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  لدراسةملخص ا
  .التفضيل املهين واختاذ القرار لدي عينة من طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة :عنوان الدراسة
و التعرف علي اختاذ القرار لدي عينة من ،التعرف علي التفضيل املهين لدي عينة من طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة  :أهداف الدراسة

والتعرف علي الفروق بني طـالب الكليـات   ، والتعرف علي العالقة بني التفضيل املهين واختاذ القرار، طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة
والتعرف علي الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف مفهوم التفضيل ،املهنية مبحافظة جدة يف مفهوم التفضيل املهين واختاذ القرار 

إضافة إيل التعرف علي الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف مفهوم ، صص الدراسي والسناملهين تبعاً للمستوي الدراسي والتخ
  .ي الدراسي والتخصص الدراسي والسناختاذ القرار تبعاً للمستو

  :ق من صحة الفروض التاليةوقد قامت هذه الدراسة من التحق
  .توجد عالقة بني التفضيل املهين واختاذ القرار_ ١     
  .ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف مفهومي التفضيل املهين واختاذ القرار_ ٢     
، املسـتوي الدراسـي  ( تبعاً لــ  التفضيل املهين ات املهنية مبحافظة جدة يف مفهومال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكلي_ ٣     

  ). السن، التخصص الدراسي
،    املسـتوي الدراسـي  (ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف مفهوم اختاذ القـرار تبعـاً لــ    _ ٤     

  ).السن ، لدراسيالتخصص ا
عامل ارتباط بريسون وم ائية الختبار فروضة وهيقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي معتمداً علي بعض األساليب اإلحص :تصميم الدراسة
ن جمتمعها من مجيع طالب الكليات املهنيـة  تكوو .test .T "ت"واختبار   ) One Way Anova( تباين أحادي االجتاهواختبار حتليل ال

   ).ت.د(ومقياس اختاذ القرار إعداد عبدون اس للتفضيل املهين من إعداد الباحث وقد قام الباحث باستخدام مقي، مبحافظة جدة
  : الدراسة نتائج

  ) .ب(و) أ(ـاذ القرار بصورتيـه  ال توجد عالقة ارتباطيه بني مستوى التفضيل املهين واخت )١
 ، وتوجد فـروق دالـة   ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكلية التقنية وطالب الكلية الصحية يف مفهوم التفضيل املهين )٢

 .لصاحل الكلية الصحية ) ب(و) أ(صحية يف اختاذ القرار بصورتيه بني طالب الكلية التقنية وطالب الكلية ال إحصائياً
وال توجد فروق دالة  ،بني طالب الكليات املهنية يف مفهوم التفضيل املهين تبعاً للمستوى الدراسي  ال توجد فروق دالة إحصائياً )٣

بني ، وتوجد فروق دالة إحصائياً  توى الدراسيتبعاً للمس) أ(بني طالب الكليات املهنية يف مفهوم اختاذ القرار الصورة  إحصائياً
 .تبعاً للمستوى الدراسي ) ب(طالب الكليات املهنية يف مفهوم اختاذ القرار الصورة 

وتوجد فروق ذات ، ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف مفهوم التفضيل املهين تبعاً للتخصص الدراسي  )٤
 للتخصص الدراسي يف صاحل الكلية الصحية تبعاً ) ب(و) أ(صات الكليات املهنية يف اختاذ القرار بصورتيه داللة إحصائية بني ختص

و ال توجد فروق دالة إحصائياً بني ،  ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف مفهوم التفضيل املهين تبعاً للسن  )٥
وتوجد  فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف ، تبعاً للسن ) أ(القرار الصورة طالب الكليات املهنية يف مفهوم اختاذ 

 .تبعاً للسن ) ب(مفهوم اختاذ القرار الصورة 
  : التوصيات

وحل املشاكل الـيت قـد   ، توفري مرشدين أكادمييني ومهنيني يف الكليات املهنية ملساعدة الطالب يف عملية التفضيل املهين  .١
 .سريهم الدراسي تعترض 

وإمدادهم بكل جديد يف عامل املعرفة املهنية والتنسيق بني الطالب ، التواصل املستمر بني الكليات املهنية وطالا بعد خترجهم  .٢
 .وسوق العمل 

عا قدرام تقدمي دورات تدريبية خلرجيي الثانوية العامة لتنمية مهارات التفضيل املهين و اختاذ القرار لدى الطالب مبا يتفق م .٣
 .وميوهلم 

  
  
  
  



Abstract    
Title : Professional preference and decision making in a sample of  vocational colleges' 
students in Jeddah province .  
Aims of study: To recognize the professional preference and decision making in a sample of 
vocational colleges' students in Jeddah province, and to know the differences between those 
students in the concepts of  professional preference and decision making according to 
academic level and specialty, age and this study is to verify the accuracy of the following 
assumptions: 

 There is a relation between  professional  preference and decision making .  
 There are no statistically significant differences between students of vocational colleges in 

Jeddah province in the concepts of professional preference and decision making.  
 There are no statistically significant differences between students of vocational colleges in 

Jeddah province in the concept of professional preference according to the academic level and 
specialty, and age.  

 There are no statistically significant differences between students of vocational colleges in 
Jeddah province in the concepts of decision making according to academic level and specialty, 
and age.          

Methods :   
The researcher used the descriptive approach depending on some statistical methods to test 
his assumptions as the mean, Person coefficient, one way anova,and T-test.  The population 
of this study was all the students of the vocational colleges in Jeddah province. The researcher 
used also the professional preference scale and decision making scale of Abdoun(D.T.)   
Results :  

1- There is no correlation between the level of professional preference and decision making type 
A and B.  

2- There are no statistically significant differences between the students of the technical college 
and students of the health college in the concept of professional preference, and there are 
statistically significant differences between students of the technical college and the health 
college in decision making type A and B in favor of the health college .  

3- There are no statistically significant differences between students of the vocational colleges in 
the concept of the professional preference according to the academic level, and there are no 
statistically significant differences between students of the vocational colleges in the concept 
of decision making  type A according to the academic level, and there are statistically 
significant differences between students of the vocational colleges in the concept of decision 
making type B according to academic level.  

4- There are no statistically significant differences between students of the vocational colleges in 
the concept of  professional preference according to academic specialty, and there are 
statistically significant differences between the specialties of the vocational colleges in 
decision making type A and type B in favor of the health college according to the academic 
specialty.  

5- There are no statistically significant differences between students of the vocational colleges in 
the concept of professional preference according to the age, and there are no statistically 
significant differences between students of the vocational colleges in the concept of decision 
making type A according to age. There are statistically significant differences between 
students of the vocational colleges in the concept of decision making type B according to age .  

Recommendations :  
1- Providing the vocational  colleges with academic and professional counselors to help students 

in professional preference and solve problems they face during studying . 
2- Permanent communication between the vocational colleges and their students after graduation 

, providing them by all new matters in the field of professional knowledge and harmonize 
between students and work market.  

3- Provide the secondary school graduates by training courses to improve the skills of 
professional preference and decision making according to their abilities and tendencies.  

  
  



  اإلهــــــداء
  إىل 

  العزيزةو والديت  الكرمي والدي
  إىل 

  جدي وعمي 
  إىل 

  أخواين العزيزان علي وحممد 
  إىل 

  جيت وأخيت زو
  إىل 

  ) وأبنائه ضيف اهللا املصفح(خايل العزيز 
  إىل

  )عبد اهللا البيدي (أبو علي 
  إىل 

  فرحان الفيفي/أ
  إىل

  مساعد عبداهللا وأبنائه أمحد وإبراهيم/أ
  إيل رفاق دريب

  و رعد الغامدي حممد سامل وفهد شيحان 
  إيل زمالئي

  بقسم اخلدمة النفسية 
  وإيل 

  كل من ساندين ودعمين 
  بكل كلمة طيبة    

  
  

  الباحث                                                        



  شكر وتقدیر
.                                                                    وأصلي وأسلم على خري خلق اهللا حممد  علية أفضـل الصـالة وأمت التسـليم    ، احلمد هللا رب العاملني      
  :وبعد
فله احلمد كما ينبغـي جلاللـة   ،وأعانين مبنته وكرمة على حتقيق األمل ، فأمحد اهللا الذي يسر يل هذا العمل      

  .وندرك به النجاح، وله الشكر الذي نستزيد به من الفالح ، وعظمته 
، شييد البنـاء ورعايـة الثمـرة    الذين سامهوا يف ت، وقصيت أبطاهلا ثلة من الفضالء ، فأن لكل جناح قصة     

فلهم الفضل ، حافظا مجيلهم الذي أسدوه ،وعلى مر األيام يبقى القلب ممتناً هلم ، فبصمام شاهدة هلم بالفضل 
فنصحهم دائم وجهدهم مستمر وأخص بالذكر هنا املشرف العلمي ، بعد اهللا خبروج هذا اجلهد بالصورة احلالية

عبد املنان بن مال معمور بار أستاذ اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي املهـين  / د.القدير األب الفاضل سعادة أ
جبامعة أم القرى وذلك ملا قدمه من جهد وفكر وتوجيهات خملصة ومتواصلة والذي مل يدخر جهدا يف تـوجيهي  

  .ومل يبخل علي بنصيحة أو إرشاد فله خري اجلزاء
هشام بـن حممـد   /وسعادة د، اهلامي بن عبدالعزيز إمام /د.ادة أوالشكر موصول ملناقشي هذه الرسالة سع      

  .خميمر فجزامها اهللا خري اجلزاء
إنشراح على قبوهلما مناقشة خطة البحـث  / هشام بن حممد خميمر وسعادة د/كما أكرر شكري لسعادة د      

اسة، وأيضاً أشكر مـن قـام   وال أنسى فضلهما الكبري على طوال فترة الدر، هلذه الرسالة وحتملهما عناء ذلك 
حممد محزة السـليماين وسـعادة   /د.عبد املنان مال معمور بار وسعادة أ/د.بتحكيم مقياس الدراسة وهم سعادة أ

  .هشام حممد خميمر /دسعيد عبد اهللا الدبيس وسعادة /د.أ
نها قسم علم الـنفس  وأخص م، وأنين يف هذا املقام أسجل شكري جلامعة أم القرى ممثلة يف كلية التربية       

الذي رعى هذا العمل املبارك ابتداء من رئيس القسم وانتهاء باألساتذة الفضالء واخص منهم بالذكر سـعادة  
حممد محزة السليماين على ما قدمه من جهد وتوجيهات خملصة ومتواصلة أثناء دراسيت وأيضاً أتقدم بالشكر /د.أ

ستفدت منه الكثري أثناء فتـرة دراسـيت   وفكر وقد ا يل من علم حممد إمساعيل املري على ما قدمه/د.لسعادة أ
  .فجزامها اهللا كل خري 

منصـور النفيعـي   / عبد العزيز الفتة واألسـتاذ  /وال أنسى يف هذا املقام أن أشكر األب الفاضل سعادة د     
بقسـم اخلدمـة   اللذان كانا معي بسؤاهلم واهتمامهم ونصحهم و إرشادهم والشكر موصول إىل مجيع زمالئي 

ستشاري الطب الوقائي الذي وجهـين يف بعـض االمـور    معتز عبد الفتاح ا/وال يفوتين أن أشكر د، النفسية 
رضـا  / إميان البدراوي أستشاري الطـب النــفسي وسعــادة  د   /االحصائيه كما اتقدم بالشكر لسعادة د

كما أتقـدم بشـكري   . جع األجنبية الغمراوي أخصائي الطب النفسي على مساعدما يل يف ترمجة بعض املرا
  .  وتقديري ألخوي حممد عاشور الذي ساعدين يف مجع بعض املراجع العربية 

ويف اخلتام أشكر والدي و والديت وأخويت وزوجيت على حتملهم وصربهم ودعائهم وأسـأل اهللا أن حيفـظ        
  .ويوفق اجلميع و أن نكون عند حسن ظنهم

  الباحث                                                                                               



  لفھـــرسا
  
  الصفحة  الموضوع

  أ  ........................................................................ملخص الدراسة باللغة العربیة_
  ب  ....................................................................ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة-
  ج  ....................................................................................................اإلھداء_
  د  ..........................................................................................الشكر والتقدیر_
  ھـ  ..................................................................................................الفھرس_
  ز  ............................................................................................قائمة الجداول_
  ط  ............................................................................................قائمة المالحق_

  الفصل األول 
    مدخل إلى الدراسة

  ٢      .....................................................................................................مقدمة_
  ٦  ...........................................................................تساؤالتھامشكلة الدراسة و_
  ٧  ..........................................................................................أھداف الدراسة_
  ٨  ..........................................................................................أھمیة الدراسة_
  ٩  ....................................................................................مصطلحات الدراسة_
  ١٠  ..........................................................................................حدود الدراسة_

   الفصل الثاني
    اإلطار النظري والدراسات السابقة  

  ١٢    اإلطار النظري : أوًال 
  ١٢  ........................................................................................التفضیل المھني)أ

  ١٢  ..............................................................................مفھوم التفضیل المھني_
  ١٢  ................................................................................االختیار المھني فھومم_
  ١٣  ......................................العالقة بین مصطلحي التفضیل المھني واالختیار المھني_
  ١٣  ..................................................................................ھنيمفھوم المیل الم_
  ١٤  ................................................................................أھمیة التفضیل المھني_
  ١٥  ...........................................................................أسس اختیار الفرد لمھنتھ_
  ١٥  ...............................................................................فوائد التفضیل المھني_
  ١٧  ..............................................................العوامل المؤثرة علي التفضیل المھني_
  ١٩  .............................................................................ات التفضیل المھنينظری_
  ٢٨  ............................................................................................اتخاذ القرار)ب
  ٢٨  ...........................................................................مفھوم عملیة اتخاذ القرار_
  ٢٩  .......................................................................المدارس العلمیة التخاذ القرار_
  ٣٠  .........................................................................................أنواع القرارات_
  ٣٠  ..................................................................................خطوات اتخاذ القرار_
  



  
  الصفحة  الموضوع

  ٣٣  .........................................................................................مقومات القرار_
  ٣٣  ..........................................................ھر التي تمر بھا عملیة اتخاذ القرارالمظا_
  ٣٤  ....................................................................العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار_

  ٣٧  ..................................................................................الدراسات السابقة: ثانیًا
  ٣٨  ............................................................دراسات تناولت التفضیل المھني  - أ
  ٤٢  ..............................................................دراسات تناولت اتخاذ القرار  - ب

  ٥٠  .........................................................................................سةفروض الدرا_ 
   الفصل الثالث

    إجراءات الدراسةمنھج و
  ٥٣  ............................................................................................منھج الدراسة_
  ٥٣  ..........................................................................................سةمجتمع الدرا_
  ٥٥  ............................................................................................عینة الدراسة_
  :أدوات الدراسة _

  ................................................................مقیاس التفضیل المھني: أوًال
  .....................................................................مقیاس اتخاذ القرار:ثانیًا 

٥٦  
    ٥٦  

٦١  
  ٦٥  ..............................................................................األسلوب اإلحصائي _

  الفصل الرابع
    نتائج الدراسة ومناقشتھا 

  ٦٧  .....................................................................عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا_
  الفصل الخامس

    ملخص نتائج الدراسة والتوصیات 
  ٧٩  ..................................................................................ملخص نتائج الدراسة_
  ٨٠  .................................................................................................التوصیـــــات_
  ٨١  ...  ..................................................................................البحوث المقترحــة_
  ٨٣  .........................................................................................................المراجع_
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  قائمة اجلـــداول
  

  الصفحة  اسم اجلــــــــــــــــــــــــــــدول  رقم اجلدول
  ٥٤  ..............ھـ١٤٢٩/١٤٣٠بیان بأعداد طالب كلیة العلوم الصحیة للبنین للعام الدراسي   ١
  ٥٥  ..............................ھـ١٤٢٩/١٤٣٠بیان بأعداد طالب الكلیة التقنیة للعام الدراسي   ٢

  ٥٥  ........................................................توزیع أفراد العینة وفقًا  لمتغیرات الدراسة  ٣
  ٥٦  .................................................عینة الكلیة التقنیة حسب التخصص الدراسي  ٤

  ٥٦  ..............................................عینة الكلیة الصحیة حسب التخصص الدراسي  ٥

  ٥٩  ....................................................عبارات المقیاس المستخدم في الدراسة الحالیة  ٦

  ٦١  ....................معامالت االرتباط لعبارات مقیاس التفضیل المھني في البیئة السعودیة  ٧

  ٦٢  ...............لمقیاس اتخاذ القرار في البیئة السعودیة) أ(صورة معامالت ارتباط فقرات ال  ٨

  ٦٣  ............لمقیاس اتخاذ القرار في البیئة السعودیة) ب(معامالت ارتباط فقرات الصورة   ٩

  ٦٤  ....................................................معامل الصدق الذاتي لمقیاس اتخاذ القرار  ١٠

  ٦٧  ...........................معامل ارتباط الدرجة الكلية للتفضيل املهين والدرجة الكلية الختاذ القرار  ١١
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  الفصل األول
  مدخـــل إىل الدراسة

      
  .مقدمة  - 
 .امشكلة الدراسة وتساؤال - 
 .أهداف الدراسة - 
 .أمهية الدراسة - 
 .مصطلحات الدراسة - 
  .حدود الدراسة -



  :ة ــمقدم
إذا كانت الغاية الكربى من التوجيه املهين هي رفع الكفاية اإلنتاجية للفـرد، فـإن         

التراث اإلسالمي مليء مبا حيث اإلنسان على العمل واجلد واالجتهاد واالعتمـاد علـى   
فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضـل   : ز وجلالنفس، يقول اهللا ع

  ).١٠: سورة اجلمعة(اهللا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون﴾ 
عمر بـن   ال اخلليفةويعد ميدان املهنة ذو أمهية كبرية بالنسبة للفرد واتمع، فقدمياً ق     

 مهنـة لـه سـقط مـن     ل فيعجبين فإذا قيـل ال ـأرى الرج" اخلطاب رضي اهللا عنه 
  ).٢:م٢٠٠٢، مبارك"(عيين
على دور املهنة يف حياة األفراد، فهي تعـرب عـن   ) ٢٦٨م، ٢٠٠٤(وقد أكد بكر      

أسلوب حياة الفرد، كما تؤثر مواقف العمل يف تشكيل أمناط األبنية النفسية لدى أعضاء 
واجتماعية، فمن الناحية اتمع عالوة على ذلك فإن املهنة حتقق أغراضاً اقتصادية ونفسية 

االقتصادية إذا ما وضع الفرد يف وظيفة مناسبة فإن ذلك يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية، ومـن  
الناحية النفسية يؤدي فشل الفرد يف مهنة ما إىل شعوره بالنقص والفشـل واإلحبـاط،   

ري مـن  واالضطراب والتوتر، أما اجتماعياً فإن البطالة عند الفرد تؤدي إىل التعرض للكـث 
مظاهر عدم التوافق النفسي واالجتماعي، باإلضافة إىل الضغوط النفسية اليت يتعرض هلـا  

  .العاطلون عن العمل أكثر من غريهم
وهذا يتفـق مع نتـائج الدراسـة الـيت قـام بـها كل مـن ويتـرز ومــور         

Moore,2002:18) & Waterc  (   اليت توصلت إىل وجود عالقة بـني البطالـة
ة التوتر النفسي عند الفرد، من خالل مقارنة احلالة النفسية بني األفراد العاطلني عـن  وحال

العمل والعاملني، إذ دلت نتائج الدراسة على أن حالة التوتر النفسي ترتفع بشكل ملحوظ 
  .لدى العاطلني عن العمل مقارنة بالعاملني

مراً هاماً نظراً للتطور السريع الذي وقد أصبح اختيار املهنة املناسبة يف الوقت احلاضر أ     
يشهده العامل وما ترتب على ذلك من تعدد التخصصات املهنية وتطورها وملا حتمله املهنة 

  . من تأثري إجيايب أو سليب على حياة الفرد



ويتوقف جناح الطالب العلمي خالل الدراسة على مدى اختيار ختصصه الدراسي وفق      
، واستعداداته، فاالختيار الناجح هو ذلك وميوله ،العتبار قدراتهأسس سليمة تأخذ بعني ا

  . االختيار الذي يتناسب مع امليول، والقدرات، واالستعدادات الذاتية اليت يتمتع ا الفرد
وتعد املرحلة الثانوية من املراحل التعليمية اهلامة يف حياة الطلبة، حيث يطلب منـهم       

ثانوي حتديد نوع الدراسة اليت يرغبون االلتحاق ا واليت تكون بعد اجتياز الصف األول ال
  .مبثابة حجر األساس حنو اختيار مهنة املستقبل

إىل أن التغيري الذي طرأ على سوق العمل جعل الطلبـة  ) ٢م،١٩٩٩( ويشري حممود      
جـود  يواجهون صعوبات ناجتة عن هذا التغري املستمر، واة هذه الصعوبات البد من و

  .توجيه مهين مدروس ومنظم يساعد يف إيصال اخلربات املتعلقة باملهن
يف أن عدداً كبرياً مـن  ) ٢٠٠٢،٤٢( زكريا غزالة و وهذا يتفق مع ما أشار إليه أبو     

طالبنا يتابعون التعليم يف املدارس الثانوية دون توجيه، كما أن عدداً كبرياً منـهم ينـهي   
  .  املهنة دون أن يتهيأ لذلكحتصيله الثانوي ويدخل عامل

إال أنه ويف كثري من األحيان ال خيتار الطالب ختصصه وفق معايري سليمة إمنـا وفـق        
إن الطالب ) " ١١٣هـ، ١٤٠٤(اعتبارات أخرى قد ال تكون سليمة، يذكر العيسوي 

ة، أو ويف كثري من األحيان ال خيتارون ختصصام الدراسية وفق األسس العلمية املوضوعي
متها لقـدرام، واسـتعدادام،   التخصصات ومدى مالئعلى معرفة مسبقة بطبيعة هذه 

، أو مبا جتلبه من عائد مادي ة أو القسم ملا يتمتع به من شهرهوميوهلم فيختار الطالب الكلي
بعد التخرج أو بناء على توجيهات اآلباء، وقد يدخل الطالب يف هذا التخصـص أو ذاك  

  ".زمالءه يدخلون يف هذا التخصصرد أنه رأى 
وقد يلتحق الطالب مبجال دراسي معني بناء على ميوله ورغباته دون النظر إىل مدى      

قدراته واستعداداته وهذا حبد ذاتـه ليس كافياً الختاذ قرار مصريي ـذه األمهيـــة،   
فر العامل األهم وهـو  فامليول املهنية وجاذبية املهنة ال تكفي الختاذ قرار مهين والبد من تو

رغـم  " أنــه  ) ١١٦م، ١٩٩٨( القدرات واالستعدادات ويف هذا الصدد تذكر طاهر 
أمهية امليل يف جمال اختيار التخصص الدراسي أو املهين إال أنه ليس العامل الوحيد احملـدد  



ملدى جناح الفرد أو استمراره يف عمله أو دراسته، لذلك إن قدرات الفرد وكفاءته تعتـرب  
  ".أكثر أمهية يف حتديد مدى جناحه أو تفوقه

) م٢٠٠٤(ودراسة النجار ) م١٩٩٥( وتشري نتائج بعض الدراسات كدراسة النوباين      
إىل أن اختيار كثري من الناس ملهنتهم حيدث نتيجة لرغبات طارئة أو نصائح األقـارب أو  

والدين وتقاليد األسرة، األصدقاء، أو االتصال بشخصية بارزة يف مهنة ما أو حتت ضغط ال
أو ألن املهنة تتوافق مع مستوى الطموح الذي رمسه الفرد لنفسه يف احلياة، كل ذلك دون 
أن ينظر الفرد إىل ما لديه من قدرات واستعدادات وصفات خمتلفة البد منها لنجاحـه يف  

  .مهنته املستقبلية
ل النفسية، حيث يـرى  ـاذ القرار بعض املشاكـوقد تسبب صعوبة االختيار واخت     

أصعب ما يواجه الفرد هو اختاذ قرار حيـال اختيـار مهنـة    " أن ) ٩٠م،١٩٩٣(لطفي 
املستقبل فنجده يعاين من املشاكل النفسية كالقلق، والفراغ، واحلرية، والغموض، وعـدم  

  ".وضح الرؤية، وقد يكون القرار غري سليم مما ينعكس على مستقبله العلمي ككل
نا للحديث عن اختاذ القرار يف هذه الدراسـة وتوضيحه بصورة أكثــر، هذا يقود     

إن  ،)١١الرعد،( .إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم : فيقول اهللا عز وجل
هذه اآلية العظيمة لتضع بيد اإلنسان سالحاً خالداً أو قوة جبارة تطلق يف نفسه قوة هائلة 

ة ولكن ال ليتجرب، بل لتمتلئ نفسه باإلجيابية الفعالـة لصـنع   وتنفث يف ذاته طاقة خارق
  .الكون وبناء احلياة

ولقد كفل اهللا لإلنسان امللتزم بشرع اهللا واملتصل برب السماء إن هو بدأ بتغيري نفسه      
أن يغري له اتمع، لقد وضع جل جالله بيد هذا اإلنسان برأيه كل تغيري فهو ليس خملوقاً 

ن املفتاح بيد اإلنسان، وانفتاح بقيـة األبواب على اهللا مكــون األكــوان،   سلبياً، إ
  .ومالك السموات واألرض، بيده اخلري إنه على كل شيء قدير

وإن بداية التغيري هو اختاذ القرار، قرار يتخذه اإلنسان بأن يغري حياته، وخيتار طريقـاً       
الطالب يف مرحلة مبكرة نسبياً، فتبدأ هـذه  واحلقيقة إن مشكلة اختاذ القرار يعايشها . ما

املشكلة مع الطالب ببداية املرحلة الثانوية فيختار التخصص األديب أو العلمي، وقد يكون 
يف اال اآلخر املستقبل، وبالتايل أمام الطالب ثالثة جماالت حباجة إىل اختاذ قرار حيـال  



ا بعد، فيختار ختصصه اجلامعي بناء على اال الذي سيلتحق به، وهلـذا القرار تبعاته فيم
قراره الذي اختذه يف املرحلة الثانوية أو يبدأ مرحلة جديدة يعاين ا من مشكلة أخرى من 

  . مشاكل اختاذ القرار
ومما يزيد من صعوبة اختاذ قرار الطالب يف اختيار ختصصه اجلـامعي عـدم وجـود         

ناسبة للطالب، وقد يعود ذلـك للفجـوة   معلومات كافية حول التخصصات اجلامعية امل
احلاصلة بني التعليم الثانوي وما بعده، وعدم وجود معلومات كافية حول التعليم اجلامعي 
ومتطلباته، وكذلك انعدام دور التوجيه واإلرشاد يف املدارس الثانوية يف توجيه الطـالب  

واملهنة وبالتايل تقلـل   وإرشادهم حول األساليب املوضوعية يف عملية اختيار نوع الدراسة
نوع العوامل األخرى اليت ال تم مبا لدى الطالب من إمكانـات وقـدرات يف عمليـة    

  . االختيار
اليت أجراها يف سلطنة عمان وأظهرت ) م٢٠٠١(وهذا يتفق مع نتائج دراسة املعشين      

دراستهم قصور يف مهارات اختاذ القرار وحل املشكالت بني الطلبة على اختالف مراحل 
وجنسهم وغياب خدمات التوجيه واإلرشاد التربوي والنفسي املهين بني طلبة التعليم العام 

  . واألساسي يف سلطنة عمان
وعليه فقد شعر الباحث بالوعي حول القرار وأن لكل فرد حرية االختيار مـن بـني        

لرضا والسـعادة الـيت   البدائل املهنية املطروحة واليت تتفق مع ميوله ورغباته ويتحقق له ا
  . يريدها
وعلى ضوء ما سبق وملا للتفضيل املهين واختاذ القرار من األمهية يف حياة الطالب سواًء      

أثناء الدراسة أو ما بعدها، وخالل ممارسة املهنة، وما قد يتبع هذا االختيار من احتماالت 
اقتصادية علـى الفـرد   النجاح أو الفشل وما يصاحبه من انعكاسات نفسية واجتماعية و

  . واتمع
رأى الباحث أمهية تناول مجيع جوانبه العملية والعوامل اليت يرى أن هلا دور يف قـرار       

  .الطالب الختيار جمال ختصصه
  
  



  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
بأن دراسة العوامل املؤثرة يف االختيار املهـين ذات  ) ١٣٥م،١٩٨٩(ترى أبو عطية      

اصة يف وقتنا احلاضر وذلك لتعرض جمتمعاتنا العربية إىل تغريات جوهرية يف طبيعة أمهية خ
املهن اليت حيتاجها بناء وتنمية اتمع، وال أحد منا يستطيع أن ينكر ما يعاين منه األبنـاء  
ومن ختبط وعدم تبصر يف اختيار مهنة املستقبل، أو ما يعانيه أبناؤنـا عنـد تعيينـهم يف    

بصلة الهتمامام، وأحياناً الختصاصام الدراسية، وقد يرجع كل ذلك  وظائف ال متت
إىل غياب األسلوب العلمي يف توجيه وإرشاد األبناء حنو املهنة اليت حيتاجها اتمع وفقـاً  

  .حلاجام ورغبام
وكذلك خيتار كثري من الناس مهنهم نتيجة لرغبات طارئة أو نصائح عارضـة مـن        

ب، أو على إثر قراءة قصة يف كتاب أو مشاهدة فيلم سـينمائي أو مسـاع   صديق أو قري
حماضرة محاسية أو االتصال بشخصية بارزة يف مهنة أو حتت ضـغط الوالـدين وتقاليـد    
األسرة أو ألن املهنة تتماشى مع مستوى الطموح الذي رمسه الفرد لنفسه يف احلياة، وكل 

تعدادات وصفات خمتلفة البد منها لنجاحه يف ذلك دون النظر إىل ما لديه من قدرات واس
  ).٥٥:م٢٠٠٥الداهري، (مهنة 
والواقع أن اإلنسان خيتار مهنته ـ كما خيتار زوجته ـ ونفسه ذاخرة بكـثري مـن          

الدوافع والعواطف واملعتقدات إىل غري ذلك من الدوافع اليت اكتسبها تدرجيياً مـن جـو   
، ولكل أسرة ثقافتها اخلاصـة، ووضـعها االقتصـادي    األسرة اليت نشأ فيها طفالً صغرياً

نظرة احترام : وتقاليدها، وشعائرها ونظراا اخلاصة إىل خمتلف املهن، اخلاص، وطموحاا
وقد تكون نتيجة االختيار ناجحاً . وإكبار لبعض املهن ونظرة ازدراء واحتقار ملهن أخرى

الفشل من أضرار بالغة حتيق بالفرد ومن مث وتوفيقاً، أو تكون فشالً أو إخفاقاً على ما جيره 
  ). ٨٤:م٢٠٠٠شريت، (باتمع 

واحلقيقة أن عملية االختيار وطرح البدائل املتاحة البد من مرورها مبراحل اختاذ القرار      
  . املعروفة واليت تبدأ عادة بإدراك املشكلة ، وحتديد بدائلها وتقييمها وتنتهي باختاذ القرار

أن عملية اختاذ القرار هي اختيار معني بعد تفكري ودراسة ) ٧٠،م١٩٩٧(يب يرى حب     
والتفكري هو عملية عقلية تتعلق حبقائق والتدليل على الترابط بينها، ولذلك فإن أساس اختاذ 



فإن مل يكن هناك بدائل انعدم وجود جمـال  " البدائل" القرارات هو وجود ما يعرف بـ 
ناك حاجة الختاذ قرار بسبب وجود حل واحد فقط للمشكلة لالختيار، ومن مث ال تكن ه

  .موضوع التفكري
ورغم أمهية هذا املوضوع علمياً وعملياً، إال أنه يتضح للباحث من خالل اطالعـه        

على الدراسات السابقة، أنه مل جترى دراسة عربية أو حمليه تناولـت هـذين املفهـومني    
  ).التفضيل املهين واختاذ القرار(
  :وبناء على ما ذكر حتاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت اآلتية      

  هل توجد عالقة بني التفضيل املهين واختاذ القرار؟ .١
كليـات املهنيـة مبحافظـة جـدة يف                                                            الهل توجد فروق بـني طـالب    .٢

 لقرار؟مفهومي التفضيل املهين واختاذ ا
هل توجد فروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جـدة يف مفهـومي    .٣

 التفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للمستوى الدراسي؟
هل توجد فروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جـدة يف مفهـومي    .٤

 التفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للتخصص الدراسي؟
يات املهنية مبحافظة جـدة يف مفهـومي   هل توجد فروق بني طالب الكل .٥

 التفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للسن؟
  

    :أھداف الدراسة
  : دف الدراسة احلالية إىل التعرف على      

  . دراسة العالقة بني التفضيل املهين واختاذ القرار .١
الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين واختاذ  .٢

 . قرارال
الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين واختاذ  .٣

 .القرار تبعاً للمستوى الدراسي



الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين واختاذ  .٤
 . القرار تبعاً للتخصص الدراسي

ضيل املهين واختاذ الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التف .٥
 .لسنلالقرار تبعاً 

  
  :أھمیة الدراسة

تكمن أمهية الدراسة احلالية يف تناوهلا ألحد املوضوعات البحثية ذات األمهيـة       
يف حياتنا وهو التفضيل املهين واختاذ القرار باعتبار أن القرار الذي يتخذه الفرد يف 

رد يف حياته حيث يتوقف على هذا اختيار مهنته من أهم القرارات اليت يتخذها الف
القرار مستقبل الفرد ومدى جناحه يف احلياة املهنية كما يتأثر الفرد يف اختاذه هلـذا  

  .القرار مبجموعة من االعتبارات الذاتية والبيئة االجتماعية
ويتوقف جناح الفرد يف عمله على مدى اختيار مهنته على أساس سليم، كما      

ية الدراسة تأيت يف تناوهلا عينة مهمة مـن مراحـل التعلـيم    يعتقد الباحث أن أمه
فالطالب عندما يتخرج يقابله االختيار املهين ومن مث اختاذ القرار وهـذا حتديـد   

  .مصري
والدراسة احلالية يف رأي الباحث أا تالمس واقع شباب جمتمعاتنا عامة ونظراً      

فيمكن حتديد أمهية يف حياة الطالب،  ألمهية مفهومي التفضيل املهين واختاذ القرار
  :الدراسة احلالية يف اآليت

  
  :  أ ـ األمهية النظرية

تناول مفهومي التفضيل املهين واختاذ القرار داخل اتمع والتعرف علـى   )١
  .دورمها

مل يـتم تناولـه أو   ) التفضيل املهين واختاذ القرار( كونه موضوع حديث  )٢
  .االهتمام به ـ حسب علم الباحث ـ 



كونه يتناول متغريين مهمني، التفضيل املهين واختاذ القرار لدى عينة مـن   )٣
عرف على العالقة األرتباطية طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة دف الت

  .بني هذه املفاهيم
تزويد املكتبة العربية والباحثني املتخصصني بنتائج دراسـة علميـة عـن     )٤

من وجهة نظر طـالب الكليـات   مفهومي التفضيل املهين واختاذ القرار 
 .املهنية

  
  : ب ـ األمهية التطبيقية

أن نتائج الدراسة احلالية سوف تساعد يف تصميم بعـض الـربامج    )١
التربوية املوجهة للطالب بغرض تنمية مهارات التفضيل املهين واختاذ 

  .القرار
االستفادة من نتائج الدراسة يف وضع تصور علمي وعملي لتوجيـه   )٢

دهم حنو التخصصات اليت يلتحقون ا وفق القـرار  الطالب وإرشا
  .املهين السليم

قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف حتسني وتطوير مهارات االختيـار   )٣
 .وفق القرار املهين السليم

  
  :مصطلحات الدراسة

  :تتحدد مصطلحات الدراسة وفق متغرياا اآلتية
  :  التفضيل املهين_ ١

هو تعبري الفرد عن ميله ملهنة " التفضيل املهين بأنه ) ٨٩، ١٩٨٧( عرف عبد الفتاح      
ويلعب دوراً هاماً يف جناح األفراد يف مهنهم وشعورهم ، وهو من أقوي دوافع السلوك، ما

  ". بالرخاء واالرتياح يف املهن اليت يعملون ا ويف الدراسة اليت تؤهلهم هلذه املهن
هو ما يقيسه مقياس التفضيل املهين من إعداد  : "والتعريف اإلجرائي للتفضيل املهين     

  ". الباحث وهو جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف املقياس



  :  اختاذ القرار_ ٢
القدرة اليت تصل بـالفرد إىل حـل   " اختاذ القرار بأنة ) ٩، م١٩٧٨(عرف عبدون      

، ائل املوجودة أو املبتكرةوذلك باختيار حل من بني البد، مشكلة اعتراضية أو موقف حمري
، وعلـى القـيم  ، وهذا االختيار يعتمد على املعلومات اليت مجعها الفرد حول املشـكلة 

  ". واملهارات الفردية، والتعليم، واخلربة، والعادات
هو ما يقيسه مقياس اختاذ القرار من إعداد عبدون : " والتعريف اإلجراء الختاذ القرار

  ".اليت حيصل عليها الطالب يف املقياسوهو جمموع الدرجات ) ت.د(
  

  :  حدود  الدراسة
  : اال البشري_ ١

  .مت تطبيق هذه الدراسة على عينه من طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة     
  :  اال املكاين -٢

  . الكليات املهنية مبحافظة جدة     
  : اال الزمين -٣

الدراسـة خـالل الفصـل الدراسـي الثـاين       مت تطبيق اجلانب امليداين من هـذه      
  هـ ١٤٢٩/١٤٣٠

  :  اال القياسي-٤
  .مقياس التفضيل املهين، من إعداد الباحث_ أ      
بتطبيقـه  )هـ١٤٢٢(وقام السبيعي ) ت.د(مقياس اختاذ القرار، إعداد عبدون _ ب     

  .على البيئة السعودية



  
  

  الفصل الثاين  
  سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

  
  :اإلطار النظري: أوالً

   :أ ـ التفضيل املهين 
  .معىن االختيار املهين -                          . مفهوم التفضيل املهين -
  .العالقة بني مصطلحي التفضيل املهين واالختيار املهين -
  . أمهية التفضيل املهين -                  .مفهوم امليل املهين -
  .فوائد التفضيل املهين -                                 . ملهنته أسس اختيار الفرد -
  نظريات التفضيل املهين – العوامل املؤثرة على التفضيل املهين                       -

  :اختاذ القرار –ب 
      املدارس العلمية الختاذ القرار       -                           مفهوم عملية اختاذ القرار  -
ــرارات                               - ــواع الق ــرار                    -أن ــاذ الق ــوات اخت خط
اليت متر ا عملية اختاذ قرار         املظاهر -              مقومات القرار                         -
                                                                                         العوامل املؤثرة علي اختاذ القرار                                 –

  :الدراسات السابقة: ثانياً
      .أ ـ دراسات تناولت التفضيل املهين      
  .ب ـ دراسات تناولت اختاذ القرار      

 :فروض الدراسة: ثالثاً



  :اإلطار النظري : أوًال
  :يالتفضیل المھن -١

  : مفهوم التفضيل املهين
ه ملهنـة  ـتعبري الفرد عن ميل" التفضيل املهين بأنه ) ٨٩م،١٩٨٧(يعرف عبد الفتاح      

ما، وهو من أقوى دوافع السلوك، ويلعب دوراً هاماً يف جناح األفراد يف مهنهم وشعورهم 
  ".ذه املهنبالرخاء واالرتياح يف املهن اليت يعملون ا ويف الدراسة اليت تؤهلهم هل

يالت املهنية مرتبطة بالدور الذي يرى إىل أن التفض) ٥٣٠م،١٩٦٥( ويشري مرسي      
  . الفرد بأنه قادر على أدائه والقيام به يف أحدى املهن

  
  :مفهوم االختيار املهين

تفضيل الفرد لنمط " أن مفهوم االختيار املهين يشري إىل ) ٧٢م،١٩٩٣(يعرف لطفي      
  ".عمال لتحقيق الرضا عن العملمعني من األ

على أن ) م ١٩٥٦: م ؛ راجح٢٠٠٠:م ؛  دويدار٢٠٠٥: الداهري( ويتفق كل من      
انتقاء أو اختيار أصلـح أو أفضل األفـراد، وأكفـأهم مـن    " االختيار املهين يقصد به 

  ".املتقدمني للمهنة
ز اهتمامه فيه يف حني بأن التوجيه يبدأ من الفرد ويرك) ١٣١م،٢٠٠٠(يرى دويدار      

أن االختيار يبدأ من مهنة معينة ويهتم ا يف املقام األول، كما أن التوجيه يعمـل علـى   
املعونة واإلرشاد لصاحل الفرد، ويقدم على أساس أن كل إنسان جيب أن جيد عمل بـني  

ختيار جتماعية حىت إن كان عاجزاً أو مريضاً أو ذا عاهة يف حني أن االخمتلف الوظائف اال
أو مبعىن . يعمل على التصفية والغربلة واالستبعاد وال يهتم مبصري من يستبعدهم من األفراد

آخر، فإن جمال االختيار أضيق بكثري من جمـال التوجيه، فاالختيار ال يتطلب إال معرفـة  
 ،املهنة أو العمل الذي سيختار له يف حني أن التوجيه يتطلب املعرفة بآالف املهن واألعمال

  .إىل اليوم شوطاً أبعد بكثري من التوجيه لذا قطع االختيار املهين
ـ        ل ـوكما يتفق االختيار والتوجيه من حيث اهلدف البعيد وهو املواءمة بـني العام

وعمله، كذلك يتفقان من حيث الربنامج الذي يتبعانه هلذه املواءمة أال وهو دراسة الفـرد  



ملهنة أو العمل املعني حتليالً مفصالً ملعرفة متطلباتـه  دراسة شامـلة مـن ناحية، وحتليل ا
  . الفنية والسيكولوجية وغريها: املختلفة 

  
  :العالقة بني مصطلح التفضيل املهين واالختيار املهين

  :باستعراض آراء الباحثني يف تعريفهم لالختيار املهين جند أم أخذوا يف ذلك اجتاهني     
اختيار أنسب األشخاص للمهنة أو الوظيفـة وهـم   " هين بأنه يعرف االختيار امل:  األول

  ) .م١٩٥٦: م، راجح٢٠٠٠: م، دويدار٢٠٠٥:الداهري(
وتشري هذه التعريفات على اهلدف البعيد للتوجيه املهين وهو وضع الفرد املناسب يف املكان 

  .املناسب
" ين يشري إىل بأن االختيـار املهـ) ٧٢، ١٩٩٣(وهو ما جـاء يف تعريف لطفي : الثاين

  ".تفضيل الفرد لنمط معني من األعمال لتحقيق الرضا عن العمل
يف نظريته يف االختيـار املهـين أو مصـطلح   ) م١٩٨٢(وكما أشار إىل ذلك سوبر      

النمو املهين والـذي استخدمـه يف هذه النظرية ليشتمل علـى مصـطلحي التفضـيل    
  ).٥٣:١٩٩٣، املشعان(واالختيـار املهـين 

ويرى الباحث من ذلك أن مصطلحي ، وهنا يكون االختيار املهين يعين التفضيل املهين     
  .التفضيل واالختيار هلما نفس املعىن يف هذه الدراسة

  
  :مفهوم امليل املهين

ميل الفـرد إىل مهنـة أو   " امليول املهنية على أا ) ٤٥٠ت،.د( عرف طه وآخرون      
د فيه متعـة  أقل ألنه جي فيه عن غريه حىت لو كان مردودةمل عمل معني حبيث يفضل الع

ويعين هذا التعريف أن امليول تشري إىل نطـاق مـن التفضـيالت   ". نفسية نتيجة حبه له
املهنية، وختتلف عن القدرات اليت تشري إىل متكن الفرد مـن أداء مسـتوى معـني مـن     

تعلم واخلربة، بينما امليول تصل إىل مستويات املهارة أو اإلجناز، وهي ليست ثابتة وتتأثر بال
درجة من الثبات وتتأثر بالتعلم واخلربة، وخاصة يف مرحلة الشباب فقد أوضحت دراسـة  
لسترونغ وكامبل أنه يف إطارات األقسام العريقة للمهن مثل الطب واهلندسة واألعمـال  



عظم األفراد إىل التجارية يكون هناك استقرار نسيب للميول يف مرحلة الشباب، وال يرتع م
ـ  ). ٤٧٢:م٢٠٠٠عالم،( تغيري مهنهم بقية حيام ريف ـويتفق التعريف السابق مـع تع

جمموع استجابات القبول لعينة من أساليب " للميول املهنية بأا) ٩٨هـ، ١٤١٤(إلياس 
  ".النشاط اليت تتعلق مبهنة أو عمل ما

امليــول املهنيـة   ذي عرف ـال) ٢٤٩، ١٩٧٢(وكذلك يتفق مع تعريف صاحل      
استجابة قبول أو جمموع استجابات القبول إزاء جمموعة من أساليب النشاط اليت " بأنـها 

تتعلق أساساً مبهنة أو عمل تكون مصدر رزق الفرد يف احلياة، وبالتايل تعترب جزءاً أساسياً 
  ".من حياته

  
  :أمهية التفضيل املهين

ل يف كثري من املنظمات الصناعية وغريها يف أنة ال يزا) ٧٩، م٢٠٠٨(يرى املشعان      
الدول املتقدمة صناعياً عامة والنامية خاصة يهمل يف برجمته عملية االختيار املهين فال يتبـع  
يف ذلك طرقاً علمية قد أثبتت اخلربة والتجربة صحتها وفاعليتها يف كثري مـن اـاالت   

احلاضر معظم املنظمات الصناعية تم املختلفة وعلى مجيع املستويات وال تزال يف الوقت 
فاالختيار املهين يظل هاماً جداً يف . بتحسن العامل اإلنساين الذي تسند إليه مسؤولية إدارة

بل على ، ادة ورضا العمالوال تقتصر أمهية االختيار املهين فقط على سع، مجيع املنظمات
وحتسـني بالعالقـات   ، اإلنتاجمن فوائد كزيادة يف  ااملنظمات الصناعية ذا ما تكتسبه
  .اإلنسانية

أن اختيار الفرد للعمل املناسب جيعـله قادراً علـى  ) ٣٥،م١٩٩٣(ويرى املشعان      
التفوق، والترقي فيه، وجيعله قادراً على الوقوف يف وجه املنافس ملهنته،كما يساعده على 

والبدء يف أول ، ه أخرىاالستمرارية يف جمال عمله وعدم االنقطاع عنه وااللتحاق يف مهن
السلم من جديد، وكذلك مالئمة العمل للفرد جيزيه كسباً أوفر وأجراً أعلى وفضالً عـن  
ذلك فإن هناك خري أجدى وهو الراحة النفسية اليت يلقاها الفرد يف أدائه عمـالً يستمتع 

ـ  ذي يريـد   به، وكذلك عند اختيار الفرد للمهنة اليت تتيح له الفرصة للعيش يف اتمع ال
  . ومع طبقة الناس الذين يرتاح إليهم



  :أسس اختيار الفرد ملهنته     
هناك بعض املبادئ اليت تساعد الفرد على اختيار مهنة، كمـا تسـاعد األخصـائي         

النفسي على إرشاد الناس إىل ختري املهن اليت حيتمل أن حيرزوا فيهـا أكـرب قـدر مـن     
اخلطأ االعتقاد أن الفرد املعني ال يصـلح إال ملهنـة    النجـاح، ومن هذه املبادئ أنه من

كذلك من اخلطأ االعتقاد بأن لكـل مهنـة مطالـب ثابتـة     .معينة، أنه غري قابل للتغيري
وجامـدة، فاإلنسان لديه القدرة على التكيف والتوافق عندما يدخل الفرد مهنة معينة فإن 

بعض التعديالت البسيطة يف هذه عليه أن يكيف نفسه هلا، ولكنه يف نفس ا لوقت حيدث 
املهنة فنحن لسنا مهيئني بالطبيعة ملهنة واحدة بعينها دون غريها، فالفرد يصلح ألكثر من 

. مهنة، ولكنه خيتار أكثر املهن جلباً للشعور بالرضا والسعادة، وأقلها يف طلب تكيفه هلـا 
حىت يقوم ـا بطريقـة    أي اليت تناسبه وال تتطلب كثرياً من التعديالت أو إعادة تكيفه

طبيعية، ودون بذل كثري من اجلهد والتعب، وينبغي أن تكون عملية االختيار املهين عملية 
مستمرة ومتصلة، مبعىن أن تتاح للفرد حرية االختيار والتقرير يف مصريه يف كل مرحلة من 

مث بعد  مراحل عمره، وعلى ذلك فيجب أن يكون هناك توجيه مهين يف املدرسة مث اجلامعة
التخرج من اجلامعة، ألن الفرد يتغري واتمع من حوله يتغري واملهن واألعمال تتغري، نرى 
مهناً تسود فترة مث تصبح بعد ذلك عدمية األمهية يف فترة أخرى وأيضاً تسـتحدث مهـن   

  ).٥٠: م١٩٩٣، املشعان(وتتطلب مهارات جديدة مل يكن يتقنها الفرد من قبل 
  

  :هينفوائد التفضيل امل
إن االختيار املهين هو التعبري عن العزم على االلتحاق مبهنة معينة، وهو عبارة عن قرار      

بـرج   يتخذه الفرد مرة أخرى ورمبا عدة مرات خالل حياته املهنية وكما يـرى جـيرت  
Ginzbirg  إن . هو عملية اختاذ قرار ال ميكن جتنبها وتنتهي يف كل مرة وحبل وسـط
مهنة وفق قدراته وميوله ورغباته ووفق اختيارات أعدت تكشف عن هذه اختيار الفرد لل

القدرات سيؤدي إىل التكيف مع املهن اليت جيتازها مما يؤدي إىل حتقيق السعادة له، وقبـل  
  :اختيار املهنة هناك عدة عوامل جيب مالحظتها من أجل التكيف مع الوظيفة وهي

  



  :أ ـ حتديد األهداف
راد يف حتديد أهداف حيام املستقبلية، وترتبط هذه األهـداف يف  حيث خيتلف األف     

وآخـرون  ، اختيار مهنة املستقبل، فمنهم من يرغب يف أن يتبوأ مركزاً اجتماعياً مرموقـاً 
  . يرغبون يف دخل مادي فالكل يسعى إىل اختيار مهنة حتقق له ما يريد

  : ب ـ معرفة الذات
دة الدقة يف اختيار الفرد ملهنته، وتعـرف معرفـة   حيث تعمل معرفة الذات على زيا     

الذات بأا قدرة الفرد على إجراء متايزات بني البيئات املهنية احملتملة بناء على خصائصـه  
الشخصية ومقدار املعلومات اليت يدركها عن نفسه، وتؤدي مبالغة الفرد إىل تقييم نفسـه  

كما يؤدي التقييم املتدين للقدرات الذاتية إىل  إىل اختيار البيئة املهنية اليت هي فوق قدراته،
  . االختيار اخلاطئ ويكون دون قدرات الفرد

  : ج ـ امليـول
يتطلب التوجيه املهين التعرف الدقيق على ميول الفرد على قدراته ومستوى ذكـائه،      

ينة، ففي بعض األحيان يكون لدى الفرد الذكاء والقدرات اليت تؤهله للنجاح يف مهنة مع
                                               . غري أنه ال ميتلك امليول اليت تشده إليها

  :د ـ القدرة العقلية العامة
حيث يكون ملستوى الذكاء العام للفرد والقدرة العقلية الـدور الكـبري يف االختيــار     

درات، وبالتايل ختتلـف  املهـين، وال ميكن أن تتساوى أي جمموعة من األفراد يف هذه الق
  .فرص النجاح أمامهم

  :هـ ـ القدرات اخلاصة
ختتلف املهنة من حيث ما تتطلب من قدرات خاصة، فهناك مهنة حتتاج إىل قـدرات       

فنية ذات مستوى عال، وأخرى حتتاج إىل مهارة ودقة يدوية، ويتمتـع بعـض األفـراد    
ال تكون عـامالً يف جنـاحهم يف   بقدرات وإمكانات متكنهم من النجاح يف عمل معني و

  .غريه
  
  



  :  و ـ الشخصية
التنظيم الفريد الستعداد الشـخص للسـلوك يف املواقـف    " تعرف الشخصية بأا      

  ". ، والشخصية ذا املعىن ليست شيئاً ميلكه البعض وال ميلكه البعض اآلخر"املختلفة
اد الفرد للمهنـة الـيت جيتازهـا    عملية التوجيه املهين تتضمن عدة عمليات منها إعد     

وتأهيله هلا والتحاقه ا ومساعدته على الترقي ا، ومن أهم خدمات اإلرشاد املهين بعـد  
مساعدة الفرد على معرفة نفسه هي املواءمة ما بني العمل والعامل أي ما بني الشـخص  

  :واملهنة، ومن أهم خدمات التوجيه املهين يف هذا اال ما يلي
  .املهنية التربية .١
 .حتليل العمل .٢
  .االختيار املهين .٣
 ).٦٢_٦١:م٢٠٠٥الزهراين، (اكتشاف عامل العمل  .٤
  

  :العوامل املؤثرة على التفضيل املهين
إن قرار اختيار املهنة هو من أهم القرارات اليت يتخذها اإلنسان يف حياته، وهي قضية      

ما حيدد أموراً أساسية يف حياته منها  فردية اجتماعية، وتعترب فردية ألن اختيار الفرد ملهنة
يف هـذا العمل أو التوقف عنه،  حصوله على عمل معني، و أستمراريته  سهولة أو صعوبة

  .جناحه أو فشله فيه، املردود املادي واملناسب، البيئة االجتماعية
حاجاته  أما كونه قضية اجتماعية فألنه يؤثر يف توزيع القوى العاملة يف اتمع وحيدد     

من العاملني يف خمتلف ااالت، وعند اختيار مهنة معينة جيب األخذ بعده عناصـر منـها   
  ).٥٧:م٢٠٠٥الداهري، (امليول واالستعدادات والقدرات 

   :وفيما يلي سوف يقوم الباحث بعرض أهم العوامل املؤثرة يف التفضيل املهين     
  ):األصدقاء( تأثري األقران  -١

ج البحوث يف هذا املقام تثري قدراً من اجلدل، بعض هذه الدراسات يؤكـد أن  إن نتائ     
لألقران واألصدقاء دوراً واضحاً يف توجيه بعضهم البعض الختيار مهنة واحدة وذلك من 

وبعض  الدراسـات مل   behavior attachmentباب استمرارية السلوك التعلقي 



يفوق أثر األقران يف توجيـه واختيـار    تثبت صحة هذا الفرض وأشارت أن أثر الوالدين
   ).٥٦: م١٩٩٩ياسني وآخرون، (األبناء ملهن حمددة 

  : يؤثر اآلباء على االختيار املهين ألبنائهم بعدة طرق: تأثري الوالدين -٢
من خالل وراثة املهنة إذ يرى األبوان بأنه من السهل أن تستمر العائلة يف مهنتـها    -  أ

صل كالً من الذكور واإلناث العمل اليت دأبت عليه لذلك يصر اآلباء على أن يوا
من أبناء املزارعني يواصلون عملـهم  % ٩٥العائلة، حيث تشري الدراسات إىل أن 

  . الزراعي
األب الذي كان يعمل مبهنة معينة يريد أن حيقق هذا احللم من : الرغبة يف التعويض  - ب

  .احللم من خالل أبنائه خالل ابنه فمن كان حيلم بأن يكون طبيباً فإنه حيقق ذلك
قد يكون اآلباء قدوة ألبنائهم، وقد يتحد األبناء مع آبائهم باختيارهم ومن غـري    - ت

قصد نفس املهنـة، وأحياناً يكون العكس بنبذ األبنـاء مهنة أبائهم أو مهنــة  
  ).٥٨: م٢٠٠٥الداهري، (خيتارهـا اآلبـاء ألبنائهم 

  : اهليئة التدريسية  -٣
اهليئة التدريسية على االختيار املهين لدى الطلبة يف املرحلة الثانوية وعلـى  تؤثر آراء      

لقـد  .اجتاهام حنو املهن املوجودة يف اتمع ويف اختيارهم لتخصص معـني دون آخـر  
مـن اختيـار   % ٣٩أوضحت إحدى الدراسات اليت متت على طلبة إحدى اجلامعات أن

اهليئة، وهذه أعلى نسبة للقرارات اليت اختـذها   الطلبة للفروع املختلفة قد متت بإرشاد من
الطالب من اختيارات أخرى أدين منها، من حيث التأثريات كما أشارت دراسات أخرى 

  ).٥٩: املرجع السابق(إىل دور املدرسني يف اختيارات تالميذهم خالل املرحلة األساسية 
  :احلرية والتردد -٤

ب مترددين وغري واقعيني يف تفكريهـم املهـين   ال يدهشنا عندئذ أن جند بعض الطال     
ولقد بينت البحوث أن الفتيات أقل حرية يف الغالب عن الفتيان، ورمبا كـان ذلـك ألن   
الفرص املهنية اليت أمامهم حمدودة، واحلرية يف اختيار مهنة خاصة ليست بالضرورة ضارة 

مهين، فوجود خطـة   بالنسبة للفرد وقد تكون مرحلة ضرورية تؤدي به إىل حتديد هدف
عامة شاملة ميكن حتديدها وتطبيقها خالل مرحلة الدراسة الثانوية تعد مفيدة إذ أا تصلح 



كدليل جينب التلميذ اجلمود والتردد يف اختيار مهين معني، ومن ناحية أخرى فإن عـدم  
ة الثانويـة قـد يضـر    ـاذ قرارات مناسبة يف الوقت املناسب يف املرحلـالقدرة على اخت

  ).١٣٤: م٢٠٠٠دويدار، (باإلعداد 
  : االهتمام باملكانة والنجاح -٥

قد يكون تفضيل مهنة دون أخرى نتيجة ملكانة مثل هذه املهنة، وقد يكون السـبب       
يف النقيض النجاح املادي الذي يناله الشخص إذا مارسها فيسـتطيع أن حيسـن وضـعه    

  ).٦٠: م٢٠٠٥ الداهري،(االجتماعي واالقتصادي يف هذه احلالة 
  

  : نظریات التفضیل المھني
أمجع االجتاه احلديث للتربويني على البحث عن نظرية أو مجلة نظريات تعمل علـى       

تلخيص مادة معرفية وتصميمها لتساعد على تسهيل فهم ظاهرة غامضة أو تفسـريها، أو  
هـرت  ختدم توقعات لتقومي ما ميكن أن حيدث حتت ظروف أو مواقف معينـة، وقـد ظ  

جمموعة من النظريات اليت تناولت تفسري العوامل النفسية واجلسمية والبيئيـة واملعرفيـة   
واالجتماعية واالقتصادية وغري ذلك ملعرفة أثرها على الفرد يف اختاذ قراراته املهنيـة، وإذا  
كانت هذه النظريات تعكس وجهات نظر أصحاا يف اختاذ القرار املهين عند الفرد فإـا  

احية أخرى تساهم يف تقدمي مفاهيم يستفيد منها املرشـدون التربويـون يف فهـم    من ن
  ).٢١:هـ١٤٢٣الثبييت، ( نفسيات الطالب ومساعدم يف اختيار املهن املناسبة هلم 

  :وفيما يلي سوف يقوم الباحث بعرض أهم نظريات التفضيل املهين     
  

  : Super Theroryم ١٩٨٦ نظریة سوبر: أوًال
  :  ة سوبر لالختيار املهين عن النظريات األخرى حيث يرىيختلفت نظرا     

  .أن االختيار املهين عملية متتد عرب الزمن من الوالدة إىل الوفاة_ ١
يعترب حـدثاً عنـدما مجـع املفهـومني     ) الذات(أن االختيار يف عالقته مبفهوم _ ٢

 ).١٣٢: م٢٠٠٥اهري، الد( السـابقـني يف نظرية أطلق عليها نظرية النمو املهين 
وبدأ سوبر نظريته مبحاولة فهم عملية امليول املهنية وأثرها على السلوك واختياره      

يهتم ـا طالـب الطـب واهلندسـة     ( ملهنته وقد قسـم امليول إىل ميول علمـية 



ويرى سوبر أن امليول ) يهتم ا صاحب املهارات اليدوية (، وميول صناعية)والكيمياء
ويستخدم ، هي ميول ذهنية عقلية خالصة، أما الصناعة فهي ميول يدوية حرفيةالعلمية 

سوبر مصطلح النمو املهين أكثر من استخدامه ملصطلح االختيار املهين وذلك نظــراً  
املشـعان،  (ألنـه يرى أن مصطلح النمـو يشتمـل على التفضيـل واالختيــار 

  ).٥٣: م ١٩٩٣
  :على ثالثة أسس تشكل اإلطار العام للنظرية وهيواعتمد سوبر يف تطوير نظريته     

  . نظرية مفهوم الذات_١
  .علم النفس الفارقي_٢
  .علم نفس النمو_٣
  

  :  نظرية مفهوم الذات -١
إن تشكيل مفهوم الذات يتطلب من الفرد أن يتصرف على نفسه ويف نفس الوقـت       

ري ثابت فهو يتغري نتيجـة منـو   عليه أن يدرك التشابه بينه وبني اآلخرين ومفهوم الذات غ
وتطور الفرد العقلي واجلسمي والنفسي والتفاعل مع اآلخـرين واالقتـداء بالنـاجحني    

  .العاملني، كذلك فإن مفهوم الذات املهنية تتطور بنفس الطريقة
  : علم النفس الفارقي -٢

ر بـأن  يبني سوبر أن أي فرد عنده القدرة على النجاح والرضا يف عدة وظائف وذك     
األفراد يتفاوتون يف مستوى كفاءم للوظائف بناء على ميوهلم وقدرام فـالفرد يكـون   

  .أكثر كفاءة يف الوظيفة اليت تطابق ميوله وقدراته
  : علم نفس النمو -٣

تأثر سوبر بكتابات بوهلر يف علم نفس النمو اليت ذكرت أن احلياة ميكن أن ينظـر        
ية، وهذا قاده ألن يقول بـأن طريقـة الفـرد يف التكيـف يف     إليها كتتابع عوامل متتال

مرحلــة مـن مراحل احلياة ميكـن أن تسـاعده يف التنبؤ يف مراحــل الحــقة   
  ).١٣٤-١٣٣: ٢٠٠٥الداهري، (

  



  :ومن أهم فرضيات هذه النظرية
١ _م واستعداداوميوهلم مالناس خيتلفون يف قدرا.  
 .املهن املختلفة الناس مؤهلون ألداء عدداً من_ ٢
 .املفهوم الذايت للفرد يؤثر على خياراته املهنية_ ٣
منط املهن وطبيعتها حتددها عدة عوامل مثل املستوى االجتمـاعي واالقتصـادي   _ ٤

 .لألسرة عالوة على اخلصائص والسمات الشخصية
  ).٣: ١٤٢١بار، (التفضيل املهين واملنافسة تدفع الناس إىل التغيري الوظيفي _ ٥
  

  : Ginzbirg Therory برج نظریة جنز: ثانیًا
برج أن هناك أربعة متغريات أساسية تتحكم يف عملية االختيـار املهـين    يرى جرت      
إال أن ما يتخذه الفرد من قرارات تتعلق باملهنة تأيت لتلبية واقع معني (عامل الواقعية : وهي

القيمة الشخصية واالجتماعيـة كلـها   ، نوع التعليم واجتاهات الفرد العاطفية و)يف حياته
  . يلعب دوراً ال يقل أمهية عن اآلخر يف عملية االختيار املهين

  :وتتضمن النظرية أربعة عناصر خاصة باختيار املهنة  
 .االختيار املهين عملية تنمو خالل فترة زمنية مداها عشر سنوات_ ١
رد وقدراته مـن جهـة وبـني    عملية االختيار املهين تنتهي بالتوفيق بني ميول الف_ ٢

 . الفرص املتاحة له من جهة أخرى
 .     عملية االختيار قائمة على اخلربة والتجربة_ ٣
       : هنالك ثالثة فترات لالختيار املهين_ ٤

          .فترة االختيار اخليايل_ أ               
  :فترة االختيارات التجريبية وهي_ب

  Interest Stage :مرحلة امليل  )١
  Capacity Stage  :مرحلة القدرة )٢
  Vallue Stage  :مرحلة القيمة )٣
    Transition Stage :مرحلة االنتقال )٤

  :فترة االختيارات الواقعية وهي -ج



    Exploration :مرحلة االستكشاف )١
  Crystal Stage  :مرحلة التبلور )٢
   Specializeation :مرحلة التخصص )٣

برج بشي من التفصـيل   فترات اخليار عن جرت وسيتناول الباحث يف كل فترة من     
  :وهي

 Fantacy: مرحلة اخليال  -أ
سنة حيث يتخيل الطفل نفسه يف مهنة ما من خـالل  ) ١١-٣(متتد هذه املرحلة من      

ممارسته لدورة يف األلعاب اليت يلعب ا مثل الشرطي والطبيب، ونرى أن األطفال مييلون 
خالل دورة يف هذه األلعاب، وأهم ما مييز هذه املرحلـة  إىل تفضيل مهنة على أخرى من 

  . الواقعية وفقدان حتديد الزمن وشعورهم بعدم القدرة الكافية ألن يصبحوا ما يريدون
  Tentative Stage: مرحلة التجريب -ب

  :سنة، وتقسم إىل أربع مراحل هي) ١٨-١١(متتد هذه املرحلة من   
  : Interest Stageامليلمرحلة  -١

سنة، وفيها حيدد الطفل ما حيبه وماال حيبه من املهن، وأهـم  ) ١٣-١١(متتد من و  
ما مييز خيارات الطفل يف هذه املرحـلة أا غري ثابتـة وتــأيت نتيجـة التــأثر     

  .بالوالـدين، فالقرار املهين غري ثابت ألن حياة الطفل االنفعالية واجلسدية غري ثابتة
   Capacity Stage: مرحلة القدرة -٢

ويراعى الطفل هنا مستوى قدراته ويدرك بـأن كـل   ، سنة) ١٤-١٢(متتد من   
  .نشاط حيتاج لقدرات خمتلفة

  Vallue Stage:  مرحلة القيمة -٣
ويدرك الطفل يف هذه املرحلة أن األعمال اليت يقوم ا ، سنة) ١٧-١٤(متتد من      

حمليطني به، ويف هذه املرحلة ال تشبع اهتماماته وقدراته فقط بل تقدم خدمة لآلخرين ا
  .حياول الفرد أن يوائم بني قدراته واملهن اليت يتناسب معها

  Transition Stage: مرحلة االنتقال  -٤  



سنة، وأهم ما يتصف به القرار املهين يف هذه املرحلـة الواقعيـة    ) ١٨-١٧(متتد من      
نتائجه ويكون أكثر قـدرة علـى   والثبات النسيب، ويتحمل الفرد مسئولية قراره املهين و

  .ممارسة مهاراته حبرية تامة
   Realistic Stage: ج ـ املرحلة الواقعية

  :سنة وتشمل ثالث مراحل هي) ٢٢-١٨( ومتتد هذه الفترة من سن      
    Exploration Stage: مرحلة االستكشاف -١

خيتار مهنة من بني املهن  يكون الفرد أكثر قدرة على حتديد أهدافه املهنية ويستطيع أن     
  .األخرى ليعمل ا

   Crystal Stage: مرحلة التبلور -٢
يكون الفرد أكثر قدرة على حتديد التخصص أو العمل الذي يناسبه متاماً ويستطيع أن      

يعرف املهن اليت ال تتناسب مع ميوله وقدراته، هنا يكون قد عرف قدراته وميوله متامـاً  
  .وفهم ذاته أيضاً

   Specializeation: مرحلة التخصص -٣
يف هذه املرحلة يكون الفرد قد اختار متاماً العمل الذي يريده بعد أن كان قد اكتشف      

  .قدراته وميوله ومتطلبات العمل وبلورة فكرة عن العمل
هناك اختالف بني األفراد يف اجتيازهم ملراحل االختيار املهين فأبناء الطبقات الفقـرية       

اقتصادياً جتربهم ظروفهم على االخنراط يف العمل دون أن يكون مناسـباً مـع ميـوهلم    
  ). ١٣١-١٢٩: ٢٠٠٥الداهري، (وقدرام، ذلك أن احلاجة جتربهم على ذلك 

  
   Ann Roe Theory :نظریة آن رو: ثالثًا
" رو"وترى . م١٩٦٤م إىل١٩٥٧أراء النظرية يف الفترة من " آن رو " وقد نشرت      

يف نظريتها للنمو واالختيار أن كل فرد لديه ميل موروث لبذل طاقته النفسية بطريقة مـا  
وهذا امليل باالشتراك مع خربات الطفولة يشكالن النمط الذي ينميه الفرد إلشباع حاجاته 

" خالل مراحل حياته كلها، ويؤثر هذا النمط تأثرياً كبرياً على السلوك املهين وقد أدخلت 
  :  بناء نظريتها ثالثة عوامل استقتها من نظريات علم النفس وهييف" آن رو 

  .                                مبدأ تصريف الطاقة النفسية وكذلك خربات الطفولة) ١



  .   احلاجات النفسية، وقد اعتمدت يف هذا اجلانب على نظرية ماسلو للحاجات) ٢
  .تأثري اجلوانب املوروثة) ٣

  : يف نظريتها" رو " ما تقرره  وفيما يلي أهم
لكل فرد جوانب موروثة حتدد قدراته وإمكاناته وميوله، وهذه اجلوانب تؤثر على   -  أ

  .اختياره املهين
يقوم كل فرد بتصريف طاقاته النفسية بطريقة ال ختضع لسيطرته التامة، وترجع إىل   - ب

  .عوامل موروثة، وهذه تؤثر على قدرات الفرد
طاقة النفسية عملية منو أو أولويات احلاجات واليت تتـأثر    يرتبط بعملية تصريف ال  - ت

حباطات من جانب وبالعوامـل  إاعات وما ينتابه من صل عليه الفرد من إشمبا حي
  .الوراثية من جانب آخر

أن أساليب تربية الطفل ترتبط مباشرة بأنواع احلاجات اليت تشبع لديه وما حيدث   - ث
  .من تأخري يف إشباعها

  ـ: رسون األمناط التالية يف تربية وتنشئه أطفاهلم أن اآلباء ميا  - ج
        

  . التركيز العاطفي على الطفل: النمط األول   
  .منط التقبل: النمط الثاين    
  منط التجنب: النمط الثالث    

أنه يف مرحلة الرشد بأن األشخاص يتجهون يف اختيـارام  " رو " وأخرياً ترى      
عمال اليت يكون فيها العمل مع الناس أو إىل األعمال اليت تكون بعيدة املهنية إما إىل األ

" عن الناس، ويتوقف هذا التوجيه بنمط معاملة الوالدين يف تنشئتهم ومن هنا تـرى  
  ). ٢:م١٩٨٩الشناوي، ( أن منط التنشئة يؤثر على نوع املهنة اليت خيتارها الفرد"  رو
  

   Holland Theory :نظریة ھوالند: رابعًا 
  :وتعتمد النظرية على ثالثة حماور أساسية هي" جون هوالند"صور هذه النظرية   

وتقوم النظرية على أساس تقييم الشخصية إىل ، البيئة ـ الفرد ـ تفاعل الفرد مع البيئة  
  : ستة أمناط هي



   Type            Realistic   النمط الواقعي ) ١
  Investigative Type"       املفكر" النمط املعريف ) ٢
                    Social Typeالنمط االجتماعي    ) ٣
  Conventional Typeالنمط التقليدي             ) ٤
                   Enterprising Typeالنمط املغامر ) ٥
  Artist Typeالنمط الفين                              ) ٦

  : ج وهيالبيئات إىل ست مناذ" هوالند"وقسم 
  البيئة العقلية )١
  البيئة الواقعية )٢
  البيئة االجتماعية )٣
  البيئة التقليدية )٤
  بيئة املشروعات )٥
  البيئة الفنية )٦

يف نظريته أن هناك جوانب جذب بني هـذه البيئـات السـت    " هوالند"ويرى 
لألعمال وما يقابلها من أنواع الشخصية، وأن البيئة جتذب األشخاص الذين لـديهم  

باا، كما أن األشخاص جيتذبون إىل البيئات اليت متاثل خصائصهم خصائص متاثل متطل
وهلذا فإن املضاهاة واملوائمة بني األشخاص والبيئات تـؤدي إىل نتـائج   . الشخصية

ـ  واع الشخصـية والنمــاذج   ـنستطيع أن نتوقعها وأن نفهمها من معرفتـها ألن
  ). ٣٢٣: م١٩٩٣املشعان، (البيئيـة 

  
  Cotgrove & Box) ١٩٧٠( ف وبوكس نظریة كوتجرو: خامسًا
يف االختيار املهين، وملخص هـذه   ة سوسيولوجيهقدم كوجتروف وبوكس نظري     

النظرية أن اختيار الشخص ملستقبله املهين ال حيدث فجأة خـالل حلظـة أو فتـرة   
 حمدودة، بل إن االختيار املهين عملية مستمرة ترجع إىل الطفولة، ويتأثر االختيار املهين
بعدة عوامل شخصية واجتماعية وبيئة إضافة إىل بعض العوامل الوراثية اليت خترج عن 
إرادة اإلنسان، وعندما خيتار الفرد مهنته فإنه يبحث عن املهنة اليت يفضلها واليت حتقق 



ات الدقيقة أو غري الدقيقة ـاس املعلومـله الفائدة، ويتخذ قرار اختيار املهنة على أس
ـ  ــة أمـ ـ  امهـاملتاح ــا يتعـ ـ  ـبينم ــيته وميولـ ــائص شخص ه ـلق خبص

  ).٨١-٨٠:م١٩٩٣لطفي،(وقدراته
  

  Tideman Theory :نظریة تید مان: سادسًا
من أصحاب نظرية النمو املهين ألنه اهتم مبراحل منو الفرد يف عمليـة  " تيد مان" يعد      

وتسـيريها  اختاذ القرار وحدد دورها يف مساعدة الفرد يف تنمية القدرة على ضبط الذات 
  : وقدرة عملية اختاذ القرار وفق سبع خطوات تتضمن مرحلتني

  . تتضمن اخلطوات الست األوىل : املرحلة األوىل 
  .تبدأ باخلطوة السابعة وتستمر مدى احلياة: املرحلة الثانية 

  : وهذه اخلطوات هي
  التبلور ) ٢                             االستكشاف ) ١
  التوضيح والتفسري ) ٤                 ييب االختيار التجر) ٣
  تعديل وتصحيح االختيار) ٦                            البدء بالعمل       ) ٥
  . االندماج يف اتمع املهين) ٧  

  
  : مرحلة بناء التوقع : أوالً
دف هذه املرحلة إىل توعية الفرد حباجات من خالل التواصل مع البيئـات املهنيـة        

ملختلفة دف املعرفة وحتديد البدائل املهنية املتوقعة، ويتم ذلك من خالل عملية التحليـل  ا
والتواصـل إىل أقل عدد ممكن من البدائل وحتقيق املفاضلة بـني املهــن املتشاــة    
املتقاربـة، حيث حيصل الفرد على اختيار مؤقت جترييب على أن يراجع هـذا االختيـار   

  . لتجريبويتحقق من نتائجه با
  :مرحلة البدء بالعمل وتنفيذه: ثانياً
تبدأ هذه املرحلة مبرحلة اجلامعة والدخول يف العمل ألن السـلوك املهـين سـوف         

يكتسب عن طريق املتطلبات النفسية ويتم التعديل للسلوك هنا، وبعدها سوف يصـل إىل  
  .مرحلة االندماج اليت سوف توصله إىل اختاذ القرار النهائي



 تيدمان على أن الفرد جوهره قوته الذاتية اليت تقوده إىل أن ينمـي قدرتـه   وعرب
ـ   ـل القـواقع وحيقق ذلك بأساليب خمتلفة جتعـويكتشف ال ه ـرار معـرباً عـن قوت

  ). ١٥١-١٥٠: م٢٠٠٥الداهري،(ة ـالذاتي
  

  Gelatt :نظریة جیالت: سابعًا
بأن " جيالت"عملية مستمرة ويرى بأن عملية اختاذ القرار املهين هي " جيالت"يرى       

  :هناك مراحل مير ا صنع القرار وصانع القرار وهي كما يلي
تبدأ عملية اختاذ القرار عندما يدرك الفرد وجود حاجة الختاذ القرار وحيدد  .١

اهلدف املراد حتقيقه كأن يقرر الطالب يف أي كلية سيلتحق بعد خترجه من 
  . مكن أن يلتحق ااملدرسة ويضع أكثر من كلية من امل

جيمع الفرد املعلومات الالزمة عن النشاط الذي يريد أن يلتحق بـه مثـل    .٢
تكاليف االلتحاق بالكلية وبراجمها وغريها من أمور كموقعهـا ومواعيـد   
االمتحانات ونظامها بشكل عام، وتعترب عملية مجع املعلومات مـن أهـم   

 .ذ القراراخلطوات ألن معرفة اخليارات مرتبطة بعملية اختا
يوظف الفرد املعلومات اليت كان قد مجعها يف حتديد اجلوانـب احملتملـة    .٣

 . للنشاط وحتديد النتائج واحتمالية حتقيقها وحتديد قدرات الفرد اجتاهها
 . حياول الفرد تقدير النتائج املرغوبة لديه مركزاً اهتمامه على نظامه القيمي .٤
تخذ قراراً قد يكون مؤقتاً جتريبيـاً  يقيم الفرد مجيع االحتماالت املتوفرة وي .٥

  . وقطعياً
  :عدداً من االعتبارات اإلرشادية اهلامة وهي كما يلي" جيالت " وتتضمن نظرية 

مدى استعداد الفرد الختاذ القرار املهين، وهل ميتلك متخذ القرار املهارات  )١
  . الالزمة الستغالل املصادر املتاحة لعملية اختاذ القرار

لقرار أو متخذه وهل يعرف إمكاناته واهتماماته وقدراتـه  حتديد صاحب ا )٢
 . وتفضيالته وقيمه الستخدامها يف عملية صنع القرار



هل يعرف متخذ القرار فرص التدريب والبيئة املهنية املتعلقة بالعمل مـن   )٣
حيث متطلباا واحتياجاا فإذا كان مزوداً مبعلومات مناسبة سيكون أكثر 

 ).٧٦-٧٥: ١٩٩٩اهلادي والعزة،  عبد. (ار املهينقدرة على اختاذ القر
 

  :التعليق على النظريات
الحظ الباحث أن كل نظرية انطلقت من رؤى واهتمامات ووجهات نظر منظريها،      

فنجد أن بعض النظريات تنظر إىل االختيار املهين على أنه عملية عشـوائية قـد حتـدث    
ة عقالنية الختاذ القرار تعتمد على تقييم الفرد صدفة، وأخرى ترى أن االختيار املهين عملي

  . للبدائل املهنية احملتملة
كما ترى بعض النظريات أن عملية االختيار املهين قد حتدث فجأة خـالل فتـرات        

حمدودة، بينما ترى نظريات أخرى أن عملية االختيار املهين عملية مسـتمرة ترجـع إىل   
  . الطفولة

النظر يف تلك النظريات فإا تعطينا تصور واضحاً عـن كيفيـة   ولكن عندما منعن      
  . التفضيل املهين واختاذ القرار املناسب

  
  : Decision Making اتخاذ القرار -٢

  : مفهوم عملية اختاذ القرار
بالغة من كل من علماء عناية  Decision Makingلقد نالت عملية اختاذ القرار      

ة احلديثة، ويتفق هؤالء العلماء على أن هناك معىن واضحاً الختاذ النفس واالجتماع واإلدار
القرار يف وجود بدائل حتتاج إىل املفاضلة واختيار أنسبها، وبالتايل فإن عملية املفاضلــة  

  ).١٥:هـ ١٤٢٥الزهراين، (هذه هي صلب معىن اختاذ القرار 
تينيـة معناهـا   كلمـة ال  decisionأن كلمة قرار ) ١٦م، ٢٠٠٦(ويذكر طعمة      

مبعىن تغليب أحد اجلانبني على اآلخر، فاختاذ القرار نوع ) Cut off( القـطع أو الفصل 
من السلوك، يتم اختياره بطريقة معينة، تقطع أو توقف عملية التفكري، وتنهي النظـر يف  

  .     االحتماالت األخرى



العملية اليت تتعلق " اختاذ القرار بأنة ) ١٠، م١٩٨٠(  Mcclureيعرف ماكلوري      
  ".باحلصول على املعلومات والسيطرة عليها واستخدامها لتحقيق بعض األهداف

العملية اليت يتم من خالهلا " اختاذ القرار بأنة ) ٢٣٧،م١٩٨٦( Murrayيعرف موراى 
  ".االختيار بني البدائل من أجل حتقيق أهداف منظمة 

اختيار بديل من البدائل املتاحـة  " رار بأنه فقد عرف اختاذ الق Simonأما ساميون       
بينمـا  ).١٥:م٢٠٠٤الفضل، " (إلجياد احلل املناسب ملشكلة جديدة ناجتة عن عامل متغري

عملية إدراك تشمل الظواهر الفردية واالجتماعية " اختاذ القرار بأنه  Youngعرف يونغ 
بدائل كثرية تـؤدي إىل   ويستند إىل حقائق وقيم، تؤدي إىل اختيار بديل واحد، من بني

  ). ١٥:م٢٠٠٦طعمة، " ( الوصول إىل حل
ويرى الباحث أن عملية اختاذ القرار هي علم له أصوله وقواعده وفـق مهارتـه يف        

  . اختيار البديل األفضل يف ظل الظروف املمكنة
  

  : املدارس العلمية الختاذ القرار
دارس الفكرية يف عمليـة اختـاذ   بأن السلمي قسم امل) ٨٦م، ١٩٩٧(أشار حبيب      

  : القرارات على النحو التايل 
  :املدرسة الواقعية  -١

يف الوقت نفسـه   إىل عملية اختاذ القرارات بطريقه علميه وعمليه تنظر هذه املدرسة     
احلالية والبدائل املتاحة أمام حل هـذه   اذ القرارات يف ضوء دراسة املشكلةوتعمد إىل اخت
  .فة كل بديل يف ضوء اإلمكانيات املتاحة والظروف البيئية احمليطةاملشكلة، وتكل

  :املدرسة اإلستراتيجية -٢
وهي نظرة مشولية إىل كافة املواقف اليت متر ا املنظمة وتعترب أنه جيب النظر إىل كـل       

ار موقف أو مشكلة داخل املنظمة يف أثناء عملية املفاضلة بني البدائل املتاحة الختاذ القـر 
على ضوء اإلستراتيجية العامة اليت تنتهجها املنظمة، وبناء على ذلك ميكـن أن تتصـف   
القرارات اليت تصل إليها املنظمة أحياناً بعدم الرشد، نظراً لوجود مـتغريات إسـتراتيجية   

  .تلعب دوراً يف ترجيح البديل األمثل الذي يتخذ بناء عملية القرار



  : املدرسة املختلطة  -٣
ثل هذه املدرسة اجتاهاً توفيقياً يساير معطيات الواقع لكل موقف أو مشكلة تستلزم ومت     

  .وذلك أيضاً يف ضوء اإلطار االستراتيجي العام الذي تنتهجه املنظمة. اختاذ قرار ما
إىل وجود ثالثة مداخل نظرية الختاذ القرار، حسب آراء ) ٧م، ١٩٧٧(ويشري املنيف      

ترجيو، يتعلق كل منها بوجهات النظـر، إمـا    -وساميون وكبنر كل من تشستر برنارد 
ترجيو، أو بالتركيز علـى   -باستخدام املنطق والتحليل العلمي عند كل من ساميون وكبنر

  . احلدس باستخدام احلكمة والتجارب الشخصية عند تشستر برنارد
ات يف كثري من إىل وجود أسلوبني يف اختاذ القرار) ٧٤م، ١٩٨١(احلفيظ  ويشري عبد   

القرار الفردي، والقرار اجلماعي، ويرى أن القرار الفردي هـو الغالـب   : الدول النامية
  .واألكثر شيوعاً يف هذه الدول

  
  :أنواع القرارات

بني عدة أنواع من القرارات ) ٧٥:م١٩٩١النمر وآخرون، ( Simonيفرق ساميون      
  : ويوضحها على النحو التايل

هو الذي ال : هو الذي يرتبط باهلدف النهائي، والقرار غري اهلادف :القرار اهلادف_١
  .يؤدي إىل حتقيق اهلدف النهائي

هو القرار الذي يعود إىل اختيار بدائل تؤدي إىل حتقيق اهلـدف   :القرار الرشيد_٢
 . النهائي

هو القرار الذي خيضع حلسابات وخطط دقيقة، ويتبع جـداول   :القرار املربمج _٣
ددة ومقننه والقرار غري املربمج يتطلب قدراً كبرياً من االبتكـار، وختتلـف   زمنية حم

  . أساليب معاجلة القرار غري املربمج عن القرار املربمج
  

   :خطوات اختاذ القرار
إىل أن اختاذ القرارات هو اختيار بني جمموعة من ) ٤٢، م١٩٨٢(يشري عبد الوهاب      

فيها خطوات التفكري املنطقي الذي يتخلص يف أن هناك وهو عملية عقلية متارس ، البدائل 



ويقوم ، وتوجد معلومات بشأن هذه املشكلة، هدفاً يراد الوصول إليه أو مشكلة يراد حلها
، مث خيتار أحد هذه البدائل أو جمموعة منها، متخذ القرار بتحليلها للتوصل إىل بدائل معينة
مثل ، والذي خيتلف عن غريه من األساليب، وهذا هو األسلوب العلمي يف اختاذ القرارات

يف أنة موضوعي يقوم على دراسة البيانات واحلقـائق وحتليلـها   ، التجربة واخلطأ والتقليد
ويعمل على استغالل املوارد املتاحة ، وإبعاد التحيز الشخصي والنظرة الذاتية بقدر اإلمكان

  .بة من الفعاليةوحتقيق األهداف املطلوبة بالدرجة الواج، أحسن استغالل
حيث يـرى  ، بني مفهوم صنع القرار واختاذ القرار) ١٦٣، م١٩٨٤(ويفرق ساعايت      

أن عملية صنع القرار تتضمن مجيع العوامل املشتركة سواء كانت هذه العوامل اجتماعيـة  
أي أا العملية اليت تتضمن اإلعداد والتحضري والتكوين ، أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية

أما مفهوم اختاذ القرار فهو املرحلة النهائية يف عمليـة  ، للقرار مبختلف احليثيات واألسباب
  .صنع القرار

و دراكر ) م١٩٩١(و النمر وآخرون ) م١٩٨٥(و عالقي ) م٢٠٠٤(ويذكر عباس      
أن عملية اختاذ القرارات متر مبراحل وخطوات منظمة ومتعددة من الضروري ) م١٩٩٨(

وتبدأ عملية اختـاذ القـرار بتشـخيص    . أن يتابعها للوصول إىل قرار رشيد ملتخذ القرار
، وإختيـار أحـدها  ، مث حتديد البـدائل ، والعمل على مجع البيانات واملعلومات، املشكلة

  .ومتابعة تنفيذه
  تشخيص املشكلة حمل القرار وحتديدها وحتليلها

  
  مجع البيانات واملعلومات ووسائل احلصول عليها

  
  يد البدائل املتاحةحتد

  
  اختيار البديل املناسب واألفضل

  
  متابعة القرار وتنفيذه



  
  : إىل أن القرار له عدة خطوات هي) ١٠٦ -١٠٣م، ٢٠٠٤(ويرى عباس       

  :هناك ثالث أنواع من املشاكل:  حتديد املشكلة -١
 :املشاكل املتكررة  -  أ

عمال واألمور اليومية، كالتأخر عـن  وهي اليت يتكرر حدوثها دائماً، وهلا عالقة باأل     
 .الدوام الرمسي للمحاضرة أو خروج املوظفني قبيل انتهاء الدوام

 :املشاكل اجلوهرية  - ب
وهي تلك املتعلقة مبشاكل التخطيط والتنبؤ والسياسات، واختاذ اإلجراءات والرقابة       

  . والتوجيه
 :املشاكل العرضية والطارئة  - ت
غري املتوقعة واملفاجآت واليت حتصـل ألسـباب داخــل    ويقصد بذلك األحداث       

املنظمة أو خارجة عن البيئة احمليطة، مثالً حدوث أزمة سياسـة حالـت دون وصـول    
  . البضاعة، ارتفاع مفاجئ يف الرسوم

  : وضع البدائل -٢
ويقصد بذلك بدائل احللول املمكنة أمام متخذ القرار حلل املشـكلة الـيت تواجهـه         

األمثل ـ كما ذكرنا ـ هو احلـل، وهو القرار الذي يتم اختيـاره ، واملـدير    والبديل 
  . الناجح هو الذي يستطيع أن يضع أكثر من بديل واحد

  :مرحلة تقييم البدائل -٣
وهي عملية شاقة يقوم ا اإلداريون ذووا اخلربة يف هذا اال وغرضهم من ذلك هو       

أمهيتها، فالبديل الذي ينطبق على املعايري اليت حيددها  تدريج بدائل احللول للمشكلة حسب
  . املخطط يكون هو بديل احلل األول

  : تنفيذ القرار -٤
من الضروري أن يقوم متخذ القرار بشرح قراره للقائمني علـى عمليـة التنفيـذ،         

ويناقشهم فيه ويستمع إىل وجهات نظرهم بغرض كسب موافقتهم عليه إلثـارة الرغبـة   
  .هم بتنفيذه ووضع احلافز هلم للعمل على تنفيذه بدقةلدي



  
  :متابعة تنفيذ القرار وتقييم النتائج -٥

بعد اختيار البديل املالئم فإن عملية اختاذ القرار مل تتنفذ بعد، بل يأيت دور املتابعة،        
عند عمليـة  وعملية التنفيذ مهمة للغاية ألنه يعتمد عليها جناح القرار يف حتقيق أهدافه، و

التقييم النهائي أي بعد تنفيذ القرار يقوم متخذ القرار مبقارنة اإلجناز الفعلي مع ما هو حمدد 
  .يف القرار وبذلك يتأكد من مستوى النجاح الذي حققه قراره

  
  :مقومات القرار

  : إىل أن القرار له عدة مرتكزات وهي) ١٨٨م، ١٩٧٧( يشري املنيف   
البحث يف البيئة الداخلية حلاالت تدعــو الختــاذ    أي: النشاطات الفكرية_ ١

  . القرار، وهذه النشاطات تعين بشكل بسيط تعريف املشكلة
أي اإلبداع يف تقدمي البدائل حلل املشكلة، وتعين البحث : النشاطات التصميمية_ ٢

 . عن البدائل املتاحة من جمموعة بدائل
  .واختاذ القرار والقيام بتنفيذه أي انتقاء أحد البدائل: النشاطات اخلارجية_ ٣
 

  : املظاهر اليت متر ا عملية اختاذ القرار
  : إن عملية اختاذ القرار تتميز بثالث مظاهر رئيسية تتضح فيما يلي     

   Intelligence: الذكاء -١
ويتمثل يف البحث عن اجلوانب اليت حتتاج على قرارات يف العمل مث جتميع املعلومات      

  .  التعرف على املشكلة وأبعادها وحقيقة معناهاعنها مث
   Design: التصميم -٢

  . وهو عبارة عن االبتكار وإجياد الطرق احملتملة للحلول وحتليلها وتقييمها     
  Choice: االختيار -٣

وهو عبارة عن اختيار البديل األفضل من بني احللول املتاحة مث وضع هـذا البـديل        
  . عتباره أكثر احللول احتماالً للنجاحموضع التنفيذ با



ويالحظ أن هذه املظاهر الثالث الرئيسية اليت متر ا عملية اختاذ القـرار عمليـات        
  ).٦٩: ١٩٩٧حبيب، (متداخلة وال ميكن الفصل بينها ألا عناصر لعملية مستمرة 

  
  :العوامل املؤثرة على اختاذ القرار

إىل أن املدير يواجه العديد من املشكالت املتنوعـة  ) ٥١، م١٩٩٥(يشري عبد الفتاح      
واليت يتطلب كل منها مهارات معينة متكنه من مواجهة هذا النـوع مـن املشـكالت،    
فاملشكالت اإلدارية والتنظيمية على سبيل املثال حتتاج إىل قـدرات ومهـارات فكريـة    

شكالت ومعرفـة أسـباا   بالدرجة األوىل، ويدخل فيها التخطيط والقدرة على حتليل امل
احلقيقية، باإلضافة إىل اإلملام الكامل باملعوقات اإلدارية والتنظيمية اليت حتيط بالعمـل يف  
املنظمة، وحيتاج املدير إىل أن يكون على إملام كامل باملشكالت املتعلقة مبمارسة املناشـط  

كـون أقـرب   الفنية، خاصة إذا كانت من بني شاغلي مستوى اإلدارة الوسطى، حيث ي
ممارسة العمل الفين مبشاكله املتنوعة، وأخرياً املشكالت البيئية اليت تعترب حصيلة الظـروف  

الفتـاح   ويرى عبـد . والعوامل املؤثرة على أداء املنظمة سواء من داخلها أو من خارجها
ارتباط مهارات التفكري اإلبداعي بشخصية املدير نفسه، وما ميلكه من صفات وقـدرات  

منها شخصيته بشكل منفرد مييزه عن أقرانه، كما أن املهارات اخلاصة بالتـذكري  تتكون 
اإلبداعي ترتبط إىل حد كبري مبجموعة املهارات الفكرية اليت ميلكها متخذ القرارات واليت 

  . تكون اإلطار العام ألسلوبه ومنهجه يف التفكري بصفة عامة
ارات تتأثر بـالظروف الشخصـية   إىل أن بعض القر) ٥، م١٩٨٠(ويشري الصباغ      

ملتخذي القرارات األنسب وهلذا فإن متخذي القرارات خيتلفـون يف درجـة إدراكهـم    
  .واجتاهام وقيمهم لفهم مشاكل املنظمة مما ينعكس على نوعية القرارات املتخذة

بأن السلمي يضيف املتغريات اليت تتفاعل مع عمليـة  ) ٧٦، م١٩٩٧( ويشري حبيب      
  : القرار وحيددها يف ثالثة جمموعات هياختاذ 
  .العوامل الشخصية أو التكوين النفسي واالجتماعي للشخص عن اختاذ القرار )١
 . العوامل االجتماعية اليت تصف البيئة االجتماعية اليت يتخذ القرار يف إطارها )٢



العوامل احلضارية أو الثقافية اليت تصف األساليب والعادات والتقاليد اليت حتكـم   )٣
 .األفراد واجلماعات يف تصرفام يف جمتمع معني

  : إىل الضغوط اليت يتأثر ا متخذ القرار، وهي) ٨٩،م١٩٩٧(ويشري اهلواري      
ضغوط الظروف البيئية، وبصفة خاصة القيم االجتماعية واألعـراف والتقاليـد،    )١

  . عاملنيباإلضافة إىل متطلبات الدولة واتمع، واملنافسة والتكنولوجيات واملت
مثل السياسات والقيم واالقتناع السائد يف املنظمـة واملنـاخ   : املتطلبات التنظيمية )٢

السائد العام فيها، باإلضافة إىل توافر الكوادر ومتطلبات اإلنتاجيـة ومتطلبـات   
 ).املعرفة، واملهارة، والرغبة، والقدرة :( العمل

والفرصة والسلطة املتاحـة  مثل حاجته إىل األمن والدعم : احتياجات متخذ القرار )٣
 .واالعتراف بالدور واملكافأة واإلحساس باإلجناز

 . القيم واالقتناع الذايت ملتخذ القرار )٤
الذي يلخص العوامل اليت تؤثر  Elbingإىل منوذج البينج ) ٩،م١٩٨٧(يشري غراب      

  :على اختاذ القرار وهي
  ).وذجاً عن العامل احمليط بهاليت ختلق لدى الفرد من(املعرفة املتجمعة األساسية  )١
اليت تتعلق مبدى استخدام الفرد للطرق الفنية ( افتراضات عالقات السبب والنتيجة )٢

 )  للتحليل يف مواجهة املشاكل اإلنسانية
اليت تتعلق بإشباع الفرد الحتياجاته األساسية واالجتماعية ( االحتياجات البشرية  )٣

  ).وحتقيق ذاته
  ). تتعلق بتعليم الفرد والقدرات اليت حصلهااليت ( اخلربات السابقة  )٤
اليت تتعلق مبا ينتظره الفرد طبقاً خلرباته السابقة من إشباعات خمتلفـة  ( التوقعات  )٥

  ).لالحتياجات املختلفة
وتتضمن البيئة الثقافية للفرد، اليت تؤثر علـى قيمـة الشخصـية    ( الثقافة والقيم  )٦

 ). واختياراته
أن عملية اختاذ القرار ليست باملهمة السهــلة،  ) ٤٣٨، م١٩٧٤( ويرى درويش      

وأفضل السبل لتحقيـق   Alternativeبني أفضل البدائل  Choiceألا عملية اختيار 



عملية اختاذ القرار اختيار ملدى كفاءة الرؤساء والقادة، وقدرام على حتمـل   اهلدف هو
ات أمهية وتعقيداً وتكـون آثارهـا   املسؤولية والبت يف األمور، وتزداد عملية اختاذ القرار

  .أعظم وقعاً بزيادة وحجم املنظمة ومهامها وضخامة أهدافها ومدى اتصاهلا باجلمهور
يرى أنـه ال يوجـد    Simonإىل أن ساميون ) ٧٥،م١٩٩١(ويشري النمر وآخرون      

كل  املعرفة بكل احللول املمكنة، ونتائج: متخذ القرار، ومقومات الرشد اليت يذكرها هي
  .حل، والتقومي السليم لكل البدائل واحللول

أن القرار الرشيد هو أحسن قرار أمكن التوصل إليه ) ٨٣،م ١٩٧٣( ويرى درويش      
يف ظل الظروف املعقدة، املتغرية والبالغة الدقة، ووفق وجهات نظر الفريق أو الفرد الذي 

د يف الوقت الذي اختذ فيه القـرار ،  صنعه أو اختذه يف إطار املوقع املعني، أو املوقف احملد
فكأن الظروف املكونة حمليط القرار، واالعتبارات املتعددة اليت تضم البيانات واملعلومـات  
واخلربات و االستشارات وأنواع السلوك وخمتلف القيم اليت حتكــم التنظـيم بصـورة    

اخلاصـة ـم    عـامة، والقائمني على اختاذ القرارات بصورة خاصة، والبواعث النفسية
كم اختيار القرار، كل ذلك وغـريه مـن   حيواألهداف والسياسات واملوقف املعني الذي 

العوامل اليت ال ميكن حصرها أو التنبؤ ا أو تسهم بصورة أو بأخرى يف مسـألة نسـبية   
  . رشد القرار، وبالتايل احتمال حدوث خطأ منه، أو خماطرة يف اختاذه أويف تنفيذه

يذكر أن علـى   Simonإىل أن ساميون ) ٧٥، م١٩٩١(النمر وآخرون كما يشري      
متخذ القرار أن يكتفي باحللول املقبولة بدالً من احللول املثالية، ألن قدرة اإلنسان قـدرة  
حمدودة وليست ائية، فهو ال يستطيع أداء أشياء كثرية يف وقت غري قادر على التعامل مع 

  . يف ذاكرته أو املوجودة يف بيئته جزء قليل من املعلومات املختزنة
العوامل املؤثرة يف عدم رشد القـرار ويـذكرها   ) ١٢٥ -١٢١،م١٩٩٩(وحيدد عطية 

  :كالتايل
حيث يتأثر إدراك الفرد بالقيم واالجتاهات واألفكار اليت يتمسك : قصور اإلدراك )١

  .ا
رهـا يف  نقص املعلومات املتوافرة حول املشكلة أو عدم دقتها نتيجـة لعـدم تواف   )٢

املنظمة أو لصعوبة احلصول عليها، أو أا تستغرق وقتاً طويالً لتوافرها، كمـا أن  



توفري هذه املعلومات ال يضمن بالضرورة دقتها، وصحتها بشكل تام مما يـنعكس  
على درجة رشد القرار، كما أنه يف حالة نقص املعلومات لن تزيد قرارات اإلدارة 

خربة املدير أو قدرته على احلـدس فإنـه ال    عن التخمني واحلدس، ومهما تكن
 . يستطيع االستغناء عن املعلومات يف اختاذ القرار

كفاءة نظام االتصال حبيث تصل املعلومات يف الوقت املناسب الستعماهلا يف اختاذ  )٣
 . القرار

العوامل اليت تؤثر يف مدى رشد القرارات ) ٤٣٣،م١٩٧٤( بينما حيدد درويش      
  : غري ، مبا يلييف جمتمع مت

صعوبة التنبؤ باملستقبل، ومبا ميكن أن يكون عليه املوقف متاماً يف اية كل مرحلة  )١
  . من مراحل التغيري

صعوبة التحكم يف عوامل التغيري، ويف مقدمتها التغيري العملي واالنفجار السـكاين   )٢
 .واملوارد املالية واإلمكانات املدنية

البشر وطاقام، وما ينجم عن ذلك من مشكالت  سرعة التغيري القاهرة إلمكانات )٣
 .اجتماعية واقتصادية

عدم وضوح فلسفة معينة تقدر عملية اختاذ القرارات والسماح مبمارسة التجربـة   )٤
 .واخلطأ يف التغيري

  
    :الدراسات السابقة : ثانیًا

  :توفر للباحث بعض الدراسات السابقة والتي تصنف إلى       
.                                                       التفضيل املهين  أ ـ دراسات تناولت 

  . دراسات تناولت اختاذ القرار –ب 
  
  
  
  
  



  :دراسات تناولت التفضیل المھني ) أ ( 
عن التنمية الصناعية واالختيـار املهـين دراسـة    ): م١٩٨٦(اهلادي  دراسة عبد) ١

ى حتديد موقف الشباب السعودي مـن العمـل   ميدانية للعوامل االجتماعية املؤثرة عل
  .الصناعي

هدفت الدراسة إىل التعرف على حمددات االختيار املهين وعوامله بني الشـباب يف        
وطبق الباحث استباينني أحدمها باألباء واآلخر خاص باألبناء على عينة . اتمع السعودي

من اآلباء وكانت ) ٢٥٢(الرياض وطالباً من طالب املرحلة املتوسطة ب) ٢٩٠(مكونة من 
  :نتائج الدراسة على النحو التايل

أن عملية االختيار املهين عملية مستمرة وأا من أهم القرارات اليت يتخذها الفرد   .١
  . كما أا تتأثر بعوامل ذاتية، وبيئية، واجتماعية، وثقافية، واقتصادية

الجتماعي، ومصادر املعرفـة يف  بينت الدراسة دور املكانة االجتماعية، والقبول ا .٢
 .عملية االختيار املهين

احلصول على وظيفة مناسبة ليست هدفاً أساسياً عن التعليم، سواء من وجهـة   .٣
 .نظر اآلباء أو األبناء

 . تطابق وجهات نظر اآلباء واألبناء حول املهن اليت يفضلوا .٤
 .بناءبينت الدراسة أن لآلباء دوراً يف اختيار مهنة املستقبل لأل .٥

عن العوامل املؤثرة يف اختيار طالب املدارس الثانويـة  ): م١٩٨٦(دراسة احلوثي ) ٢
  .ملهنهم، ويف اجتاهام حنو مهنة التعليم يف اجلمهورية العربية اليمنية

هدفت الدراسـة إىل معرفـة دوافـع طالب املرحـلة الثانوية يف اختيـار مهنهم،      
أعد الباحث استبياناً مكوناً من مخسة أجزاء لغرض الدراسـة،  .واجتاهام حنو مهنة التعليم

طالباً من طالب السنة الثالثة من املـدارس الثانويـة   ) ٥١٥(وطبقه على عينة مكونة من 
وقد بينت الدراسة أن اختيار الطالب ملهنته يتأثر مبدى احترام األب هلــذه  .مبدينة صنعاء

  .واملهين، واحترام اتمع للمهنةاملهنـة، كما يتأثر بالعامل االقتصادي 
  



عن التفضيل املهين دراسة مقارنة بـني اـتمعني   ): م١٩٨٧( دراسة عبد الفتاح ) ٣
  . السعودي واملصري

 .هدفت الدراسة إىل معرفة مدى أمهية العمر والثقافة واجلنس يف التفضيالت املهنيـة       
من اتمعني السعودي واملصري من ثالث ) ٩٨١(أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

  . طالب وطالبات ثانوية طالب وطالبات جامعة، وعاملني وعامالت: فئات هي
بينت الدراسة اخـتالف  . Holandاستخدم الباحث قائمة التفضيل املهين هلوالند      

  ات شخصيام، ونظرة اتمع الذي يعيشون فيهالتفضيالت املهنية باختالف قدرام، ومس
  . عن امليول الدراسية لدى طلبة اجلامعة): م١٩٨٩(دراسة العيسوي ) ٤

هدفت الدراسة إىل الكشف عن مدى معرفة الطالب بالقسم الذي اختاره ومستقبله      
لدراسـته  وأعد الباحث استبياناً بغرض مجع املعلومات . الوظيفي وأساليب واختيار القسم

طالب من أقسام خمتلفة ) ١٧١(على جانب بروفيل شخصي للطالب على عينة مكونة من 
  . جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالقصيم

وقد بينت الدراسة أن غالبية الطالب لديهم إملام كامل بتخصصـام الدراسـية ،        
ن من أهم أسـباب اختيـار   واملستقبل الوظيفي لتلك التخصصات، كما بينت الدراسة أ

كما كشفت الدراسة عـن أمهيـة   . ختصصام اجلامعية هي نصائح األهل ، واألصدقاء 
  .امليول ، والرغبات على اختيار نوع التخصص اجلامعي

عن احملددات االجتماعية واالقتصادية لالختيار املهـين  ): م١٩٨٩(دراسة حافظ ) ٥
  .ردراسة استطالعية لعينة من طالب جامعة قط

هدفت الدراسة إىل إلقاء الضوء على توجيهات الطالب حنو املستقبل املهين،وإدراكهم      
. املوضوعي، والذايت ألهم املعايري االقتصادية للحصول على وظيفة مناسبة بعد التخـرج 

واسـتخدام    .طالباً من طالب جامعة قطر) ١٧٧(أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
   .عده هلذا الغرضباحث استبياناً أال

وقد بينت نتائج البحث على أن من أهم العوامل املؤثرة على قرار اختيار الطالب هو      
 دمه الوظيفة من خدمة للمجتمـع املستقبل الوظيفي للتخصص الدراسي، يليه مدى ما تق

  .يلي ذلك العامل االقتصادي للوظيفة ومركزها االجتماعي



امل املؤثرة على اختيار نوع التعليم واملهنـة يف  عن العو): م١٩٩٣(دراسة لطفي ) ٦
  .مصر
هدفت الدراسة إىل معرفة األصول والعوامل االجتماعية وغري االجتماعية املؤثرة على      

اختيار نوع التعليم واملهنة، واجتاهات الطالب حنـو العمل املهـين اليدوي واجلسـمي،  
حنو املستقبل، استخدام الباحث االسـتبيان  ومعرفة الطموحات املهنية للطالبات وتوقعان 
  .والسجالت والوثائق كأدوات جلمع املعلومات

طالبة ميثلـه طالبـات   ) ١٣٠(طالبة و) ٢٦٩(أجريت الدراسة على عينة مكونة من      
طالبة ميثلن طالبات الثانوية العامة يف حمافظة بين سـويف مبصـر،   ) ١٣٩(الثانوية الفنية، 

  :وبينت النتائج اآليت
اخنفاض مستوى تعليم آباء طالبات التعليم الصناعي باملقارنة مبستوى تعليم آبـاء   .١

  . طالبات التعليم العام
 .إن املستوى االجتماعي واالقتصادي من أهم العوامل املؤثرة يف االختيار املهين .٢
إنه كلما ارتفع املستوى الطبقي لألسرة كلما زادت التطلعات الختيار املهنة ذات  .٣

 .نة العاليةاملكا
العوامل النفسية واالجتماعية املـؤثرة علـى    عن: )هـ١٤١٤(دراسة الغامدي )  ٧

  .التفضيل املهين
يف مدينـة  ) العلمي واألديب( اقتصرت الدراسة على عينة من طالب املرحلة الثانوية      

ي م الباحث مقياس التفضيل املهين للشناوواستخد. طالباً) ١٩٢(الرياض ، وبلغ عددهم 
، وقائمـة تقـدير   )هـ١٤٠٥(وقائمة أيزنك للشخصية للشناوي وخضر ) هـ١٤٠٥(

  :وجاءت النتائج كالتايل) هـ١٩٨٩( يالذات للشناوي والدمياط
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني أبعاد مقياس التفضيل املهـين وتقـدير   _ ١

  .الذات
د الواقعي والبعـد التقليـدي   توجد عالقة سالبة دالة إحصائياً بني االنبساط والبع_ ٢

 .والبعد البحثي من مقياس التفضيل املهين
  .ال خيتلف التفضيل املهين ألفراد العينة باختالف مستوى تعليم الوالدين_ ٣



عن االختيار املهين وعالقتـه بـبعض العوامـل    ): هـ١٤١٥(دراسة العصيمي ) ٨
  . دينة الرياضاالجتماعية واالقتصادية لدى طالب الصف الثالث الثانوي مب

هدفت الدراسة إىل التعرف على املهن األكثر اختياراً لدى الطالب وعالقته بالعوامل      
طبـق الباحـث   و. االجتماعية واالقتصادية، ومدى اختالفها باختالف الشعب الدراسية

طالباً من طـالب الصـف   ) ٤٦٠(خاصة جلمع املعلومات على عينة مكونة من  استبانه
  :مبدينة الرياض، توصلت الدراسة إىل النتائج التالية الثالث ثانوي

أبرز العوامل االجتماعية املرتبطة باختيار الطـالب للمهـن هـي األسـرة مث     _ ١
  . األصدقاء

أبرز العوامل االقتصادية املرتبطة باختيار الطالب للمهن هـي دخـل املهنـة    _ ٢
 . وحوافزها

الدراسية املختلفة إزاء العوامـل  وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب الشعب _ ٣
  .االجتماعية ، واالقتصادية املتعلقة باالختيار املهين

عن التفضيالت املهنية والصفات الشخصية لطالب ): م١٩٩٥(دراسة آل ناجي ) ٩
  .جامعة امللك فيصل وعالقتها بالتحصيل األكادميي

دم الباحـث قائمـة   اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة كليات اجلامعية، واسـتخ      
  :الرحيم خبيت وجاءت النتائج كالتايل هوالند للتفضيل املهين من إعداد عبد

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف التفضيالت املهنيـة يف مجيـع   _ ١
  . الكليات

ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً بني التفضيالت املهنية والتحصيل األكادميي _ ٢
 . د عينة الدراسةلدى أفرا

عن التفضيالت املهنية لطالب الصـف الثالـث   ): هـ ١٤١٩(دراسة امللحم ) ١٠
  .الثانوي العام يف ضوء التخصص الدراسي واملستوى االجتماعي الثقايف

هدفت الدراسة إىل الكشف عن الفروق يف التفضيالت املهنية بني طلبة قسم العلـوم       
بالصف الثالث الثانوي يف ضـوء التخصـص الدراسـي    الطبيعية وقسم العلوم الشرعية 



طالباً ) ٢١٤(وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من . الثقايف -واملستوى االجتماعي 
  .هـ ١٤١٧طالباً ختصص علوم شرعية باإلحساء للعام ) ١٥١(ختصص علوم طبيعية و

 د عبـد مـن إعـدا  ) VPI( واستخدم الباحث قائمة التفضيل املهـين هلوالنـد        
اجلـواد ، وقـد    وقائمة املستوى االجتماعي والثقايف حملمود وليلى عبد) م١٩٨٧(الفتاح

كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً يف التفضيالت املهنية تعزي إىل التخصص 
الدراسي لصاحل طلبة العلوم الطبيعية،وعن عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف    

ي للمستوى االجتماعي ـ الثقايف، كذلك عدم وجود فروق دالـة   التفضيالت املهنية تعز
  .إحصائياً يف التفضيالت املهنية تعزي ملتغريي التخصص واملستوى االجتماعي

ل إىل معرفة العالقة بني االختيـار  استهدفت التوص): م٢٠٠٢(سة برغوث درا) ١١
  .املهين والعملية التوافقية اإلجيابية لطلبة الكلية احلربية

سنة ) ٢١-١٧(طالب من الكلية تراوحت أعمارهم بني ) ١٠٠(وتكونت العينة من       
وجود عالقة بني كل من االختيار املهـين والسـمات الشخصـية    : وكانت أهم النتائج

  .والقدرات العقلية وبني العملية التوافقية اإلجيابية
  
  :دراسات تناولت اتخاذ القرار) ب ( 

مشاركة عضو هيئة التدريس يف عملية صنع  عن): م١٩٨٥( دراسة فائقة سنبل) ١
  .القرار اجلامعي جبامعة أم القرى

هدفت الدراسة إيل حتديد مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القـرى يف       
، الدرجة العلميـة ، اجلنسية، اجلنس(باختالف متغريات الدراسـة ، صناعة القرار اجلامعي

العوائق اليت قد تؤدي إيل إحجام عضو هيئـة التـدريس إيل    إضافة إىل تشخيص) اخلربة
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ملعرفـة  . املشاركة يف صنع القرارات اجلامعية

وقامـت الباحثـة   ، وجهات نظر أفراد الدراسة حول املشاركة يف صنع القرار اجلـامعي 
عضواً وانتهت الدراسة ) ٦١٥(راسةوقد مشلت عينة الد، بتصميم استبانه خاصة بالدراسة

تأكيد أعضاء هيئة التدريس علي أم يشاركون يف صنع :من أمهها، إيل العديد من النتائج
وال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية يف   ، القرارات األكادميية املرتبطة باملواد الدراسية

صـنع القـرارات   ترتيب درجة األمهية بني أعضاء هيئة التدريس على أم يشاركون يف 



وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ترتيب درجة ، األكادميية املرتبطة باملواد الدراسية
جبامعة أم القرى يف كل من البعـد  ) ذكور و إناث (األمهية بني أعضاء هيئة التـدريس 

لكلي بينما توجد فروق دالة إحصائيا يف البعد األكادميي واموع ا، اإلداري والبعد املايل
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعة أعضاء هيئـة  . لدى العينة الكلية للدراسة

وال ، متارس العمل اإلداري لصاحل اموعة اليت متـارس العمـل اإلداري   ال التدريس اليت
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسة ذات األعمار الزمنية واخلـربات  

  .لفةالتدريبية املخت
عن الشباب السعودي والتعليم الصـناعي دراسـة   ): هـ١٤٠٦(دراسة البداح ) ٢

  .اجتماعية للعوامل املؤدية إىل التحاق الشباب باملدارس، واملعاهد الصناعية
هدفت الدراسة إىل معرفة أهم العوامل املؤدية إىل التحاق الشباب السعودي باملدارس      

بياناً صممه لغرض الدراسة على عينة مكونـة مـن   تاس وطبق الباحث. والعاهد الصناعية
وبينت نتائج  الدراسة وجود تأثري لألهـل ،  . طالباً من طالب املعاهد الصناعية) ٣٠٠(

واألصدقاء ، ووسائل اإلعالم ، والعوامل املؤثرة على قرار التحـاق الطالـب باملعاهـد    
ة التأثري يف قرار الطالب، كما وكانت املدرسة حتتل املركز األخري من حيث قو، الصناعية

  . بينت الدراسة وجود اجتاه سليب لدى اتمع حنو العمل املهين
عن اختبار فاعلية برنامج إرشاد مهين مجعي يف متغريي ): م١٩٨٦(دراسة جروان ) ٣

  .النضج املهين واختاذ القرار املهين
ين الثانوي بفرعية العلمي طالباً من طلبة الصف الثا) ١٤٧(تكونت عينة الدراسة من      

ومقياس ، Critesواستخدم الباحث كل من مقياس النضج املهين لـ كرايتس . واألديب
لقياس متغري اختـاذ   Heppner and pettersonحل املشكالت لـ هبنر وبيترسن 

وبعد رصد نتاج الطلبة على االختبار القبلي والبعدي قام بتعريض اموعـة  . القرار املهين
  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية، يبية لربنامج إرشاد مجعي مهينالتجر

البعدي بالنسبة ملتغري القرار املهـين   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على االختبار_ ١
  .تعود للربنامج اإلرشادي يف اموعة التجريبية

  .الدراسيمل يظهر أثر ذو داللة للتفاعل بني املعاجلة وفروع التخصص _ ٢



  .عن تسرب الطالب من الكليات التقنية بالسعودية): هـ ١٤١٥(دراسة ملة ) ٤
هدفت الدراسة إىل معرفة أسباب تسرب الطالب من كليات التقنية واجتاهات هؤالء      

واختار الباحـث  . الطالب املتسربني، ومدى معرفة الطالب املتسربني بأمهية التعلم التقين
طالباً من الطالب املتسربني والذين تطوعوا هلذه الدراسة ، وقـد  ) ١٢٨(عينة مكونة من 

وبينت نتائج الدراسة تأثري املكانة االجتماعية على . صمم الباحث استبياناً لغرض الدراسة
عملية اختيار الطالب لتخصصه الدراسي، وتأثري مقرر الدراسة يف عملية تسرب الطالب، 

يل الدراسـي، وهـذا يشـري إىل دور العوامـل     واملستوى االقتصادي، ومستوى التحص
  .االجتماعية، ودور العوامل األسرية على قرار اختيار الطالب لتخصصه الدراسي

لتعـرف علـى مصــدر    عن ا): م١٩٩٥( دراسـة مسيحة توفيق وسليمان) ٥
  .وعالقته بالقدرة على اختاذ القرار) داخلي ـ خارجي( الضبـط 

( ف على الفروق يف كـل مـن مصـدر الضبــط  هدفت الدراسـة إىل التـعر     
( ، والقدرة على اختـاذ القرار لدى عينة مـن طـالب اجلامــعة   )داخلي ـ خارجي 

وتكونت عينة الدراسة . من ثالث ثقافات خمتلفة قطر، ومصر، وأستراليا) ذكور ـ إناث 
القدرة على اختاذ طالباً وطالبة باملرحلة اجلامعية، وقد استخدم الباحثان اختبار ) ٣٠٠(من 

إعداد فاطمة حممـد حسـني،   ) مواقف من احلياة(القرار لطلبة املرحلتني الثانوية واجلامعية
وبيـت  . ترمجة عالء كفايف Rotterومقياس مصدر الضبط الداخلي ـ اخلارجي لروتر  

لدى عينة مصـر،  ) داخلي ـ خارجي ( نتائج الدراسة وجود ارتباط بني مصدر الضبط 
أن الذين لديهم قدرة عالية على اختاذ القرار لديهم ثقة كبرية يف قـدرام   وهذا يشري إىل

الشخصية، ويف مهارام اليت يعتربون أا هي اليت حتدد وجودهم، كذلك فإن منخفضي 
القدرة على اختاذ القرار يعتقدون أن سلوكهم هو الذي جيب أن حيدد نوع التـدعيمات  

، )خـارجي _ داخلي(ئج الدراسة اخلاصة مبصدر الضبط وهذا ما أكدته نتا، اليت ينالوا
بينما مل يكن هناك فروق دالة بالنسـبة  ، وكان ملتغري اجلنس واجلنسية فروق دالة إحصائياً

  . الختاذ القرار
  
  



    (Nadya & Sarah, 1996) دراسة نادية وسار) ٦
وقـد  . ذ القرار املهينهدفت الدراسة إيل ترمجة واستخدام مقياس الفعالية الذاتية واختا     

  .طالب يف املرحلة اإلعدادية) ٧٥٠(تكونت عينة الدراسة من 
أوضحت و .مقياس االتصال املهينو، استخدمت الباحثتان مقياس فعالية الذات العامة     

فعالية الذات العامة غالباً ما تكون مرتبطة بدرجة مرتفعـة بأهـداف   : نتائج الدراسة أن
  .وقعات نتائج اختاذ القرار املهيناملهين أكثر من ارتباطها بتوأغراض اختاذ القرار 

   ) (Whiston ,1996دراسة ويستون ) ٧
وحتديـد أي  ، هدفت الدراسة إيل التعرف على العالقة بني أمناط التفاعل األسـري      

قرارات األمناط مرتبطة باختاذ القرارات املهنية والعوامل املرتبطة بالفعالية الذاتية يف اختاذ ال
  .املهنية

) ١٠٧(فرداً يف مرحلة التخرج من اجلامعة منـهم  ) ٢١٤(وقد تكونت عينة الدراسة من 
  .إناث) ١٠٧(، ذكور
ومقياس الفعالية الذاتيـة  ، ومقياس القرار املهين، استخدم الباحث مقياس بيئة األسرة     

  .عند اختاذ القرارات املهنية
عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بـني أمنـاط   هناك : أوضحت نتائج الدراسة أن     

التفاعل األسري املتمثل يف التهيئة اإلدراكية والثقافية وإدراك أفراد العينة للفعالية الذاتيـة  
كما توجد عالقة ارتباطيه سالبة ذات ، فيما يتعلق بقدرم على استخدام القرارات املهنية

 األسرة لتحقيق اإلجناز والفعالية الذاتية فيمـا  داللة إحصائية بني متغريات االستقاللية يف
كما أن التحكم وشدة التنظيم داخل األسرة يؤثر بشـدة علـى   ، يتعلق بالقرارت املهنية

كما أن لديهن احلاجة إىل الدعم ، اإلناث حني يكون املطلوب منهن اختاذ قرار مهين معني
  .واملساندة عند اختاذهن هلذا القرار املهين

  
  



عن العوامل املؤثرة على قـرار الطالـب االلتحـاق    ): م١٩٩٧(ة احملبوب دراس) ٨
ل يف كليات جامعة امللك فيصـل  باجلامعة من وجهة نظر عينة من طالب املستوى األو

  .حساءباإل
. هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة على قرار الطالب االلتحاق باجلامعة     

طالباً مـن طالب املسـتوى األول باجلامعــة،   ) ٢٠٠(وتكونت عينة الدراسـة من 
واستخدم الباحث قائمة األسباب للذهاب إىل الكلية من إعداد دول وداجيمان وتغطـي  

عامالً ألسباب االلتحاق باجلامعة، وكذلك استخدم قائمة خصائص اجلامعة مـن  ) ١٢(
عوامل املؤثرة يف قرار وكشفت نتائج الدراسة أن ال. متغرياً) ١٨(إعداد تراستهامي وتغطي 

الطالب االلتحاق باجلامعة هي العوامل الذاتية واملهنية، واالجتماعية، واألسرية، واملعلمني، 
كما بينت نتائج .وكانت أهم العوامل هي الذاتية واملهنية واالجتماعية. واملؤسسة التعليمية

العوامل املـؤثرة يف  الدراسة عدم وجود فروق يف تصورات األقسام العلمية والنظرية حنو 
االلتحاق باجلامعة، وفروق دالة لصاحل األب املتعلم، وعـدم وجـود تـأثري للعوامـل     

  .العمر، احلالة االجتماعية، ومكان السكن: الدميوجرافية التالية 
مقارنة بني دور كل من الوالدين واألصدقاء يف  عن ):هـ١٤١٨( دراسة العزام ) ٩

  .ملراهققرارات املراهق من وجهة نظر ا
هدفت الدراسة إىل الكشف عن الفروق بني دور كل من الوالـدين واألصـدقاء يف        

القرارات اليت يتخذها املراهق من وجهة نظر املراهق باختالف جماالت القرارات واختالف 
الثانويـة،  طالباً من املرحلتني املتوسطة و) ٤٩٨(وتكونت عينة الدراسة من . الفئة العمرية
وبينـت الدراسـة أن دور   . دف مجع املعلومات لدراسـته  لباحث استبانهوقد صمم ا

الوالدين أقوى من دور األصدقاء يف قرارات املراهق بشكل عام، وأن دور الوالدين كـان  
  .أكثر تأثرياً على قرار املراهق من األصدقاء يف جمال االختيار التعليمي واملهين

   )  (Luzzo et al ,1999دراسة لوزو وآخرين ) ١٠
هـدفت الدراسـة إىل   . حول اختاذ القرار املهين والفعالية الذاتية لدى طالب اجلامعة     

  . التعرف على العالقة بني اختاذ القرار املهين والفعالية الذاتية



اسـتخدم  . طالباً وطالبة يف املرحلة اجلامعيـة ) ٢٣٤(وقد تكونت عينة الدراسة من      
  .ومقياس الفعالية الذاتية عند اختاذ القرار املهين، رارالباحثون مقياس اختاذ الق

طالب اجلامعة الذين اخنفضت درجام على الفعاليـة  : أوضحت نتائج الدراسة أن     
كما أنه ال توجد فروقاً ذات داللة إحصائية ، مترددين عند اختاذ القرار املهين االذاتية كانو

  .بني اجلنسني يف الفعالية الذاتية
  Connor et al) (2001,راسة كونر وآخرين د) ١١

هدفت الدراسة إىل التأكد من أن العامل االقتصادي ليس عامالً مهماً وليس السبب       
 ستبانهوأعد الباحثون ا. األساسي والوحيد يف توجيه الطالب الختيار نوع الدراسة واملهنة

الب املقاطعات الربيطانية طالباً من ط)١٩٢٥(لغرض الدراسة، وطبق على عينة مكونة من 
طالب من الطالب املهيئني لاللتحاق والراغبني يف االلتحاق بالتعليم ) ٢٢٣(وويلز، منهم 

طالب من الطالب ذوي املستويات االجتماعية العليا ) ١٦٠٠(، و)ما بعد الثانوي( العايل 
يا ـدف املقارنـة،   والدنيا امللتحقني بالتعليم العايل، وقد مت أخذ عينة من اتمعات العل

وكانت نتائج .طالباً من الطالب الذين مل يلتحقوا وليس هلم رغبة يف االلتحاق ) ١١٢(و
  :الدراسة فيما خيص البحث احلايل على النحو التايل

أثبتت نتائج الدراسة أن من األسباب الداعية إىل عدم االلتحـاق بالدراسـات   _ ١
  . اجلامعية عوامل ذاتية شخصية

العوامل املؤثرة لاللتحاق بالدراسات اجلامعية هم األسرة، واألصدقاء  كما أن من _ ٢
  .أن لألصدقاء، واألسرة تأثرياً على حتديد أو توجيه القرارات اليت يتخذها الطالب

عن فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارة اختـاذ  ): م٢٠٠٢(، دراسة رندا سهيل -١٢
لثانوي دراسة ميدانية شبة جتريبية يف مدارس القرار لدى عينة من طلبة الصف األول ا

  .مدينة دمشق
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر برنامج تدرييب على تنمية مهارة اختاذ القـرار املهـين        

  .وكذالك التعرف على دور عامل اجلنس 



وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوي مهارة اختاذ القرار      
لطلبة الذين تدربوا على الربنامج يف اموعة التجريبية وبني الطلبة الذين مل يتـدربوا  بني ا

  .هذه الفروق كانت لصاحل اموعة التجريبية. على الربنامج يف اموعة الضابطة
أساليب التفكري وعالقتها باختاذ القـرار لـدى    عن): م٢٠٠٢(دارسة السبيعي  )١٣

   .كومية مبحافظة جدةعينة من مديري اإلدارة احل
من مديري اإلدارات احلكومية مبحافظـة جـدة   ) ١٠٩(تكونت عينة الدراسة من      

واستخدام اختبار أساليب التفكري ومقياس اختاذ القرار وانتهت الدراسة إىل العديـد مـن   
أن أساليب التفكري املفضلة لدى العينة هي أسلوب التفكري التحليلـي مث  : النتائج من أمهها

وكشفت الدراسة عن بروفيل التفكري املفضل وهو الربوفيل أحادي ، أسلوب التفكري املثايل
وتوجد عالقة ارتباطيه سالبة دالة بني اختاذ القرار وكـل مـن   ، )التحليل ، املثايل( البعد 

، وتوجد عالقة ارتباطيه موجبة غري دالة مع الـتفكري املثـايل  ، التفكري الواقعي والتحليلي
وال توجد فـروق  ، قة ارتباطيه سالبة غري دالة بني اختاذ القرار والتفكري العلميوتوجد عال

ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة يف أساليب التفكري واختـاذ القرار تبعـا ملـتغريات    
وال توجد فروق بـني عينـة   ، )اخلربة ، املستوى التعليمي، التخصص، العمر( الدراسة 

  .ار تبعا الختالف أساليب التفكريالدراسة يف اختاذ القر
  

  :التعليق علي الدراسات السابقة
، من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة وجد هناك تنوع يف أهـدافها          

وفيما يلي ، ومدى عالقتها بالدراسة احلالية ، ونتائجها ، وأدواا ، ومنهجيتها ، وأمهيتها 
  : عرضاً لذلك 

فاختلفت أغلـب  ،  أهدافها تبعاً ألهداف الباحثنيلسابقة يفاختلفت الدراسات ا .١
احلالية حيث تناولت بعض الدراسات  ت السابقة يف أهدافها مع الدراسةالدراسا

، )م١٩٨٦(دي السابقة التفضيل املهين وعالقته ببعض املتغريات كدراسة عبد اهلا
 ولطفـي ، )م١٩٨٩(وحـافظ  ، )م١٩٨٧(وعبد الفتاح ، )م١٩٨٦(واحلوثي 

) م١٩٩٥(وآل ناجي  ،)م١٤١٥(والعصيمي ، )م١٤١٤(الغامدي و، )م١٩٩٣(



كما تناولت الدراسات السـابقة  ) .  م٢٠٠٢(وبرغوت  ،)م١٤١٩(وامللحم ، 
جـروان  ، ) م١٩٨٥(اختاذ القرار وعالقته ببعض املتغريات كدراسة فائقة سنبل 

و ، ) م١٩٩٦(ونادية وسارة ، )م١٩٩٥(ومسيحة توفيق وسليمان ،  )م١٩٨٦(
وآخرين  وولوز) م١٤١٨(والعزام ، ) م١٩٩٧(واحملبوب ، ) م١٩٩٦(ويستون 

والسبيعي ، ) م٢٠٠٢(ورندا سهيل ، ) م٢٠٠١(وكونر وآخرون ، ) م١٩٩٩(
 .) م٢٠٠٢(

، لقد تباينت عينات الدراسات السابقة من باحث آلخر تبعاً لنوع املسـتجيب   .٢
ريس واملـدراء واملـوظفني   كما تنوعت عينات دراستها من أعضاء هيئة التـد 

ومن الدراسات اليت تناولت الطـالب  ، والطالب سواء يف اجلامعات أو املدارس 
) م١٩٨٩(والعيسوي ، ) م١٩٨٧(اجلامعيني كعينة لدراستها دراسة عبد الفتاح 

) م١٩٩٥(ومسيحة توفيق وسليمان ) م١٩٩٥(وآل ناجي ، ) م١٩٨٩(وحافظ ، 
 ) .م١٩٩٩(ولوزو وآخرين ، ) م١٩٩٧(واحملبوب ، ) م١٩٩٦(ويستون ، 

تنوعت األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقة فمنها ما استخدم االسـتبانات   .٣
املعدة من قبل الباحثون لغرض دراسام باستثناء بعض الدراسات اليت استخدمت 

و ) هـ١٤١٤(والغامدي ، ) م١٩٨٧(مقاييس معدة مسبقاً كدراسة عبد الفتاح 
ومسيحـة  ) م١٩٨٦(وجـروان  ، ) هـ١٤١٩(وامللحم ،  )م١٩٩٥(آل ناجي 

، ) م١٩٩٦(و ويستون ، ) م١٩٩٦(ونادية وسارة ، ) م١٩٩٥(توفيق وسليمان 
 ) .م١٩٩٩(ولوزو وآخرين ، ) م١٩٩٧(واحملبوب 

 .تنوعت نتائج الدراسات السابقة من دراسة ألخرى  .٤
ولت التفضـيل  وعلى الرغم من أن هناك عدداً ال بأس به من الدراسات اليت تنا .٥

املهين واختاذ القرار كالً على حدة أو مع مـتغريات أخـرى إال أن الدراسـات    
السعودية تعد قليلة حول دراسة بعض مهارات التفضيل املهين واختاذ القرار كـالً  

 .على حدة أيضاً
اهتمت معظم دراسات اختاذ القرار يف اململكة العربية السعودية باختاذ القرار مـن   .٦

 ) م٢٠٠٢(ودراسة السبيعي ، ) هـ١٤١٥(ة مثل دراسة فائقة سنبل وجهة إداري



ال توجد دراسات تناولت التفضيل املهين واختاذ القرار لدى عينة مـن طـالب    .٧
 . الكليات املهنية  ومن هنا تكتسب هذه الدراسة أمهية خاصة يف امليدان التربوي

 :استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف .٨
متت االستفادة من األدوات اليت طبقت يف الدراسـات  أداة الدراسة حيث   -  أ

 .السابقة
من بعض الدراسات السابقة يف استخدامها للمنهج الوصفي باعتباره املنهج   - ب

 .املالئم للدراسات اإلنسانية
، يف املعاجلات اإلحصائية املستخدمة واليت متثلت يف املتوسطات احلسـابية   - ت

وعليه ميكـن  . والعالقة االرتباطية، )ت(واختبار ، وحتليل التباين األحادي
القول أن الدراسات السابقة هلا دور مهم يف تعزيز الدراسة احلالية وإنضاج 

رغم وجـود بعـض االختالفـات يف األهـداف واألدوات     ، مساراا
وإن لتنوع الدراسات السابقة وتناوهلا جوانب كـثرية قـد   ، واألساليب

، بالتفضيل املهين من جهـة أكسب الباحث سعة يف االطالع فيما يتعلق 
 .وفيما يتعلق باختاذ القرار من جهة أخرى

  
  :فروض الدراسة

  :على ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة صاغ الباحث الفروض التالية     
  . توجد عالقة بني التفضيل املهين واختاذ القرار_ ١
حافظة جدة يف التفضيل ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية مب_ ٢

 . املهين واختاذ القرار
بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية_ ٣

 .التفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للمستوى الدراسي 
بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية_ ٤

  .اذ القرار تبعاً للتخصص الدراسياختهين والتفضيل امل



بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف  ـ ال توجد فروق ذات دالله إحصائية٥
  .اذ القرار تبعاً للسناختالتفضيل املهين و

 
    

  



  
  
  
  

    

  الفصـــل الثـالث
  إجــــراءات الدراســـــةمنهج و

  
  

 .منهج الدراسة - 
 .جمتمع الدراسة - 
 .اسةعينة الدر - 
 .أدوات الدراسة - 
 .األسلوب اإلحصائي - 



  :إجراءات الدراسةمنھج و
  :منهج الدراسة: أوالً 
، وهـو يهـتم   Descriptive Methodقام الباحث باستخدام املنهج الوصفي      

بدراسة الظاهرة كما هي يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كمياً أو 
الكيفي يصف لنا الظاهرة ويصف لنا خصائصها، أما التعبري الكمي وصفاً كيفياً، فالتعبري 

رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مـع الظواهر األخـرى 
  ).٢٤٧: ٢٠٠٥عبيدات وآخرون،(

  : جمتمع الدراسة: ثانياً
والكلية الصحية مبحافظة مت اختيار جمتمع الدراسة من الطالب امللتحقني بالكلية التقنية      

يوضح توصيف عينة الدراسـة  ) ٢، ١(وجدول رقم . هـ١٤٣١/هـ١٤٣٠جدة لعام 
  .لكلية العلوم الصحية والكلية التقنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )١(جدول                                                
  هـ١٤٢٩/١٤٣٠بيان بأعداد طالب كلية العلوم الصحية للبنني للعام الدراسي 

  التخصص  السنة

وى
ست

الم
  

  التعليم الصباحي
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  التعليم الموازي
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  تمهيدي  األولى
٤  األول  ٠        األول 

٧
    ٤٧ 

 ٢٧     ٢٧  الثاني ١٣٧ ٢ ١٣٥    الثاني

١٣        المجموع 
٥  

٤    ١٣٧  ٢
٧  

    ٤٧  

  الثانية

 ٢٨ ١ ٢٦ ١  الثالث ٢٨   ٢٨    الرابع   طب طوارئ

 ٢٥   ١٩ ٦  الثالث ٣٦   ٣٥ ١  الرابع   صيدلة

  ٢١  ٦  ١٨    الثالث  ٢٢    ٢٢    الرابع   عمليات 
  ٣٥    ٣٠  ٥  الثالث  ٣٦    ٣٦    الرابع  مختبر 

  ٠        الثالث  ٠        الرابع   صحة عامة 
١٢  ١      عالمجمو

١  
  ١    ١٢٢

٢  
١٠٩  ٤  ٩٣  

 ٢١  ٢١   الخامس ٢٠   ١٩  ١   سالساد  طب طوارئ  الثالثة 
 ١٩   ١٩  الخامس ١٩   ١٩  السادس   صيدلة

  ٢      ٢ الخامس  ١٣    ١٣   السادس   عمليات 
  ٢٢    ٢٢   الخامس  ١٦    ١٦   السادس   مختبر 

  ٠       الخامس  ١٣    ١٣   السادس   صحة عامة 
  ٦٤    ٦٢  ٢    ٨١    ٨٠  ١      المجموع

  االمتياز

 ٠     السابع ٠       السابع   طب طوارئ

 ٢٦   ٢٦  السابع ٠     السابع   صيدلة

  ٢٢    ٢٢   السابع  ٠       السابع   عمليات 
  ٣٣    ٣٣   السابع  ٠       السابع   مختبر 

         السابع  ٠       السابع   صحة عامة 
  ٨١    ٨١      ٠            المجموع
  ٣٢٨  ٤  ٨٢٣٦    ٣٤٠  ٣٣٢  ٢      اإلجمالي

  )٦٦٨( إجمالي عدد الدارسين بالكلية 
٦٦٨  



  )٢(جدول 
  هـ١٤٢٩/١٤٣٠بيان بأعداد طالب الكلية التقنية للعام الدراسي 

العام 
  القسم  الدراسي

تقنية 
  كهربائية

تقنية 
  مركبات

تقنية 
  إنتاج

تقنية 
  تربيد

تقنية 
  مدنية

تقنية 
  حماسبة  معمارية

إدارة 
  موعا  سياحة  فندقه  تسويق  مكتبية

الفصل   ١٤٢٩
  ١١١٨  ١٠٤  ٧١  ١٠٦  ١٧٩  ١٠٥  ٣٧  ٧٣  ١٠٨  ١١١  ١١١  ١١٣  األول

الفصل   ١٤٣٠
  الثاين

١٠٦٥  ٣٤  ٣٨  ٨٤  ١٤٣  ١٤٦  ٥٦  ٥١  ١١٣  ١٥١  ١٢٧  ١١٧  

  
  :  عينة الدراسة: ثالثاً
طالباً ) ١٨٠(مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من بني طالب الكلية التقنية      

طالباً، اليت مشلت اختبار التفضيل املهين، واختبار اختاذ القرار ) ١٨١(حية والكلية الص
  .توزيع أفراد العينة تبعاً ملتغريات الدراسة) ٥,٤,٣(ويوضح جدول رقم . ب،بصورتيه أ

  )٣(جدول 
  توزيع أفراد العينة وفقاً ملتغريات الدراسة                        

    ٣٦١=ن    

  المجموع  الكلیة الصحیة  نیةالكلیة التق  المتغیرات
  %  ك  %  ك  %  ك

  السن 

١٩-١٨  
٢٠  

٢٢-٢١  
٢٩-٢٣  

١٦  
٥٤  
٦٨  
٤٢  

٨.٩  
٣٠.٠  
٣٧.٧  
٢٣.٣  

٢٨  
٨٨  
٥٥  
١٠  

١٥.٥  
٤٨.٦  
٣٠.٤  
٥.٥  

٤٤  
١٤٢  
١٢٣  
٥٢  

١٢.٢  
٣٩.٢  
٣٤.١  
١٤.٥  

  %١٠٠  ٣٦١  %١٠٠  ١٨١  %١٠٠  ١٨٠    المجموع     

المستوى 
  الدراسي

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

٦٨  
٥١  
٣٨  
١٦  
٧  

٣٧.٨  
٢٨.٣  
٢١.١  
٨.٩  
٣.٩  

٨٥  
٤٠  
٣١  
١٢  
١٣  

٤٧.٠  
٢٢.١  
١٧.١  
٦.٦  
٧.٢  

١٥٣  
٩١  
٦٩  
٢٨  
٢٠  

٤٢.٤  
٢٥.٢  
١٩.١  
٧.٨  
٥.٥  

  %١٠٠  ٣٦١  %١٠٠  ١٨١  %١٠٠  ١٨٠    المجموع
يف % ٤٩.٩يتضح من اجلدول السابق أن عينة الدارسني يف الكلية التقنية متثل نسبة      

  %. ٥١.١ةحني أن عينة الدارسني يف الكلية الصحية متثل نسب
  



  )٤(جدول 
  عينة الكلية التقنية حسب التخصص الدراسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٥(جدول 

  عينة الكلية الصحية حسب التخصص الدراسي 
  
  
  
  
  
  

  :أدوات الدراسة
  : يف هذه الدراسة مقياسني، مهااستخدم الباحث       
   :مقياس التفضيل املهين: أوالً 
وعند ، مقياس التفضيل املهين هو أحد قوائم الشخصية اليت تتضمن موضوعات مهنية      

، واملهن الـيت ال حيبـها    حيبها تطبيق هذا املقياس على فرد ما فإنه يقوم بتحديد املهن اليت
الكثرية اليت يقيسها املقياس ومـدى واسـعاً مـن    ويتضمن املقياس الصفات الشخصية 

  %  ك  التخصص
  ٩.٤  ١٧  كھرباء
  ٢.٨  ٥  میكانیكا

  ٧.٢  ١٣  تبرید وتكییف
  ١٩.٤  ٣٥  محاسبة

  ٢.٢  ٤  إدارة مكتبیة
  ٤٣.٣  ٧٨  تسویق

  ٠.٦  ١  ھندسة مدنیة
  ٥.٠  ٩  إنتاج

  ٢.٢  ٤  تقنیة مدنیة
  ٧.٨  ١٤  إدارة فنادق
  %١٠٠  ١٨٠  المجموع

  %  ك   التخصص الدراسي
  ١٣.٨  ٢٥  طوارئ  
  ٢٨.٢  ٥١  تمریض

  ١٨.٢  ٣٣  عملیات جراحیة 
  ٢٢.٧  ٤١  صیدلة 

  ٩.٩  ١٨  مختبرات 
  ٧.٢  ١٣  صحة عامة 

  %١٠٠  ١٨١  المجموع



ويفضل استخدام هذا املقيـاس  ، املعلومات اليت ترتبط بعالقات الشخص وميوله وقدراته 
  . مع طالب املرحلة الثانوية وطالب الكليات واجلامعات والراشدين العاملني 

وهو مـن     John L , Hollandهوالند . صمم هذا املقياس يف األصل جون ل      
  : ويفيد هذا املقياس يف ، عبارة ) ١٦٠(وحيتوي على ، ) م١٩٨٧(عبد الفتاح  إعداد

 .تقدير امليول املهنية  .١
 .اكتشاف امليول املهنية لدى طالب املرحلة الثانوية وطالب الكليات واجلامعات  .٢

األسـئلة   يقوم املفحوص بقراءة املهنة من ورقـة ، ويطبق هذا املقياس فردياً أو مجعياً      
  .ق  أمساء املهن يف ورقة األسئلةمتبعاً التعليمات اليت تسب ويسجل أجابته يف ورقة اإلجابة

والحظ الباحث أن هذه العبارات معظمها غري مناسب لتطبيقه على اتمع السعودي      
  :وذلك للمربرات التالية 

  ).م١٩٨٧(قدم املقياس حيث وضع عام  )١
  .ق على اتمع السعوديعباراته غري مناسبة للتطبي )٢
  .طول املقياس يف عباراته )٣
 .الكبري للمهن يف العصر احلايلالتطور والتغيري  )٤
م مـع  حلالية إىل إعداد مقياس يـتالء ومن منطلق املربرات السابقة و حلاجة الدراسة ا     

حيث قام الباحث باالستفادة من  مقياس التفضيل املهـين  ، تساؤالت وأهداف الدراسة 
  :هوالند يف التايل . ل جلون 
  .املقياس األساسي يف بعض عباراته )١
  .أراء بعض املختصني يف علم النفس )٢
  .اإلطار النظري والنظريات العلمية يف جمال التفضيل املهين )٣
ـ ١٤٠٥(بعض املقاييس مثل مقياس التفضيل املهين للشناوي  )٤ والكتـب  ، ) هـ

سـيكولوجية  ، ) م٢٠٠٨(العلمية مثل علم النفس الصناعي والتنظيمي للمشعان 
 ) .م٢٠٠٥(التوجيه املهين ونظرياته للداهري 

 .  توجيهات املشرف على الرسالة وذوي االختصاص من بعض األساتذة  )٥



) ٤٤(وقد تكون من ، وقد قام الباحث بإعداد مقياس يتناسب مع  الدراسـة احلالية      
  .  يوضح هذه العبارات) ٦(واجلدول ، عبارة يف صورته النهائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٦(جدول                                               
  عبارات املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية                            

  
  :طريقة تصحيح املقياس

حيـث يقـوم   . ميكن تصحيح املقياس يدوياً أو باستخدام مفتاح التصحيح املثقـب      
على ورقة اإلجابة حيث تظهر ) ابة املطابق لورقة اإلج(تاح التصحيح فاملصحح مبطابقة م

من خالل ثقوب املفتاح حيـث جيمـع عـدد هـذه     ) أميل(تعرب عن  واليت ) ×(عالمة 
  .العالمات مث تفسر بعد ذالك

  
  
  

  ميكانيكي طائرات  -٣١  ممثل كوميدي -١٦  عامل يف مطعم  -١
  غواص -٣٢  شاعر -١٧  أخصائي اجتماعي -٢
  ريطبيب بيط -٣٣  حمامي -١٨  خمرج مسرحي -٣
  أخصائي علم الفلك -٣٤  ميكانيكي سيارات -١٩  طبيب بشري -٤
  فين معمل طيب  -٣٥  جنار  -٢٠  مدير إعالنات -٥
  أديب -٣٦  حماسب قانوين -٢١  معاجل صعوبات نطق -٦
  أخصائي عالج طبيعي -٣٧  ممرض -٢٢  رجل مطافئ -٧
  موظف بنك -٣٨  مضيف جوي-٢٣  مدير فندق -٨
  طيار -٣٩  دس ديكورمهن -٢٤  مدير أعمال -٩

  فنان تشكيلي  -٤٠  مصمم مواقع إلكتروين -٢٥  معاجل نفسي -١٠
  أستاذ جامعة  -٤١  فين حلام -٢٦  ضابط شرطة -١١
  )حمكمة(قاضي  -٤٢  مهندس بترول  -٢٧  فين أشعة -١٢
  كاتب مسرحي -٤٣  مدرب رياضي -٢٨  ميكانيكي -١٣
  عماريمهندس م -٤٤  رسام كاريكاتري  -٢٩  كهربائي -١٤
    صحفي متجول -٣٠  موظف استقبال -١٥



 Validity:صدق املقياس
  :الصدق الظاهري_ ١

قـام بعرضه على جمموعة مــن احملكمـني   ، بعد انتهاء الباحث من إعداد املقياس     
 وذلك ملعرفة مدى صدق، ذوي االختصاص يف اال التربوي )١٠٦: لحق رقمانظر امل(

وقد طلب الباحث مـن احملكمـني إبـداء آرائهـم     . املقياس يف مقياس ما وضع لقياسه
وقد . متها لتحقيق أهداف الدراسة حول العبارات من حيث وضوحها ومالئواقتراحام 

هم وتوجيهام بإضافة وتعـديل صـياغة   تفضل األساتذة احملكمون مشكورين بإبداء آرائ
وعلية قام الباحث بإبقاء العبارات اليت مت االتفـاق  ، بعض العبارات وحذف البعض منها 

فأكثر وبذلك يرى الباحث توفر الصدق الظـاهري  % ٧٥عليها من قبل احملكمني بنسبة 
  .للمقياس 

  Lnternal Consisteney: صدق االتساق الداخلي _ ٢
اد معامل االتساق الداخلي للمقيـاس حبسـاب معامـل ارتبـاط ببريسـون      مت إجي     

Pearson Correlation   بني كل عبارة من عبارات املقياس على عينة من طالب
حيث أن كـل  )  ٧( وكانت معامالت االرتباط كما تظهر يف جدول ، الكليات املهنية

  ) . ٠,٠١(ستوى عبارة من العبارات  ترتبط ارتباطاً داالً إحصائياً عند م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )٧(جدول 
 املهين معامالت االرتباط لعبارات التفضيل    

  

  ) ٠.٠١(دالة عند مستوى *             

  
  :ثبات املقياس يف الدراسة احلالية

   ٨٨,٠٧مت حساب ثبات املقياس يف الدراسة احلالية حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ      
  

  : مقياس اختاذ القرار: ثانياً
وقد صمم على صورتني ، . دف هذا املقياس إىل قياس قدرة الفرد على اختاذ القراريه     

ويتكون . اختبار اجلمل: مسيت) ب(اختبار املواقف، والصورة : مسيت) أ(الصورة األوىل 

رقم 
  الفقرة 

معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة 

رقم 
  الفقرة 

معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

٠,٠٠٠  ٠.٣١٥  ٢٣  ٠,٠٠٠  ٠.٢٦١  ١  
٠,٠٠٠  ٠.٤٧٣  ٢٤  ٠,٠٠٠  ٠.٤٦٧  ٢  
٠,٠٠٠  ٠.٤٨٩  ٢٥  ٠,٠٠٠  ٠.٣٠١  ٣  
٠,٠٠٠  ٠.٣٢٥  ٢٦  ٠,٠٠٠  ٠.٤٨٩  ٤  
٠,٠٠٠  ٠.٤٥٣  ٢٧  ٠,٠٠٠  ٠.٤٥٨  ٥  
٠,٠٠٠  ٠.٣٦٦  ٢٨  ٠,٠٠٠  ٠.٤٥٢  ٦  
٠,٠٠٠  ٠.٣٨٩  ٢٩  ٠,٠٠٠  ٠.٤٤١  ٧  
٠,٠٠٠  ٠.٣٦٢  ٣٠  ٠,٠٠٠  ٠.٤١٩  ٨  
٠,٠٠٠  ٠.٤٩٥  ٣١  ٠,٠٠٠  ٠.٣٦٥  ٩  
٠,٠٠٠  ٠.٤٣٠  ٣٢  ٠,٠٠٠  ٠.٤٥٤  ١٠  
٠,٠٠٠  ٠.٣٥٣  ٣٣  ٠,٠٠٠  ٠.٢٩٨  ١١  
٠,٠٠٠  ٠.٤٨٤  ٣٤  ٠,٠٠٠  ٠.٤٢٨  ١٢  
٠,٠٠٠  ٠.٥٠٢  ٣٥  ٠,٠٠٠  ٠.٣٧٨  ١٣  
٠,٠٠٠  ٠.٤٦٠  ٣٦  ٠,٠٠٠  ٠.٣٥٨  ١٤  
٠,٠٠٠  ٠.٥٢٢  ٣٧  ٠,٠٠٠  ٠.٤٣٢  ١٥  
٠,٠٠٠  ٠.٢٩٢  ٣٨  ٠,٠٠٠  ٠.٢١٧  ١٦  
٠,٠٠٠  ٠.٤١٨  ٣٩  ٠,٠٠٠  ٠.٢٨٨  ١٧  
٠,٠٠٠  ٠.٤٣٨  ٤٠  ٠,٠٠٠  ٠.٥١١  ١٨  
٠,٠٠٠  ٠.٤٠٦  ٤١  ٠,٠٠٠  ٠.٣٠٢  ١٩  
٠,٠٠٠  ٠.٤٣٩  ٤٢  ٠,٠٠٠  ٠.٣٢٩  ٢٠  
٠,٠٠٠  ٠.٢٨٥  ٤٣  ٠,٠٠٠  ٠.٤٣٥  ٢١  
٠,٠٠٠    ٠.٤٧٩  ٤٤  ٠,٠٠٠  ٠.٤٤٨  ٢٢  



) ٣٨(عبارة متبوعة بثالثة اختيارات، ويتكون اختبار اجلمل من ) ٢١(اختبار املواقف من 
ابات حمتملة، واملطلوب من املفحوص اختيـار إحـدى هـذه    عبارة متبوعة خبمس استج

االستجابات، وتندرج هذه االستجابات من ملزمة إىل غري ضرورية إطالقاً، ومن خـالل  
جمموع الدرجات اليت حيصل عليها املفحوص ميكن معرفة درجته الكلية على اختبار اختاذ 

على مقياس ) ب(الصورةمفتاح تصحيح خاص ا وتصحح ) أ(القرار، وبوجود للصورة 
  ). انظر امللحق( ليكرت اخلماسى 

  :صدق وثبات املقياس يف البيئة السعودية
  :، حبساب صدق املقياس عن طريق)هـ١٤٢٢(قام السبيعي : صدق املقياس  -١
على بعض أعضاء هيئة التدريس ) ب(و) أ( مت عرض االختبار جبزئية: صدق احملكمني -أ

القرى وأخذ آرائهم حول صياغة العبارات ومدى صدقها يف بقسم علم النفس جبامعة أم 
وقام الباحث بإجراء التعديالت يف الصياغة اللفظيـة  . الكشف عن القرة على اختاذ القرار

لبعض العبارات والترتيب، كما قام بناء على توصيه املشرف وإمجاع احملكمني على تعديل 
   .ن سبعة لطريقة ليكرتللمقياس، ليصبح مخسة بدائل بدالً م) ب(الصورة 

، حبساب )ب(و) أ( مت إجياد معامل االتساق الداخلي الختبار اختاذ القرار بصورتيه  _ب
معامل ارتباط بريسون بني كل اختبار وفقراته لكل صورة من صور االختبار على عينـة  

من املديرين ورؤساء األقسام، وكانت معامالت االرتباط كما تظهر يف جـدول  ) ١٠٩(
                                                              ). ٩(وجدول) ٨(

  )٨(جدول 
  )أ(معامالت ارتباط فقرات الصورة 

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
٠.٢٦  ١٥  ٠.٢٥  ٨  ٠.٣٥  ١  
٠.٣٢  ١٦  ٠.٤١  ٩  ٠.٣٥  ٢  
٠.٣٣  ١٧  ٠.٢٢  ١٠  ٠.٢٩  ٣  
٠.٢٩  ١٨  ٠.٢٣  ١١  ٠.٣٢  ٤  
٠.٢٨  ١٩  ٠.٢٥  ١٢  ٠.٣٤  ٥  
٠.٤٤    ٢٠  ٠.٢٦  ١٣  ٠.٤٨  ٦  

    ٠.٢٨    ٢١  ٠.٣٩  ١٤  ٠.٢٦  ٧  
       ) ٠.٠١( دالة عند مستوى * *
                       )     ٠.٠٥( عند مستوى داله * 



    )٩(جدول                              
  )ب(معامالت ارتباط فقرات الصورة 

  

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
٠.٤٠  ٢٠  ٠.٣٤  ١  
٠.٣٥  ٢١  ٠.٢٤  ٢  
٠.٣١  ٢٢  ٠.٢٤  ٣  
٠.٣٦  ٢٣  ٠.٢١  ٤  
٠.٣٧  ٢٤  ٠.٣٠  ٥  
٠.٢٤  ٢٥  ٠.١٩  ٦  
٠.٤٤  ٢٦  ٠.٢٢  ٧  
٠.٢١  ٢٧  ٠.٢١  ٨  
٠.٢٨  ٢٨  ٠.٢٦  ٩  
٠.٣٨  ٢٩  ٠.٢٦  ١٠  
٠.٣٣  ٣٠  ٠.٢٩  ١١  
٠.٣٤  ٣١  ٠.٤٣  ١٢  
٠.٣٨  ٣٢  ٠.٢٢  ١٣  
٠.٢٥  ٣٣  ٠.٣٢  ١٤  
٠.٢٧  ٣٤  ٠.٣٠  ١٥  
٠.٣٨  ٣٥  ٠.٤٢  ١٦  
٠.٤١  ٣٧  ٠.٣١  ١٧  
٠.٢٨  ٣٨  ٠.٤١  ١٩  

  
  ).٠.٠١( عند مستوى  داله** 

  ) .٠.٠٥( عند مستوى داله *  

أن معامالت االرتباط بني الفقرات وامـوع  ) ٩(و) ٨(ويتضح من اجلدول      
د بعض الفقرات ذات معامل ارتباط ضـعيف  الكلي لالختبار كانت جيدة، وتوج

وقد قام الباحث حبذف هذه الفقرات يف الصـورتني، وكانـت هـذه الفقـرات     
ليصبح عـدد الفقـرات   ) ٢١(و) ١٩(و) ١٧(و) ٢(هي الفقرات رقم ) أ(للصورة

) ٧(و) ٤(، ) ٣(هي الفقرات رقـم ) ب(عبارة، والفقرات احملذوفة للصورة ) ١٧(
  .عبارة) ٣٤(ت ليصبح عدد الفقرا) ١١(و



حبساب الصدق الذايت بإجيـاد  ) هـ١٤٢٢(قام السبيعي :  الصدق الذايت. جـ 
            .                       اجلذر التربيعي ملعامل الثبات

  )١٠(جدول 
  معامل الصدق الذايت    

  معامل الصدق الذاتي  معامل االرتباط  الصورة
  ٠.٧١  ٠.٥١  )أ(
  ٠.٨٧    ٠.٧٦  )ب(

      
يتضح مما سبق أن االختبار يعترب صادقاً بدرجة جيدة، مما جيعله مناسباً لالسـتخدام يف  و 

  . هذه الدراسة
  : ثبات االختبار يف البيئة السعودية -٢

  :بالتحقق من ثبات االختبار حبسابه بالطرق التالية): هـ١٤٢٢(قام السبيعي   
الذي يعترب من أصـدق طـرق حسـاب     Alhpaمعامل ثبات ألفا   -  أ

) ب(وللصـورة  ) ٠.٥١) (أ(ثبات، حيث بلغ معامل ألفا للصورة ال
)٠.٧٥.(  

حيث مت حساب معامل االرتباط بني  Split–Halfالتجربة النصفية   - ب
فقرات االختبار الفردية والزوجية، وكان معامل التجزئة النصفية هـو  

بـراون   –وبعد تصحيحه باسـتخدام معادلـة سـبريمان    ) ٠.٤٢(
Spearman- Brown  ويتضح مما سبق ) ٠.٦٠(املعامل أصبح

أن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ومما يطمئن إىل استخدامه 
  .يف هذه الدراسة

إذاً يتمتع املقياس بثبات وصدق مناسب مقبول للتطبيق يف البيئة السعودية ممـا  
  . يطمئن إىل استخدامه يف هذه الدراسة

  
  
  



  : األسلوب اإلحصائي
  :ستخدام األساليب اإلحصائية التاليةقام الباحث با  

معامل االرتباط بريسون لدراسة درجة االرتباط بني مستوى التفضيل  - ١
 ).ب(و) أ(املهين واختاذ القرار بصورتيه 

للكشف عن الفـروق يف   ANOVAحتليل التباين أحادي االجتاه  - ٢
املسـتوى الدراسـي ـ    ( التفضيل املهين بناء على متغريات الدراسة 

 ).السن
للكشف عن الفـروق يف    ANOVAليل التباين أحادي االجتاه حت - ٣

 ).املستوى الدراسي ـ السن( اختاذ القرار بناء على متغريات الدراسة 
للكشف عن الفروق يف التفضيل املهين واختاذ . test.t "ت"اختبار  - ٤

_ الكليـة  ( بناء على متغريات الدراسـة  ) ب(و) أ(القرار بصورتيه 
 ).التخصص الدراسي

  



  
  
  
  
  

  

  الفصل الرابع
  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

  



  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها  
  

  :ينص الفرض األول 
  "توجد عالقة بني التفضيل املهين واختاذ القرار"

" بريوسـون " للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام معامل ارتبـاط       
وتتضح درجة ) ب(و) أ( واختاذ القرار بصورتيه لقياس درجة االرتباط بني التفضيل املهين

حسب نتائج مسـتوى التفضـيل   ) ١١(االرتباط وداللته من خالل بيانات اجلدول رقم 
  ).ب(و) أ(واختاذ القرار بصورتيه ، املهين

  )١١(جدول     
  معامل ارتباط الدرجة الكلية للتفضيل املهين والدرجة الكلية الختاذ القرار

      
  )ب(صورة   )أ( صورة  المتغیرات

  ٠.٠١٩-  ٠.٠٣٢  التفضیل المھني
       
أنه ال توجد عالقة ارتباطيه بني مستوى التفضيل املهـين واختـاذ   ) ١١(يبني جدول      

كما أظهـرت  ،وهي قيمة غري دالة  ٠.٠٣٢حيث بلغ معامل االرتباط ) أ(القرار الصورة 
) ب(ملهين واختاذ القرار الصـورة  النتائج عدم وجود عالقة ارتباطيه بني مستوي التفضيل ا

  .وهي قيمة غري دالة  ٠.٠١٩_ حيث بلغ معامل االرتباط 
ويعزى الباحث هذه النتيجة إيل اختالف هدف كال املقياسني يف هـذه الدراسـة         

احلالية وتنفرد هذه الدراسة ذه النتائج حيث مل جيد الباحث دراسات سـابقة تناولـت   
  .سة حملية علي البيئة السعودية هذان املتغريان يف درا

       
  
  
  
  



  :ينص الفرض الثاين
بني طالب الكليات املهنية مبحافظـة جـدة يف    ال توجد فروق ذات دالله إحصائية"

  "التفضيل املهين واختاذ القرار
 test t."ت" للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار      

  ) ١٢(جدول     
  يات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين واختاذ القرارالفروق بني طالب الكل

  
  اجتاه الفروق  "ت"قيمة  درجة احلرية  املتوسط  الكلية  املتغريات

  التفضيل املهين

  تقنية
  ١٨.٣١  ١٨٠=ن

  ال توجد فروق  ٠.٩١٢  ٣٥٩
  صحية

  ١٩.١٢  ١٨١=ن

  اختاذ القرار  
  )أ(الصورة

  تقنية
  ٤١.٠٩  ١٨٠=ن

٤.٨٢٦  ٣٥٩  
ق لصاحل توجد فرو

  صحية  الكلية الصحية
  ١٨١=ن

٤٣.١٧  

  اختاذ القرار
  )ب(الصورة 

  تقنية
  ١٨٠=ن

٨٨.٠٦  
٧.٠٥٧  ٣٥٩  

توجد فروق لصاحل 
  صحية  الكلية الصحية

  ١٨١=ن
١٠١.٢٥  

     
عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب الكلية التقنية وطـالب  ) ١٢(يبني جدول     

 ٠.٩١٢" ت " ة يف مفهوم التفضيل املهين حيث بلغة قيمـة  الكلية الصحية مبحافظة جد
والـيت  ) م١٩٩٥(وهي قيمه غري دالة وختتلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة آل نـاجي 

توصلت إيل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الطالب يف التفضيالت املهنية يف مجيع 
اً بني طالب الكليـة التقنيـة   كما أظهرت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائي. الكليات

لصـاحل  ) ب(و) أ(وطالب الكلية الصحية مبحافظة جدة يف مفهوم اختاذ القرار بصورتيه 
وهـي  ) ب(للصورة  ٧.٠٥و ) أ(للصورة  ٤.٨٢" ت"الكلية الصحية، حيث بلغة قيمة 



 والـيت ) م٢٠٠٢(دراسة رندا  وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ٠.٥قيمة دالة عند مستوي 
إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى مهارة اختاذ القرار بني الطلبة مع  توصلت

  .اختالف عينة الدراسة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : ينص الفرض الثالث
بني طالب الكليات املهنية مبحافظـة جـدة يف    ال توجد فروق ذات دالله إحصائية"

  "دراسيالتفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للمستوى ال
للتحقيق مـن صحة هـذا الفرض قـام البـاحث باسـتخدام حتليــل التبـاين         

للتعرف على الفروق بـني أفـراد عينـة    ) One Way Anova( أحـادي االجتاه 
  .الدراسة تبعاً للمستوى الدراسي يف مفهومي التفضيل املهين واختاذ القرار

    :  مفهوم التفضيل املهين: أوالً
  ) ١٣( جدول 

  .الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين تبعاً للمستوى الدراسي   
  

درجة   متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري
  احلرية

  اجتاه الفروق  "ف"قيمة 

التفضيل 
  املهين

  ٤  ٨٠.٤١٢  ٣٢١.٦٤٨  بني اموعات
  ٣٥٦  ٧١.١٦٤  ٢٥٣٣٤.٣٩  داخل اموعات  ال توجد فروق  ١.١٣٠

  ٣٦٠    ٢٥٦٥٦.٠٣٩  الكلي
  

أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنيـة  ) ١٣(يبني جدول 
" ف" مبحافظة جدة يف مفهوم التفضيل املهين تبعاً للمستوى الدراسي ، حيث بلغت قيمة 

الف مهارة التفضـيل  ويعزى الباحث هذه النتيجة إيل اخت. وهى قيمة غري دالة  ١.١٣٠
املهين بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة واختالف املستويات الدراسية من كليـة  

ومل جيد الباحث دراسات سابقة تناولت متغري املسـتوي الدراسـي وعالقتـه    .ألخرى
  .بالتفضيل املهين واختاذ القرار

  :اختبار املواقف والصور) أ(اختاذ القرار الصورة : ثانياً
  
  
  
  
  



  ) ١٤( جدول 
تبعاً ) أ(الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف اختاذ القرار الصورة 

   للمستوى الدراسي
  اجتاه الفروق  "ف"قيمة   درجة احلرية  متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري

  اختاذ القرار
  )أ(الصورة 

    ٤  ٣.٥٨٢  ١٤.٣٢٨  بني اموعات
٠.٢٠٠  

  
  ٢٥٦  ١٧.٩٠٦  ٦٣٧٤.٥٥٣  داخل اموعات  ال توجد فروق

  ٣٦٠    ٦٣٨٨.٨٨١  الكلي
        
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طـالب الكليـات املهنيـة    ) ١٤(يبني جدول      

حيث بلغـت  ، تبعاً للمستوى الدراسي ) أ(مبحافظة جدة يف مفهوم اختاذ القرار الصورة 
اليت توصـلت  ) م١٩٩٥(تفق نتيجة هده الدراسة مع دراسة مسيحة وت ٠.٢٠٠) ف(قيمة

  . إيل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة الختاذ القرار
  :اختبار اجلمل ) ب(اختاذ القرار الصورة : ثالثاً

  ) ١٥(جدول     
لمستوى تبعاً   ل) ب(الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف اختاذ القرار الصورة 

  الدراسي
  

  اجتاه الفروق  "ف"قيمة   درجة احلرية  متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري
اختاذ القرار 

  )ب(الصورة 
    ٤  ٢١٦٤.١٧٤  ٨٦٥٦.٦٩٧  بني اموعات

٦.٤١١  
 توجد فروق
ذات داللة 

  ةحصائيإ
  ٢٥٦  ٣٣٧.٥٦٩  ١٢٠١٧٤.٧  داخل اموعات

  ٣٦٠    ١٢٨٨٣١.٤  الكلي

أنه توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية مبحافظة ) ١٥(يبني جدول      
تبعاً للمستوى الدراسي ، حيث بلغـت قيمـة   ) ب(جدة يف مفهوم اختاذ القرار الصورة 

) ب(ويعزى الباحث هذه النتيجة أن مهارة اختاذ القرار بالنسبة للصـورة    ٦.٤١١" ف"
عينة الدراسة يف مجيع املستويات الدراسية وتنفرد هذه الدراسة ـذه   ا تشابه بني أفراد

النتائج حيث مل جيد الباحث دراسات سابقة تناولت متغري املستوى الدراسـي وعالقتـه   
  .بالتفضيل املهين واختاذ القرار

  .يوضح النتائج ) ١٦(واجلدول  ولتحديد اجتاه الفروق مت استخدام اختبار شيفيه



  الفروق تبعاً للمستوى الدراسي ختبار شيفيه لتحديدا) ١٦(جدول 
  

  ٥مستوى    ٤مستوى  ٣مستوى  ٢مستوى   ١مستوى   املتوسط  
            ٩٩.٢٣  ١مستوى

            ٩٢.٧٠  ٢مستوى 

            ٩٤.٣١  ٣مستوى

      *  *  *  ٨٣.٥٤  ٤مستوى

        *  *  *  ٨٥.٦٠  ٥مستوى

       
املسـتوى الدراسـي بـني     أن هناك فروق دالة إحصائياً حسب) ١٦(يبني جدول      

  .والثالث، والثاين ، القيمتني الرابعة واخلامسة لصاحل باقي املستويات األول 
      

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : ينص الفرض الرابع
بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف  ال توجد فروق ذات دالله إحصائية"

  "التفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للتخصص الدراسي
 test t."ت " للتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام اختبار      

  )١٧(جدول
الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين واختاذ القرار تبعاً للتخصص 

  الدراسي
                                  

    املتغريات
  الكلية

االحنراف   املتوسط  العدد
  املعياري

درجة 
  ريةاحل

  اجتاه الفروق  قيمة ت

  التفضيل املهين
  ٧.٢٧  ١٨.٧١  ٢٢١  صحية

٠.٠١٧  ٣٥٩  
  ال توجد فروق

  ١٠.٠٥  ١٨.٧٢  ١٤٠  تقنية
  اختاذ القرار

  )أ(الصورة
  ٤.٣٨  ٤٢.٨٢  ٢٢١  صحية

٣.٩٨  ٣٥٩  
توجد فروق لصاحل 

  ٣.٦٩  ٤١.٠٤  ١٤٠   تقنية  الكلية الصحية 
  اختاذ القرار

  )ب(الصورة 
  ١٩.٨٦  ٩٨.٦٧  ٢٢١  صحية

٥.٢٣  ٣٥٩  
توجد فروق لصاحل 

  ١٥.٣٩  ٨٨.٣٦  ١٤٠  تقنية     الكلية الصحية
        

  

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني طـالب الكليـات املهنيـة    ) ١٧(يبني جدول      
مبحافظة جدة يف مفهوم التفضيل املهين تبعاً للتخصص الدراسي، وتتفـق نتيجـة هـذه    

اليت توصلت إيل عدم وجود فـروق ذات داللـة   ) هـ١٤١٩(لحمالدراسة مع دراسة امل
كما أظهرت النتائج أيضاً . إحصائية يف التفضيالت املهنية تعزى ملتغري التخصص الدراسي

وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف مفهوم اختاذ القرار 
وختتلف نتيجة هذه الدراسة مـع  ، لصحيةيف صاحل ختصصات الكلية ا) ب(و) أ(بصورتيه 

عـدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية   اليت توصلت إىل) هـ١٤٢٢(دراسة السبيعى 
  .بني جمموعات الدراسة ذات التخصصات املختلفة 

ويعزى الباحث هذه النتيجة إىل أن طالب الكلية الصحية لديهم مهارة كبرية جداً يف      
النسبة لطالب الكلية التقنية وهذا يعود رمبا لعدة أسـباب منـها   عملية اختاذ القرار عنة ب



ألا تنعكس على الطالب وتكسبه مهارة يف ، وأسلوب وطريقة التدريس، املناهج الدراسية
  .اختاذ القرار



  :ينص الفرض اخلامس 
بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف  فروق ذات دالله إحصائية ال توجد" 

  "هين واختاذ القرار تبعاً للسنالتفضيل امل
للتحقق مـن صحة هـذا الفرض قـام الباحث باسـتخدام حتليــل التبــاين         

للتعرف على الفروق بني أفـراد عينـة   ) One Way Anova( أحـادي االجتـاه 
  .الدراسة تبعاً للسن يف مفهومي التفضيل املهين واختاذ القرار

   :مفهوم التفضيل املهين: أوالً
  ) ١٨( ول جد

   الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف التفضيل املهين تبعاً للسن  

  

  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري
متوسط 
  اجتاه الفروق  "ف"قيمة   درجة احلرية  املربعات

التفضيل 
  املهين

  ٣  ١٣٧.٤٦  ٤١٢.٣٨  بني اموعات
١.٩٤٤  

ال توجد 
  فروق

  ٣٥٧  ٧٠.٧١  ٢٥٢٤٣.٦٦  داخل اموعات
  ٣٦٠    ٢٥٦٥٦.٠٤  الكلي

      
عدم وجود فروق داله إحصائياً بني طـالب الكليـات املهنيـة    ) ١٨(يبني جدول       

 ١.٩٤٤" ف" مبحافظة جدة يف مفهوم التفضيل املهين تبعاً للسن حيـث بلغـت قيمـة    
ذه الدراسـة ـذه   وتنفرد ه. ويعزى الباحث هذه النتيجة إيل أن أعمار الطالب متقاربة

النتائج حيث مل جيد الباحث دراسات سابقة تناولت متغري السن وعالقته بالتفضيل املهين 
.                                                                                                                            واختاذ القرار

  :اختبار املواقف والصور) أ(اختاذ القرار الصورة : ثانياً
  
  
  
  
  



  ) ١٩( جدول       
  تبعاً للسن) أ(الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف اختاذ القرار الصورة 

  
  فروقاجتاه ال  "ف"قيمة   درجة احلرية  متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري

اختاذ القرار 
  )أ(الصورة 

  ٣  ٣٤.٢٦  ١٠٢.٧٧  بني اموعات
  ٣٥٧  ١٧.٦١  ٦٢٨٦.١١  داخل اموعات  ال توجد فروق  ١.٩٤٦

  ٣٦٠    ٦٣٨٨.٨٨  الكلي

     
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليـات املهنيـة   ) ١٩( يبني جدول      

" ف"تبعاً للسن ، حيث بلغت قيمـة  ) أ(الصورة  مبحافظة جدة يف مفهوم يف اختاذ القرار
ـ ١٤١٥(وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة سنبل . وهى قيمه غري دالة ١.٩٤٦ ) هـ

اليت توصلت إيل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعـات الدراسـة ذات   
  . األعمار الزمنية املختلفة

  :لاختبار اجلم) ب(اختاذ القرار الصورة: ثالثاً 
  ) ٢٠( جدول     

  تبعاً للسن) ب(الفروق بني طالب الكليات املهنية مبحافظة جدة يف اختاذ القرار الصورة 

  
  اجتاه الفروق  "ف"قيمة   درجة احلرية  متوسط املربعات  جمموع املربعات  مصدر التباين  املتغري

اختاذ القرار 
الصورة 

  )ب(

  ٣  ١٠٨٥.٣٤  ٣٢٥٦.٠٢  بني اموعات

٣.٠٨٦  
ق ذات توجد فرو

  داللة إحصائية
داخل 

  اموعات
٣٥٧  ٣٥١.٧٥  ١٢٥٥٧٥.٤  

  ٣٦٠    ١٢٨٨٣١.٤  الكلي
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طالب الكليات املهنيـة  ) ٢٠(يبني جدول     

" ف" تبعاً للسن، حيث بلغت قيمـة  ) ب(مبحافظة جدة يف مفهوم اختاذ القرار الصورة 
اليت توصـلت إيل  ) هـ١٤١٥(الدراسة مع دراسة سنبل  هذهوختتلف نتيجة   ٣.٠٨٦

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسـة ذات األعمـار الزمنيـة    
  .           املختلفة

  .يبني النتائج ) ٢١(مت استخدام اختبار شيفيه واجلدول ولتحديد اجتاه الفروق



  .السن اختبار شيفيه لتحديد الفروق تبعاً) ٢١(جدول 
  

  ٢٩- ٢٣  ٢٢- ٢١  ٢٠  ١٩- ١٨  املتوسطات  السن
٩٣.٧٧  ١٩- ١٨          

٩٦.٨٦  ٢٠          
٩٥.٣٩  ٢٢- ٢١          
٨٧.٧٧  ٢٩- ٢٣  *  *  *    

      
أن هناك فروق دالة إحصائياً بني السـن و بـني الفئـة الرابعـة     ) ٢١(يبني جدول      

تراوحـت  وباقي الفئات السنية لصاحل بـاقي الفئـات ، حيـث    ) ٢٩-٢٣(وأعمارها 
  . ٩٥.٣٩_ ٩٣.٧٧متوسطاا بني 



  
  
  

  
  الفصل اخلامس

  
  ملخص نتائج الدراسة_ 
    اتـــــالتوصي_
  ةــالبحوث املقترح_
  

  
  
  
  
  

  
  



  :ملخص نتائج الدراسة
  

توصلت الدراسة من خالل اإلجابة على فروضها إىل جمموعة من النتائج ميكن عرضها      
  :كالتايل
) أ(ستوى التفضيل املهين واختـاذ القرار بصورتيــه   ال توجد عالقة ارتباطيه بني م )١

  ) .ب(و
ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكلية التقنية وطـالب الكليـة الصـحية يف     )٢

التفضيل املهين ، وتوجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكلية التقنية وطالب الكليـة  
 .لكلية الصحية لصاحل ا) ب(و) أ(الصحية يف اختاذ القرار بصورتيه 

ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنيـة يف التفضـيل املهـين تبعـاً      )٣
وال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف اختاذ ، للمستوى الدراسي 

تبعاً للمستوى الدراسي ، وتوجد فروق دالة إحصائياً بني طـالب  ) أ(القرار الصورة 
 تبعاً للمستوى الدراسي ) ب(صورة ملهنية يف اختاذ القرار الالكليات ا

ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنيـة يف التفضـيل املهـين تبعـاً      )٤
وتوجد فروق دالة إحصائياً بني ختصصات الكليات املهنيـة يف  ، للتخصص الدراسي 
 .تبعاً للتخصص الدراسي  يف صاحل الكلية الصحية) ب(و) أ(اختاذ القرار بصورتيه 

،  ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف التفضيل املهين تبعاً للسن  )٥
) أ(و ال توجد فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف اختاذ القرار الصـورة  

اختـاذ القـرار   وتوجد  فروق دالة إحصائياً بني طالب الكليات املهنية يف ، تبعاً للسن 
 .تبعاً للسن ) ب(الصورة 

  
  
  
  

  
  
  

 



  :التوصیــــــــات
  
  :من خالل نتائج الدراسة يوصى الباحث باآليت      

توفري مرشدين أكادمييني ومهنيني يف الكليات املهنية ملساعدة الطـالب يف عمليـة    .١
 .وحل املشاكل اليت قد تعترض سريهم الدراسي ، التفضيل املهين 

وإمدادهم بكل جديـد  ، ستمر بني الكليات املهنية وطالا بعد خترجهم التواصل امل .٢
 .يف عامل املعرفة املهنية والتنسيق بني الطالب وسوق العمل 

تقدمي دورات تدريبية خلرجيي الثانوية العامة لتنمية مهارات التفضيل املهين و اختـاذ   .٣
 .القرار لدى الطالب مبا يتفق معا قدرام وميوهلم 

الربامج التدريبية على أساليب التفضيل املهين واختاذ القرار ضـمن املنـاهج   إدراج  .٤
 .التعليمية يف التعليم العام واجلامعات 

تكثيف برامج اإلرشاد املهين يف املدارس لكي يلم الطالب بكامل الفرص التعليميـة   .٥
 .املتاحة له بعد خترجه من املرحلة الثانوية 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :ةالبحوث المقترح
       
توصل الباحث بناء  على نتائج هذه الدراسة إىل أنه ميكن إجراء بعـض الدراسـات        

  :ومنها ، والبحوث العلمية 
إجراء دراسات مماثلة للتفضيل املهين لدى طالب الكليات املهنية تتناول عينات من  )١

 .مناطق خمتلفة من اململكة العربية السعودية 
ل التفضيل املهين لدى طـالب الكليـات املهنيـة    إجراء مزيد من الدراسات حو )٢

 .للوقف على املهن املرغوبة وتعزيزها وحماولة التغلب على املهن غري املرغوبة 
 .إجراء دراسات حول مهارة اختـاذ القرار يف مستويات خمتلفة بني البيئة التربوية  )٣
ضـيل املهـين   إجراء دراسات مقارنة بني الطالب والطالبات بالتعليم العام يف التف )٤

 .واختاذ القرار 
، تصميم مقاييس خاصة لقياس التفضيل املهين واختاذ القرار يف البيئـة السـعودية    )٥

  .حيث إن املقاييس املستخدمة غالباً مترمجة أو معربة 
      

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



  
  
  
  

  
  

  المراجــــع
  

  
  

  
  
  
  



  املراجــع
  :العربيةاملراجع :أوالً

  .القرآن الكرمي .١
ة الكـويتيني يف  وامليول املهنية لدى الطلب اية الوالديهالرع). م١٩٨٩(سهام ، أبو عطية .٢

ص  العـدد الثـاين  ، ١٧الد ، جامعة الكويت، جملة العلوم االجتماعية، املرحلة الثانوية
  .ويتالك، ١٢٩

علـم وزارة التربيـة   دليل امل، أنا ومهنيت). م٢٠٠٢(زهري ، هيفاء و زكريا، أبو غزالة .٣
  .ردن األ: والتعليم 

طنة أثر التوجيه التعليمي على نوعيات التعليم الثانوي يف سل ).هـ١٤١٤(فوزي ، إلياس .٤
  .جلنة التوثيق والنشر، وزارة التربية والتعليم، سلطنة عمان، عمان من مدخل امليول املهنة

رسـالة  (، الشباب السعودي والتعليم الصـناعي  ).هـ١٤٠٦(ناصر بن حممد ، البداح .٥
 .الرياض  ،كلية اآلداب، امعة امللك سعودج) ماجتسري غري منشورة

جامعة أم القرى مكة ، مذكرة يف التوجيه املهين). هـ١٤٢١(عبد املنان مال معمور  ،بار .٦
 .املكرمة 

اإلجيابيـة   االختيار املهين وعالقته بالعملية التوافقيـة  ).م٢٠٠٢(حممد السيد ، برغوث .٧
 .جامعة عني مشس  )رسالة ماجستري غري منشورة(، لطلبة الكلية احلربية

أثر البطالة يف البناء االجتماعي للمجتمع دراسة حتليليه  ).م٢٠٠٤(حممد عبد اهللا ، بكر .٨
، جامعـة الكويـت  ، جملة العلوم االجتماعية، ها يف اململكة العربية السعوديةللبطالة وأثر

  .٢٦٣ص  ،)٢(العدد ، )٣٢(لد ا
الضـبط   عالقـة مصـدر   ).م١٩٩٥(عبد الرمحن سيد ، مسيحة كرم و سليمان، توفيق .٩

 ٤ع ، جامعـة قطـر  ، جملـة مركـز البحـوث التربويـة    ، بالقدرة على اختاذ القرار
 .)٨٨ص_٥٩ص(
برامج التوجيه التربوي واملهين من وجهـة نظـر    ).هـ١٤٢٣(حسن ردة  ،الثبييت .١٠

رسـالة  (، دارس الثانوية بالعاصمة املقدسـة املشرفني التربويني واملرشدين والطالب يف امل
  . جامعة أم القرى: كلية التربية، مكة املكرمة) اجستري غري منشورةم



املهين ويف اختاذ فاعلية برنامج إرشادي مهين يف النضج  ).م ١٩٨٦(فتحي ، جروان .١١
  .اجلامعة األردنية :عمان، األردن) ري غري منشورةرسالة ماجست( ،القرار املهين

على اختيار طالب املدارس الثانوية  العوامل املؤثرة ).م١٩٨٦(إبراهيم حممد ، احلوثي .١٢
الة العربية للبحـوث   ،عليم باجلمهورية العربية اليمنيةملهنهم ويف اجتاهام حنو مهنة الت

  ) .١٢٨ص_١٢٦ص (، )٢(العدد، التربوية
، عية واالقتصادية لالختيـار املهـين  احملددات االجتما ).م١٩٨٩(حممد سيد ، حافظ .١٣

  .الدوحة  ،ة قطرجامع، مركز البحوث التربوية
مكتبـة  : القـاهرة ، سيكولوجية صنع القرار). م١٩٩٧(جمدي عبد الكرمي ، حبيب .١٤

  .جنلو املصرية األ
دار  :األردن، املهين ونظرياتهسيكولوجية التوجيه  ).م٢٠٠٥(صاحل حسن ، الداهري .١٥

 .وائل للنشر
  .مكتبة جرير: الرياض، ممارسة اإلدارة). م١٩٩٨(بيتر ، دراكر .١٦
  .دار النهضة :القاهرة، التحليل اإلداري). م١٩٧٣(اهيم إبر  ،درويش .١٧
 .مكتبة االجنلو املصرية :القاهرة، أصول اإلدارة العامة). م١٩٧٤(إبراهيم ، درويش .١٨
أصول علـم الـنفس املهـين والتنظيمـي      ).م٢٠٠٠(عبد الفتاح حممد ، دويدار .١٩

  .دار املعرفة اجلامعية :هوتطبيقات
اهلندسة البشرية ، مة املهنيةاملوائ، لنفس الصناعيعلم ا). م١٩٦٥(أمحد عزت ، راجح .٢٠

  .الدار القومية للنشر والتوزيع :اإلسكندرية، والعالقات اإلنسانية
فاعلية برنامج تدرييب لتنمية مهارة اختاذ القـرار   ).م٢٠٠٢(رندا سهيل ، رزق اهللا  .٢١

رس مدينـة  ية يف مـدا لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي دراسة ميدانية شبه جتريب
  .جامعة دمشق :سوريا) رسالة ماجستري غري منشورة(، دمشق الرمسية

عالقة اختاذ القرار التعليمـي املهـين    ).هـ١٤٢٥(عبد الرمحن علي أمحد  ،الزهراين .٢٢
كلييت التقنية واملعلمـني  ببعض املتغريات الشخصية واالجتماعية لدى الطالب امللتحقني ب

 . جامعة أم القرى: كلية التربية، مكة املكرمة) ورةرسالة ماجستري غري منش(، بالباحة
  .جدة، اإلدارة العامة يف اململكة العربية السعودية). م١٩٨٤(أمني ، ساعايت .٢٣
أساليب التفكري وعالقتها باختاذ القرار لدي  ).هـ١٤٢٢(علي حمسن علي ، السبيعي .٢٤

مكـة  ) رةمنشو رسالة ماجستري غري( األدارات احلكومية مبحافظة جدة عينة من مديري
 .جامعة أم القرى :كلية التربية، املكرمة



مشاركة عضو هيئة التدريس يف صـنع القـرار   ). هـ١٤١٥(فائقة عباس ، سنبل .٢٥
قسم اإلدارة _ جامعة أم القرى ) رسالة دكتوراه غري منشوره(، اجلامعي جبامعة أم القرى

  .التربوية والتخطيط
ه اإلمام حممد جامع، اإلرشاد املهينمذكرة عن ). م ١٩٨٩(حممد حمروس ، الشناوي .٢٦

  .الرياض ، بن سعود اإلسالمية
  .املكتب العلمي للكمبيوتر ،علم النفس الصناعي). م٢٠٠٠(أشرف حممد ، شريت .٢٧
، جملة اإلدارة العامـة  .لعمليات واختاذ القراراتحبوث ا ).م١٩٨٠(زهري ، الصباغ .٢٨

  .معهد اإلدارة العامة ، الرياض، العدد السابع والعشرون
  .دار النهضة العربية  :األسس النفسية للتعليم الثانوي). م١٩٧٢(أمحد زكي ، صاحل .٢٩
، عالقته بامليول واالختيار املهينيف ) أ(سلوك النمط  ).م١٩٩٨(هدى جعفر ، طاهر .٣٠

 .١١٦ص ٤ع ) ٢٦( م ، جامعة الكويت، دراسات اخلليج واجلزيرة العربية جملة
دار ديبونبـد   :عمـان ، ار والسلوك القيادياختاذ القر). م٢٠٠٦(أمل أمحد ، طعمه .٣١

  .للنشر والتوزيع 
حسني ، شاكر عطية وحممد، حممود السيد وقنديل، فرج عبد القادر و أبو النيل، طه .٣٢

، دار النهضة العربيـة :بريوت، معجم علم النفس والتحليل النفسي). ت.د(عبد القادر 
 .١ط
 .ار املسرية للنشر والتوزيعد: عمان، أساسيات علم اإلدارة). م٢٠٠٤(علي  ،عباس .٣٣
، علي وضع القرارات اإلسـتراتيجية  احلكم اجلماعي ).م١٩٨١(علي ، عبد احلفيظ .٣٤

 .دارة العامةمعهد اإل، الرياض، والثالثون العدد الواحد، جملة اإلدارة العامة
بني اتمعني السعودي  التفضيل املهين دراسة مقارنة ).م١٩٨٧(فاروق ، عبد الفتاح .٣٥

، مكتب التربية العريب ،)١٢١ص_ ٨٧ص(، ٢٣العدد ، رسالة اخلليج العريب ،واملصري
  .الرياض 

جامعـة  ، كلية التربيـة ، دليل قائمة التفضيل املهين). م٢٠٠٣(فاروق ، عبد الفتاح .٣٦
  .القاهرة  ،٤ط، مكتبة النهضة املصرية ،الزقازيق

وعالقتها بعملية  مهارات التفكري اإلبداعي ).م١٩٩٥(نبيل عبد احلفيظ ، عبد الفتاح .٣٧
، معهـد اإلدارة العامـة  ، مسـقط ، العـدد السـتون  ، جملة اإلداري، اختاذ القرارات

  ) .١٢٠ص_٥٦ص(



جملة  ،تنمية الصناعية واالختيار املهينال ).م١٩٨٦(عبد املقصود حامد ، عبد اهلادي .٣٨
  ).٥٠١_٤٩٧ص( ٢العدد ، عة امللك سعودجام، كلية اآلداب

، التوجيه املهين ونظرياته ).م١٩٩٩(سعيد حسين ، ةجودت عزت والعز، عبد اهلادي .٣٩
 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  :عمان

 .دار الفكر العريب: القاهرة، مقياس اختاذ القرار). ت.د(سيف الدين يوسف  ،عبدون .٤٠
دراسة يف اختاذ القرار لدى بغض تالميـذ  ). م١٩٧٨(سيف الدين يوسف ، عبدون .٤١

جامعة ) رسالة ماجستري غري منشورة(،مبتغريات معينة للشخصية املدارس الثانوية وعالقته
 .املينا

معهـد اإلدارة  ، الريـاض ، مقدمة يف اإلدارة). م١٩٨٢(علي حممد ، عبد الوهاب .٤٢
 .العامة

البحث العلمي ). م٢٠٠٥(كايد ، الرمحن و عبد احلقعبد ، ذوقان و عدس، عبيدات .٤٣
  .للنشر والتوزيع دار أسامه:الرياض ، أساليبه، أدواته، مفهومة

مقارنة بني دور كل من الوالـدين واألصـدقاء يف    ).١٤١٨(خالد بن حممد ، العزام .٤٤
قسم علم النفس ) ستري غري منشورةرسالة ماج( ،رات املراهق من وجهة نظر املراهققرا

  .جامعة امللك سعود  :بكلية التربية
العوامـل   بـبعض  االختيار املهين وعالقتـه ). هـ١٤١٥(دخيل ذاكر ، العصيمي .٤٥

رسالة ماجستري ( ،الصف الثالث ثانوي مبدينة الرياضاالجتماعية واالقتصادية لدى طلبة 
 .جامعة امللك سعود :كلية التربية) غري منشورة

، ة معارف نظرية ومهارات تطبيقيـة العملية اإلداري ).م١٩٦١(حامد سوادي ، عطية .٤٦
 .ةإدارة الربامج التدريبي، معهد اإلدارة العامة، الرياض

دراسة حتليلية للوظائف والقـرارات  ، اإلدارة). م١٩٨٥(مدين عبد القادر ، عالقي .٤٧
 .امة، جدة، اإلدارية

القياس والتقومي التربوي والنفسـي أسسـه    ).م٢٠٠٠(صالح الدين حممود ، عالم .٤٨
  .دار الفكر العريب:القاهرة، وتوجيهاته املعاصرةوتطبيقاته 

مكتـب   ،الريـاض ، توجيه التربوي واملهينال). هـ ١٤٠٤(عبد الرمحن ، العيسوي .٤٩
  .التربية العريب لدول اخلليج 

دراسة ميدانية للميول االكادميية واملهنية لـدى   ).م١٩٨٩(عبد الرمحن ، العيسوي .٥٠
  ) .٦٠ص_٤٧ص( ٢٤العدد ، طالب اجلامعة جملة احتاد اجلامعات العربية



اعيـة  سية واالجتمدراسة لبعض العوامل النف ).هـ١٤١٤(صاحل بن علي ، الغامدي .٥١
ة جامع، كلية العلوم االجتماعية) رسالة ماجستري غري منشورة(، املؤثرة يف التفضيل املهين

 .الرياض ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
مدخل األمنـاط  ، االختيار والتحرك املهينحمددات  ).م١٩٨٧(كامل السيد ، غراب .٥٢

معهد اإلدارة ، الرياض، ٥٦العدد ، العامةجملة معهد اإلدارة  ،الفكرية يف اختاذ القرارات
    .العامة 

دار :،األردن، عمـان ، نظريات اختاذ القرار). م٢٠٠٤(مؤيد عبد احلسني  ،الفضل .٥٣
 .املناهج للنشر والتوزيع 

على اختيـار نـوع    العوامل االجتماعية املؤثرة). م ١٩٩٣(م طلعت إبراهي، لطفي .٥٤
ص (  ٢٠العـدد  ، جامعـة عـني مشـس   ، جملة حوليات كلية اآلداب، التعليم واملهنة

 ).١٢٥ص_٦٨
أثر برنامج تدرييب يف اإلرشاد والتوجيه اجلمعي املهين  ).م٢٠٠٢(خضر ذيب ، مبارك .٥٥

، العاشر يف مدارس مديرية اخلليل على النضج املهين واختاذ القرار املهين لدى طلبة الصف
  .جامعة القدس  :فلسطني) رسالة ماجستري غري منشورة(
العوامل املؤثرة على قرار الطالب االلتحاق  .)م١٩٩٧(عبد الرمحن إبراهيم  ،احملبوب .٥٦

رسـالة  ( ،ستوى األول يف كليات جامعة فيصلباجلامعة من وجهة نظر عينة من طالب امل
  .حساء اإل، جامعة امللك فيصل) ري منشورةتري غسماج

خصص والنضج امليول املهنية وعالقتها باجلنس والت ).م١٩٩٩(ميسر ياسني ، حممود .٥٧
 ،عمـان ) رسالة ماجستري غري منشورة(، الصف الثاين الثانوي األكادميي املهين لدى طلبة
 .اجلامعة األردنية 

مكتبة ، لنفسي والتوجيه التربوي املهيناإلرشاد ا ).م١٩٨٥(سيد عبد احلميد ، مرسي .٥٨
  .القاهرة  ،اخلاجني

 .مكتبة الفالح  :الكويت، التوجيه املهين). م١٩٩٣(عويد سلطان  ،املشعان .٥٩
مكتبة : الكويت، علم النفس الصناعي والتنظيمي). م٢٠٠٨(عويد سلطان ، املشعان .٦٠

  .الفالح
خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه الدراسي واملهـين   ).م٢٠٠١(أمحد علي ، املعشين .٦١
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 اختبار التفضيل املهين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                         
  ....أخي الطالب 

  ....السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
بين يديك قائمة فيها مجموعة من العبارات التي تعبر عن شعورك واتجاهاتك نحو أنواع كثيرة 

  .من المهن
وهي أرقام المهن الواردة بالقائمـة،  ) ٤٤(إلى ) ١(فق هذه القائمة ورقة إجابة بها أرقام من بر

  .كما يوجد بجوار كل رقم مربعان صغيران احدهما علوي واآلخر سفلي
في المربع العلوي، وإذا كانت ال تميل إليهـا ضـع   ) ×(إذا كنت تميل إلى المهنة ضع إشارة 

وإذا كنت لم تستطع أن تقرر ما إذا كنت تميل أو ال تميل إلـى   في المربع السفلي،) ×(إشارة 
  .إحدى هذه المهن ال تضع إشارات في المربعات التي توجد أمام هذه المهن

  .رجاء ال تترك مهن كثيرة بدون وضع اإلشارات
  ضع اإلشارات في ورقة اإلجابة فقط. ال تضع أي إشارات في هذه القائمة

  
  البیانات األولیة

  ): ..................اختياري( االسم
  :  المستوى الدراسي          : السن

     أعزب       تزوج م: الحالة االجتماعية      :التخصصي الدراسي
  ميكانيكي طائرات -٣١  ممثل كوميدي -١٦  عامل في مطعم -١
  غواص -٣٢  شاعر  -١٧  أخصائي اجتماعي -٢
  طبيب بيطري  -٣٣  محامي -١٨  مخرج مسرحي -٣
  أخصائي علم الفلك-٣٤  ميكانيكي سيارات -١٩  يب بشري طب-٤
  فني معمل طبي  -٣٥  نجار  -٢٠  مدير إعالنات  -٥
  أديب  -٣٦  محاسب قانوني  -٢١  معالج صعوبات النطق  -٦
  أخصائي عالج طبيعي  -٣٧  ممرض  -٢٢  رجل مطافئ  -٧
  موظف بنك  -٣٨  مضيف جوي  -٢٣  مدير فندق  -٨
  طيار  -٣٩  مهندس ديكور -٢٤  مدير أعمال  -٩

  فنان تشكيلي  -٤٠  مصمم مواقع إلكترونية -٢٥  معالج نفسي  -١٠
  أستاذ جامعة  -٤١  فني لحام  -٢٦  ضابط شرطة  -١١
  )محكمة(قاضي  -٤٢  مهندس بترول  -٢٧  فني أشعة  -١٢
  كاتب مسرحي  -٤٣  مدرب رياضي  -٢٨  ميكانيكي  -١٣
  مهندس معماري  -٤٤  ير رسام كاريكات -٢٩  كهربائي  -١٤
    صحفي متجول  -٣٠  موظف إستقبال  -١٥

  
  الباحث       

  ســلطان عاشور الزھرانـــي



  ورقة إجابة التفضیل المھني
  

  : المستوى الدراسي      ):اختياري(االسم 
  أعزب    متزوج       : الحالة االجتماعية          :السن

  :التخصص الدراسي
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اختاذ القرار مقياس  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  مقیاس اتخاذ القرار
  )أ ( الصورة 
  
  

  : المستوى الدراسي       ):اختياري(االسم 
  أعزب    متزوج       : الحالة االجتماعية           :السن

  :التخصص الدراسي
  

  
  :یاستعلیمات اإلجابة على المق

ـ يحتوي على مجموعة من المواقف على هيئة مشـكالت قـد   ١
واجهها وأسئلة قد سألها متخذ القرار لنفسه، وأعطى لكل موقـف  

  ).ج(، )ب(، )أ(ثالثة اختيارات 
أمام االختيار الذي تراه أكثر ) (ـ المطلوب منك وضع عالمة ٢

 .أهمية وتأثيراً في عملية اتخاذ القرار
  



  )أ ( ار الصورة مقیاس اتخاذ القر
  

  :يبني القرار على -١
  (     )  .العرف والتقاليد) أ(
  (     )  األهداف) ب(
  (     )  الموقف) ج(
    :السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرار ناجح هو -٢
  (     )  .الخبرة العملية) أ(
  (     )  .الشهادات) ب(
  (     )  .مشاركة اآلخرين) ج(
    :كلة يقومعند مواجهة الفرد لمش -٣
  (     )  .بتحديد ظواهرها) أ(
  (     )  .بتحديد موقفه من المشكلة) ب(
  (     )  .بتحديد أسبابها) ج(
    ما الصعوبة التي يواجهها الفرد عند اتخاذ القرار؟ -٤
  (     )  .قلة المعلومات) أ(
  (     )  .الظروف البيئية) ب(
  (     )  .تعدد جوانب المشكلة) ج(
    :دما يواجه الفرد مشكلة يعمل أوال علي ـ عن٥
  (     )  .البحث عن أسبابها) أ(
  (     )  .البحث عن طريقة لحلها) ب(
  (     )  .التفكير في ظواهرها) ج(
    :ـ أي القدرات تراها ذات أهمية لمتخذ القرار٦
  (     )  .توفر الصفات القيادية فيه) أ(
  )  (     .القدرة على معرفة البشر) ب(
  (     )  .القدرة عل تحليل المشكلة) ج(
    :أهم مراحل اتخاذ القرار -٧
  (     )  .مرحلة إدراك المشكلة) أ(
  (     )  .مرحلة اختيار الحل) ب(
  (     )  .مرحلة إصدار القرار) ج(



    :يجب أن يهتم الفرد عند اتخاذ القرار -٨
  (     )  .بمقارنة النتائج بالجهد المبذول) أ(
  (     )  .بالموارد اإلنسانية) ب(
  (     )  .بعنصر المخاطرة) ج(
    :المهارات الشخصية لمتخذ القرار هي القدرة على -٩
  (     )  .تحديد المشكلة) أ(
  (     )  .إجراء التجارب) ب(
  (     )  .تحديد طريقة الحل) ج(

    :اعتقد أن األسلوب المناسب التخاذ القرار هو -١٠
  (     )  .صويتالت) أ(
  (     )  .اإلجماع) ب(
  (     )  .تفويض سلطة أعلى في اتخاذه) ج(

    :من العوامل التي تؤثر على القرارات -١١
  (     )  .التعصب والتحيز) أ(
  (     )  .اآلراء السابقة) ب(
  (     )  .االنفعاالت النفسية) ج(

    :ينفذ الفرد قراراته عن طريق -١٢
  (     )  .لشخصياالتصال ا) أ(
  (     )  .وضع خطة جديدة) ب(
  (     )  .خطة مرسومة مسبقاً) ج(

    بماذا تواجه االختالفات بين األفراد الذين تتخذ معهم القرار؟ -١٣
  (     )  .إزالة تلك الفروق) أ(
  (     )  .معاملتهم سواء بقياس وحد) ب(
  ) (      .معاملة كل فرد بطريقة تختلف عن اآلخر) ج(

    ما أهم عناصر اتخاذ القرار؟ -١٤
  (     )  .ما سبق أن التزمت به الجماعة) أ(
  (     )  .المناقشة والحوار) ب(
  .تنوع القيم والمعتقدات) ج(
  
  

(     )  



    ماذا يعمل الفرد ليجمع المعلومات عن المشكلة؟ -١٥
  (     )  .يبحث عنها بنفسه) أ(
  ) (      .يخصص شخص لتجميعها) ب(
  (     )  .يجد المعلومات متاحة لديه) ج(

    تتأثر عملية اختيار الحل للمشكلة؟ -١٦
  (     )  .باتجاهات الرأي العام) أ(
  (     )  .بالضغوط الداخلية والخارجية) ب(
  (     )  .بالمعلومات الشخصية) ج(

    هل المركز القيادي يؤثر في اتخاذ القرارات؟ -١٧
  ) (      .قليالً) أ(
  (     )  .ال يؤثر) ب(
  (     )  .كثيراً) ج(

    :ما السبب القيادي الذي يقرر  الفرد جمع المعلومات من أجله -١٨
  (     )  .المخاطرة التي يتضمنها القرار بدون معرفتها) أ(
  (     )  .أهمية المعلومات بالنسبة للقرار) ب(
  (     )  .تكلفة الحصول على المعلومات) ج(

    :هل تعتقد أن أسلوب المناقشة التخاذ القرار يجب أن يكون -١٩
  (     )  .أسلوب يهتم بأال يسئ لآلخرين) أ(
  (     )  .أسلوب يهتم باستثارة المشاعر) ب(
  (     )  .أسلوب يهتم بالنتيجة) ج(

    :عندما يواجه الفرد مشكلة ويضطر التخاذ قرار -٢٠
  (     )  .يظهر تردده فيه) أ(
  (     )  .يأمل في أن يحدث شيء يريحه منه) ب(
  (     )  .يرجع فيه بعد اتخاذه) ج(

    :تتاح لي الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات -٢١
  (     )  .كثيراً) أ(
  (     )  .قليالً) ب(
  (     )  .ال تتاح) ج(

  
 



  مقیاس اتخاذ القرار
  ) ب( الصورة 
  
  

  : راسيالمستوى الد       ):اختياري(االسم 
  أعزب    متزوج       : الحالة االجتماعية           :السن

  :التخصص الدراسي
  

  
  :تعلیمات اإلجابة على المقیاس

  
د       ١ كالت ق ة مش ى ھیئ ف عل ن المواق ة م ي مجموع اس عل وي المقی ـ یحت

عت           د وض ھ، وق د اتخاذه لقرارات رار عن ألھا متخذ الق د یس یواجھھا وأسئلة ق
  :سة متدرجة منأمام كل سؤال أوزان خم

  .ملزمة ـ ضروریة جدًا ـ ممكنھ ـ غیر ملزمة ـ غیر ضروریة إطالقا
  
ة         ٢ ار احد األوزان الخمسة المقابل ذه األسئلة واختی راءة ھ ـ المطلوب ھو ق

ة    اذ        ) √(لكل سؤال بوضع عالم ة اتخ بًا لعملی راه مناس ذي ت وزن ال ت ال تح
  :القرار حیث 

وزن    یعتبر األكثر أھم) ملزمة( أن الوزن  ة، وال ا   (ی ر ضروریة إطالق ) غی
  .لألقل أھمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )ب ( مقیاس اتخاذ القرار الصورة 
  العبــــــارات
    

غير ضرورية   غير ملزمة  ممكنة  ضرورية جداً  ملزمة
  إطالقا

ـ هل تملك القدرة علـى اتخـاذ أنسـب    ١
  األوقات التخاذ القرار؟

          

ار ـ هل الخبرة ودرجة التعليم وراء القر٢
  الناجح؟

          

ـ ٣ علـى معرفـة    كـ هل تؤسس قرارات
  بالحقائق؟

          

ـ عندما تتخذ قرارا ، هل تتابعه جيدا في ٤
  التنفيذ؟

          

            ـ هل تستطيع أن تتعرف على المشكلة؟٥
ـ هل تعي أهمية التوقيـت فـي اتخـاذ    ٦

  القرار؟
          

ـ هل تجمع كل الحقائق التي تحتاج إليها ٧
  قرار؟قبل اتخاذ ال

          

            ـ هل تزن النتائج المترتبة على القرار؟٨
            ـ هل تقدر مسؤولية اتخاذ القرار؟٩

ـ هل أنت مستعد لتحمل مسؤولية الفشل ١٠
  في قرار خاطئ؟

          

ـ هل ترجع إلـى اللـوائح والقـوانين    ١١
  لتسترشد بها عندما تتخذ القرار؟

          

            ـ هل تحدد فوائد ومضار القرار؟١٢
            ـ هل تتابع القرار؟١٣
ـ هل تعتبر نفسك ممن يشتركون فـي  ١٤

  المناقشات باستمرار التخاذ قرار؟
          

  



غير ضرورية   غير ملزمة  ممكنة  ضرورية جداً  ملزمة  العـــــبارات
  إطالقا

ـ هل تقيس المواقف عند اتخاذ القـرار  ١٥
  فيها على الخبرات السابقة؟

          

أن تقدر نسـبة األفـراد   ـ هل تستطيع ١٦
الذين يشتركون في المناقشات عنـد اتخـاذ   

  القرار؟

          

ـ هل تستبعد الحلول التـي تصـطدم   ١٧
  بالقوانين واللوائح التي ال يمكن تغييرها؟

          

ـ هل تعتمد على االتصال الشخصـي  ١٩
  عندما تتخذ القرار؟

          

ـ هل تعفي المشاركين في اتخاذ القرار ٢٠
النتائج المترتبـة علـى هـذا     من مسؤولية

  القرار؟

          

ـ هل معرفـة رأي الجماعـة كتابـة    ٢١
  يستغرق وقتا طويال؟

          

ـ هل يثير غضب األعضاء تمييز القائد ٢٢
  احد األعضاء علنا من اجل اقتراحه؟

          

ـ هل الحديث على انفراد مع اآلخرين ٢٣
سبيل للحصول على رأيه بصـراحة فـي   

  مشكلة؟

          

هل تواجه االختالفـات فـي ميـول    ـ ٢٤
  واتجاهات األفراد بوضع مبادئ عامة؟

          

ـ هل أسلوب األفـراد فـي المناقشـة    ٢٥
أسلوب هادئ يحاول إقناع اآلخرين بالحجج 

  العقلية و المنطقية؟

          



ـ هل المكالمات التلفونية تكشف عـن  ٢٦
  عقد اجتماع التخاذ القرار؟

          

جـع إلـى   ـ هل ندرة المعلومـات تر ٢٧
  صعوبة معرفتها بدقة وسرعة؟

          

ـ هل تعتبر تنازل القائد عن احد أفكاره ٢٨
وقبول االقتراح المقدم من اآلخرين عالمـة  

  ضعف؟

          

 
            ـ هل تعود لقرارك المتخذ مرة ثانية؟٢٩
ـ هل ندرة المعلومات ترجع إلـى إنهـا   ٣٠

  مكلفة؟
          

في  ـ هل تؤخر اتخاذك لقرار ألنك تأمل٣١
  أن يحدث شئ يريحك منه؟

          

ـ هل تسمح لآلراء السابقة أن تؤثر على ٣٢
  قرارك؟

          

            ـ هل تتردد عند اتخاذ القرار؟٣٣
            ـ هل معظم القرارات تنفذ بواسطة فرد؟٣٤
ـ هل حالتك النفسية تـؤثر فـي نتيجـة    ٣٥

  قرارك؟
          

            ـ هل ترجع في قرارك بعد اتخاذه؟٣٦
عند اتخاذك لقرار هل تعاني علنا مـن  ـ ٣٧

  الشك في خطأه أو صوابه؟
          

ـ هل تسمح للتعصب والتحيز أن يـؤثر  ٣٨
  في قرارك؟
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)أ ( مفتاح التصحيح للصورة   
 رقم املوقف أ ب ج
2 3 1 1 
2 1 3 2 
3 1 2 3 
1 2 3 4 
2 1 3 5 
3 1 2 6 
2 3 1 7 
1 2 3 8 
3 1 2 9 
1 3 2 10 
1 3 2 11 
2 3 1 12 
1 2 3 13 
1 3 2 14 
1 2 3 15 
3 2 1 16 
1 3 2 17 
1 3 2 18 
1 2 3 19 
2 3 1 20 
1 2 3 21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) ٤( ملحق رقم   
مساء احملكمني للمقياسأ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أمساء احملكمني للمقياس
 

هة ــاجل الرتبة العلمية  الرقم االسم 
 ١ حممد محزة السليماين. د.أ قسم علم النفس_ كلية التربية _ لقرى اجامعة أم   أستاذ

 ٢  عبد املنان مال بار. د.أ قسم علم النفس_ كلية التربية _ لقرى اجامعة أم   أستاذ

 ٣  عيد عبد اهللا الدبيسس. د.أ  النفسقسم علم _ كلية التربية _جامعة امللك سعود   أستاذ

 ٤  هشام حممد خميمر. د قسم علم النفس_ كلية التربية _ جامعة أم القرى   أستاذ مشارك

 
 
 
 
 
 
 
 

 


