقق من  بيت  التةزئت  ، ا.ث  لنلضتتط يقت 

(، مب غ معيمل سإ. مين  0.843  –  0.729امام قتر معيمل سإ. مين ب امن الملقح مي ب.ن ).  

(. ممي ي .  إلأ ظن الممتيى يتمتع بدحوت و.دة  0.715ب امن الملقح ل دحوت الك تت ل ممتيى )

 .لد حاستممتيى صيلح ل تطإ.ق م.قق.ق ظ داف امن الثبيت، م  ا ي .  إلأ ظن ال

 س المقياتصحيح 
اإلوييىيت م ىأ  صىققم ، م ىد (خميسىإخميسىتًي اسىب .ىدحج لتلى ت )الممتيسىًي    م البياثتاستخدم

 كمي ي إ:الممتيى فق ات 

، 20، 17، 16، 14، 13، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1الفقىىىىىى ات: ) وىىىىىى ى .لىىىىىىقتح

 م افىىىق ي ىىىدةوييىىىت (، مىىىن خىىىالب إمطىىىيل اإل32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 23، 21

غ.ىى  م افىىق ( دحوىىت، 2) غ.ىى  م افىىق( دحوىىيت، 3) غ.ىى  متألىىد ( دحوىىيت، 4) افىىقم  حوىىيت، ( د 5)

 ( دحوت.1)ي دة 

 .( يعل  ظمزانلي24، 22، 19، 18، 15، 11، 4ب.نمي .ر .لقتح الفق ات: )

ر .ىى ب السىى ر الخميسىىإ إلىىأ  ىىالث فئىىيت لمع فىىت . بىىت دحوىىت م افقىىت ظفىى اد م.نىىت الدحاسىىت ) م ىىد  سىى 

ال ا.تت، ماسإم فئيت الممتىيى الخميسىإ  فيم ت تت الخ .ل( م أ ممتيى الفإ مدين  ثين يتالم ا ت ال

 لمي ي إ:

 4( = 1-5القد األدنأ ل ممتيى = )-مدى الممتيى = القد األم أ ل ممتيى 
 3مدد الفئيت = 
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 . ب الفئت = مدى الممتيى ÷ مدد الفئيت 
    =4  ÷3  =1.33 

لىىل م ىىأ فئىىيت المت سىىطيت القسىىيبتت كمىىي ل فئىت نقدنىىأ لكىى( ل قىىد األ1.33) يإضىيفت .ىى ب الفئىىت
 (:6)   م ضح فإ الةدمب 

 الذاتية فاعلي ة (: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة على مقياس ال 6)جدول 
 الذاتية فاعليّةال فئات المتوسط الحسابي 

 درجة الموافقة

 منخفضة فأقل  2.33

 توسطة م 2.34-3.67

 مرتفعة فأكثر  3.68

 : مقياس اتخاذ القرار المهني ثانياً 

 وصف المقياس:  -1

ح  مىدة مقىييت  األدا الن ى ي، م مىن خىالب ال وى   إلىأ  ا.خىيذ القى اح الملنىإممتىيى    ت البياثىت.  

مدحاسىىىت ، (2016)ظامىىى دة (، مدحاسىىىت 2017)ال اشىىىدي ، كدحاسىىىت اسىىىتخدمم فىىىإ دحاسىىىيت سىىىييقت

، م.كىى ن اإلوييىىت م ىىأ ( فقىى ة33ن )نليئتىىت مىى.لي الك نىىم األداة فىىإ صىى ح (، م ىىد .2010)الإ  شىىإ 

الفقىى ات مىىن . يىىق اختتىىيح المسىىتة.ب لإلوييىىت م ىىأ سىى ر ا سىىتةييت الىى ي يتبىىع الفقىى ة مفقىىًي لتىىدحج 

، ( دحوىىيت 5( بىىدائل،  ىىإ: م افىىق ي ىىدة )5لتلىى ت الخميسىىإ، ا.ىىث .كىى ن سىى ر ا سىىتةييت مىىن )

 افق ي دة )دحوت ماادة(.، غ.  م  حوت.ن(حويت، غ.  م افق )د ( د 3( دحويت، مقييد )4م افق )

 : صدق المقياس -2
 صدق المحكمين:   -أ

( من المقلم.ن المتخلل.ن  8 أ )ل تققق من اللد  ال ي  ي ل ممتيى، .ر م ض الممتيى م

إلأ   الت صل  الف سط.نتت، مذلك من ظول  الةيمعيت  النف  فإ  ال ي  ي فإ مةيب م ر  اللد  
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كين م د  . افقلر م أل ممتيى،  )  الممتيى   فق ات   م دحوت  %(، ا.ث ا فم مظضتفم 91بنسبت 

 (.2ممدلم يع  الفق ات بنيًل م أ . ب المقلم.ن، ظن   م قق )

 صدق االتساق الداخلي:  -ب
( Pearson Correlationيقسىىيا معيمىىل اح.بىىيو ب. سىى ن ) الممتىىيىالت ققىىق مىىن صىىد   وىى ى 

 (.7)لةدمب ااضح فإ ي    م ، مذلك كمل ممتيىت مع الدحوت الك تفق ات الممتيى  من فق ةلكل 

لمصفوفة ارتباط كل فقرة من   (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل  7)جدول 
 فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس. 

 رقم الفقرة  
معامل ارتباط  

 بيرسون )ر( 
 رقم الفقرة  

معامل 

باط  ارت

بيرسون  

 )ر( 

رقم  

 الفقرة  

مل معا

ارتباط  

بيرسون  

 ر( )

 الفقرة   رقم

معامل 

ارتباط  

بيرسون  

 )ر( 

1 0.62** 10 0.63** 18 0.71** 26 0.61** 

2 0.54** 11 0.56** 19 0.62** 27 0.64** 

3 0.42** 12 0.61** 20 0.72** 28 0.62** 

4 0.68** 13 0.70** 21 0.74** 29 0.44** 

5 0.75** 14 0.65** 22 0.59** 30 0.69** 

6 0.67** 15 0.53** 23 0.57** 31 0.55** 

7 0.72** 16 0.66** 24 0.58** 32 0.68** 

8 0.51** 17 0.69** 25 0.64** 33 0.74** 

9 0.71**  

 ( α≤ 0.01** دال ة إحصائي ًا عند ) 

ح.بىىيو فقىى ات الممتىىيى مىىع ( إلىىأ ظن ومتىىع قىىتر ملىىف فت ا8. ىى.  المعطتىىيت الىى احدة فىىإ الةىىدمب )

، ممىىي ي ىى.  م ىى ا ييلتىى يلإ يعإىى  مىىن صىىد  فقىى ات الممتىىيىيئت ًي، ت إالىىالك تىىت ل ممتىىيى دالىى  الدحوىىت 

القىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح إلىىأ  ىى ة ا .سىىي  الىىداخ إ لفقىى ات الممتىىيى، مظنلىىي . ىىت ه معىىًي فىىإ قتىىيى 

 .الملنإ لدى . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل

 صدق التمييزي ال -ج

  التم..ىىزي بد لىىت الفىى م  بىى.ن ظ ىىل اللىىد  اسىىب متىىيى، تم..زيىىت لفقىى ات الملغىى ض فقىىص القىى ة ال

%( مىن 27الدحويت مظم أ الدحويت يعد . زيعلر م أ مةمى مت.ن .مثىل كىل مةم مىت مىي نسىإته )
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دم م ىىىد اسىىىتخ ( .يلبىىىًي م.يلبىىىًت،133ا.ىىىث ب ىىىغ مةمىىى   المةمىىى مت.ن المتطىىى فت.ن ) الع.نىىىت الك تىىىت،

عى ف إلىأ د لىت الفى م  ل ت (Independent Sample t-test) اختبىيح )ت( لع.نتى.ن مسىتق ت.ن

بى.ن المةمى مت.ن المتطى فت.ن )الع تىىي مالىدنتي( فىإ دحوىىيت كىل فقى ة مىن فقىى ات الممتىيى، مذلىك كمىىي 

 (.8   م ضح فإ ودمب )

 (: القوة التمييزية لفقرات مقياس اتخاذ القرار المهني 8جدول )
رقم  

 فقرة ال

 الدنياالمجموعة  المجموعة العليا
قيمة )ت( 

 محسوبةال
سط المتو

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

1.  2.48 1.46 2.02 1.251 2.72 

2.  3.36 1.35 3.00 1.376 2.15 

3.  3.19 1.53 3.70 1.381 2.81 

4.  3.62 1.47 2.71 1.351 4.54 

5.  3.01 1.45 2.47 1.389 3.09 

6.  4.43 0.95 3.71 1.281 5.21 

7.  3.38 1.30 2.28 1.213 7.65 

8.  4.26 1.10 2.90 1.318 9.15 

9.  4.46 1.02 2.97 1.364 10.13 

10.  4.15 0.96 3.72 1.367 2.97 

11.  3.63 1.49 2.92 1.363 5.76 

12.  4.36 0.90 2.77 1.241 12.02 

13.  4.53 0.71 3.17 1.106 11.97 

14.  4.36 0.98 3.16 1.184 9.02 

15.  3.51 1.43 3.12 1.354 2.26 

16.  3.89 1.48 2.95 1.453 5.33 

17.  2.99 1.50 2.60 1.403 3.08 

18.  3.91 1.40 3.20 1.328 3.65 

19.  3.37 1.39 2.58 1.409 4.56 

20.  2.75 1.33 2.26 1.270 3.11 

21.  4.33 1.03 3.08 1.189 9.18 

22.  3.87 1.43 3.52 1.378 3.26 

23.  2.58 1.32 1.98 1.048 4.08 

24.  4.48 0.73 3.79 1.172 5.76 

25.  2.73 1.27 2.25 1.262 2.80 

26.  4.28 1.02 3.15 1.406 7.52 

27.  3.97 1.19 2.05 1.286 12.63 

28.  2.83 1.46 1.88 1.126 5.92 

29.  4.43 0.75 3.64 1.180 6.52 

30.  4.26 0.94 3.68 1.238 4.30 

31.  4.31 0.79 2.60 1.171 14.02 

32.  4.54 0.66 2.71 1.201 15.41 

33.  4.59 0.70 2.64 1.326 15.02 
 (.2.58( هي )131( ودرجة حرية ) 0.01(/ وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )1.96( هي ) 182( ودرجة حرية )0.05داللة ) د مستوى  لية عنقيمة )ت( الجدو 
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(، ألن قتمىت 0.05( ظن ومتع فق ات الممتيى مم.زة مند مست ى د لىت )8.إ.ن من خالب ودمب )

 ( لةمتع الفق ات. 131ت ا يت )ند دحو(، م1.96الةدملتت ))ت( المقس بت ظلإ  من قتمت )ت( 

 : ثبات المقياس-2
كمي اسب  ،لفيظالثبيت يط يقت ا .سي  الداخ إ مبقسيا معيدلت الثبيت ك منبي   .ر اسيا 

 . (9مذلك كمي    م ضح فإ الةدمب )الثبيت يط يقت التةزئت النلضتت، 

   المهنيمل الثبات لمقياس اتخاذ القرار  معا(: 9جدول )

 المتغير
د  عد

 رات الفق

باخ  كرون

 ألفا 
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات 
 معامل االرتباط

معامل سبيرمان 

 براون المصحح

معامل جتمان 

 المصحح

 7760.* 7790. 7030. 8120. 33 الدرجة الكلية للمقياس 

 صفي المقياس ن تساوي في حال  سبيرمانماد معامل  يتم اعت )**(، نصفي المقياس اوي تسيتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  )*(

قتمت معيمل  بيت ك منبي  ظلفي ل دحوت الك تت ل ممتيى   ( ظن9. .  المعطتيت ال احدة فإ الةدمب )

( ل ممتيى  الك تت  ل دحوت  ظلفي  ك منبي   معيمل  بيت  ب غ  إذ  و.دة،  و ى 0.812لينم  ك لك   ،)

يط    الت ققق من الثبيت  الممتيى يقسيا  النلضت بيت  التةزئت  مل سإ. مين  ب غ معي   ت، ا.ث يقت 

(، ممي ي .  إلأ ظن الممتيى يتمتع بدحوت و.دة  0.779ب امن الملقح ل دحوت الك تت ل ممتيى )

 .من الثبيت، م  ا ي .  إلأ ظن الممتيى صيلح ل تطإ.ق م.قق.ق ظ داف الد حاست

 تصحيح المقياس: طريقة 
اإلوييىيت م ىأ  قم صىق، م ىد (خميسىإيقت .دحج لتلى ت )الخميستًي يط  ممتيسًي  البياثت    م ماستخد 

( 3) غ.ىى  متألىىد ( دحوىىيت، 4) م افىىق( دحوىىيت، 5) م افىىق ي ىىدةيإمطىىيل اإلوييىىت الممتىىيى فقىى ات 

، 7، 5، 4، 2، 1ظمىىي الفقىى ات ) ( دحوىىت.1)غ.ىى  م افىىق ي ىىدة ( دحوىىت، 2) غ.ىى  م افىىقدحوىىيت، 

 .(، فقد صققم يعل  ظمزانلي28، 25، 23، 20، 17
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ر .ىى ب السىى ر ام ىى ث فئىىيت لمع فىىت دحوىىت م افقىىت ظفىى اد م.نىىت الدحاسىىت ). بىىت إلىىأ  ىىال لخميسىىإد  سىى 

الم ا ىىت الثين يىىت فىىإ مدينىىت الخ .ىىل( م ىىأ ممتىىيى ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ، ماسىىإم فئىىيت الممتىىيى 

 الخميسإ كمي ي إ:

 4( = 1-5دنأ ل ممتيى = )القد األ-مدى الممتيى = القد األم أ ل ممتيى 
 3فئيت = مدد ال

 ÷ مدد الفئيت  الممتيى = مدى . ب الفئت
    =4  ÷3  =1.33 

( ل قد األدنىأ لكىل فئىت نقلىل م ىأ فئىيت المت سىطيت القسىيبتت، كمىي 1.33يإضيفت . ب الفئت )
 (:10)   م ضح فإ الةدمب 

 على مقياس اتخاذ القرار المهني  (: فئات المتوسطات الحسابية لتحديد درجة الموافقة  10)جدول 
 ار المهنيخاذ القرات ابي فئات المتوسط الحس

 درجة الموافقة

 منخفضة فأقل  2.33

 متوسطة  2.34-3.67

 مرتفعة فأكثر  3.68

راسة   متغيرات الد 
، المسىىت ى التع تمىىىإ التقلىى.ل األلىىيديمإ، الفىىى   الدحاسىىإالمتغ.ىى ات المسىىتق ت: الةىىن ، اللىىف، 

  ى التع تمإ لألم.لألا، المست

 تييعت:المتغ. ات ال

 .الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل لدى . بت ا.تت ال فيم ت تال •

 .القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ لدى . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل •

راسة   إجراءات الد 
 نف ت الدحاست مفق اإلو الات اآل.تت:
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 الد حاسىىت، الىى ي سىىيمد يمتغ.ىى ات  ، المىىى .بطالنفسىىإدا مىىي ظ.ىىتح مىىن األمىىن خىىالب ال وىى   إلىىأ  •

بىيل و   إلىأ يعى  الدحاسىيت ماأليقىيث ، م ك ين خ ضتت م متت لم ضى   الد حاسىتم أ .  تثالبيا

 ظدمات الد حاست.يمتغ. ات الد حاست لالستفيدة منلي فإ بنيل   الع بتت مالعيلمتت ذات العال ىت

لثين يىىت،   املىىي ت اسىىتطالعتت مىىن . بىىت الم ا ىىت االدحاسىىت م.طإتقلىىي م ىىأ م.نىى مقىىييت  .ةل.ىىز •

 ًت بلدف ااتسيا اللد  مالثبيت ألدمات الدحاست.ًي م.يلب( .يلب20)

. زيىىىع المقىىىييت  م ىىىأ ظفىىى اد الع.نىىىت مىىىن . بىىىت الم ا ىىىت الثين يىىىت فىىىإ مدينىىىت الخ .ىىىل يطىىى يقت.ن،  •

تىىىت: . زيىىىع المقىىىييت  الط يقىىىت األملىىىأ: . زيىىىع المقىىىييت  مويتتىىىًي مىىىي ظملىىىن ذلىىىك، مالط يقىىىت الثين

 . ت ك حمني مف ويئقيسإب ظمإ  ا نت نم مذلك  إلكت منتيً 

( نسىخت، اسىتع.د منلىي 435ومع الإتينىيت، ا.ىث ب ىغ مىدد النسىا مىن المقىييت  التىإ مزمىم ) •

( نسىىا منلىىي لعىىدم التمىىيب اإلوييىىت م .لىىي، لتلىىبح مىىدد النسىىا 9( نسىىخت، ماسىىتبعدت )429)

 ( نسخت.420اليئتت )التإ كينم صيلقت ل معيلةت اإل

خيللىىىىي ل قيسىىىى ا .مل.ىىىىدًا إلوىىىى ال المعيلةىىىىيت ا.لىىىىي مإد ممتغ.  ثىىىىت بتىىىى قتر المقىىىىييت   يمىىىىم البيا •

 اإلاليئتت الالزمت.

 األساليب اإلحصائي ة 
دحاستل  تالبياث  ت امتمد  بتينيت  .ق .ل  .طإ.ق    يفإ  الد حاست  ظف اد م أ    األدمات يعد  ازمت    ،م.نت 

 SPSSnces (for the Social ScieStatistical Package ،  وتميعتتالإ امج اإلاليئت ت ل ع  م ا  

 : اآل.تتا ختبيحات اإلاليئت ت  فيستخدمم ، (26

 التك احات ماألمزان النسإتت.  •

طيت القسيبت ت، ا نق افيت المعتيحيت •  . المت س 

 اختبيح ك منبي  ظلفي لمع فت  بيت فق ات الممتيى.  •
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 النلضتت.  لمع فت الثبيت يط يقت التةزئت معيمل اح.بيو سإ. مين ب امن موتمين  •

لمع فت صد  فق ات الممتيى، ملمع فت    (Pearson Correlationب. س ن )ح.بيو  معيمل ا  •

ال ا.تت من ولت مب.ن القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ لدى . بت الم ا ت   فيم ت تالالعال ت ب.ن  

 . الثين يت فإ مدينت الخ .ل من ولت ظخ ى 

• ( م   (،Independent samples t-testاختبيح )ت(  ب.ن  الف م   طي لمع فت    ت م.نت.ن ت س 

 مستق ت.ن. 

• ( األايدي  الت بيين  .ق .ل  ب.ن  One-Way Analysis of Varianceاختبيح  ل مقيحنت   )

طيت ظم الت صل إلأ   اح يتع ق ب و د ظم مدم مو د ف م  ب.ن  طيت. الالمت س   مت س 

 الف م . لثنيئتت البعديت إليةيد ملدح ( ل مقيحنيت اScheffeاختبيح شتضته ) •
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 الفصل الرابع 
 نتائج الدراسة 

اختبيح  ظسئ ت الد حاست م  مناإلوييت   خالبالد حاست، مذلك من  م ضًي لنتيئج  الفلليتضمن   ا 

 ف ضتي.لي. 

 ؟ية  بمدينة الخليلالثانو المرحلة  لدى طلبة الذاتية فاعلي ةمستوى الما : األولالسؤال 
طيت ال وم اسىىىىتخ، األمبمىىىىن السىىىىؤاب لإلوييىىىىت  القسىىىىيبت ت ما نق افىىىىيت المعتيحيىىىىت ماألمزان  مت سىىىى 

 مىنضىح يتمذلىك كمىي الثين يت  يمدينىت الخ .ىل، الم ا ت  لدى . بت  ال ا.تت  فيم ت تلمست ى الالنسإتت  

 .(11الةدمب )

طات الحسابي ة واالنحرافات المع 11) جدول   الذاتية   فاعلي ةتوى اللمسواألوزان النسبية  يارية(: المتوس 
 (420، مرتبة تنازليًا: )ن=الثانوية بمدينة الخليلة المرحل ة دى طلبل

 رقم الفقرة  البعد 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 درجة الموافقة الرتبة

هد 
ج

ال
 

 مرتفعة  1 85.4 0.81 4.27 2

 فعة مرت 2 79.2 1.00 3.96 1

 مرتفعة  3 76.6 1.10 3.83 7

 رتفعة م 4 75.6 1.21 3.78 5

 متوسطة  5 73.4 1.27 3.67 6

 متوسطة  6 73.2 1.05 3.66 3

 متوسطة  7 68.6 1.16 3.43 8

 متوسطة  8 55.4 1.19 2.77 4

 متوسطة  2 73.4 1.10 3.67 الدرجة الكلية للجهد 

ي 
طف

عا
ال

 

 مرتفعة  1 85.6 1.00 4.28 14

 مرتفعة  2 83.4 0.97 4.17 12

 مرتفعة  3 83.0 0.92 4.15 13

 مرتفعة  4 76.2 1.16 3.81 9

 مرتفعة  4 76.2 1.07 3.81 10

 متوسطة  5 68.4 1.46 3.42 15

 متوسطة  6 65.0 1.43 3.25 6

 متوسطة  7 58.6 1.53 2.93 17

 متوسطة  8 48.8 1.22 2.44 11

 متوسطة  3 71.6 1.19 3.58 الدرجة الكلية للمثابرة 

با
لم

ا
رة 

د
 

 ة مرتفع 1 86.6 0.89 4.33 23

 مرتفعة  2 83.4 0.92 4.17 25

 مرتفعة  3 77.6 1.25 3.88 20

 متوسطة  4 73.4 1.33 3.67 18

 متوسطة  5 65.0 1.57 3.25 26
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 رقم الفقرة  البعد 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 درجة الموافقة الرتبة

 متوسطة  6 53.6 1.54 2.68 21

 متوسطة  7 51.6 1.35 2.58 22

 طة متوس 8 51.4 1.16 2.57 19

 منخفضة 9 45.2 1.28 2.26 24

 متوسطة  4 65.2 1.25 3.26 ة لمبادر الدرجة الكلية ل 

ال
 ا
رة

ثا
ست

ال
ا

ة  يّ
ال
فع

ن
 

 مرتفعة  1 87.8 0.94 4.39 28

 مرتفعة  2 83.4 1.11 4.17 31

 مرتفعة  3 79.6 0.98 3.98 29

 مرتفعة  4 78.0 0.96 3.90 30

 مرتفعة  5 77.4 1.08 3.87 32

 متوسطة  6 62.8 1.46 3.14 27

ة الكلية لالستثارة  الدرج

 نفعاليّةاال
 مرتفعة 1 78.2 1.09 3.91

  فاعليّةالدرجة الكلية لل

 الذاتية
 متوسطة  71.6 1.17 3.58

ال ا.تىت لىدى  فيم تى تدحوىت الم افقىت م ىأ مسىت ى الظن (، 11. .  الإتينيت الم ضقت فىإ الةىدمب )

تىت المت سىط القسىيبإ ل دحوىت الك ، إذ ب ىغ مت سىطتوىيلت  . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينىت الخ .ىل

 .%(71.6بنسبت مئ يت ب غم ) ،(3.58) ال ا.تت فيم ت تت ى اللمس

ةاالســـتثارة اال ( ظن 11ميتضىىىح مىىىن الةىىىدمب ) الم كىىىز األمب يمت سىىىط اسىىىيبإ ب ىىىغ  م اات ىىى نفعاليـــ 

ط اسىىيبإ ب ىىغ يمت سىى الجهــد%(، موىىيل فىىإ الم كىىز الثىىينإ 78.2( منسىىبت مئ يىىت ب غىىم )3.91)

يمت سىىط اسىىيبإ ب ىىغ  المثــابرة ثيلىىث اللم كىىز ل فىىإ اموىىي %(،73.4منسىىبت مئ يىىت ب غىىم )( 3.67)

يمت سىىط اسىىيبإ ب ىىغ  المبــادرة ال ايىىعموىىيل فىىإ الم كىىز  %(،71.6( منسىىبت مئ يىىت ب غىىم )3.58)

 %(.65.2) ( منسبت مئ يت ب غم 3.26)

الثانوية  بمدينـة حلة  المر   لدى طلبة  لمهنيمستوى القدرة على اتخاذ القرار اما  :  الثانيالسؤال  
 ؟الخليل
طيت القسىىىيبت ت ما نق افىىىيت المعتيحيىىىىت ماألمزان اسىىىتخ وم ، الثىىىينإؤاب ت مىىىن السىىىىلإلوييىىى المت سىىىى 

مذلىك الثين يىت  يمدينىت الخ .ىل، الم ا ت  لدى . بت القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإلمست ى  النسإتت  

 .(12الةدمب ) منضح يتلمي 
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طات ا12) جدول القدرة على اتخاذ  لمستوى  سبية وزان النواأل  ةلحسابي ة واالنحرافات المعياري(: المتوس 
 (420، مرتبة تنازليًا: )ن=الثانوية بمدينة الخليلالمرحلة   لدى طلبة القرار المهني

 رقم الفقرة 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوزن  

 النسبي %
 درجة الموافقة الرتبة

 فعة مرت 1 83.4 0.97 4.17 24

 ة مرتفع 2 82.2 1.13 4.11 6

 مرتفعة  3 81.0 1.07 4.05 30

 مرتفعة  3 81.0 1.02 4.05 29

 مرتفعة  4 79.6 1.19 3.98 10

 مرتفعة  5 76.8 1.09 3.84 13

 مرتفعة  6 75.4 1.16 3.77 14

 مرتفعة  7 74.0 1.32 3.70 26

 مرتفعة  8 73.6 1.21 3.68 32

 مرتفعة  8 73.6 1.35 3.68 9

 متوسطة  9 73.0 1.42 3.65 3

 متوسطة  9 73.0 1.32 3.65 33

 متوسطة  10 72.6 1.33 3.63 22

 متوسطة  11 72.4 1.29 3.62 12

 متوسطة  12 72.0 1.32 3.60 8

 متوسطة  13 70.2 1.34 3.51 15

 متوسطة  14 70.0 1.24 3.50 31

 متوسطة  15 69.6 1.35 3.48 21

 متوسطة  16 67.2 1.32 3.36 18

 متوسطة  17 64.6 1.40 3.23 11

 متوسطة  18 61.0 1.40 3.05 19

 متوسطة  19 60.8 1.46 3.04 16

 متوسطة  20 60.6 1.50 3.03 27

 متوسطة  21 60.2 1.36 3.01 2

 متوسطة  22 53.4 1.43 2.67 5

 متوسطة  23 51.8 1.36 2.59 4

 متوسطة  24 51.2 1.41 2.56 17

 متوسطة  25 49.0 1.27 2.45 20

 منخفضة 26 45.2 1.22 2.26 25

 منخفضة 27 45.0 1.22 2.25 7

 منخفضة 28 44.6 1.31 2.23 28

 منخفضة 29 42.4 1.17 2.12 23

 منخفضة 30 41.6 1.34 2.08 1

 متوسطة   65.2 1.28 3.26 الدرجة الكلية 

 ىىأ ا.خىىيذ م ىىأ مسىىت ى القىىدحة م دحوىىت الم افقىىتظن (، 12. ىى.  الإتينىىيت الم ضىىقت فىىإ الةىىدمب )

، إذ ب ىىىغ المت سىىىط مت سىىىطتوىىىيلت  ين يىىىت فىىىإ مدينىىىت الخ .ىىىل ا ىىىت الثبىىىت المالقىىى اح الملنىىىإ لىىىدى . 

بنسىىىبت مئ يىىىت ب غىىىم  ،(3.26) لمسىىىت ى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإالقسىىيبإ ل دحوىىىت الك تىىىت 

(65.2)%. 
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دحوىىت (  ىىد الىى م م ىىأ ظم ىىأ 10، 29، 30، 6، 24الفقىى ات )( ظن 12ميتضىىح مىىن الةىىدمب )

القىى اح الملنىىإ لىىدى . بىىت الم ا ىىت الثين يىىت فىىإ مدينىىت   ىىأ ا.خىىيذ قىىدحة ملمسىىت ى الم افقىىت ييلنسىىبت 

الخ .ىىىل، التىىىإ نلىىىلي: ظاىىى   م ىىىأ د ىىىت المع  مىىىيت الملنتىىىت التىىىإ ظالىىىل م .لىىىي، مظ ىىىتر يةمىىىع 

.ىى   من مىىت منىىد مع  مىىيت مىىن الملىىن مالتخللىىيت التىىإ .نيسىىإنإ فىىإ المسىىتقإل، مظ ىىتر يي.بىىي  

إ يملىن .نف.ى  ، ملىدي مع فىت يطإتعىت الملىن  ى اح ملنىا.خىيذ  ت الإدائل التإ ظ. الىي، مظفضىل  مقيحن

 .ممتط بي.لي

لمسىت ى (  د الى م م ىأ ظ ىل دحوىت م افقىت ييلنسىبت 25، 7، 28، 23،  1فإ ا.ن ظن الفق ات )

ي: لىىن ، التىىإ نلىىلنىىت الخ .ىىلالقىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ لىىدى . بىىت الم ا ىىت الثين يىىت فىىإ مدي

ت العيمىىت، م  ظمىى ف متط بىىيت الملنىىت التىىإ ظحغىىب العمىىل الثين يىى إنلىىيل ظسىىتطتع اختتىىيح ملنتىىإ  إىىل

بلىىىي فىىىإ المسىىىتقإل، مظسىىىمح آلحال مىىىن اىىى لإ فىىىإ التىىىأ .  م ىىىأ الإىىىدائل الملنتىىىت التىىىإ ظ. الىىىي، م  

ي  يىىىه، ملىىىت  لىىىدي ظمىىى ف شىىى مو ممتط بىىىيت القإىىى ب فىىىإ التخلىىىص الةىىىيمعإ الىىى ي ظمد ا لتقىىى

 .   العملة فإ س ميت من الملن الةديدة المتط ح مع 

ــثالســؤال  ــين متوســطاتهــل : الثال ــة إحصــائية ب ــة  توجــد فــروق ذات دالل ــة المرحل درجــات طلب

ــاس ال ــى مقي ــل عل ــة الخلي ــة فــي مدين ةالثانوي ــ  ــى اتخــاذ القــرار  فاعلي ــاس القــدرة عل ــة ومقي الذاتي

 تعليمي، المستوى الالتحصيل األكاديمي  ،الفرع الدراسي،  صفال،  الجنس)  المهني تبعًا لمتغيرات

 ؟(لمستوى التعليمي لألملألب، ا

 ( م أ الن ق  اآل.إ:6-1من ) اللف يت ا.ث  انإثق منه الف ضتيت 

( بـــين α≤.05: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )األولـــىالفرضـــية 

الذاتيــة ومقيــاس القــدرة علــى  ةفاعليــ  علــى مقيــاس ال درجــات طلبــة المرحلــة الثانويــةمتوســطات 

 تعزى لمتغير الجنس. هنيقرار المخاذ الات
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-Independent-Sample t، استخدم اختبيح )ت( ل ع.نيت المستق ت )األملأ  لفقص الف ضتت

test   الثين يت م أ ممتيى ال  مت سطيت ب.ن  ( إليةيد الف م ال ا.تت    فيم ت تدحويت . بت الم ا ت 

 . .عزى لمتغ.  الةن ذ الق اح الملنإالقدحة م أ ا.خي مممتيى

بين  لفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test))ت( تائج اختبار ( ن13ل )جدو
الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ   فاعلي ةدرجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال  متوسطات

 (.420)ن =  تعزى لمتغير الجنس القرار المهني

 العدد  س الجن المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 ري المعيا

ت قيمة 

 المحسوبة
 الّداللة اإلحصائيّة

 الجهد
 0.001 3.405**  0.61 3.56 193 ذكر
 0.65 3.77 227 أنثى

 المثابرة 
 0.000 6.951**  0.46 3.40 193 ذكر
 0.54 3.74 227 أنثى

 المبادرة
 0.000 5.740**  0.45 3.10 193 ذكر
 0.61 3.40 227 أنثى

 نفعاليّة االستثارة اال 
 0.000 5.477**  0.66 3.72 193 ذكر
 0.62 4.07 227 أنثى

  فاعليّةالدرجة الكلية لل

 الذاتية 

 0.000 6.789**  0.40 3.42 193 ذكر
 0.49 3.71 227 أنثى

الدرجة الكلية التخاذ القرار  

 المهني

 0.000 5.148**  0.32 3.17 193 ذكر
 0.34 3.34 227 أنثى

 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )418(، درجات الحرية = 0.05) وى داللةند مست* دالّة إحصائيّاً ع

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )418(، درجات الحرية = 0.01دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )  **

ت مند مست ى الد  لت  ت إاليئت ت د ل( إلأ مو د ف م  ذا13حدة فإ الةدمب )النتيئج ال ا  . .  

(0.05 ≤   طيت الثين يت م أ ممتيى ال( ب.ن مت س  .عزى    ال ا.تت  فيم ت تدحويت . بت الم ا ت 

ا.ث ب غم قتمت ال ا.تت،    فيم ت تم د ظل ت الف م  فإ الدحوت الك تت لممتيى ال،  لمتغ.  الةن 

ل  )ت( الك تت  المقس بت  الةدملتت من    ظلإ م إ    ،(6.798)ال ا.تت    فيم ت تل  دحوت  )ت(  قتمت 

ال ا.تت لليلح اإلنيث،    فيم ت ت مكينم الف م  فإ مست ى ال  (.0.05( مند مست ى د لت )1.96)

( ل  ك ح. ك لك كينم الف م  فإ ومتع ظيعيد ممتيى  3.42( مقيبل )3.71يمت سط اسيبإ ب غ ) 

 ليلح اإلنيث.ل ا.تت لا فيم ت تال
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.إ. ن   د لمي  ذات  ف م   إالمو د  مند لت  الد  لت    يئتت  طيت   ≥ 0.05) مست ى  مت س  ب.ن   )

م د ظل ت  ،  .عزى لمتغ.  الةن    دحويت . بت الم ا ت الثين يت م أ ممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ

بت ل دحوت ( المقس  ا.ث ب غم قتمت )ت الف م  فإ الدحوت الك تت لممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ،  

( مند مست ى د لت  1.96قتمت )ت( الةدملتت )  من  ظلإ   م إ  ،(5.148) ال ا.تت    فيم ت تل الك تت  

مكينم الف م  فإ لقدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ لليلح اإلنيث، يمت سط اسيبإ ب غ    (.0.05)

 ( ل  ك ح.3.17( مقيبل ) 3.34)

( بـــين α≤.05ة عنـــد مســـتوى الداللـــة )إحصــائي : ال توجـــد فـــروق ذات داللـــةالثانيـــةالفرضــية 
ةحلــة الثانويــة علــى مقيــاس اللبــة المر رجــات طدمتوســطات  الذاتيــة ومقيــاس القــدرة علــى  فاعليــ 

 .الصفتعزى لمتغير  اتخاذ القرار المهني
-Independent-Sample t، استخدم اختبيح )ت( ل ع.نيت المستق ت )الف ضتت الثينتت  لفقص 

test  الثين يت م أ ممت  ت سطيت مب.ن    ( إليةيد الف م  ا.تت  ال  فيم ت تيى الدحويت . بت الم ا ت 

 .اللف.عزى لمتغ.   مممتيى القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ

  بين متوسطاتلفروق للتعرف إلى ا( Independent- Sample t-test) )ت( ( نتائج اختبار 14جدول )
عزى ت اتية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهنيالذ فاعلي ةدرجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال
 (. 420)ن =   فالصتغير لم

 العدد  الصف المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة ت 

 المحسوبة
 الّداللة اإلحصائيّة

 الجهد
 0.000 3.975**  0.60 3.78 236 حادي عشر 
 0.66 3.53 184 ثاني عشر

 المثابرة 
 0.000 4.374**  0.53 3.68 236 حادي عشر 
 0.51 3.46 184 ثاني عشر

 المبادرة
 0.023 2.278*  0.59 3.32 236 حادي عشر 
 0.53 3.19 184 ثاني عشر

 نفعاليّة االستثارة اال 
 0.000 3.821**  0.61 4.02 236 حادي عشر 
 0.71 3.77 184 ثاني عشر

  فاعليّةالدرجة الكلية لل

 الذاتية 

 0.000 4.512**  0.46 3.67 236 حادي عشر 
 0.47 3.46 184 ثاني عشر

كلية التخاذ  لدرجة الا

 القرار المهني

 0.000 3.724**  0.34 3.31 236 حادي عشر 
 0.33 3.19 184 ثاني عشر

 1.96 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )418(، درجات الحرية = 0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )

 2.58 =( 0.05/ قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )418ية = جات الحر(، در0.01دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )  **
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( إلأ مو د ف م  ذات د لت إاليئتت مند مست ى الد  لت  14. .  النتيئج ال احدة فإ الةدمب )

(0.05 ≤   طيت الثين  ( ب.ن مت س  .عزى    ال ا.تت  فيم ت تم أ ممتيى ال  يتدحويت . بت الم ا ت 

ا.ث ب غم قتمت  ال ا.تت،    فيم ت ت  فإ الدحوت الك تت لممتيى ال ت الف م م د ظل،  اللفلمتغ.   

الك تت   ل دحوت  المقس بت  الةدملتت   ظلإ م إ    ،(4.512)ال ا.تت    فيم ت تل )ت(  )ت(  قتمت  من 

(1.96( د لت  مست ى  مند  مست ى   (.0.05(  فإ  الف م   . بت    فيم ت تال   مكينم  لليلح  ال ا.تت 

ا يمت سط  بالقيدي م  ،  ) سيبإ  ) 3.67 غ  مقيبل  كينم 3.46(  ك لك  الثينإ م  .  لط بت   )

 ال ا.تت لليلح . بت اللف القيدي م  . فيم ت تالف م  فإ ومتع ظيعيد ممتيى ال

.إ. ن   الد  لت  لمي  مست ى  مند  إاليئتت  د لت  ذات  ف م   مت س   ≥ 0.05) مو د  ب.ن  ت  طي( 

م د ظل ت  ،  اللف زى لمتغ.   .ع   لملنإق اح ادحويت . بت الم ا ت الثين يت م أ ممتيى ا.خيذ ال

ا.ث ب غم قتمت )ت( المقس بت ل دحوت الف م  فإ الدحوت الك تت لممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ،  

لت  د   ( مند مست ى 1.96من قتمت )ت( الةدملتت )  ظلإ م إ    ،(3.724) ال ا.تت    فيم ت تل الك تت  

. بت اللف القيدي م  ،    نإ لليلح ح الملمكينم الف م  فإ لقدحة م أ ا.خيذ الق ا  (.0.05)

 ( لط بت اللف الثينإ م  . 3.19( مقيبل )3.31يمت سط اسيبإ ب غ ) 

( بـــين α≤.05: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )الثالثـــةالفرضـــية 

ةيــة علــى مقيــاس الثانو درجــات طلبــة المرحلــة المتوســطات  الذاتيــة ومقيــاس القــدرة علــى  فاعليــ 

 .الفرع الدراسي تعزى لمتغير لمهنيالقرار ااتخاذ 

دحويت . بىىىت اسىىىإم المت سىىىطيت القسىىىيبتت ما نق افىىىيت المعتيحيىىىت لىىى، لفقىىىص الف ضىىىتت الثيلثىىىت

تالم ا ىىىت الثين يىىىت م ىىىأ ممتىىىيى ال .عىىىزى  الملنىىىإال ا.تىىىت مممتىىىيى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح  فيم تىىى 

 :(15) الةدمب، مذلك كمي    م ضح فإ الف   الدحاسإلمتغ.  
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طات الحسابي ة واالنحرافات المعيارية 15دول )ج درجات طلبة المرحلة الثانوية  ل (: يبين األعداد والمتوس 
 الفرع الدراسي   تعزى لمتغير الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهني   فاعلي ةعلى مقياس ال

 العدد  الفرع الدراسي المتغير
المتوسط 

 الحسابي 
 معياري االنحراف ال

 الجهد 

 0.57 3.93 139 علمي

 0.65 3.57 208 أدبي

 0.59 3.39 36 صناعي 

 0.62 3.57 37 تجاري

 0.64 3.67 420 المجموع

 المثابرة 

 0.54 3.88 139 علمي

 0.48 3.47 208 أدبي

 0.39 3.34 36 صناعي 

 0.42 3.37 37 تجاري

 0.53 3.58 420 المجموع

 المبادرة 

 0.56 3.64 139 علمي

 0.49 3.10 208 يأدب

 0.36 3.05 36 صناعي 

 0.41 2.98 37 تجاري

 0.57 3.26 420 المجموع

 نفعاليّة االستثارة اال

 0.62 4.17 139 علمي

 0.66 3.83 208 أدبي

 0.65 3.53 36 صناعي 

 0.54 3.77 37 تجاري

 0.66 3.91 420 عالمجمو

الدرجة الكلية  

 الذاتية  فاعليّةلل

 0.48 3.88 139 علمي

 0.41 3.46 208 أدبي

 0.33 3.31 36 صناعي 

 0.33 3.39 37 تجاري

 0.47 3.58 420 المجموع

الدرجة الكلية التخاذ  

 القرار المهني

 0.33 3.38 139 علمي

 0.33 3.22 208 أدبي

 0.31 3.13 36 صناعي 

 0.30 3.15 37 ريتجا

 0.34 3.26 420 المجموع

طيت القسىىيبت ت ( م 15ب )الةىىدم  يتضىح مىن دحويت . بىت الم ا ىىت لىوى د فى م  ظي  يىىت بى.ن المت سى 

لفى   ا.عىزى لمتغ.ى   ال ا.تت مممتيى القدحة م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ  فيم ت تالثين يت م أ ممتيى ال

 One Way)اختبىىيح .ق .ىىل الت بىىيين األاىىيدي اسىىتخدم  ،  . مل تققىىق مىىن د لىىت الفىى م الدحاسىىإ

Anova(:16الةدمب )م ضح فإ مي    (، ك 
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بين  الفروق  إلى للتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل الت باين األحادي )16جدول )
طات درجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال  ذ  الذاتية ومقياس القدرة على اتخا فاعلي ةمتوس 

 ( 420)ن= الفرع الدراسي  تعزى لمتغير  مهنيالقرار ال

 لتّباين مصدر ا المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 الجهد 

 4.926 3 14.778 بين المجموعات 

 0.378 416 157.086 داخل المجموعات 0.000 **13.045

  419 171.864 المجموع 

 

 المثابرة 

 6.182 3 18.546 بين المجموعات 

 0.238 416 99.216 مجموعاتداخل ال 0.000 **25.921

  419 117.762 المجموع 

 

 المبادرة 

 10.000 3 30.000 بين المجموعات 

 0.250 416 104.050 داخل المجموعات 0.000 **39.980

  419 134.050 المجموع 

 اليّة نفعاالستثارة اال

 5.506 3 16.519 ن المجموعات بي

 0.403 416 167.709 وعاتالمجم داخل 0.000 **13.659

  419 184.229 المجموع 

الدرجة الكلية  

 الذاتية  فاعليّةلل

 6.530 3 19.590 بين المجموعات 

 0.179 416 74.663 داخل المجموعات 0.000 **36.383

  419 94.253 المجموع 

تخاذ  درجة الكلية الال

 القرار المهني

 1.157 3 3.471 بين المجموعات 

 0.108 416 45.122 داخل المجموعات 0.000 **10.668

  419 48.593 المجموع 

 ( 0.01** دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )، (0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة ) 

 أ.إ:مي ي( 16دمب )يتضح من خالب النتيئج ال احدة فإ الة

طيت    (α≤0.05) لت  مو د ف م  ذات د لت إاليئتت مند مست ى الد    - دحويت . بت  ب.ن مت س 

ال ممتيى  م أ  الثين يت  لمتغ.   مظيعيد   ال ا.تت    فيم ت تالم ا ت  الدحاسإ.عزى  كينم ،  الف    ا.ث 

ل دحوت   اإلاليئت ت  الد  لت  القتمت  )  فيم ت تلممتيى  م 0.000ال ا.تت  مست    ظصغ     إ(،  ى  من 

 دال ت إاليئت ًي. م ( 0.05الد  لت )

طيت  α≤0.05ئتت مند مست ى الد  لت )لت إاليذات د مو د ف م     - دحويت . بت  ( ب.ن مت س 

ا.ث كينم قتمت ،    الف   الدحاسإ  .عزى لمتغ.   الم ا ت الثين يت م أ ممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ

ل دحوت   اإلاليئت ت  اللممتيى  الد  لت  الق اح  )ا.خيذ  م إ0.000ملنإ  مست ى    ظصغ    (،  من 

 ًي. إاليئت   دال تم ( 0.05الد  لت )
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الف م   ملدح  اختبيح    ، مإليةيد  )استخدم  ل ف م    ل مقيحنيت  (Scheffeشتضته  البعديت  الثنيئتت 

المت سطيت    ب.ن ممتيى  الثين يت م أ  الم ا ت  القدحة م أ    فيم ت تدحويت . بت  مممتيى  ال ا.تت 

 .كي ضح ذل (17الةدمب )م  ، الف   الدحاسإ .عزى لمتغ.   ذ الق اح الملنإا.خي

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات  Scheffeنتائج اختبار شيفيه )(: 17ل )جدو
  الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهني   فاعلي ةدرجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال
 لفرع الدراسي اير تعزى لمتغ

 المقارنات  البعد 
المتوسط 

 الحسابي 
 تجاري  صناعي  أدبي

 د الجه

 *0.36 *0.54 *0.36 3.93 علمي

    3.57 أدبي

    3.39 صناعي 

    3.57 تجاري

 المثابرة 

 *0.51 *0.54 *0.41 3.88 علمي

    3.47 أدبي

    3.34 صناعي 

    3.37 تجاري

 المبادرة 

 *0.66 *0.59 *0.54 3.64 علمي

    3.10 أدبي

    3.05 صناعي 

    2.98 تجاري

 نفعاليّة ة االستثاراال

 *0.40 *0.64 *0.34 4.17 علمي

    3.83 أدبي

    3.53 صناعي 

    3.77 تجاري

  فاعليّةالدرجة الكلية لل

 الذاتية

 *0.49 *0.57 *0.42 3.88 علمي

    3.46 أدبي

    3.31 صناعي 

    3.39 اريتج

الكلية التخاذ   الدرجة

 القرار المهني

 *0.24 *0.25 *0.16 3.38 علمي

    3.22 يأدب

    3.13 صناعي 

    3.15 تجاري

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى ) 

الف م    ظن  النتيئج  طيت  ظظل ت  مت س  الب.ن  ممتيى  م أ  الثين يت  الم ا ت  . بت    ت ت فيم دحويت 

ا مممتيى  الملنإال ا.تت  الق اح  ا.خيذ  م أ  لمتغ.     لقدحة  بإ  الدحاسالف    .عزى  الط بت  كينم  .ن 

ال ين .خلللر م مإ من ولت مب.ن الط بت ال ين .خللي.لر )ظدبإ، صنيمإ، .ةيحي( من  
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 ولت ظخ ى، ملليلح الط بت ال ين .خلللر م مإ. 

( بـــين α≤.05) ية عنـــد مســـتوى الداللـــة: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائالرابعـــةالفرضــية 

ةقيــاس العلــى م درجــات طلبــة المرحلــة الثانويــةمتوســطات  الذاتيــة ومقيــاس القــدرة علــى  فاعليــ 

 .التحصيل األكاديميتعزى لمتغير  اتخاذ القرار المهني

دحويت . بىىىت اسىىىإم المت سىىىطيت القسىىىيبتت ما نق افىىىيت المعتيحيىىىت لىىى، لفقىىىص الف ضىىىتت ال ايعىىىت

تثين يىىىت م ىىىأ ممتىىىيى الالم ا ىىىت ال ى .عىىىز  نىىىإال ا.تىىىت مممتىىىيى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح المل فيم تىىى 

 :(18، مذلك كمي    م ضح فإ الةدمب )التقل.ل األليديمإ لمتغ. 

طات الحسابي ة واالنحرافات المعيارية 18جدول ) درجات طلبة المرحلة الثانوية  ل (: يبين األعداد والمتوس 
 م التحصيل األكاديتعزى لمتغير   اتخاذ القرار المهني  ذاتية ومقياس القدرة على ال  فاعلي ةعلى مقياس ال

 العدد  صيل األكاديميالتح غيرالمت
المتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف المعياري 

 الجهد 

 0.58 3.83 159 ممتاز 

 0.62 3.69 161 جيد جدا  

 0.67 3.39 100 فما دون جيد

 0.64 3.67 420 المجموع

 المثابرة 

 0.52 3.72 159 از ممت

 0.53 3.58 161 جدا  جيد 

 0.49 3.37 100 فما دون جيد

 0.53 3.58 420 وعالمجم

 المبادرة 

 0.64 3.35 159 ممتاز 

 0.52 3.26 161 جيد جدا  

 0.48 3.13 100 فما دون جيد

 0.57 3.26 420 المجموع

 نفعاليّة االستثارة اال

 0.63 4.00 159 ممتاز 

 0.64 3.96 161 جيد جدا  

 0.70 3.68 100 ونفما د جيد

 0.66 3.91 420 المجموع

ة  الكلي الدرجة

 الذاتية  فاعليّةلل

 0.49 3.70 159 ممتاز 

 0.45 3.59 161 جيد جدا  

 0.42 3.37 100 فما دون جيد

 0.47 3.58 420 المجموع

الدرجة الكلية التخاذ  

 القرار المهني

 0.35 3.30 159 ممتاز 

 0.32 3.31 161 جدا   جيد

 0.33 3.13 100 فما دون جيد

 0.34 3.26 420 المجموع



 

83 
 

طيت القسىىيبت ت 18) ن الةىىدمبيتضىح مى دحويت . بىت الم ا ىىت لى( موى د فى م  ظي  يىىت بى.ن المت سى 

تالثين يىىىت م ىىىأ ممتىىىيى ال  .عىىىزى لمتغ.ىىى  ال ا.تىىىت مممتىىىيى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ فيم تىىى 

 One)استخدم اختبىيح .ق .ىل الت بىيين األاىيدي  ،م  . مل تققق من د لت الف  يمإالتقل.ل األليد 

Way Anova (:19   م ضح فإ الةدمب )(، كمي 

بين  الفروق  إلى للتعرف  (One Way Anova( نتائج اختبار تحليل الت باين األحادي )19جدول )
طات درجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال  ذ  اتية ومقياس القدرة على اتخاالذ فاعلي ةمتوس 

 ( 420= )نالتحصيل األكاديمي  تعزى لمتغير  القرار المهني

 مصدر التّباين  المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 الجهد 

 6.110 2 12.219 بين المجموعات 

 0.383 417 159.644 داخل المجموعات 0.000 **15.959

  419 171.864 المجموع 

 

 المثابرة 

 3.709 2 7.418 بين المجموعات 

 0.265 417 110.344 داخل المجموعات 0.000 **14.016

  419 117.762 المجموع 

 

 المبادرة 

 1.420 2 2.840 بين المجموعات 

 0.315 417 131.210 داخل المجموعات 0.000 **4.514

  419 134.050 المجموع 

 نفعاليّة الاالستثارة ا

 3.566 2 7.133 بين المجموعات 

 0.425 417 177.096 جموعاتداخل الم 0.000 **8.397

  419 184.229 المجموع 

الدرجة الكلية  

 الذاتية  فاعليّةلل

 3.361 2 6.721 بين المجموعات 

 0.210 417 87.531 داخل المجموعات 0.000 **16.011

  419 94.253 المجموع 

الكلية التخاذ   الدرجة

 القرار المهني

 1.142 2 2.283 بين المجموعات 

 0.111 417 46.310 داخل المجموعات 0.000 **10.280

    المجموع 

 ( 0.01** دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )، (0.05* دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة ) 

 أ.إ:مي ي( 19ج ال احدة فإ الةدمب )يتضح من خالب النتيئ 

طيت    (α≤0.05) لت  مو د ف م  ذات د لت إاليئتت مند مست ى الد    - دحويت . بت  ب.ن مت س 

ال ممتيى  م أ  الثين يت  لمتغ.   مظيعيد   ال ا.تت    فيم ت تالم ا ت  األليديمإ.عزى  ا.ث  ،  التقل.ل 

مست ى  من  ظصغ  (، م إ0.000ال ا.تت ) تفيم ت  لممتيى اللينم قتمت الد  لت اإلاليئت ت ل دحوت 

 دال ت إاليئت ًي. م ( 0.05الد  لت )
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طيت  α≤0.05إاليئتت مند مست ى الد  لت )ت د لت   م  ذامو د ف  - دحويت . بت  ( ب.ن مت س 

ا.ث كينم  ،  التقل.ل األليديمإ.عزى لمتغ.     الم ا ت الثين يت م أ ممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ 

من مست ى    ظصغ   (، م إ0.000ق اح الملنإ ) لممتيى ا.خيذ ال اليئت ت ل دحوت  قتمت الد  لت اإل

 إاليئت ًي. دال ت م  (0.05)الد  لت 

الف م   ملدح  اختبيح    ، مإليةيد  )استخدم  ل ف م    ل مقيحنيت  (Scheffeشتضته  البعديت  الثنيئتت 

المت سطيت    ب.ن ممتيى  الثين يت م أ  الم ا ت  القدحة م أ    ال ا.تت  فيم ت تدحويت . بت  مممتيى 

 .ح ذلكي ض (20الةدمب )م  ،التقل.ل األليديمإ.عزى لمتغ.    الملنإا.خيذ الق اح 

( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين متوسطات  Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )20دول )ج
  اذ القرار المهني الذاتية ومقياس القدرة على اتخ  فاعلي ةدرجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال
 صيل األكاديميالتحتعزى لمتغير 

 د جي المتوسط الحسابي  المقارنات  البعد 

 هد الج

 *0.44 3.83 ممتاز 

 *0.30 3.69 جيد جدا  

  3.39 فما دون جيد

 المثابرة 

 *0.35 3.72 ممتاز 

 *0.20 3.58 جيد جدا  

  3.37 فما دون جيد

 المبادرة 

 *0.22 3.35 ممتاز 

 *0.13 3.26 جيد جدا  

  3.13 فما دون جيد

 نفعاليّة الستثارة االا

 *0.32 4.00 ممتاز 

 *0.28 3.96 جيد جدا  

  3.68 فما دون يدج

 الذاتية  فاعليّةالدرجة الكلية لل

 *0.33 3.70 ممتاز 

 *0.22 3.59 جيد جدا  

  3.37 فما دون جيد

 الدرجة الكلية التخاذ القرار المهني

 *0.17 3.30 ممتاز 

 *0.18 3.31 جيد جدا  

  3.13 ونفما د جيد

 (0.05) مستوى  * الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند 

الف م   ظ ظن  النتيئج  طيت  ظل ت  مت س  الب.ن  ممتيى  م أ  الثين يت  الم ا ت  . بت    فيم ت ت دحويت 
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الملنإ الق اح  ا.خيذ  م أ  القدحة  مممتيى  لمتغ.     ال ا.تت  األليديمإ.عزى  ب.ن    التقل.ل  كينم 

ال ين   األليالط بت  ال ين  ديمإ  .قل. لر  الط بت  مب.ن  ولت  من  ودًا(  مو.د  ر  .قل. ل)ممتيز 

دمن   )و.د   يمإاألليد  ال ينفمي  الط بت  ملليلح  ظخ ى،  األليديمإ  ( من ولت  )ممتيز    .قل. لر 

 . ال ا.تت مالقدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ لديلر ظم أ فيم ت تمو.د ودًا( ال ين كينم ال

( بــين α≤.05اللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ): ال توجــد فــروق ذات دالخامســةالفرضــية 
ةالمرحلــة الثانويــة علــى مقيــاس الات طلبــة درجــات متوســط الذاتيــة ومقيــاس القــدرة علــى  فاعليــ 

 .المستوى التعليمي لألبتعزى لمتغير  اتخاذ القرار المهني
بىىت دحويت . قسىىيبتت ما نق افىىيت المعتيحيىىت لىىاسىىإم المت سىىطيت ال، لفقىىص الف ضىىتت الخيمسىىت

تالم ا ىىىت الثين يىىىت م ىىىأ ممتىىىيى ال .عىىىزى   ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإالقىىىدحة مممتىىىيى ال ا.تىىىت م  فيم تىىى 

 :(21، مذلك كمي    م ضح فإ الةدمب )المست ى التع تمإ لألا لمتغ.  

طات الحسابي ة واالنحرافات المعيا21جدول ) درجات طلبة المرحلة الثانوية على  لرية (: يبين األعداد والمتوس 
 المستوى التعليمي لألبى لمتغير تعز  مهنيرار الالذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ الق فاعلي ةياس المق

 المتغير
المستوى التعليمي 

 لألب
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف المعياري 

 الجهد 

 0.63 3.63 96 أساسي

 0.70 3.66 127 ثانوي 

 0.57 3.70 150 عي جام

 0.69 3.70 47 دراسات عليا 

 0.64 3.67 420 المجموع

 المثابرة 

 0.51 3.60 96 أساسي

 0.56 3.58 127 وي ثان

 0.51 3.57 150 جامعي 

 0.58 3.60 47 دراسات عليا 

 0.53 3.58 420 المجموع

 المبادرة 

 0.51 3.20 96 أساسي

 0.55 3.31 127 ثانوي 

 0.59 3.25 150 جامعي 

 0.64 3.30 47 دراسات عليا 

 0.57 3.26 420 مجموعال

 نفعاليّة االستثارة اال

 0.71 3.91 96 أساسي

 0.65 3.94 127 ثانوي 

 0.66 3.91 150 جامعي 

 0.62 3.82 47 دراسات عليا 

 0.66 3.91 420 المجموع
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 المتغير
المستوى التعليمي 

 لألب
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف المعياري 

الدرجة الكلية  

 الذاتية  فاعليّةلل

 0.47 3.56 96 أساسي

 0.49 3.59 127 ثانوي 

 0.45 3.57 150 جامعي 

 0.53 3.58 47 سات عليا درا

 0.47 3.58 420 المجموع

تخاذ  الكلية اللدرجة ا

 القرار المهني

 0.32 3.28 96 أساسي

 0.35 3.27 127 ثانوي 

 0.34 3.24 150 جامعي 

 0.37 3.27 47 دراسات عليا 

 0.34 3.26 420 المجموع

طيت القسىىيبت  21يتضىح مىن الةىىدمب ) دحويت . بىت الم ا ىىت لىت ( موى د فى م  ظي  يىىت بى.ن المت سى 

تالثين يىىىت م ىىىأ ممتىىىيى ال .عىىىزى لمتغ.ىىى   تىىىيى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإا.تىىىت مممال   فيم تىىى 

اسىىىتخدم اختبىىىيح .ق .ىىىل الت بىىىيين األاىىىيدي  ،. مل تققىىىق مىىىن د لىىىت الفىىى م  المسىىىت ى التع تمىىىإ لىىىألا 

(One Way Anovaكم ،)( 22ي    م ضح فإ الةدمب:) 

بين   الفروق  ى إلعرف للت (One Way Anovaختبار تحليل الت باين األحادي )( نتائج ا22جدول )
طات درجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال  الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ   فاعلي ةمتوس 

 ( 420)ن=   المستوى التعليمي لألبتعزى لمتغير  القرار المهني
 مصدر التّباين  المتغير

مجموع 

 المربعات

درجات  

لحريةا  

متوسط 

 المربعات

قيمة ف  

 المحسوبة

 الّداللة

ةحصائيّ اإل  

 د الجه

 0.096 3 0.289 بين المجموعات 

 0.412 416 171.575 داخل المجموعات 0.873 0.233

  419 171.864 المجموع 

 

 المثابرة 

 0.023 3 0.070 بين المجموعات 

 0.283 416 117.692 داخل المجموعات 0.969 0.083

  419 117.762 المجموع 

 

 المبادرة 

 0.270 3 0.811 بين المجموعات 

 0.320 416 133.239 داخل المجموعات 0.471 0.844

  419 134.050 المجموع 

 نفعاليّة االستثارة اال

 0.184 3 0.552 بين المجموعات 

 0.442 416 183.677 عاتداخل المجمو 0.741 0.417

  419 184.229 المجموع 

الدرجة الكلية  

 الذاتية  فاعليّةلل

 0.026 3 0.079 ت بين المجموعا

 0.226 416 94.174 داخل المجموعات 0.950 0.116

  419 94.253 المجموع 

الدرجة الكلية التخاذ  

 القرار المهني

 0.036 3 0.108 بين المجموعات 

 0.117 416 48.485 داخل المجموعات 0.820 0.308

  419 48.593 ع المجمو
 ( 0.01دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )(، ** 0.05لة )* دالّة إحصائيّاً عند مستوى دال
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 مي يأ.إ:( 23يتضح من خالب النتيئج ال احدة فإ الةدمب )

طيت  α≤0.05مو د ف م  ذات د لت إاليئتت مند مست ى الد  لت )مدم    - دحويت  ( ب.ن مت س 

، مإ لألا ى التع تالمست  .عزى لمتغ.   مظيعيد   ال ا.تت    فيم ت تم أ ممتيى ال  . بت الم ا ت الثين يت

ل دحوت   الد  لت اإلاليئت ت  قتمت  الا.ث كينم  من   ظلإ   (، م إ0.950ال ا.تت )  فيم ت تلممتيى 

 دال ت إاليئت ًي. مغ.  ( 0.05مست ى الد  لت ) 

طيت  α≤0.05و د ف م  ذات د لت إاليئتت مند مست ى الد  لت )م مدم    - دحويت  ( ب.ن مت س 

الثين يت   الم ا ت  ا.خيم أ مم. بت  الملنإتيى  الق اح  لمتغ.     ذ  التع تمإ لألا .عزى  ، المست ى 

الد  لت اإلاليئت ت ل دحوت     ظلإ    (، م إ0.820لممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ ) ا.ث كينم قتمت 

 دال ت إاليئت ًي. مغ.  (  0.05الد  لت )من مست ى 

( بــين α≤.05ة )الداللــ: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى سادســةالالفرضــية 
ةدرجــات طلبــة المرحلــة الثانويــة علــى مقيــاس المتوســطات  الذاتيــة ومقيــاس القــدرة علــى  فاعليــ 

 .المستوى التعليمي لألمتعزى لمتغير  اتخاذ القرار المهني
دحويت . بىىت  افىىيت المعتيحيىىت لىىاسىىإم المت سىىطيت القسىىيبتت ما نق، ص الف ضىىتت السيدسىىتلفقىى

تال ممتىىىيى الم ا ىىىت الثين يىىىت م ىىىأ .عىىىزى  ال ا.تىىىت مممتىىىيى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ فيم تىىى 

 :(23، مذلك كمي    م ضح فإ الةدمب )المست ى التع تمإ لألملمتغ.  

طات الحسابي ة واالنحرافات المعيارية (: يبين األعداد والم23جدول ) ة المرحلة الثانوية على  درجات طلبلتوس 
 المستوى التعليمي لألمتعزى لمتغير  ى اتخاذ القرار المهنيلقدرة علقياس االذاتية وم فاعلي ةمقياس ال

 المتغير
المستوى التعليمي 

 لألم 
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف المعياري 

 الجهد 

 0.55 3.70 97 أساسي

 0.67 3.70 122 ثانوي 

 0.64 3.64 165 جامعي 

 0.79 3.66 36 دراسات عليا 

 0.64 3.67 420 المجموع

 المثابرة 
 0.53 3.62 97 أساسي

 0.52 3.65 122 ثانوي 
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 المتغير
المستوى التعليمي 

 لألم 
 العدد 

المتوسط 

 الحسابي 
 االنحراف المعياري 

 0.52 3.52 165 جامعي 

 0.60 3.55 36 دراسات عليا 

 0.53 3.58 420 المجموع

 المبادرة 

 0.56 3.21 97 أساسي

 0.56 3.30 122 ثانوي 

 0.54 3.27 165 جامعي 

 0.70 3.23 36 ات عليا دراس

 0.57 3.26 420 المجموع

 نفعاليّة ة االستثاراال

 0.66 3.96 97 أساسي

 0.65 3.98 122 ثانوي 

 0.67 3.86 165 جامعي 

 0.65 3.73 36 دراسات عليا 

 0.66 3.91 420 المجموع

الدرجة الكلية  

 الذاتية  ةفاعليّ لل

 0.45 3.59 97 أساسي

 0.49 3.63 122 ثانوي 

 0.45 3.54 165 جامعي 

 0.58 3.52 36 دراسات عليا 

 0.47 3.58 420 وعالمجم

الدرجة الكلية التخاذ  

 القرار المهني

 0.32 3.26 97 أساسي

 0.33 3.32 122 ثانوي 

 0.32 3.23 165 جامعي 

 0.47 3.20 36 دراسات عليا 

 0.34 3.26 420 موعالمج

طيت القسىىيبت ت ( موى د فى م  ظي   23يتضىح مىن الةىىدمب ) دحويت . بىت الم ا ىىت لىيىىت بى.ن المت سى 

تمتىىىيى اليىىىت م ىىىأ مالثين   .عىىىزى لمتغ.ىىى   ال ا.تىىىت مممتىىىيى القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى اح الملنىىىإ فيم تىىى 

 One)الت بيين األايدي  استخدم اختبيح .ق .ل    ،. مل تققق من د لت الف م  المست ى التع تمإ لألم

Way Anova (:24ب )(، كمي    م ضح فإ الةدم 

بين  الفروق  إلى للتعرف  (One Way Anova)حادي ( نتائج اختبار تحليل الت باين األ24جدول )
طات درجات طلبة المرحلة الثانوية على مقياس ال  الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ   فاعلي ةمتوس 

 (420)ن=   المستوى التعليمي لألمتغير تعزى لم القرار المهني

 ين مصدر التّبا المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مة ف  قي

لمحسوبةا  

 الّداللة

 اإلحصائيّة

 الجهد 

 0.127 3 0.380 بين المجموعات 

 0.412 416 171.484 داخل المجموعات 0.820 0.307

  419 171.864 المجموع 

 

 المثابرة 

 0.449 3 1.348 بين المجموعات 
1.606 0.187 

 0.280 416 116.414 اتداخل المجموع
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 ين مصدر التّبا المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات

مة ف  قي

لمحسوبةا  

 الّداللة

 اإلحصائيّة

  419 117.762 المجموع 

 

 ادرة المب

 0.158 3 0.475 المجموعات  بين

 0.321 416 133.575 داخل المجموعات 0.688 0.493

  419 134.050 المجموع 

 نفعاليّة االستثارة اال

 0.801 3 2.403 بين المجموعات 

 0.437 416 181.826 داخل المجموعات 0.141 1.832

  419 184.229 المجموع 

الدرجة الكلية  

 لذاتية ا فاعليّةلل

 0.207 3 0.622 ين المجموعات ب

 0.225 416 93.630 داخل المجموعات 0.430 0.922

  419 94.253 المجموع 

الدرجة الكلية التخاذ  

 القرار المهني

 0.258 3 0.775 ن المجموعات بي

 0.115 416 47.818 داخل المجموعات 0.082 2.247

  419 48.593 المجموع 

 ( 0.01** دالّة إحصائيّاً عند مستوى داللة )، (0.05د مستوى داللة ) ئيّاً عن ة إحصا * دالّ 

 مي يأ.إ:( 24يتضح من خالب النتيئج ال احدة فإ الةدمب )

طيت  α≤0.05د لت إاليئتت مند مست ى الد  لت )مو د ف م  ذات  مدم    - ويت  دح ( ب.ن مت س 

،  المست ى التع تمإ لألمعزى لمتغ.   .ظيعيد   م ا.تت  ال    فيم ت ت. بت الم ا ت الثين يت م أ ممتيى ال

ل دحوت   الد  لت اإلاليئت ت  قتمت  الا.ث كينم  من   ظلإ   (، م إ0.430ال ا.تت )  فيم ت تلممتيى 

 دال ت إاليئت ًي. مغ.  ( 0.05) مست ى الد  لت 

طيت  α≤0.05ئتت مند مست ى الد  لت )مو د ف م  ذات د لت إاليمدم    - يت  دحو( ب.ن مت س 

الم ا . ب الملنإت  الق اح  ا.خيذ  ممتيى  م أ  الثين يت  لمتغ.     ت  لألم.عزى  التع تمإ  ،  المست ى 

الد  لت اإلاليئت ت ل دحوت     ظلإ    (، م إ0.082ح الملنإ ) لممتيى ا.خيذ الق اا.ث كينم قتمت 

 ل ت إاليئت ًي. دامغ.  (  0.05من مست ى الد  لت )

ةالين  اطية بالسؤال الرابع: هل توجد عالقة ارتب الذاتيـة والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار المهنـي  فاعليـ 

 ؟لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الخليل

 السييعت، مالتإ .نص:لإلوييت من سؤاب الدحاست ال ايع، اختإ ت الف ضتت 
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 (≥ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد عالقة ارتباطية  ال :السابعةالفرضية 

ةالن بــي اتيــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار المهنــي لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مدينــة الذ فاعليــ 

 .الخليل

( إليةىىيد Pearson Correlation ختبىىيح الف ضىىتت السىىييعت، اسىىتخدم معيمىىل اح.بىىيو ب. سىى ن )

حة م أ القد ن . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل من ولت مب.ال ا.تت لدى   فيم ت تالالعال ت ب.ن  

 (.25من ولت ظخ ى، كمي    ماضح من خالب الةدمب ) .خيذ الق اح الملنإ لديلرا

الذاتية لدى طلبة المرحلة الثانوية   ة فاعلي  البين  للعالقة بيرسون  ارتباط معامل نتائج يبين(: 25) جدول
 . رى من جهة أخ ن القدرة على اتخاذ القرار المهني لديهمفي مدينة الخليل من جهة وبي 

 الداللة اإلحصائية عامل االرتباط )ر( م عالقات ال

 0.000 5250.** القدرة على اتخاذ القرار  x الجهد

 0.000 5120.** القدرة على اتخاذ القرار  x المثابرة

 0.000 4130.** القدرة على اتخاذ القرار x المبادرة

 0.000 5120.** القدرة على اتخاذ القرار  x نفعاليّةاال االستثارة

 0.000 6110.** القدرة على اتخاذ القرار  x الذاتية فاعليّةلا

 ( ≥ 0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )≥ 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

الةدمب ) ال احدة فإ  الإتينيت  إلأ  25. .     ال ا.تت من ولت   فيم ت تالب.ن    . ديت  مال ت  مو د( 

،  نإ لدى . بت الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل من ولت ظخ ى  اح المليذ القالقدحة م أ ا.خ مب.ن 

 ( ب.نلمي  ل عال ت  ا ح.بيو  معيمل  ب غ  ) 0.611ا.ث  إاليئتت  بد لت  م 0.000(  دالت (   إ 

. بت الم ا ت الثين يت، ك مي زادت  ال ا.تت لدى    فيم ت تم  ا يدب م أ ظنه ك مي زادت ال  إاليئتًي.

 إ، مالعل  صقتح. اح الملنذ الق   دح.لر م أ ا.خي

الذاتية في التنبؤ بالقدرة علـى اتخـاذ القـرار المهنـي   فاعلي ةالسؤال الخامس: ما مدى مساهمة ال

 وية في مدينة الخليل؟لدى طلبة المرحلة الثان

 : ت المنإثقت منهلإلوييت من السؤاب الخيم ، اختإ ت الف ضتت الثيمن
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تنبؤ بالقدرة على اتخاذ القرار المهني لـدى طلبـة ية في الالذات  فاعلي ةالفرضية الثامنة: تساهم ال

 .المرحلة الثانوية في مدينة الخليل

(، 26)اح المتعدد كمي    م ضح فإ الةدامب الف ضتت الثيمنت، .ر استخدام .ق .ل ا نقد لفقص  

(27:) 

   ثامنةال فرضية ال اختبارإلثبات صالحية نموذج  المتعدد   النحدارلتباين التحليل (: نتائج  26جدول )

 (α≥ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  
 ( يتإىىى.ن  بىىىيت صىىىالاتت النمىىى ذج  ختبىىىيح الف ضىىىتت26حدة فىىىإ الةىىىدمب )يئج الىىى اخىىىالب النتىىىمىىىن 

م إ ظ ل من مست ى (  0.000)مبمتمت ااتميلتت  (  63.847)المقس بت    (فا.ث ب غم )  الثيمنت،

 م إ .دب م أ  دحة .نإؤيه م .فعت.  (،0.05)الد لت 

 ية على اتخاذ القرار المهني الذات فاعلي ةاد الالمتعدد ألثر أبع  النحداراتحليل (: نتائج  27ل )جدو

 B المتغيرات المستقلة
الخطأ  

 المعياري 
Beta 

قيمة )ت( 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

اإلحصائي 

 ة

 *0.000 16.735   0.101 1.692 ت المقدار الثاب

 *0.000 4.009 0.215 0.029 0.114 الجهد

 *0.002 3.188 0.176 0.036 0.113 لمثابرة ا

 *0.005 2.816 0.134 0.029 0.081 درةالمبا

 *0.000 4.730 0.239 0.026 0.123 نفعاليّة االستثارة اال 

 0.375تحديد المعدل=معامل ال 0.381معامل التحديد= 0.617معامل االرتباط = 

 (α≥ 0.05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )  
ت سىىىتثيحة ايدحة، ا )الةلىىىد، المثىىىيب ة، المبىىىظن المتغ.ىىى ات ( 27) ةىىىدمبي ضىىىح ال فىىىإ  ( .ىىىؤ  نفعيلتىىى 

التإ ب غم لل   المتغ. ات م أ  المقس بت)ت(  اسىتنيدًا إلىأ  ىتر)القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ( 

 مصدر التباين 
مجموع 

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف 

 4.628 4 18.512 االنحدار

 415 30.081 مجموع مربعات البواقي *0.000 63.847
0.072 

 419 48.593 المجموع
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 الةدملتىىىىىىت قتمىىىىىىت )ت(، التىىىىىىإ  ىىىىىىإ ظلإىىىىىى  مىىىىىىن (4.730، 2.816، 3.188، 4.009)الت ..ىىىىىىب 

 (.0.05) ند مست ى د لتم (1.96)

مسىىىىتق ت )الةلىىىىد، المثىىىىيب ة، المبىىىىيدحة، ا سىىىىتثيحة غ.ىىىى ات ال( ظن المت28لمىىىىي يتضىىىىح مىىىىن الةىىىىدمب )

قى اح الملنىإ %( من التغ.  فىإ القىدحة م ىأ ا.خىيذ ال37.5( .سي ر فإ .فس.  مي نسإته )نفعيلت تا 

%( مىن التغ.ى  فىإ 37.5)ي ظن لدى . بت الم ا ت الثين يىت فىإ مدينىت الخ .ىل )المتغ.ى  التىييع(، ظ

 .فس.   من خالب العال ت الخطتت التيلتت:لنإ( .ر لق اح الم)القدحة م أ ا.خيذ ا

Y = 1.692 + (0.114)X1 + (0.113)X2 + (0.081)X3 + (0.123)X4  

 ذ الق اح الملنإ= القدحة م أ ا.خيYا.ث: 
X1 الةلد = 
X2 =المثيب ة 
X3المبيدحة = 
X4 نفعيلت ت= ا ستثيحة ا  

م ىأ ا.خىيذ القى اح الملنىإ لىدى . بىت  ييلقىدحة فىإ التنإىؤال ا.تىت .سىي ر  فيم تى تممي .قىدم يتضىح ظن ال

 الم ا ت الثين يت فإ مدينت الخ .ل.
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 الفصل الخامس 

وصياتتائج والت  مناقشة الن  
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 الخامس  الفصل 

 تائج أواًل: مناقشة الن  
ة انويـة  بمدينـالث  المرحلـة    لـدى طلبـة  ةة الذاتيـ  مستوى الفاعلي  ما  :  األولؤال  الس  مناقشة نتائج  

 ؟الخليل
 ت لىدى . بىت الم ا ىت الثين يىت فىإ مدينىت الخ .ىلت ال ا.تى  دحوت الم افقت م أ مست ى الفيم تى    ظن.إ.ن  

بنسىبت  ،(3.58) ال ا.تىت فيم تى تلمست ى البإ ل دحوت الك تت ، إذ ب غ المت سط القسيمت سطتويلت  

 .%(71.6مئ يت ب غم )

ملىىىي خإىىى ات الىىىتع ر غ.ىىى  ملىىىيدح ظ م ىىىأ عتمىىىد ي ت مسىىىت ى الفيم تىىى   م.عىىىزم البياثىىىت ذلىىىك إلىىىأ ظن   

ملن، ا.ىىث ظن خإىى ات الفىى د  ىىإ ظلثىى  .ىىأ . ًا م ىىأ يوقىىت مخإىى ات الىىت  المبيشىى  م.ةىىيحا اإلنةىىيز الن  

ال ات، يملن .فس.  نتتةت ال ب . بت الم ا ت الثين يت م ىأ دحوىت   فيم ت تدا.ه ا ب  .ك ين معتق

تمت سىىطت مىىن ال تمسىىت ى ال ال ا.تىىت، ظن فيم تىىى  أف اد م.نىىىت فىى أ الفىى د نفسىىىه؛يعتمىىىد م ىىال ا.تىىت  فيم تىىى 

تال نيوقىىت يمىىي يلفىىإ لتزيىىد مىىن مسىىت ى  ما يخإىى ات الدحاسىىت لىىر يمىى    ر مظنلىىكمىىي ال ا.تىىت لىىديلر،  فيم تىى 

تاممىىت ل يا المق مىىيت الد  مىىي ي تىى يعت ىى ن فىىإ ما ىىع يتسىىر إلىىأ اىىدٍ  ملىىن مذلىىك ال ا.تىىت نقىى  ال فيم تىى 

  د م أ ا.بي  الملن الم حم ت.لتإ .عتما قيل.د ت  يئدة مالعيدات ماللطإتعت الثقيفت الس  

(، مدحاسىىىىت 2015(، مدحاسىىىىت ملىىىىطفأ)2013تتةىىىىت مىىىىع دحاسىىىىت يمتعىىىىإ م مىىىىي )م.تفىىىىق  ىىىى  الن  

 مىىىع مىىىي اظل .ىىىه دحاسىىىت (.ب.نمىىىي .خت ىىىف  ىىى   النتتةىىىت2021(،  مدحاسىىىت م فىىىه )2017الع سىىىين)

Jaquiline,2016) )   ى ي ظن مسىىىت ت نتيئةلىىىالتىىىإ ظظلىىى (،2014دحاسىىىت الىىىزين، مظبىىى  ظسىىىعد )م 

 (، 2018ع  كىىىٍل مىىىن ظبىىى    ىىىل )حاسىىىت مىىى. كمىىىي اخت فىىىم نتتةىىىت الد  وىىىيل م .فعىىىيً ت ت ال ا.تىىى  الفيم تىىى  

فىإ  ى   لبياثت   ا ا ختالف إلأ اختالف م.نىت الدحاسىت التىإ كينىم (، م.عزم ا2016الق حانإ )

 ت يلىىى نلر. ىىىك الفئىىىيتت، مالمع مىىى.ن، مالمم ضىىى.ن، م. ىىىت ه خىىىدميت النفسىىى  مىىىن مقىىىدمإ الالدحاسىىىيت 
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سىىىى  ه النمىىىىيذج ن . قىىىى ا .ىىىىدحيبيت خيصىىىىت يعم لىىىىر .زيىىىىد مىىىىن خإىىىى .لر، كمىىىىي نالاىىىىظ موىىىى د مىىىى ظف.

التىىإ .سىىيمد م ىىأ إنةىىيز الملمىىيت مىىن خىىالب مميحسىىتلر ا وتميعتىىت لأل ىى ان مىىن زمىىالل العمىىل م 

  لىديلر، ف، ممىي يزيىد الثقىت يىيلن    مىن الخإى ات المتبيدلىتال خلتت ممالا ت انةيزات زمالئلر كن  

تة فىىىإ العمىىىل، مبيلتىىىيلإ يزيىىىد مىىىن المالمثىىىيب   ا يتفىىىق .ميمىىىي مىىىع مىىىي ب.نىىىه ال ا.تىىىت لىىىديلر، م ىىى   فيم تىىى 

ت ال ا.تىىت) خإىى ات الىىتع ر غ.ىى  ه م امىىل .ىىؤ   فىىإ الفيم تىى  ا.ىىث يعتقىىد ظن  نىىي  Bandoraيينىىدمحا

 ني  ال ف إ(المبيش ، مخإ ات اإلنةيز، ماإل 

المرحلـة  لـدى طلبـة تخـاذ القـرار المهنـي  رة علـى استوى القـدمما  :  الثانيؤال  الس  مناقشة نتائج  
 ؟الثانوية  بمدينة الخليل

ين يىىت لىىدى . بىىت الم ا ىىت الث   لقىى اح الملنىإ  دحوىىت الم افقىىت م ىىأ مسىت ى القىىدحة م ىىأ ا.خىىيذ اظن .إى.ن 

لمسىىت ى القىىدحة م ىىأ سىىط القسىىيبإ ل دحوىىت الك تىىت ، إذ ب ىىغ المت  مت سىىطتوىىيلت  فىىإ مدينىىت الخ .ىىل

 .%(65.2بنسبت مئ يت ب غم ) ،(3.26) ح الملنإخيذ الق اا.

سىىت ى ظظلىى ت النتىىيئج موىى د م( ا.ىىث 2020المعىىيب ة مالك شىىت )دحاسىىت ا.فقىىم نتتةىىت الدحاسىىت مىىع

نتىىيئج  ب.نمىىي اخت فىىم مىىع مىىي ظظل .ىىه مت سىىط لىىدى ظفىى اد م.نىىت الدحاسىىت فىىإ نضىىج ا .ةىىي  الملنىىإ،

ملىيحة القى اح الملنىإ لىدى سىت ى م( ظن2014  ظسىعد)(، مدحاسىت الىزين، مظبى2017دحاست ال اشدي)

 .كين م .فعيً  الدحاستم.نت 

م ىىأ ممتىىيى القىى اح الملنىىإ، .عىىزم البياثىىت الىى ب . بىىت الم ا ىىت الثين يىىت م ىىأ مسىىت ى مت سىىط م 

عى فتلر لقىدحا.لر مم.ى للر الملنتىت، قص القيد فإ خدميت الت وته ما حشىيد الملنىإ، ممىدم مإلأ الن  

.ىىؤ   مىن األسىىبيا التىإ  كمىي ظن  ، لر الملىن  ال اسىع مالمتطىى حتىت مىن مىىي  مىىيت كي ممىدم .ى ف  مع

الخيصىىت ل م ا ىىت عم تىىت التع تمتىىت .إتعىىت الفىىإ مسىىت ى  ىىدحة الطيلىىب م ىىأ ا.خىىيذ  ىى اح  الملنىىإ  ىى  

ألم ح م أ الت ك.ز م أ المى اد الدحاسىتت، الثين يت، ا.ث .كثف ول د المع م.ن مالطالا، مظملتيل ا
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ين الثين يىىت العيمىىت بنةىىيق، مبعىىد ي يإىىدظ ا  تمىىيم يم ضىى   ا ختتىىيح تىىيز امتقىىن ظوىىل اوتمذلىىك مىى

ت ظم .خلص ويمعإ   مال ت له يىيلف   الملنإ، م د يلت ف الطيلب يعد ذلك ظنه  د اختيح ملن

 اى ب الملىن  ت  ى   النتتةىت؛ لكثى ة مولىيت الن ى ال ي اوتيز  فإ الثين يت العيمت، كمي .عزم البياثى

مبيلتيلإ .ك ن  دح.لر م أ ا ختتيح الملنإ مت سىطت، ا.ىث ظن ظفى اد  ،مالت دد  ن الق. ةمي يزيد مم

يب التخطىتط، ملىىر يى دحب ا م ىأ كتضتىت القلى ب م ىىأ م.نىت الدحاسىت لىر يمى ما يخإىى ات فع تىت فىإ مةى

كمىىىي ظن  لمدينىىىت الخ .ىىىل .إتعىىىت  قي تىىىت خيصىىىت فىىىإ  المع  مىىىيت الملنتىىىت مىىىن ملىىىيدح المع  مىىىيت.

. حيث الملن، ا.ث يف ض م أ الف د ا لتقي  يملنىت اآليىيل ماألوىداد دمن   لنإ، م إلمةيب الما

 ا  تميم يم. له م دحا.ه.

درجـات طلبـة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطاتهل  :  الثالث  السؤالمناقشة نتائج  

ةمدينــة الخليــل علــى مقيــاس ال المرحلــة الثانويــة فــي اذ علــى اتخــ اس القــدرةالذاتيــة ومقيــ فاعليــ 

، المسـتوى التحصـيل األكـاديمي، الفـرع الدراسـي، الصـف،  الجـنس)  القرار المهني تبعـًا لمتغيـرات

 ؟(التعليمي لألمالتعليمي لألب، المستوى 

 :منإثقت منه اآل.تتال( 6-1من ) اللف يت الف ضتيت  لمني  ت نتيئج السؤاب الثيلث، .ر مني  ت

ات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة د فـــروق ذ: ال توجـــىاألولـــالفرضـــية مناقشـــة نتـــائج 

(α≤.05 بـــين متوســـطات ) درجـــات طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة الخليـــل علـــى مقيـــاس

 تعزى لمتغير الجنس. الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهني فاعلي ةال

م ا ت . بت ال  دحويت طيت  ب.ن مت س  إلأ مو د ف م  ذات د لت إاليئتت    استح . ص م الد   -

 لليلح اإلنيث.  .عزى لمتغ.  الةن  تت ال ا.ت  الثين يت فإ مدينت الخ .ل م أ ممتيى الفيم ت  

( التىإ ظشىيحت نتيئةلىي إلىأ مىدم موى د 2015السييقت مع دحاسىت ملىطفأ )  م د .عيحضم النتتةت

تفىى م  فىىإ مسىىت ى ال ضىىًي مىىع اخت فىىم ظيال ا.تىىت كلىىل مومتىىع مةي .لىىي .عىىزى ل ةىىن ، كمىىي  فيم تىى 
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ال ا.تت ب.ن  فيم ت ت(  التإ ظظل ت نتيئج دحاستلي إلأ مو د ف م  فإ مست ى ال2015حاست ميبد)د 

التإ ظظل ت نتيئةلىي  (2013ماخت فم ظيضًي مع دحاست يمتعإ م مي )  الةنس.ن ملليلح ال ك ح.

دحاسىىىىىت  ب.نمىىىىىي ا.فقىىىىىم النتتةىىىىىت السىىىىىييقت مىىىىىع نتىىىىىيئج، الةىىىىىن  ي لمتغ.ىىىىى   .بعىىىىىي فىىىىى م   موىىىىى د  مىىىىىدم

ال ا.تت بى.ن الى ك ح ما نىيث  فيم ت ت( التإ ظظل ت مو د ف م  دالت االيئتي فإ ال2017ع سين)ال

  (Zamfir & Mocanu, 2020) زمف.  مم كين ت مالتإ كينم لليلح اإلنيث، مدحاس

.ىل  ا.تىت لىدى . بىت الم ا ىت الثين يىت فىإ مدينىت الخ ال  فيم تى تظن  الم.عزم البياثت     النتتةت، إلىأ  

ال ا.تىت  فيم تى ت ، فيل ك ح ماإلنيث   يمت ك ن المست ى نفسه مىن اليمتغ.  الةن    ن مقل مت د .ك  

مالنفسىىىتت بىىى.ن الةنسىىى.ن، م.ىىى ى البياثىىىت ظن الط بىىىت اإلنىىىيث  مذلىىىك  خىىىتالف الخلىىىيئص النميئتىىىت

 عىىىت ل مىىى اد ظلثىىى  التزامىىًي ممتيي ت نتتةىىىت؛ إلىىأ كىىى ن اإلنىىيث تىىى  ت ال ا.يمت كىى ن دحوىىىت ظم ىىأ مىىىن الفيم تىى  

العيمت من كل مىيم  مي . ل   نتيئج الث ين يت كد ذلك   ت ضمن المنليج المدحسإ، مممي يؤ الدحاست

ملطإتعىىت األنثىىأ يل نلىىي ظلثىى  مىى.اًل   أ الىىدحويت مقيحنىىت ييلىى ك ح،ا.ىىث .قلىىل اإلنىىيث م ىىأ ظم ىى

ثإىم مذلىك لت ،عإ نقى  التم.ىز، مىن ظوىل .قق.ىق ظ ىدافلي مخططلىيلسى  ل منيفست، مالمثيب ة، مالةلد ما

ي كينىم م تىه سىييقيً  ي فإ ظل المةتمىع الى ك حي نفسل ، خيصىت يعىد .غ.ى  الن ى ة الم ولىت ل مى ظة ممى 

ت المىى ظة ممنيفسىىىتلي ل  وىىل فىىىإ مع ىىر المةىىىي ت، م.ف  لىىي م ىىىأ إداحة ا.ىىث نالاىىىظ موىى د مم ىىىيحك

  ت.المليم المخت فت فإ شتأ المةي 

طبمو د ف م  ذات د لت إاليئتت  لمي .إ. ن   - . بت الم ا ت الثين يت فإ    دحويت يت  .ن مت س 

م ا.فق  لليلح اإلنيث.  .عزى لمتغ.  الةن   مدينت الخ .ل م أ ممتيى ا.خيذ الق اح الملنإ

 ( 2014(، مدحاست الزين، مظب  ظسعد)2017نتتةت مع دحاست ال اشدي)ال

د لىت  ذات فى م   ( يعىدم موى د 2015مع مي . ص م إلته دحاست العزاز)ب.نمي اخت فم     النتتةت 

. م.عىىىزم الىىيئتت بىى.ن مت سىىىطيت الط بىىت الم  ىىى ب.ن م ىىأ الدحوىىت الك تىىىت لممتىىيى القىىى اح الملنىىإإ
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فإ مدينت الخ .ل التإ يل ن  أ .إتعت ظسيل.ب التن ئت ا وتميعتت ماألس يتالبياثت     النتتةت، إل

ذ نقى  ا.خىيب اإلنىيث ا.ةي ىيت مم.ى  ممىي يةعىل  ،يث ظلثى  منىه م ىأ الى ك حف.لي التقفظ م ىأ اإلنى

كمىىىي ظن مىىىيلر الملىىىن المتىىىيق ظمىىىيم األنثىىىأ وىىىت مىىىن المسىىىؤملتت ظم ىىىأ مىىىن الىىى ك ح، ظي  ىىى اح  تىىىه دح 

مي    متيق ظميم ال ك ح فإ مةتمعني، ممي يق ل من الق. ة مالت دد فإ ا.خىيذ   مقدمدًا ييلمقيحنت مع

 اإلنيث مقيحنًت ييل ك ح. الق اح الملنإ لدى

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  ال توجـــد :الثانيـــة الفرضـــيةمناقشـــة نتـــائج 
(α≤.05 بـــين متوســـطات )علـــى مقيـــاس  درجـــات طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة الخليـــل
 .الصفتعزى لمتغير  الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهني فاعلي ةال
طيت  ب.ن  إلأ مو د ف م  ذات د لت إاليئتت    الدحاست  . ص م  - بت الم ا ت دحويت . مت س 

ال ممتيى  م أ  الخ .ل  مدينت  فإ  لمتغ.     ال ا.تت  فيم ت تالثين يت  . بت    اللف.عزى  لليلح 

 القيدي م  .

ت.ىىأ.إ  ىى   النتتةىىت مخيلفىىت لمىىي  ىى  مت  ىىع، ظن .كىى ن ال ال ا.تىىت لطىىالا اللىىف الثىىينإ م ىى   فيم تىى 

نإ الا الثىىىىىىىينإ منلىىىىىىي .ىىىىىىىم.عىىىىىىىزم البياثىىىىىىىت  ىىىىىى ا السىىىىىىىإب إلىىىىىىىأ الضىىىىىىغ .يت التىىىىىىىإ يعىىىىىىىيظم ىىىىىىأ، 

م  )الت و.لإ(، فلىر يعت ى ن .قىم ضىغ .يت اوتميعتىت منفسىتت مفك يىت، ب.نمىي الإ.ئىت التع تمتىت 

دي م ى  .كى ن ظ ىل .عق.ىدًا م  قىًي، مالضىغط الدحاسىإ الى ي يتعى ض لىه .ىالا لطالا اللف القي

فىىإ  نفعيلتىى تى . بىىت )التىى و.لإ(، م ىى ا يتفىىق مىىع دمح القيلىىت ا اللىىف القىىيدي م ىى  ظ ىىل منىىه لىىد 

 ال ا.تت ل ف د. فيم ت تال ا.تت، فيلق ق المنخف  اتيب يع  المليم  د يزيد من ال فيم ت تال مست ى 

طيت  ف م  ذات د لت إاليئتت    مو د لمي .إ. ن   - دحويت . بت الم ا ت الثين يت فإ  ب.ن مت س 

ا.خي الخ .ل م أ ممتيى  الملنإمدينت  الق اح  لمتغ.     ذ  اللف لليلح . بت  ،  اللف.عزى 

 دي م  .القي

.عزم البياثت ذلك إلأ ظن .الا اللف القيدي م  ، يملنلر ا.خيذ   اح ر الملنإ مالتخللإ  
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ا يت، ظلث   الملنإ   يمست ى  الق اح  ا.خيذ  م أ  فقدح.لر  م  ،  الثينإ  اللف  . بت  مع  مقيحنًت 

ين يت  متقين الثميمي.لر  م دحا.لر نق  الدحاست من ظول اوتتيز امقدمدة؛ مذلك ألنلر ي كزمن ا ت

م ته لدى    عيمت بنةيق ، فيلضغ .يت التإ يعت لي .يلب اللف الثينإ م   ظلث  ممي  إال

م   القيدي  اللف  التق . تتف-. بت  الن  يت  ظن   Froied -(1981-1937)ف ميد    قسب 

يت بيلت  عم ة الف د م أ .ن تر المبيدحة مالمثيب ة اللع بيت .ك ن نتتةت الل اميت الداخ تت فإ  دح 

فطيلب اللف الثينإ    .قتطت مشع ح  يي لتزام مالمسؤملتت فإ .قق.ق . ك الت  عيت يعتت الما وتم

إلي شع ح  يي لتزام بتقق.ق .  عيت األ ل من ا له فإ القل ب م   يعت  ص اميت داخ تت سإ

 ظفضل العالميت.م أ 

لداللـــة د مســـتوى ا: ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــالثالثـــةية الفرضـــمناقشـــة نتـــائج 

(α≤.05 بـــين متوســـطات ) درجـــات طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة الخليـــل علـــى مقيـــاس

 .ع الدراسيالفر  تعزى لمتغير  لقدرة على اتخاذ القرار المهنيالذاتية ومقياس ا فاعلي ةال

إلأ   الدحاست  د لت  . ص م  ذات  ف م   طيت  مو د  مت س  ب.ن  الم ا ت  إاليئتت  . بت  دحويت 

لليلح  الف   الدحاسإ  .عزى لمتغ.   مظيعيد   ت ال ا.تت  .ل م أ ممتيى الفيم ت  ينت الخ  يت فإ مد الثين

 .الط بت ال ين .خلللر م مإ

(، ب.نمي .خت ف مىع 2014(، مدحاست الزين، مظب  ظسعد)2021تتةت مع دحاست م فت )تفق     الن  .

لدى ال ات  فيم ت تى ت فإ مست    ي ود ف م  ذات د لت إاليئت(  2015حاست ميبد)مي ظظل .ه د 

م.فسىى  البياثىىت  ىى   النتتةىىت، ظن مع ىىر الطىىالا  .عىىزى لمتغ.ىى  التخلىىص )الفىى  (.. بىىت الثين يىىت 

م تقق.ن فىإ التخلىص الع مىإ  ىر مىن فئىت الطىالا األلثى  .قلى.اًل دحاسىتًي، مذلىك ألن .إتعىت ال

   مقيحنىىىىتمق تىىىىت ظلثىىىىفىىىىإ  ىىىى ا الفىىىى   .قتىىىىيج ظن يلىىىى ن لىىىىدى الطيلىىىىب  ىىىىدحات  المىىىى اد التىىىىإ .ىىىىدحى

ييلتخللىىىيت األخىىى ى، ميتلىىىف .ىىىالا الفىىى   الع مىىىإ ييلمثىىىيب ة، مالةلىىىد العىىىيلإ، مالثقىىىت يىىىيلنف  



 

100 
 

؛ خيصت ظن الفى   ) األ ل مظف اد المةتمع(نه من ا تميم م. ةتع من الإ.ئت المقتطتنتتةت مي يت ق  

 ب.ن الف م  األخ ى فإ مةتمعني. الع مإ له األفض تت من

. ص م  - ف م إلأ    حاستالد    لمي  طيت  مو د  مت س  ب.ن  إاليئتت  د لت  ذات  . بت     دحويت 

الق ا.خيذ  ممتيى   م أ  الخ .ل  مدينت  فإ  الثين يت  الملنإ الم ا ت  لمتغ.    اح  الف      .عزى 

 . بت ال ين .خلللر م مإلليلح الط   دحاسإال  

فإ ي عد و د ف م  (.إلأ م 2020ظشيحت إلته دحاست المعيب ة مالك شت)ا.فقم نتتةت الدحاست مع مي 
 التأىكد من ا.خيذ الق اح الملنإ لليلح الف   الع مإ.

تت ظميم . بت الف   الع مإ ظمسع منلي لدى . بت  .عزم البياثت . ك النتتةت إلأ ظن الختيحات الملن
لدحاستت ل ف   الع مإ .نمإ القدحات العق تت كمي م.فت ض البياثت ظن  ن عتت الم اد االف م  األخ ى. 

لث  منلي فإ الف م  األخ ى ممي يلسب .يلب الف   الع مإ  دحة ظم أ  م لالت ظيحة ال الممل
 فإ ا.خيذ الق اح الملنإ. 

 
ــ : ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة الرابعـــةالفرضـــية ائج مناقشـــة نتـ

(α≤.05 بـــين متوســـطات )س لبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة الخليـــل علـــى مقيـــادرجـــات ط

 .التحصيل األكاديمي تعزى لمتغير ة ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهنيالذاتي فاعلي ةال

النتيئج   - ذ ظظل ت  ف م   طيت  مو د  مت س  ب.ن  إاليئتت  د لت  الم ا ت ات  . بت  دحويت 

ال ممتيى  م أ  الخ .ل  مدينت  فإ  لمتغ.   مظيعيد   تت  ال ا.  فيم ت تالثين يت  التقل.ل  .عزى 

 .ممتيز ظم و.د وداً قل. لر األليديمإ .ال ين  لح الط بتمللياألليديمإ 

التىإ ك ىفم  (،2015يبىد)(، مدحاسىت م2017(س مدحاسىت الع سىين )2021ا.فقم  مع نتيئج م فه)

تموىى د فىى م  دالىىت إالىىيئتي فىىإ ال ن ظم ىىأ مالىى ي كىىيال ا.تىىت .بعىىي لمتغ.ىى  مسىىت ى التقلىى.ل،  فيم تىى 

.فسى.   ى   النتتةىت  يي متمىيد م ىأ ، ميملىن (مو.د ودا  )ممتيز  قل.ل الم .فعذم الت    بتالط   مند 

ما لي، فلر الث  معتًي مولدًا  ان الط بت األلث  .قل.اًل، يتمتع ن ييلقدحة م أ م اولت الم لالت 
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ملميت المدحسىتت، ممىي ظ نيل .نف.  الملميت التع تمتت، مميدة مي يم من يخإ ات نةيق متك حة فإ ال

تيزيىىد مىىن شىىع ح ر ييل ثقىىت يىىيلنف  مالدافعتىىت لىىديلر، ب.نمىىي ك مىىي زاد الضىىعف زيىىيدة الال ا.تىىت م  فيم تىى 

تاأللىىىىىيديمإ م.كىىىىى اح الف ىىىىىل   ىىىىىل ال ىىىىىع ح ييل ل ا.تىىىىىت، م ىىىىى ا يتطىىىىىيبق مىىىىىع مىىىىىي ظمحد.ىىىىىه ظيىىىىىي ا فيم تىىىىى 

ت ظم خإىى ات الىىتملن .ةىىيحا اإلنةىىيز النيوقىى ظن    Banduraيينىىدمحا   ، ظنىىه اسىىب (2017الخ.ىىل)

فيلنةيق فإ ملمت  ال ا.تت لديه فيم ت تالد من مست ى  زي.التإ المليدح   .عد من  التإ م   بلي الف د،

 . سييقت ي لد النةيق فإ ملمت  اقت

طيت م إلىىىأ لمىىىي . صىىى  - دحوىىىيت . بىىىت الم ا ىىىت موىىى د فىىى م  ذات د لىىىت إالىىىيئتت بىىى.ن مت سىىى 

مإ التقلى.ل األلىيدي.عزى لمتغ.ى   خيذ الق اح الملنإالثين يت فإ مدينت الخ .ل م أ ممتيى ا.

 .داً ظم و.د وممتيز 

ظن   إلأ  النتتةت  البياثت      يسميت  الط    م.عزم  يتمتع ن  ودًا  مو.د  ممتيز  .قدي  ر  ال ين   بت 

ال ات  مفل م  من  .زيد  ممع  تت   مق تت  يقدحات  يتمتع ن  كمي   ، نيوقت  مخإ ات مم تت  شخلتت 

ن  نلر يق   ا، كمي ظذ   احا.لر الملنتت ي لل ظ  ى من غ.  ر من الطاللديلر، م.ملنلر من ا.خي

 ة  يي ات ام مالتقدي  مالت ةتع ظلث  من غ.  ر، مذلك لطإتعت الفك ة السيئدة فإ مةتمعني م إ الن 

 مالقلر م أ الطيلب ييل و   إلأ نتتةت التقل.ل الدحاسإ مالمعدب الت المإ لديه.

ــائج ــد مســتوى مســةالخاالفرضــية  مناقشــة نت ــة إحصــائية عن ــة  : ال توجــد فــروق ذات دالل الدالل

(α≤.05 ) درجـــات طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة الخليـــل علـــى مقيـــاس بـــين متوســـطات

 .المستوى التعليمي لألبتعزى لمتغير  القدرة على اتخاذ القرار المهنيالذاتية ومقياس  فاعلي ةال

طيت موىىى د فىىى م  ذات د . صىى م الدحاسىىىت إلىىىأ مىىدم  - دحوىىىيت . بىىىت لىىت إالىىىيئتت بىىى.ن مت سىى 

المسىت ى .عىزى لمتغ.ى  مظيعىيد  ال ا.تىت   فيم ت تالخ .ل م أ ممتيى الإ مدينت  لثين يت فالم ا ت ا

 .التع تمإ لألا 
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تفىىإ  إالىىيئتيً  دالىىت   فىى م    . وىىد   (، ظنىىه  2015مىىع مىىي ب.نتىىه دحاسىىت ميبىىد ) .تفىىق النتتةىىت  فيم تىى 

ألم، )االىدين ع تمىإ ل   ت من التع تر الثين ي .عزى لمتغ.ى  المسىت ى الت  م.  السنت الثيلثالال ات لدى .

للىىي ع تمىىإ لىىألا لىىت  ماألا(، م.عىزم البياثىىت نتتةىىت  ىى   الف ضىىتت، ظن الف م ىىيت فىإ المسىىت ى الت  

ت .عتمىد م ىأ الفى د نفسىه ملىت  ت ال ا.ت  الفيم ت   ال ات لدى الطالا، ييمتبيح ظن    فيم ت ت.أ .  م أ  

 ميدي ممعن ي م ٍر نه من دممي يقتيو  ا  تميم ييألبنيل م. ةتعلر م. ف.  ين، كمي ظن  م أ اآلخ  

ةتمعنىىي ا.ىىث نةىىد لىت  لىىه مال ىىت ييلمسىىت ى التع تمىىإ لىألا، م ىى ا مىىي يتة ىىأ ميإىىدما ظىي  ًا  فىىإ م

كمىي  ى   -لل األس  . سخ  كل مي لديلي إلنةيق ظبنيئلي فإ م ا ت الثين يت لك نلىي الم ا ىت األ ىر 

بنىيًل م ىأ  ،عىت التىإ ي يىد   ييلةيمه لاللتقىيفنةيق الطيلب ف.لي يؤ  ى    -عيحف م ته فإ مةتمعنيمت

 المعدب ال ي يقلل م ته يعد اوتتيز امتقين الثين يت العيمت.

طيت ص م الدحاست إلأ مدم لمي .   - دحوىيت . بىت مو د ف م  ذات د لت إالىيئتت بى.ن مت سى 

 ى المسىىت.عىىزى لمتغ.ىى   أ ممتىىيى ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإالم ا ىىت الثين يىىت فىىإ مدينىىت الخ .ىىل م ىى

 .مإ لألا التع ت

يزالىىم يئدة فىىإ مدينىىت الخ .ىىل التىىإ مت السىى  سىى ي  ن ىىئت األ  .عىىزم البياثىىت  ىى   النتتةىىت إلىىأ ظسىىيل.ب الت  

، مالىىتقلر فىإ  ى احات األبنىىيل ممىدم السىىيبلر تمدة مىن مةتمىىع .ق .ىدي المسى    ط يت.تم.ىز يطىييع السىى  

تع ىىتملر األخىى  ي .لىىتر بلك يقىىدح مىم  .لىتر بىى   ،منىى  اللىىغ  ا.خىىيذ القىى اح الخىي  بلىىراسىت ا.تةتيت 

 أ.إ فةىىأة بىىل .مىى   فعم تىىت ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ   .ىى ؛بىى ظي ال الىىدين ك نلمىىي ظم ىىر يملىى قت ظبنىىيئلر

نى ى ظن الطإ.ىب ف.  (Super, 1980 )مإ  م اال العم  المخت فىت كمىي ب.نلىي سى ب  فىإ ن  يتىه

ه يحة،  م لى ا نالاىظ ظنى   ا ييلنةىه ظن يعم ى، مالن ةىيح يقى ح ألبنيئى ح ل لىد  ظن يلى ن .إ.بىيً يفضل ميق

  ظ  ى. وتميعتتا   ن ئتملمي اخت ف المست ى التع تمإ لألا، يبقأ .أ .  ظسيل.ب الت  
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ــائج ــة السادســةالفرضــية  مناقشــة نت ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن : ال توجــد فــروق ذات دالل

(α≤.05 بـــين ) ى مقيـــاس الخليـــل علـــدرجـــات طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة فـــي مدينـــة متوســـطات

 .ألمعليمي لالمستوى الت  تعزى لمتغير  الذاتية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار المهني فاعلي ةال

طيت  حاست إلأ مدم  . ص م الد   دحويت . بت الم ا ت  مو د ف م  ذات د لت إاليئتت ب.ن مت س 

ال مدينت  فإ  الالثين يت  ممتيى  م أ  الاللمتغ.   .عزى  مظيعيد   ال ا.تت    فيم ت ت خ .ل  تع تمإ  مست ى 

فتفت ض يئلي،  ظبنفإ حمييت    األم    النتتةت إلأ .إتعت الدمح ال ي .ق م يه   .عزم البياثت . ك  .لألم

المست ى التع تمإ لألم   يؤ   م أ . يقت حمييت األم ألبنيئلي من ا.ث ا  تميم بلر، البياثت ظن  

فيلمةتمع  م. ة بنفسلر،  م.دعتر  قتلر  ييأل  الف سط.نإ  تعلر  م م إل  مثيب ين  مث ت  ظبنيل  أ 

دنإ لألم، مم أ العل   ممةتلدين ملديلر امتقيد كإ.  يقدحا.لر، ييل غر من المست ى التع تمإ المت

لألم  .ميمًي، فكر من األف اد يعين ن من نقص فإ المثيب ة مالةلد مالثقت ييلنف  مالمست ى التع تمإ  

 . ميبٍ 

طيت  لت إاليئ   ذات د مو د ف م إلأ مدم    الدحاست  لمي . ص م  - دحويت . بت  تت ب.ن مت س 

ال الق اح  ا.خيذ  ممتيى  م أ  الخ .ل  مدينت  فإ  الثين يت  لمتغ.     ملنإالم ا ت  المست ى  .عزى 

 . التع تمإ لألم

الت   المست ى  كين  س ال  ظنه  إلأ  النتتةت  البياثت      ظسي.عزم  لألم،  ظم  ع تمإ  ظم  ين ي،  سإ، 

مليحة القدحة م أ ا.خيذ الق اح الملنإ، كمي ظن    فإ .ط ي غبت  ال     ويمعإ فغيلإتت األبنيل لديلر،

السيئدة، المةتمع     قيفت  لطإتعت    لملنإ فإ مةتمعني، مذلك إ الق اح ااألم يل ن دمح ي ظ ل .أ . ًا ف

األم ظلث  من  بلي األا  يتقلر  الملمت  الق احات  ظن  المس    ميغر  ل   مبي  .م إ  ظن  ت ى  يإدم ظي  يي 

ي  ع تمإ لألالت   القم    الملنإ    فإ  ظن     اح  .أ .  فإ . وته األبنيل نق     ه ما عتيً لديه إ    نيه 

 ي اآلييل.ي .ض.ل  ختيحات ملنتت
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ةالؤال الرابع: هل توجد عالقة ارتباطية بـين  مناقشة نتائج الس   الذاتيـة والقـدرة علـى اتخـاذ   فاعليـ 

 ؟ليلالمهني لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الخالقرار 

 ج السؤاب ال ايع، .ر مني  ت نتيئج الف ضتت السييعت اآل.تت:  ت نتيئلمني

ــائج  ــد مســتوى  ال :عةابالســ  الفرضــية مناقشــة نت ــة إحصــائية عن ــة ذات دالل ــة ارتباطي توجــد عالق

ةالبين  (≥ 0.05)الداللة  ذ القـرار المهنـي لـدى طلبـة المرحلـة الذاتيـة والقـدرة علـى اتخـا فاعليـ 

 .ليلمدينة الخالثانوية في 

تالبىىى.ن . ديىىىت  مال ىىت موىىى د  م الدحاسىىىت إلىىىأ . صىى  القىىىدحة م ىىىأ ا.خىىىيذ القىىى احمبىى.ن ، ال ا.تىىىت فيم تىىى 

ت مىىىي زادت الفيم تىىى  م ىىىأ ظنىىىه ك    م ىىى ا يىىىدب   ين يىىىت فىىىإ مدينىىىت الخ .ىىىل،لىىىدى . بىىىت الم ا ىىىت الث   الملنىىىإ  

 ل  صقتح.نإ، مالعق اح الملين يت، ك مي زادت  دح.لر م أ ا.خيذ ال ا ت الث  ال ا.تت لدى . بت الم

ت ال ا.تىىت يلتىى  ل فع "م ىى  ظن (Bandura, 2006)يينىىدمحا  تتةىىت منسىىةمت مىىع مىىي ب.نىىه .ىىأ.إ  ىى   الن  

 ى ا ا متقىيد  ميىؤ  ظ متت م كزيت، م إ امتقيد الف د ا ب  دح.ه م أ .ن تر م.نف.  ظممىيب مع.نىت، 

تيإلاسىىيى يف "؛عىىيت، ما ختتىىيحات فىىإ الت    د ل إ.ئىىت تتىىيح الفىىدمح فىىإ اخلىىه  اإليةيبتىىت الىى ات  فيم تىى 

ر مىىن مقىىددات السىى  ه ؛ مذلىىك ت مقىىدد ملىىت ال ا.تىى  التىىإ ي يىىد التفيمىىل معلىىي ، ا.ىىث .عتإىى  الفيم تىى  

ت ال ا.تىىت معتىىيح ظسيسىىإ ل نةىىيق فىىإ عتإىى  الفيم تىى  لىىدمح ي الكإ.ىى  فىىإ .  عىىيت الفىى د م دحا.ىىه، كمىىي .  

ن امتقىيد الفى د ي ىأن فلىإ .تضىمالملنإ،   انب القتية مظ ملي  دحة الف د م أ ا.خيذ   اح مخت ف و

م ى ا  تىت مسى  كتي.ه فىإ المةىي ت المخت فىت.المليحات التىإ يمت كلىي م.ملنىه مىن ا.خىيذ   احا.ىه الملن

النتتةىت  ا.ىث ا.فقىم  ى   ال ا.تىت مالقى اح الملنىإ. فيم تى تيؤكد م أ .إتعت العال ت اإليةيبتت بى.ن ال

  . مىىين(، م Ogutu et al., 2017) م   مزمىال.ىى.م ظم  (،2017يىىي الخ.ىل )ظ مىع مىىي . صىل إلتىىه
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(Hellmann, 2014نىيه مال ىت إيةيبتىت ذات د لى  ) ما ختتىيح  ال ا.تىت فيم تى تالت إالىيئتت بى.ن

 .الملنإ

 وصيات ثانيًا: الت  
 لبياثت يمةم مت من الت صتيت: من خالب النتيئج التإ . ص م إل.لي الدحاست القيلتت، ظمصم ا

ألليديمإ مالملنإ، من ظول ا ح.قيل يخدميت الت وته  إلحشيد ا خيصت فإ اض محة بنيل ب امج   -1

الط بت، يق.ث .لدف . ك الإ امج إلأ مسيمد.لر م أ ا.خيذ الق اح   الملنإ يمي ي إإ ايويت 

ا فيم .تلر  لقدحا.لر مم. للر، م.نمتت معتقدا.لر من  المنيسب  ل ا.تت، يق.ث يستطتع ا  الملنإ 

 المستقإل. ملنتت فإن م لالت التعيمل مع مي ي اول ن م

 ر ييل سيئل ماألدمات التإ .كثتف دمحات .دحيبت ل م شدين فإ مةيب ا حشيد الملنإ، م.زميد   -2

مم البت  الملن  ميلر  مةيب  فإ  م.ثمتفلر   م دحا.لر،  الط بت  م. ب  الت يف  م أ  .سيمد 

  فتلي.التط حات مالتغ. ات ممع

تر العيلإ، ممزاحة العمل مذلك  ت مالتع حة الت بتم ت ه ب.ن مزا  .عيمنإ ملنإ    .لمتر ب نيمج -3

 .س   العملمن ظول الم ائمت ب.ن مخ ويت التع تر مايوت 

 

ال -4 دحاستت .عزز  ظسيل.ب  ييستخدام  المع م.ن  ل طيلب، من خالب  فيم ت ت. عتت  الت ك.ز   ال ا.تت 

 .(ش غ.  المبياإل ني  ال ف إ، م.عزيز خإ ات التملن مالتع ر  )  ال ا.تت  فيم ت تم أ مليدح ال

 يئل اإلمالم.  مظدمات .ع يضتت ل ملن المستةدة ييلتعيمن مع  المةتمع المق إ ممسيد .  اية -5

مقد لقيلات احشيديت لأل ل من ظول . م.تلر م.ثمتفلر ييألسيل.ب الت ب يت التإ .زيد من  قت    -6

ق ن  لتيلإ يلبا ستبليح ب ا.لر ممع فت  دحا.لر مم. للر، مبي األبنيل بنفسلر م.سيمد ر م أ

  دحة م أ ا.خيذ   اح ر الملنإ. ظلث 
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 الدحاسيت المقت ات:

لدى . بت    الملنتت  ال ا.تت  فيم ت تيدي مع فإ س  كإ لتقس.ن مست ى الب نيمج إحش  فيم ت ت -1

 الثين يت العيمت. 

 . مقيحنتالع امل المؤ  ة فإ الق اح الملنإ، دحاست دحاست   -2

م   -3 اإليةيبإ  التفك.   ب.ن  العال ت  ا.خدحاست  الق اصع بت  الملنإيذ  الق اح   ح  لدى متخ ي 

 . مغ.  متخ ي الق اح الملنإ من . بت الةيمعت
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 المصادر والمراجع 
 الق ان الك ير

 العربية  أواًل: المراجع
ت(. ال2017) ظيىىي الخ.ىىل، امنىىت مإىىد العزيىىز صىىيلح. لىىي يلىىع بت ا.خىىيذ القىى اح ال ا.تىىت ممال ت فيم تىى 

ــةلتقضىى. يت، م.ىىالا السىىنت ان .يلبىىيت الملنىىإ لىىدى م.نىىت مىى ــوم التربوي ــة العل  ،مجل

1(2 :)55-98. 

ةو  لإلنجـازبالدافعيـة  وعالقتهاالضغوط النفسية (. 2014. )ظب  م ن، ضىتيل الـذات لـدى  فاعليـ 

ــزة ــرب غـ ــد حـ ــحفيين بعـ ــن الصـ ــة مـ ، الةيمعىىىت غ.ىىى  من ىىى حة ، حسىىىيلت ميوسىىىت. عينـ

 .غزة، ف سط.ن ،متتسالاإل

ــ(. 2015ظبىىىى  عتطىىىىت، سىىىىليم ) ، ممىىىىين: داح الفكىىىى  نيشىىىى من لنمــــو المهنــــيات اإلرشــــاد وانظريــ

 مم زم ن. 

ةب وعالقتهــامســتوى جــودة الحيــاة  (.2018) ظبىى    ىىل ، سىىيم . الــذات لــدى مقــدمي  فاعليــ 

 –  فـي وكالـة الغـول الدوليـة/ المحافظـات الشـمالية  واالجتماعيـةالخدمات النفسـية  

 .ف سط.ن ،ويمعت الخ .ل ،حسيلت ميوست.  غ.  من  حة

الرابعــة الســنة  ميــذالمســتوى القــدرة علــى اتخــاذ القــرار المهنــي لــدى ت (.2016)امىى دة، ز ىى ة. ظ

ــرات ــوء بعـــ  المتغيـ ــى ضـ ــيًا علـ ــوقين دراسـ ــل المتفـ . حسىىىيلت ميوسىىىت.  غ.ىىى  متوسـ

 من  حة، ويمعت ال ل.د امه لخض  ال ادي، الةزائ .

 مل .ي(، القي  ة، ت اللندام .). ومت: مؤسسنظرية االختيار(. 2016يلل. )ظل.نةليم، مي

ة(. 2017) ا.ىىدح. الإىىدي ي، ــ  ــة فاعلي ــي علميــة مــاتمه ضــمن اإللكترونيــة المدون  التحصــيل ف

 .الفيزيـاء  مـادة  فـي  المتوسـل  الثـاني  الصـف  طلبـة  لـدى  األكاديميـة  الذاتية  والكفاءة
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 ويمعىىىت الت بتىىىت، ك تىىىت النفسىىىتت، الت ب يىىىت الع ىىى م  سىىىر ميوسىىىت.  غ.ىىى  من ىىى حة، حسىىىيلت

 لع ا .ت، اقيدستال

تال(. 2013) م مىىىي ، انىىىين.؛ إ، نىىىيفزالبمتعىىى  لىىىدى ا سىىىتتعيا محال ي مىىى تلىىىي يال ا.تىىىت ممال فيم تىىى 

ــة . معىىىيت األحدنتىىىتةيال إ .زيىىىت فىىىنةمىىىن . بىىىت ال غىىىت اإل م.نىىىت ــوم التربويـ ــة العلـ مجلـ

 .627-595(: 3)16، والنفسية

ة(. 2010. )الإ  شىىإ، مقمىىد  دراســية يــار المــواد القــرار واختالتوجيــه المهنــي فــي اتخــاذ ال فاعليــ 

غ.ىىى  ت دكتىىى حا  . ماىىىظ ،ساســـي بســـلطنة عمـــان"برنـــامج لطلبـــة الصـــف العاشـــر األ

 ، ويمعت . ن ، . ن .من  حة

داح ال ى م  حام ا: . علم النفس المهني، التربية النفسية والمهنية(. 2010ا ز ا، ظامىد. )

 .مالت زيعل ن   

، نياتـه، نظرياتـه، وتجـارب عالميـةه، أهميتـه، تقمهني نشـأتاإلرشاد ال(.  2014)  ام د، مقمىد.

  .داح المس. ةممين: ، 2و

ة (.2016) حانإ، اتىىية.القىى   جتماعيــة كمتنبئــات بجــودة الحيــاة لــدى الــذات والمهــارات اال فاعليــ 

حة، ويمعىت األ لىأ، ، حسىيلت ميوسىت.  غ.ى  من ى  المعلمات في مدارس التعليم العام

 .، ف سط.نغزة

 ،اإلرشــاد المهنــي للمــدارس والمراكــز والجامعــات(. 2011) ب.د  ،الع مىىإم  ؛مطىىي االخيلىىدي، 

 .داح اللفيل: ممين

الكفاءة الذاتية وعالقتها بـالتكي  المدرسـي لـدى تالميـذ السـنة الثانيـة (.  2017دبإ، نل. ة. )

. حسىيلت ميوسىت.  غ.ى  حيان ببلدية المسيلةدراسة ميدانية بثانوية جابر بن  -ثانوي 

 .، الةزائ المس. ت–يفمعت مقمد ب ضتن  حة، ويم
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، ملى : مؤسسىت األمىت الع بتىت العلـوم اإلنسـانيةمنـاهج البحـث فـي (. 2018دحمي ، مقم د. )

 .ل ن   مالت زيع

إ مقيف ىىت (. الكفىىيلة ال ا.تىىت األليديمتىىت لىىدى . بىىت الم ا ىىت ا مداديىىت فىى2018الىى ييبإ،  لىىإ. )

  .376-357(، 41)1، مجلة الدراسات التربويةيغداد.  

ذ القـرار المهنـي لـدى لنضج المهني وعالقتـه بمهـارة اتخـاا  (.2017دي، ظامد بن مقمد. )ال اش

. حسىيلت العاشر األساسـي فـي محافظـة شـمال الشـرقية بسـلطنة عمـان  طلبة الصف

 ميوست.  غإ من  حة، ويمعت نزمى، م مين.

م وعالقتــه لمهنــي ألبنــائهالقــرار ا مســتوى تــدخل الوالــدين فــي اتخــاذ(. 2018) تي.ال يىىيمإ، اسىى

ــة جامعــة الســل ــابوسبرضــاهم عــن هــذا القــرار مــن وجهــة نظــر طلب حسىىيلت  ،طان ق

 ميوست.  غ.  من  حة، ويمعت نزمى، س طنت ممين.

ــة مــن طــالب الكل(. ا2010). الز  انىىإ، سىى طين ــي واتخــاذ القــرار لــدى عين يــات لتفضــيل المهن

قىى ى، المم كىىت ويمعىىت ظم ال، .ىى  من ىى حةحسىىيلت ميوسىىت.  غ، المهنيــة بمحافظــة جــدة

 .الع بتت السع ديت

لدى عينـة مـن معلمـي التربيـة  الذات فاعلي ةب  وعالقتها الوظيفي  الرض(.  2014)  الزيدان، خيلد.

ظم  ، ويمعىىتغ.ىى  من ىى حة ، حسىىيلت ميوسىىت. الخاصــة بمراحــل التعلــيم بمنطقــة حائــل

 لمم كت الع بتت السع ديت. الق ى، ا

نمىى ذج وىى.الت لىىدى (. ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ اسىىتنيدًا ل2014) ، ظامىىد.مظبىى  ظسىىعد ؛ الىىزين، ممىىدمق

 . 61-35(: 2)44، جلة العلوم التربويةم ، ا ت الثين يت فإ ل ال الة.زة. بت الم

الفىىالق ل ن ىى   ملتبىىتالك يىىم: ، اإلرشــاد المهنــي .(2011) .سىىعد، ظامىىد ظمظبىى   ؛السفيسىىفت، مقمىىد 

 مالت زيع. 
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ت .(2010) .السىى او، مصىىل ا ت ممال تلىىي يملىىيحة ا.خىىيذ القىى اح الملنىىإ لىىدى .ىىالا الىى ا فيم تىى 

مجلـة كليـة  ،هدحاست مصىضتت .نإؤيى :الثين ي يمقيف ت الطيئف ألمبللف ام.يلبيت ا

 .101-49(: 66)1، التربية

لطــالب  رات اتخــاذ القــرار المهنــيقتــه بمهــاالالنضــج المهنــي وع(. 2012) .للىىيمدي، امتىىدابا

ــات  ــانوي الوطالبـ  ، ويمعىىىت ..بىىىت، المم كىىىت الع بتىىىت.ىىى  من ىىى حةغ يلت ميوسىىىت. ، حسىىىثـ

 السع ديت.

الذاتية وعالقتها بالتوافق النفسي فـي ضـوء متغيـري التفـاؤل  فاعلي ةال(. 2017)  دمدم.ص نتي،  

عىىت  يصىىدي ويم حسىىيلت ميوسىىت.  غ.ىى  من ىى حة، ،والتشــاؤم لــدى الفريــق شــبه الطبــي

 ، الةزائ .مح  ت –م بيق 

ــق المســت (.2015) تىىيم.ميبىىد، ت ــه بقل ةقبل وعالقت ــ  ــة  فاعلي ــدى طلب ــذات ومســتوى الطمــوط ل ال

، حسيلت ميوست.  غ.  من ى حة، الةيمعىت اإلسىالمتت، وية العامة في محافظة غزةالثان

 غزة، ف سط.ن.

. حسىيلت ميوسىت.  ة الجـامعيين(. محـددات االختيـار المهنـي لـدى الطلبـ2007عبييديت، ظاىالم. )

 ئ .مختيح، الةزا يمعت ييوإغ.  من  حة، و

داح  ، ممىىىين:3. واتـــهيمهنـــي ونظر التوجيـــه ال. (2014مالعىىىزة، سىىىع.د. ) ؛مإىىىد اللىىىيدي، وىىى دت 

 الثقيفت. 

(. العال ىىىت بىىى.ن ضىىىغ و القتىىىية مالتسىىى يف األلىىىيديمإ لىىىدى . بىىىت ويمعىىىت 2016) .مقمىىىد  مإىىى د،

 ،(ســـانيةاإلن)العلـــوم  لألبحـــال النجـــاط جامعـــة مجلـــة. مة ىى ن ال .نتىىىت فىىىإ األحدن

30(3،) 624-662. 
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ةفاتخــاذ القــرار وعالقتــه بكــل مــن  (.2015) العت.إىإ، بنىىدح. الــذات والمســاندة االجتماعيــة  اعليــ 

ــائف ــة الطـ ــين بمحافظـ ــدين الطالبيـ ــن المرشـ ــه مـ ــدى عينـ ، حسىىىيلت ميوسىىىت.  غ.ىىى  لـ

 سع ديت.من  حة، ويمعت ظم الق ى، المم كت الع بتت ال

 ويمعىىت . بىىت لىىدى الم ىىلالت  اىىل حةمملىىي ليديمتىىتاأل ل ا.تىىتا الكفىىيلة(. 2017. )سىىيم  الع سىىين،

، والنفســية التربويــة العلــوم مجلــة. المتغ.ىى ات  يعىى   ضىى ل فىىإ ب.نلمىىي مالعال ىىت ايئىىل

 .620-593 :(1)18، البق ين ويمعت

تيـة لـدى طلبـة جـامعتي الخليـل الملل األكاديمي وعالقته بالكفاءة الذا (.2021) م فه، ل يةين.

حسىىىيلت ميوسىىىت.  غ.ىىى  من ىىى حة، ويمعىىىت افظـــة الخليـــل، طين فـــي محوبوليتكنـــل فلســـ

 .ف سط.ن ،الخ .ل

ــوعي المهنــي  (.2015) ز، ظمىىل.العىىزا ــهال ــي  وعالقت ــة الموهــوبين ف ــدى الطلب ــي ل ــالقرار المهن ب

ــة ــة الســع المرحل ــة العربي ــة بالمملك ــي مــدارس الشــراكة والحكومي ــة ف  ،وديةالثانوي

اسىىت ا.تةتت م.نتىىىت   شىىىعيح "نقىى.قىىم -تفىى  .نملؤ.م  الىىدملإ الثىىينإ ل م  ىىى ب.ن مامىىال

الع بتىت  اإلمىيحات الخيصىت مل تىت الت بتىت مويمعىت   .ن تر  سر الت بتىت"  إتك ينمل مييت ال

  19-91تم.ىزمألدال التع تمىإ اللىىتقىدة ب مييىت وىيئزة امىدان بىن حاشىد اب ملتى م مال

 .تقدةمالع بتت ال ميحات اإلويمعت  – 1192ميي  

ة(. 2011). العزيىزي، سىتف شــادي جمعـي يســتندان لنظريتـي هوالنــد وســوبر برنـامجي ار  فاعليــ 

 ، حسىيلت ميوسىت. ى اتخاذ القرار المهنـي لطـالب التعلـيم االساسـيفي تحسين مستو 

 .، ويمعت نزمى، نزمى، س طنت ممينغ.  من  حة
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شـادي انتقـائي فـي تحسـين النضـج المهنـي لـدى برنـامج ار   فاعلي ة(.  2010)  ا.عطيى، مإىد ال

، حسىىىيلت ميوسىىىت.  غ.ىىى  من ىىى حة ،ن بجامعـــة ام القـــرى طلبـــة المســـتجديينـــة مـــن الع

 .ام الق ى، المم كت الع بتت السع ديتويمعت 

 المرحلـــة طلبـــة لـــدى الهدفيـــة بالتوجهـــات وعالقتهـــا الذاتيـــة الكفـــاءة(. 2018) في.مىىىت. م ىىىإ،

 .، األحدنال. م ه ويمعت يوست.  غ.  من  حة،م حسيلت .فلسطين في الثانوية

  .يمعإداح الكتيا الةب. مت: ، لتربية المهنية في عصر متجددا(. 2015) .قمد م دة، م

نةىىيز مالىى كيل ال وىىدانإ إل تلىي يلىل مىىن الدافع.ىىت لال. فيم .ىت الى ات مم  (2007)المىزحم ، ل. ىأ.  

، البقىى ين، لـة العلـوم النفسـية والتربويـةمجى. القى   ملىدى م.نت مىن .يلبىيت ويمعىت ظ

8(4 :)69-89. 

الذات والمسـاندة  اعلي ةفبكل من  وعالقتهالقدرة على اتخاذ القرار  (.  2011)  أ.ملبح، ملطف

، حسىيلت لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة  االجتماعية

 . يغزة ، ف سط.ن األز  ميوست. ، ويمعت 

ةن بكــل مــ وعالقتــهقلــق المســتقبل (. 2011) تفىى.ن.الملىى ي، ن الطمــوط الــذات ومســتوى  فاعليــ 

، غ.ى  من ى حة  ، حسىيلت ميوسىت. زةزهـر بغـلدى عينة مـن طلبـة جامعـة األ   ياألكاديم

 األز  ، غزة، ف سط.ن.ويمعت 

ةالقلق وعالقته ب  .(2015)  ملطفأ، بن م يةىت. الـذات لـدى تالميـذ السـنة الثالثـة مـن  فاعليـ 

، مستنغيم، قم.د بن ييدي عت مإد الويم  ،حسيلت دكت حا  غ.  من  حةم الثانوي،  التعلي

 . الةزائ 
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(. نضىىج ا .ةىىي  الملنىىإ لىىدى . بىىت السىىنت األملىىأ فىىإ 2020) .مالك شىىت، فىىييز ؛معىىيب ة، شىى م  

، الع ىى م الت ب يىىت، مجلــة دراســاتويمعىىت وىىداحا ماختالفىىه يىىيختالف يعىى  المتغ.ىى ات، 

 .278-261 :(4)47، الةيمعت األحدنتت، مميدة البقث الع مإ

نىت مىن كبىيح الى ات لىدى م. فيم ت ت(. التعي.ف ال ا.إ ممال ته ي2019مد شل ي. )، م ام مقن فل

 السن فإ مقيف ت الخ .ل، حسيلت ميوست.  غ.  من  حة، ويمعت الخ .ل، ف سط.ن.

ة(. 2014ن اف ىىت، ظنىى . ) ــ  ــة هوال  فاعلي ــى نظري ــائم عل ــامج إرشــادي جمعــي ق ــز برن ــي تعزي ــد ف ن

ي لـدى طلبـة الصـف العاشـر القـرار المهنـ  رات اتخـاذالطموحات المهنية وتنمية مها

 .، األحدن، ويمعت الع  م اإلسالمتت العيلمتتغ.  من  حة   . حسيلت دكت حا في األردن

الملىىىيحات ا وتميعتىىىت ممال تلىىىي ييلكفىىىيلة ال ا.تىىىت المدحكىىىت مالتقلىىى.ل (. 2013) .حامىىىإال. سىىىف، 

يت السىىع د  -ايئىل فىإ منطقىت العىيم لىدى م.نىت مىن . بىىت الم ا ىت المت سىطت الدحاسىإ 

، مية للدراسات التربوية والنفسيةمجلة الجامعة اإلسالفإ ض ل مدد من المتغ. ات:  

21(1 :)327-365. 

، حسىيلت ميوسىت.  غ.ى  الذات وعالقتها بالمسـؤولية االجتماعيـة  فاعلي ة(.  2016ي سف، م ل. )

  ق، س حيي.من  حة، ويمعت دم

 تلىىىي ييلم منىىىت النفسىىىتت لىىىدى م.نىىىت مىىىن المدحكىىىت ممال ة ال ا.تىىىت(. الكفىىىيل2018يىىى ن ، ييسىىىم.ني. )

 .630-558 :(2)52، المجلة التربويةيت حييض األ.فيب. .يلبيت مع م
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 لدراسة (: أدوات ا1ملحق رقم )

 

 ويمعت الخ .ل  

  تي مميدة الدحاسيت الع

 لنفسإ مالت ب ي حشيد ا.  اإلميوست 

 ظخإ الطيلبم ظ ختإ الطيلبت 

 .إتت مبعد ...  .قتت

الذاتية وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار المهني    فاعلي ةال: "يإو ال دحاست يعن ان  تق م البياث.

وت ، مذلك استكميً  لمتط بيت القل ب م أ دح ل"لدى طلبة  المرحلة الثانوية في مدينة الخلي

ا حشالميوس فإ  مالت ب ي.  ت.   النفسإ  بتعإئت يد  التك م  صد    فق ات   ظحو   يلل  ا ستبينت 

ن كل     المع  ميت ستبقأ س يت  ظ، م مي  دحاستال   مم ض عتت مذلك ل مسيمدة فإ استكميب    

 مألغ اض البقث الع مإ فقط.

 نكر قسن .عيم ل مع خيلص شل ي 

 البياثت: دييني الزغ. 

 كيمل كت  إش اف الدكت ح: 
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 ول البيانات األولية:القسم األ 

 اإلجابة التي تناسبل: حول   دائرةيرجى اإلجابة بوضع 

 نثأظ             ذك  :   الجنس •

  الثينإ م  )الت و.لإ(      :        القيدي م   الصف •

 إداحة محييدة      صنيمإ         بإظد              :   م مإالفرع الدراسي •

              ي دمن و.د فم               وداً و.د              ممتيز  :اديميحصيل األكالت •

 دحاسيت م تي        ويمعإ          ين ي    ظسيسإ : المستوى التعليمي لألب •

 دحاسيت م تي        ويمعإ          ين ي     :  ظسيسإالمستوى التعليمي لألم •

 ذاتيةال فاعلي ةمقياس ال القسم الثاني:
تعىىى ف الا.ىىىث . دح.لر م ىىىأ األدال فىىىإ المةىىىي ت المخت فىىىت، ال ا.تىىىت يأنلىىىي،  قىىىت األفىىى اد يقىىى فيم تىىى 

 (.2016ميل ن لدى الف د ظلإ  مع فت بنفسه إذا كين لديه القدحة م أ انةيز  دف.)ي سف، 

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة 

ير غ موافق
 متأكد

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة 

 الجهد أواًل:
        ب منيسبت لمي ي اولنإ من م لالت. ظستطتع مضع ا  .1
      ضع لنفسإ  دفًي ما عتًي،  ر ظايمب وي دًا ب  غه ظم .قمتقه. ظ  .2
      .ستل ينإ األمميب اللعبت التإ .تط ب  دحًا من التقدي.  .3
التإ ظ.ع ض للي فإ اتي.إ   دحا.إ م أ التعيمل مع الم يلل  .4

 مقدمدة.
     

      يلعب م أ اآلخ ين ا لي. إ ال م ل ٍت ود متعت فظ  .5
مل يق. يت من يو  ميٍب،  تمي ظ  م يه من  ظا   م أ الع  .6

 ظمميب.
     

      ظًمتمد م أ  دحا.إ ال ا.تت فإ ايب ماولتنإ ظي صعيا.  .7
      لفًي ل ظي.ظ ستطتع إ ني  اآلخ ين اتأ ل  كين حظيلر مخي  .8

 ثانيًا: المثابرة 
9.  

 
مل مع.ن ظلث  من م ة اتأ ااقق دة المتيم يعم أ معيم  ظا  

 مي ظسعأ إلته. 
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      ظ ادد األ داف الخيصت بإ فإ ض ل  دحا.إ ماملينتي.إ.   .10
      يسلل م إ  التخ إ من األشتيل  إل ا نتليل منلي.   .11
ص ب إلأ اللدف، ال ي  الف ل يةع نإ ظزيد من مقيم .إ ل     .12

 ظسعأ إلته. 
     

      ر فإ ظدال الملميت المط  بت منإ.خطتط مالتن تل إلأ التظم.  .13
      مضعم خطت لعمٍل مي، فال شإل ي  فنإ من ا.ميملي.  إذا  .14
      ينبغإ ظ   يع د ا نسين لمميحست ممل سإق ظن ف ل  ته.   .15
 فت التإ ظ.ع ض للي ظستطتع ظن ظ.عيمل مع مع ر الم يلل المخت   .16

 فإ اتي.إ.
     

عمل من ظمب م ة، ظستم  ييلمقيملت  طتع المتيم ينم   ظستإذا ك  .17
 . اتأ ظستطتع

     

 ثالثًا: المبادرة 
      ظ.ةنب مقيملت .ع ر ظشتيل وديدة، .إدم صعبت ييلنسبت لإ.  .18
      ظنزمج من المتيم يأي مقيملت  د .إدم معقدة ييلنسبت لإ.  .19
      إ  دحا.إ لتقمل الكث.  من المسؤملتيت.ظ ق ف  .20
      ل وديد،   ظ.س   فإ ا.خيذ ظي   اح. يملت .ع ر شإمند مق  .21
      ظ.ةنب م اولت اللعيا.  .22
مندمي .قدث م يلل غ.  مت  عت، ظ ايمب التغ ب م .لي يعدة   .23

إل.  س 
     

      ظاتيج دائمًي إلأ من يسيمدنإ  تمي ظ  م يه من ظمميب.   .24
      ل ت.للر ظي م ظ ق يقدحا.إ فإ مسيمدة اآلخ ين مندمي . او  .25
لمدى مظىسعأ إلأ  ينبغإ ظن ظضع لنفسإ ظ دافًي كإ. ة، مبع.دة ا  .26

 .قمتقلي.
     

 نفعالي ة رابعًا: االستثارة اال 
      ظشع   ييلغضب، مندمي ظل ن سإبًي فإ الف ل فإ ظي ملمت.  .27

      فإ يمست ى ميٍب. ظشع  ييلسعيدة مند .قق.ق ظ دا . 28
      يلفعل. لمت بدظ.لي يم إنةيز مظشع  ييلض.ق لعد . 29
      يلتت مند ظدال ظي ملمت.ظايفظ م أ مست ى دافعتت م . 30
      ظشع  ييل ضي يي.خيذي ألي   اح نيوح. . 31
      ظم.ل إلأ األن طت الةميعتت.  . 32
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 مقياس اتخاذ القرار المهني   القسم الثالث:

منطمتىىت فىىإ الختىىيح، مالقىىدحة فىىإ القىى اح، مال ةيبتىىت نقىى ميعىى ف القىى اح الملنىىإ  يأنىىه : " ملىىيحة ا ي

، مالقدحة م أ .لىنتف الإىدائل المتعىددة، مالقىدحة م ىأ .ق.ىتر الملنىت التىإ يسىعأ للىي، .قديد المسيح
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 (: قائمة بأسماء المحكمين2م )ملحق رق

 ةالجامع علمية الدرجة ال االسم الرقم

 ويمعت الخ .ل   ب ي دكت حا  م م ر النف  الت د. مقمد مة ة 1

 ويمعت الخ .ل  دكت حا  مإحشيد . ب ي  د. إب اتتر المل ي  2

 ويمعت الخ .ل  دكت حا  م م ر النف  الت ب ي  د. مإد ا النةيح  3

 ت ى المفت اويمعت القد  دكت حا م إحشيد . ب ي منفسإ  ديد د. حشديت ظب  ا 4

 البم ظحيقي ويمعت ا ستق دكت حا  م إحشيد نفسإ  القم ز  د. مييد  5

 ويمعت النةيق ال .نتتم نيب   دكت حا  م ر نف  نميئإ  د. شيدي ظب  الكبي      6

 ويمعت الخ .ل  دكت حاةم إحشيد نفسإ  ظ.د نإ.ل الةندي  7

 لخ .ل ويمعت ا دكت حا  م م ر النف  الت ب ي    م   ظ.د. وميب ظب 8
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