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503 
(ASEP)يف الرتبية وعلم النفسدراسات عربية 

  ني ق  انجن نيلدى املراهق ياملهن ياس للوعي ققني" بناء وتقن
 ة "ية ال عودياململكة العرب يف

 يأ / مها بنت مرزوق الصبح

 املدخل إىل الدراسة:   :أوال 
 ميتقد:   

ا لىالوعاملالوغريبااتالوبحثايفيادببريوـهاوتشايقـي،ابـ الألسـاسالحلقلحداوبناتاونمعالملهينالملهينايلث الوع مي
اولـع يلوبدل الملبكرة ايفايلملهنـاية امستمرل الوطفعوة الهلعااخالل اتتحقق اإىلادن الملهنيلونمع اواية ارايإىلالالختالوفـرباينتهـية

ةايلوفـرباخبصائصـهالوشخصـاياو نيةابينامكيةابي القةاتفا لا لـىايشـتم الوـع ية.اوايلوظروفالمللثاوالملناسباملهنتهايف
 اك امهنة.ااايومطاوباومزلاضـااإبرلكـاابشـروطيتضمناديةاو املالوعم ،اكماايبدنةاب اولويولالجتما اـةيولوعقل

ةالملبكرةايةالملهنيـةاإالادناضعفابرلمجالورتبيكنتاجاولرتباايعينمعاهذلالجلانبابشك اطبيورغمادنامنالملفروضادنا
الملعلعماتاحعلالملهناوحتل اوتعصيلملتضمناإ دلب اووضعالالختبارلي امتطلباهتا امعافاهتا امبتطلبـاتاك امهنة تالملتعلقـة

الوذلتاولمليلورتك اولوذيقالالختبارلتالملهنيمالوعاماوتطبيمرلح الوتعلاايعلاولوقدرلتاولالستعدلبلتافـيزا لىامعرفة اية
ضاالتساعاجمالا املايوداا Career Educationـةيـةالملهنيلورتبايقدماولطالبامناخاللابرلمجامتخصصةافـيالبدادنا

ةاالايارلتامهنيلوغاوباإىلاخاقعبهمايفيايولوذاهمالملهينينقصاو اةياولوشباباضـحنيامنالملرلهقريلوكلثالوعم اجع 
 لجملتمع.اااايفنيفا لاتهماكأ ضـاءيضاا لـىاإنتـاجيؤثراديعهلماودهدلفهم،اوهعاماايتتفقامعاقدرلهتماوم

ةاتناووتاهذلالوبعداابودرلسةايةادواحملي ربابرلسـةاياولباحلثةا دماوجـعبادنيةاهذلالجلانبافقداتبيوابورغمامنادمه
لملنارالوتابعةاولمركزاامناخاللاجهـدامؤسسـةالوعاملالوعريبايفالملهينايجمالالوع اولدرلسةايفاـدةيوقداكانـتالحملاووـةالوعح

الوبشرايوتنمالوعطين الملعلرب امـعية اابوتعـاون اابألربن الوكنداة الإلمناء الودوويوكاوة اإية ا ن اوكانتا بارة ابوة اولع ينتاج اي 
ااسالويتيةالملقي(اإالادنهاورغماتسما٢٠٠٦اي،لملهنـاي الوع ي)بوالملهيناياسالوع يسامنهاامقييمشتم ا لىابعضالملقا

انيوتقناهذهالودرلسةاإ ـدلباوهذلال م.اومناهذلالملنطلقامتايفااساولنمعالملهينيمقافـانايلملهنـاياسااولـع يأبنهامقايتعح
ة،ايةالملهنيرتبالهلعااياسيهذلالجملال،اإىلاجانبامقيفـايكعنادبلةاولبحثالوعلميآملةادناا،ةيلوسععبئةاياسا لىالوبيلملق

هذلالجملالا لىاالوعجزايفاسـداحماووةامنهااولمسامهةايفانامتاإ دلبمهاامناقب الوباحلثةايفيلوذالملهيناـاريولوقدرةا لىالالخت
 .اايلملستعىالحملل

 قشكلة الدراسة:   
ال امن الوتفا ليألمهلنطالقا املكعانتالوع ية ا لىا ملالملهيناية الوع يلالختاـةيودثرها ادن ااب تبار مناالملهينايار

الوتكعايلوناح اإ ـدلبينية ا ـن ا بارة اوحتلاة الملهن احعل اوتعصيلملعلعمات امتطلباهتا الالختبـارلتي  اووضـع لملتعلقةاافاهتا
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اولمعلعماتا نالوفـرباتشـم امع الملارفـةمبتطلباتاك امهنةاابإلضافة ةايعلاولوقدرلتاولالستعدلبلتاألمهيلوذلتاومعرفة
ةايلورتبامتخصصةايفاقدماولطالبامناخاللابـرلمجيالبدادناايم،اولناهذلالوع يلوسلاارالملهينيولخاكأسـاساالملهينايلوع 
  ;Jafar, 1993 ،(1976اميلوسـلايهالملهنـيوبشك امؤثرامعالوتعجاتحسـنيكـنادناميواا Career Educationـةيلملهن

Sisca;1982 ااا،Watkins, 1999; Sullivan)اا
ايفيوح اهناك الولثقافاتاخصعصيمجاثادن اوالختيع الملهنـية الجلنسامبينابعضـهاايار الوفعلرق اولملعرفي لى ةاية
م.ايلوسلاـاريلالختاولملتملث ايفايقالهلدفالونهائيلتاوتحقرياهبذهالملتغايضرورةاولع اة،اولناهنـاكيةاولوشخصيولالجتما 

آوالوبحعثالملرتبطةاباهاواتلكاالملهيناياسالوع يقاجمـالايفـايقـياولباحلثةاوجعباقصعراحقنيوابورغمامناذوكافقداتب
.اومناهناافقدالملهينايلوع اـاسيا ـدماوجـعبادبولتاوقني.اوابوبحثاتبيلوسعااارالملهينيولخلالملهينايالوـع نيتربطابالويت

الحلاو احيجاءتالودرلسة امـنثاحاووتالوباحلثية امقاة ابناء الوسـاالملهيناياساولع يخالهلا ةايكعمرتايوحساباخصائصه
ايفاكـعنيو الوبحعثايفامسامهة الملهيناجمال الونمع اواجمال امشـكلةي. الوتساؤالتالملرتبطةااتفـرعا ـن امن لوبحثاجممع ة

 :اايليماايةاولملتملثلةافيكعمرتايلوساااساوخصائصـهيعةاوبناءالملقيبطب

 اااس؟يعةابناءالملقيمااطب 

 اس؟اايماامؤشرلتاثباتاولتساقالملق 

 اس؟اايماامؤشرلتاصدقالملق 

 اا:ة للمصطلحاتيدات اإلجرائيالتحد 

 ياملهن يالوع    : 
لكهاالوفربا نالوعم ،اولالاجاهاتاميا"لملعلعماتالويتاعينيالملهينايإىلادنالوع اSisca(ا6791)سكااياسريشي

اساياسااوقيمقاثاقامـتالوباحلثـةاببنـاءي القتهاابعاملالوعم ".اوحاوفهماذلتهايفالملختلفة،اـةيملهـااـحـعالألبولرالملهنحيايلوتـ
اياسالوـع يهاامنامقيااابودرجةالملتحص ا ليعرفاإجرلئيالملهينايفـانالوـع ا،ةيدمادهدلفالودرلسةالحلاوخيمبااالملهينايلوع 
 هذهالودرلسة"ا)مناإ دلبالوباحلثة(.ااالملستخدمايفايلملهنـ

 تها:  ياسة وأهمأهداف الدر 
دناوذوكااة.اوالشكايفيكعمرتايلوساا،اوحساباخصائصـةلملهيناياسالوع ياساوقيهتدفالودرلسةاإىلابناءامق

انظرايدمه احية النتبـاهية اسـمنامكعانتالونمعالملهيناياإىلامكعنادساسنيلوباحلثاثاستلفتالودرلسة اكمـا اكعنادساسـي،
الملهينيلوق اجعلنبالونمع الجلانبامن اواباساهذل اوعملاوتـاي، اإثـرلء الملهينيلوتعجاـةيفانـه الوتعلاه امرحلة اخالل مايوخاصة

 .اايلولثانعا
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 ات البحث:  يأدب :ايثان 
 املهين يمفهوم الوع :Vocational Awareness 

ا6791)عرفاسكمعلاي )Schmollادبرلكاالملهينايلوع ا ةايةا نالملهنالملتاحة،اولألمهيلملعلعماتالوكافاتضـمنيأبنـه
 ة.ايضااإبرلكالوفرباوطمعحاتهاوقدرلتهالوذلتيهاالوفرباولمهنةالملختارة،اوديعطيايةالوتـيولالجتما ةايلوشخص

 فاومها:اايقادفض ابرجاتالوتكينهمااوتحقيبااومنا مالملؤلمـةنيامهمنيجانبالملهينايشم الوع يومناسبتهااهلذهالملهنة.اوا

  ة..ااايةاولجلسميولالجتما اةيوشخصـعوـهاوسـماتهاليتضمناقدرلتهاوميايلوفربابنفسهاولوذايو 

  كنادناميابملهنالملختلفةاومتطلباهتااوشروطهااومااالتالملرتبطـةرياـهابـاملتغيتضمناو يايلوفربابعاملالملهناولوذايو
امـنيرتتبا لي الاهـا ادواسلبيابجيآاثر اوقيميومناذوكالملؤهالتالوتعلا،ةية اولمهنـة الملطلعبـة الودخ الوذية ععبا لىايايمة
افلمل اولوتدرايشتغ  اولدخعلايفيها، الحملاوظروفالوعم ايفا،لملهنةابالوالزم اولألخطار اتعلجدها اودماكن ا،هايفاطـةيلملهنة

الالجتما  ايلملكانة اما اولمهنة، الملزلية امـن اشـاغلها ابـه اولإلجازلتنيولوضماانتاكاوتأماـايتمتع اولوتقا د، ا،ولوعـالولتا،،
ه.،امااتتطلبهالملهنةامناية،اومكانالوعم اوظروفالونق اولملعلصالتاإويهيةاولورتفي ةاولالجتمايةالوصحيولور ااـاتيولورتق

 الملهنة.اجهداوطاقة،اووقـتاممارسـة

 :   املهين يمنو الوع •

خاللالوطفعوةاوتستمراخاللالملرلح ااتبعااخلطةامنعاتبددامبكـرلاCareer Awarenessالملهينايالوع ريسيا
معااينتهياالتاإالادناهذلالوتفككايطفالا نالوعم ا نداسنالولثامنةامهلهلةاوخمتلطةاابخلثاتكعنافكرةالألية،احيلوتاو
ـربطاابكتسابامعرفةا نارولتبالوعظائفاومتطلباتايوألطفـالاوااةامعالونمعالملعريفيصبحادكلثراولقعيثايسنةاحا١١سنا

 لوعظائفامـنالملهـارلت.ا
ا اإىلاسن ايتقرااسنها١٤وابوعصعل الوـع يبا الرتباطـاايـلملهنايصبح احلالنفعاياابجلانبالوعجدلينادكلثـر او يثاي، ااينمع

رتبطايةالملختلفةاومااية،اومتطلباتالألبولرالوعمليجعلنبالوعم املث ا دمالورضااومتطلباتهالودوراااتالحملتملـةاوـبعضيابوسلب
ايهاولملهيناينالختاذالوقرلرالورتبعاااابيصبحادكلثراو يضاايبقدرتهاداصبحاقابرلا لىامقارنةا املالملهنـةيهباامناتعتر،اكماا

 .اااHartung et al(ا.2005)همايةامنامتطلباتالونمعاوديةالألكلثرادمهيةالحملعرايلوقض

رتبطافعالاابوبحثا نايثايلملرلهقة،احاتشك ابشك اقـعىاخـاللامرحلـةيلورلشداالملهينايدنالوع اوالشكايف
الملرحلةاإىلادنالوفاErikson (1968)اكسـعنيالراريشية.اوايلهلعا داناومااامناتعيناة،اولويتي ربادزمةالهلعاخيرباخاللاهذل

ةاوذوك،اوهعاماادكدهايولحدامنالحملدبلتالألساساارالملهينيدنالالختانالاجه.اوالشكايفياة،اولىلاديهذلالحلايفادهدليف
ومناا.ا(Holland 1997ا،اوهعالندAdams(ا1989)ولبمزااMarcia(ا1980،1966) لوباحلثعنامنادملثالامارشـا

الونظرايلوناح اولوتطبية افانا مليقية اتتطلـبية الوتشـك اهـذه امهنيو اة الملبنيا انظرامارشا اإىلاوجهة افععبة ا لىافكرايا، ة
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افـانيلرا ااكسـعن، الالستكشافاميلوفرب امن امبرحلة افـيثايحاExplorationر الملهنااهـذهايسـعى الختبار اإىل لملرحلة
 زماهبـا.االتيلملتاحةاومتطلباهتااومناسبتها،اقب ادنا

ـةايكنالوقعلالنهابدلميب اواا،ةامستمرةيولورشدافهعا ملاخاللامرحلـةالملرلهقـةابـ الملهينايةامنعالوع يدنالستمرلرااعينيوهذلا
 .ااالملهينايولع ايقـيلونضـجالحلق

لوفربااةادواحابثةامعزووةا ناخ ربلتي ملاسـتاسـعىيواارالملهينيةالالختيومناهذلالملنطلقاكانالال تقاباإنا مل
لوعقعبااتايفرياتغانتجا نهااإالاإناهذهالونظـرةاقـدياراوماايةالالختيسبقا مليلالهتماماإىلاماااعجـهيالامـااكـانايةاوقليعايلحل

هااخ ربلتالملدرسةايؤثرافيلةاتبددامنذالوطفعوةاوايةاطعاي لىادهناا ملايـارالملهنـيةالالختينظراإىلا مليةاوصاراريالولثالثةالألخ
الويتلوتعلاـةيو مل الحلام املشـاك  اومعجهتـه امرلهقته ادثناء الوفرب اودصـبحيترلفق الوصحيلالختاـاة ايحاولوسليار ا لىايم عتمد

الوعل  الالقتصابيلودرلسة اولمعلعماتاحعلالملهناوحاجاتالجملتمع اية ادن اوالبد ابعية اطبنيؤخذ الملهناذلهتاايالال تبار عة
 اا(.ا٢٠٠٥،دا)انزلليجارايةا ندا م الختيومشا رهالوذلت

 :  املهين يالعوامل املؤثرة على تشكل الوع •

ةاومنهاامدركاتايةالولثقافيةاولالجتما يدامنالوععلم الوشخصيتأثراابوعديالملهينايالودرلساتاإىلاإنالوع ريتش
داياالوعدضيناومهنتهمـااوديمالوعلوـديالألسرةاومستعىاتعلـرية،اوأتثيةالالقتصابيلالجتما اولوطبقـةايلوفربا ـنالوـدورالجلنسـ
ا.Hartung et al.(5001)ااـةيةاولوعجدلنيةالملعرفيمنالوععلم الوشخص

  :   Gender Role يالدور اجلنس -1

الوع يالوعدريتش الودرلساتاإىلاأتثر امن اولخلالملهينايد الملهنـيبـ  الوتقلايـار اولإلانثايديابودور وقداا،ولذكعر
ا ا.2005)لستعرضاهارتعنقاورفاقه )et alاHartungايلوعدا ابـامنالودرلساتالويتد االوـدورنيحاووتاكشفالوعالقة

ادنانيشعرونااجاهها.اووفقااملرلجعتهاتبيفاي نالوعظـائفاولملهـنااوكاعرفهالوطالبيدلاماايوحتدا،لملهينايولوع ايلجلنس
كماهعنابرلسةاماامننيثاتبـيحاي،ةالألطفالاومعتقدلهتما نالملهناابودورالجلنسيأتثرارؤاااإوـىريةالودرلساتاتشيغاوب

ولنالوذكعرااامناسبةاجلنسهم،ريبعضالأل مالاولملهناكأ مالاغاـدركعنيدنالألطفـالاا،McMahon & Pattonوابتعن
امهنيلكعناو مي اويفيا الإلانث. امتلكه ا نالملهنالك ربامما اومعرفة اوتـأثيأتكاا دشارتانتائجاايديلوتقلايلجلنساالوـدورريـد

ساوإلانث.ااكماايعتقدوناابنالغلبالملهنامناسبةاولذكعراوويوذكعراابنالا Gorrell and Showبرلسةاجعرلاوشـع
إبرلكهماالتساعااايفنيالجلنسنيفروقابااوجـعبنيثاتبـيهذلالألثر،احاReid and Stephensفنزايداوستيتؤكدابرلسةارا
دظهرتاامقاب اكمـااهاايفيصلنا لحيكنادنامياةالويتيةالوفرصالملهنيعتقدنامبحدوبيادلافانالإلنـاثية.اوحتديلوفرصالملهن

ثاصنفتايةاحيطااولحقعلالملهنيمماثلةاتكشفاتنما(اإىلانتـائجArcher & Macrae،1991)ايبرلسةاالرشراوماكرا
ةايةالالجتما يلورتبانمااصنفتاجمـاالتيةابيءاكمجاالتاذكعراايزايااولالتصاالتاولوفيولوتكنعوعجامالملركبـاتيجماالتاتصم
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الملنينيولود اولالقتصاب اولوطبا ة اتقداـةيكمجـاالتادنلثعااازية السـتنتجايوأبخذ اولوسهعوة الوصععبة ادبعاب رلتالوطالبا لى
ادن اد لىايفيلجملاالتالوذكعراالوباحلثـان امكانة احتت  الجملاالتالألنلثعااة الوطالبامن او ربلوناينظر ا ادكدتابرلسة اكما ة.

(1982،Brownالجلنس الودور احعل الالختاي( ا لى الملهينيودثره اولإلاناار الوذكعر ا ودى الخذ امـنايثامت امكعنة نة
فضلعنالوعم ايارامخسامهنايالختني شراوطلبامنالملفحعصاوطاوبةامناصفعفالوسابعاوحىتالولثايناطاوـبا(٣٠٨)
ـارلتالوـذكعرايلختايولضحافـايطاجنسيوقدادشارتالونتائجاإىلاوجعباتنماضـايـةاديلملستقب اوترتبهااحسبالألووعاايفاهايف

الق ادمهااتيثالختارتالوفتيولإلانثاح الخرتنهافيبعجها امامهنا الوذكعرافقدايةاألنفسهنا ما ا.دما اوعاكنااذكعرل ما
الوذكعراولإلنـاثامنا%٩٨دنامااوعاكانعلاإاناثاوظهرايمماالختارولاألنفسهمافاـةيلختارولاألنفسهماكذكعرامهناادكلثرادمه

اايارامبنيهالالختيكانافاايمقارنةاابوعضعالوذايعاا لىاجنسـهمالوـعلقيارامبنياكانالالختنيةاحيارلهتمالملهنيخالختلفعلايف
لالفرتلضاأبهنمامناازبلبا نداكـ امـنالوـذكعراولإلنـاثا نـديايطالجلنسيكمااظهرادنالوتنم  ادهنمامـنالجلـنسالألخـراا

اـارلتاووكـنيلخلةاوتلـكايبرجةالملهناولإلانثاألنفسهماملاتظهرافروقايفالختارهـاالوـذكعرايلجلنسالألخراومبقارنةالملهنالوتـ
امــنابرلســةانيلختــارهالوــذكعراألنفســهما.اكمــااتبــاالفرتضناأبهنناذكـعرامقارنـةامبـانيلإلانثالخرتناألنفسهنامهنااد لىاح

ةايميةاولملعلبالألكابيالتالملهنيولوتفضاـةالملتعلقـةابـاملهني(احعلاتطعرالوصعرالونمطMiller&Budd،1999)الــراوبــابيمل
دكلثرااهمادفكـارليسنةادنالألطفالالألصغراسنااوـدا١٦-٨انيباترتلوحاد مارهمامااطاوبااوطاوبـةا(٥٩٢منا)نةاي ا لى
ولإلانثاتعكسالودوراااةاولذكعريميةاولألكابيلملهناالتيكماادظهرتانتائجاهذهالودرلسةادنالوتفضـا،ةامقارنةاابإلانثيمنط

الونمطايديلوتقلايلجلنس اكانتابرجة ايفيولن اذوـكيميالتالألكابيتفضلواة ا لـى اوبناء الوعمر ابتقدم اتتدىن خلصتااة
 ةابددتاتضعف.اايميةاولمعلبالألكابيلودرلسةاإىلادنالوصعرالونمط

  ة: ية االقتصاديالطبقة االجتماع -2

ادمه ا لى اسعبر الالجتما يدكد الوظروف اولالقتصـابية افـيـة اولعلوديلوتخطاـةي ملاية اولن ايفيط ابورل دايحتدان
اوـدىالوفـربيلملهنلملدركاتا امعا،ة امبهنة الوتحاقالوفرب ايولن الالقتصابينة اإىلالملركز لملرجع.اانيولعلوـدايولالجتما ايععب

الوطبقـةانيحاووتاكشفالوعالقةابالودرلساتالويتادامنيلوعداHartung et al(ا.2005)ولستعرضاهارتعنقاوآخرونا
اهااإىلادنالوفهمالألوييافريشياولويتاGunثادشاراإىلانتائجاقعناي،احلملهينايودثرهاا لىالوع اةيلالقتصـاباـة/يلالجتما 
ـدالوفـروقايةا لـىاحتديتالوصفالولثاوث،اإالادنالوقدرةالوفعلايبدلاتطـعرامـعيةاية/الالقتصابيلوطبقةالالجتما اولفروقايف

ادكدتـهيلالجتما اولطبقـة امـا دكدتااولويتاTudorعبرايبرلسةاتاةاقداالاحتققاقب الوعصعلاإىلالوصفالوسابع.اوهـذل
الألطفالا لىاتكعا امبدئيقدرة الالجتما اينافهم اابوطبقة الوفروقالملرتبطة الالقتصابي ن الوبـداة.ية الملكانـةايهيومن ادن

ثادنايظهرا دماأتثرهاهبااحيولطالباحىتاولناكاناايوألسرةاترتكالثـرا لـىالونمـعالملهنـايةاولملستعىالالقتصابيلالجتما 
ناابختالفاهذلايوتتبااتـهايماختتلفادووعايهاالخلاصاونظرهتاالخلاصةاووك امنهااسلمامنالوقرياتفكاـةيا وك اطبقـةالجتم
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ايةاـحعانععالوعم الوذيديملعنالاجاهاتادكلثراتقلحياايةابنيلجتما اـثادنالألطفـالامـناطبقـاتيلالنتماءاولوطبقاتاح
ة،اودنالاجاهاهتماـحعالأل مالالق ايلملهناةيـالالألبولرالجلنسـيـةاحيديلورجالاولونساء،اومبعىناآخرافإهنمادكلثـراتقلاقـعمابـهي

طعرايثايلوعم احاةا لـىا ـامليابوطبقةالالجتما ايؤثرالوع يابألطفالامناطبقاتاد لى.اووااـةامقارنـةيلرتباطااابملعرفةالملهن
اابملهنالويتاالألفرلبايف الرتفعتالألسرةايفكااة.اوابوتاييتناسبادوضا همالالجتما اك اطبقةال تقابل سلمالوطبقاتاالما
ةايااابوعظائفالوتخصصيدفعهماإىلاربطالوطبقةالوعليةاولمهنايلألطفالاابملكانةالالجتما ايمااكاناو اةابقـدريلالجتما 
الوفقرلءاريلةامقارنةابغيةادمامهماقليفيعتقدوناابنالوفرصالوعظيةاريافقالملنـاطقاةاولوعكسامناذوكافانالألطفالايفيولإلبلرا
مابةالوقرلءةا لىاإ طاءاالملعضع اتايفاـزيرجعاذوـكاإوـىاتركيكنادناميواااالوذكعراقب الإلانث.نيدثابحيمااهذلااـرليوكلث

ا(ا١٩٩٧)شكعر،اعاولحملاسبة.ايهااكمهنالوبرياةاد لىامناغيطبقةالجتما اـةادويـةاومرغعبيهذهالملهناجاذب
  العائلة:  ريأتث .٣ 

لقماناي،اوسReid & Stephensفنعايداوستي،اوربMillerلرايكدرلساتاماادامنالودرلساتينتائجالوعداريتش
ادمها .Seligman et alورفاقـه ايفيلتالوعائلريالملتغاـةيإوـى الوع يتشكاة اومنع اذوكاخلفلملهيناي  اومن الوعلودي، ن،اية

افه اوخ ربلتالوعائلة، ايفايولوقدوة، الوتنميتشكامؤثرة الالجتما  اإبرلكالملكانيوتشكاولمهـن،ايطالجلنسـي  اولمهناية ة
الوعلوداريأتثابرلسـتهماإوـىادنايفا.Seligman et alلقماناوآخروناياسريشيواااـحعه.اتا املالملهناولالاجاهـاتايومستعا

صبحالوطف ا لىايسنالوعاشرةاال.اويفريابورالألمادكلثراأتثاصـبحيتحعلالوعضعاوايثايكعنالك رباإىلاسنامخساسنعلتاحي
نةامنالألطفالايلملنشعرةا لىا اـةيلوطعوا Jordanامنابرلسـةاجلـعربننيكمااتباه.ايهناولودولإلبرلكاملايبرجةامنالوـع 

اجلعربناـهيبرلسـةاتتبعايـة،اوفـيلتالوعائلرياةابعضالملتغي مراسبعاسنعلتادمهاالباإوـىيثامتتامتابعتهمامنالملي(اح١٨٠)
اولويتيادمهنيتبا Jordan and Popeوبعب الوععلم  اهذه الوعلودلوذكااشـملتاة اتعلايء الوعلوديومستعى اولاجاهايم ن
ولمنزلاايلالجتما ايةاولملستعىالالقتصـابيئةالملنزويولخلصائصالوعامةاولبايالبيبالمليولورتتاميناـحعاإكمـالالوتعلـيلوعلود

هما.اومنالملؤكدادنالألسرةامناد(Hartung et al،.ا2005)اوألطفـالالملهينايةاولوعرقا لىالوع يولوطبقةالالجتما 
هاتاآوابشك اضغعطايوتعجائـةانصـائحيولطالباسعلءابشك امباشرا لـىاهالوععلم الملؤثرةا لىاجعلنبالونمعالملهين

اميةاوغـرسابعـضالملفـاهيةالوتنشئةالالجتما يامباشرامناخاللا ملريودولمراابالاجاهاـحعاهذلالوعم اآواذلكاآوابشك اغ
دهدلفاتنسجمااعهما لىاتبينيخاللاتشجالألبنـاءامـناؤثرونايفيابءاثادنالآليحايخاصةاتلكالملتعلقةاابودورالجلنس

كتسبهالوفربايامبـاايلونمعالملهنـاالوعائلةامناخاللااجاه اهذهالوفرتةاكفرتةامهمةايفريأتثاظهـرية.ايديةالوتقليودبولرهمالجلنس
ااهاامنامعرفةايف

ا
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  ة:  يالعوامل الشخص .٤

اتالملتعلقةاابوععلم الملؤثرةا لىايوألببامنانتـائجامرلجعتـهاHartung et al(ا.2005)اهارتعنقاوآخروناريشي
الوعقلاله.اوقدالستعرضايفيتشكاةايفيلوععلم الوشخصاـةيإوـىادمهايلملهنـايتشك الوع  الوقدرة الثر ومستعىااـةيمرلجعته
الوعقل ادمهريشيالملعريفايلونمع اإىل اورفاق افـياهارتعنق الوذكاء الوع ية ابرلسـةال تمابالملهينايتشك  انتائج ا لى ل

لألطفال.اومناجهةاالكهـامياةالويتيامستعىالوذكاءاولملعلعماتالملهننيدالوعالقةابيلنتهتاإىلاأتكايولوتـا Nelsonلسـعنين
ا PiagetـهياجيوفقااونمـعذجاباالملعريفريامنانتائجهاالرتباطامنطالوتفكنيتباولويتاBarclayايامنابرلسةاابركلنيدخرىاتب
لكعناميااينيالوعريبخلعلامرحلةالوتفكايادنالألطفالالوـذنيثاتبيسنالوروضة،احاةاودىالألطفالايفيلملهنلملعرفةااحبجـم

.ا)(Hartung et al2005.ااـاتيمرحلـةامـااقبـ الوعملاناماازلوعلايفيلألطفالالوذالكـهمياالكبـراممـااياامهنيحجماامعرف
ادمه اتقديوتظهر احية الوذلت، ادببريثاتشير ااتالويامرلجعة الوذلتاياهارتعنقاوآخروناإىلالرتباطاتقدريشيبحثاكما ر

امدوالا لـىلملهينايابوع  اهعغا، اولويت.Hughes et alساوآخرونايذوكابنتائجابرلسة اإىلادنالإلانثايدشارافا، ها
برجاتالق الكنامياـحعا م الملردةامقارنةاابواليتايديتقلاـرينالاجاهـااغيلناإىلاتكـعاميااولذلتايرلا اويلكناتقدميايلوالئ

اتقد الوـذلتيمن الملهنيثامتيحار الاجاهاهتن الوتقلي  اإىل اذولتالوتقديدية ادن اكما الوعايية، اوتعدباار اقبعال ولذلتادكلثر
ةا ـنايدينالاجاهاتاتقليالاوتكعايولذلتادكلثرامارالوعاييلوتقدايادنالوـذكعرامـناذوانيلألبولر.او لىالوعكسامناذوكاتب

ا.اا(اHartung et al،.2005)ةاولرج اولملرداـةيلألبولرالملهن
 :  ياملهن يجمال الوع بعض نتائج الدراسات ال ابقة يف •
ااوجعباقصعرايفنيمرجلهالملرلهقةاتبايفالملهينايولع اسيياتالوبحثالملتعلقـةاببنـاءامقـايحماووةامنالوباحلثةاملرلجعةادببايف

ثايهذلالجملال،احالودرلساتايفارضالوباحلثـةانتـائجابعـضاساهلذلالجلانباسـتعيةابناءامقيهذلالجلانب،اووذوكاوإلبرلزادمه
الوعد الوباحلثيركز امن ابـرلمجنيد الثـر الملهينيلوتعجاا لى امستعااه ارفع الوع اي لى الوبـرلمجانيولمنتمـالملهينايت اهلـذه

(Watkins, 1999; Evanoski & Tse, 1989; Lwis, 1983;Sayer,  1980;  Jafar, 1983; Sisca, 

ا(1976
ادش امـنادهـمالملهينايدامنالودرلساتاإىلادنالوع يارتالوعدكما ايميلوععلم الملؤثرةا لىالونجاحالألكاباولحدل

إىلادناااJafar(ا1993)اةاجعفـريارسـمريتش،ولالوتزلمابها.ااارالملهينيومنهاالالختاضاا لىاجعلنبالونمعالألخـرىيود
ذوكالوععبةاإىلامقا دالودرلسة،ااةامباايفيولوقرلرلتالودرلسايرسـولحدامنالوععلم الملؤثرةا لـىالونجـاحالملدالملهينايلوع 

ةاي ربماناإىلادنالورتبيواريشـيبرلستهما.اواايفاThempson & Lindemanوهذلاماادكدهاك امناتعمبسعناووندمانا
الونجـاحافـيلملهن ا ناصر اولحدامنادهم اوهاـاتيلوكلاية ااثنعاايلملتعسطة، ابديمدرسة اتتبعاكلية الجملتمعيلة اتشة اكما اري.

ةاتعلمعلا نالملهنامنايإىلادنابعضالوطالبامبدرسةاابهعلالولثانعااThampson & Thampsonاثمبسعناواثمبسعنا
اح اسنعلتالودرلسة، امسـا دهتميخالل ادساسيوتطعااـثاتـم افهم الألساواير امن ا دب اخالل امن الملهن بامشلتاي ن
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لةالملدىايةاطعاي نالألهدلفالملهنالوطالبابكتابةامقـاالتاكلفيناخاللالوربعالألولامنالودرلسة،ا مايلحملاضراالستضـافة
ضـااكتابةايتاروهنا،اودخيالوعم ،اكمااكلفالوطالباإب دلباحبعثهما نالملهنالويتايضاا نالإلجنازافـيةالملدى،اودرياوقص
 & Matthayوونـدرااك امـنامـايتريشي.اوا(Jafar،1993)جمالاختصصاهتماالوبحثا نامهنايفاضاية،اوديةالوذلتريالوس

Linder،كـنسيوباDickensاي،اوماوفMalveyسناحيةايلملرحلةالالبتدلئاوطـالبايلملهنـايإىلادناتعفرابرانمجالوع ا
ةادثراهذهاياحمدوبنيخالفاوذوكاوجدابعضالوباحلثاهم،اإالادنهاويفيودامفهـعمالوـذلتاضاي،اودهمالملهينيمبستعىابللاو 

احالو ربلمجايف الملرحلة، ايثاوجداسليهذه اولفروقابـايفاSilvaفا اإىلاانيالوصـفنيبرلسته لخلامساولوسابساممنالنتمعل
هلذلاانتمـعليناملايةامقارنةاابوطالبالوذيولملعرفةالملهنايلوع ااهؤالءالوطالبايفنيدناالافروقابالملهينايلوع ابرانمجايف
 اا(Jafar،1993)لو ربانمجا

اقاقامايهذلالوسالتادخرىاكاجلنساولولثقافة.اويفريامبتغوأتثرهاالملهينايالوع نيكمااقاماآخرونابدرلسةالوعالقةاب
ةايلملتضمناإبرلكالألفرلباابملتطلباتالورتبعاالملهينايدوالوع الملهينايولنضجالورتبعاابدرلسـةاSullivan(ا1982)فانايسعو

الملختلفة امبدا،ولمهن اذوكا لىاطالبالوصـفالوتاسـع الانـةيخمت ربل ا القة الوباحثابدرلسة احاول اوقد ايوع متشجن،
امـنالملهينايلورتبعا الالجتما ابكـ  اولوعضع اولهلعايلالقتصاباي"لجلنس، الوعرقي، احية اية"، الوطالبايثالفرتضادن ظهر

اايامهناياادوانضجااتربعايضادكلثراو يا،اولوطالبالوبيلوعلاكعنالوذكعر،اولوطالبامنالوطبقـةيا،اودنايمهنا/ااينضجااتربعا
ةالوطالبايادناغاوبنيتبا(.اوقـدةادبىن،اولوسعبا) لىالوتعليي/القتصاباةيا مقارنـةاابإلنـاثاولوطالبامناطبقاتالجتم

الونضجالورتبعاي امن ابدرجة او لـىلملهينايتمتععن الوطالبامنايابملتطلباتالورتبعاايو ا، اولن اولمهنالملختلفة. الملناسبة ة
ايلوطبقاتالوعل ادناظهرونانضجايا اكمـا اابوطالبامنالوطبقاتالألبنـى. ظهرونانضجاايضايطالبالوبلواد لىامقارنة

اافـروقنيتبيضامقارنةاابوسعبامنانفسالوطبقة،اإذاملايجةاوتفعقالوبيكانتانتاد لىامقارنةاابوطالبالوسعباإالادنالوفـروق
انيتبي.ااكمااملالملهينايلونضجالورتبعااايفنيلجلنسانياوجـعبافـروقابـنيتبياملانيحاا.ايفيضاولوسعبامنالوطبقةالوعليالوبنيب

 اتالألخرى.ااايولألقلاالوسـعبنيوقابوجعبافرا

ارايبرلساتالخلاماا دلاإشارلتامتناثرةايفيهذلالجملـالاافابرلسةايفايتعفراولباحلثةاديةاملايومبرلجعةالودرلساتالوعرب
ثافسرايةاحيمناطالباجامعةالإلسـكندراا٨١٢نةامناي(ا لىا ١٩٩٨)ايسعايلوعدوربهاا،اووع امنادوضحهاامـالملهين

الملشكالت الملسبقةايالويتاوجعب الوطالب امعرفة اضعف اإىل اولوتسرب، الورسعب انسبة اولرتفاع الوطالب اهلا تعرض
هايفابرلمجالوتعجيتكلثا،اكماادوصتالودرلسةابضـرورةلملهينايعةالحلالامتلث اجزءامنالوع يابوتخصصات،اوهذهالملعرفـةابطب

عوهاولستعدلبلتهاوقدرلته.اوترىالوباحلثةايسباملدالوتخصصالملنايحتداالوطاوـبامـننيلوسابقاودخعلالجلامعةاوتمكـالملهين
خاصةاالملهيناياسالوع ياساوقيوجعبامقاااإىلا ـدميرجعاذوكاجزئيوقداا،تهيإىلادناهناكا دماتناولاهلذلالجلانبارغمادمه
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ارايقالختياولوشباباوتحقنيدلامنالملرلهقيااجيقا لىالحلصراوحتتاجافعالاإىلاو يتضاظ اتشعباجمـاالتالوعمـ الويتايف
 ةاومتطلباتالوعم .اايالوععلم الوشخصنيلملؤلمةابااجـاهتمابدرجـةالكبـرامـنيعهلماوقدرلهتماولحتيتناسباومي

 ياملهن ياس الوعيثالثا: بناء ووصف قق  : 
 ة:  ينسخته األول اس يفياملق 

ادبب اابوع يوحتدااتالوبحثاذلتالوعالقةاابونمعالملهينيابال تماب ا)لملركيلوعربالملهينايدل الملعلربايوتنمازالوعطينة ة
 لىاوجهااجمالالونمعالملهينا،اب اولودرلساتايفHoland)،1990ا;1985ا;Super،ااةا)يولوغربا(٢٠٠٦ةا)يلوبشرا

،اي بدلهلابا;١٤١٤،ايمي;الوعص١٤١٥اايمي;الوعصـ١٤٢٥،اي;الوزهرلنـ١٩٩٩،اي;الوروم١٤٢٢،ايتيلوعمعما))لولثب
ايلوع اعـةيمقسـمةاطبايلملهنـايدامفهعماولع ي(اقامتالوباحلثةابتحد١٩٨٩،اغايا١٩٩٩ولوعـزة،ااي;ا بدلهلاب١٩٨٦

مـعاايرالملقتـرحالألووـيلألبعاب،اكمااقامتامبناقشةاوتطـعااـدامـنيشتم ا لـىالوعدياسالوشام اإىلاحماوراك امنهاايهبدفالوق
 اا:ةيثالنتهتاإىلالحملاوراولألبعابالوتاويمه،احياقب احتكنيلملتخصصاـدامـنيلوعد

 ة:  ية وتشمل األبعاد التاليبالذات املهن يحملور األول: الوعا 
  ة.اايعوهاومهارلتهاوقدرلتهاولاجاهاتهالملهنيلوفربامبايو 

  اة(.يةاولالجتما يةاولونفسيةاولمهنا)لوبدنيمبتطلباتالوشخصايلوع 

 اايمعرفةالوفربامبعتقدلتهاومعتقدلتالولثقافةاولجملتمعا نالودورالجلنس. 

  ة.ااايتهالملهنيلوفرباهبعاايو 

 ة:  يشتمل على األبعاد التاليبعامل العمل و ي: الوعياحملور الثان •
  الوفربابعاملالملهناوسعقالوعم .ايو 

  ا.بالملهينيولوتدراايةاالإل دلبالورتبعايلوفرباأبمهايو 

  الوفربامبهامالملهنالملختلفة.ايو 

  االملهنالملختلفة.نيلوفرباابوعالقةابايو 

  الجملتمعاوحاجاتاسعقالوعم .انالملتاحةايفلوفرباابملهايو 

 ة:  يشتمل على األبعاد التاليزات األعمال املختلفة ويمب ياحملور الثالث: الوع •
  ازلتالملهنالملختلفة.يلوفربامبمايو 

  اةاولمهنالملختلفة.يلوفرباابملكانةالالجتما ايو 

  ة.اايهدلفالملهنةاولأليقالوذلتاولوطمعحاتالوشخصيلوفربامبعتقدلتها ناحتقايو 
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الملفربلتايف ااومبرلجعة الألوىلامتالختصارها امفـربة٣٦إوـىا)نسختها اح٣مبعدلا)ا( ابعد. امفربلتاوك  ثاي(
ولنتمائهااااس،اوقدالتفقالحملكمـعنا لـىاسـالمةالملفـربلتيولمقايامعاخمتصرا نالألساسالونظراني رضتا لىالحملكم

ا(٦ةادظهرتانتائجهاادنا)يلألساسامتاإجرلءابرلسةادوواةاولحدة.او لىاهـذلماا دلا بارايوألبعاباولحملعرالحملدبةاوذوكاف
ولحملاور،اإالادنالوباحلثةااعةاحمتعىالألبعـابيةاذوكاالختالفاطبية،اورغمامنطقيلتساقاامعالودرجةالوكلا بارلتاكانـتالقـ 

تساقهاالالتساقالألفض امعالوبعدالث المياوك ابعدانيلالحتفاظابعبارتاثاتـميحا، بارةا(٢٤اساإىلا)يلملقردتالختصارا
الوكلاولحملـعر الوقرلرا لىادساساكفايولودرجة الملفـربلتاإل طـاءية.اوقدالختذاهذل اكلاة الملهينايةاصابقةا نالوع يصعرة

 (اا١)لمللحقا
 اس:  يللمق يالصدق الظاهر 

ثامتاي لمالونفساحاايفنيسامناجممع ةامنالملتخصصييمالملقاياساقامتالوباحلثةابتحكيولتحققامناسالمةالملق
مالوعبارلتاياحتكنياس،اوقداطلبامنالحملكميولمقايلختصاره،امعانفساخمتصرالونظرااابعـدني رضةا لىانفسالملتخصصـ

الولغعايمناح اولمقيثاسالمتها الملفربة امناسبة اوولبعـدالوـذية، اتقديإوايتنتماياس، اطلبامنهم اكما مقرتحاتاايادميه،
لوعبارلت،امعاوجعبااعهـاا لـىامناسـبةي.ادمجعـتامجا(السـتمارلت٥لسرتجاعا)س.اومتاايلملقاـةيكنادناحتسنامـنافا لمي

 ة.اايصعرتهالونهائايـاسافـيالملقنيلال تباراوتحسـامقرتحاتادخذتايف

 ة األوىل ح ابات االت اق والثباتيرابعا: الدراسة االستطالع:   
،اقامتالوباحلثةايمؤشرلاولصدقالوظاهرااعتبـريثاـيلةاملثلىاحلساابتالوصدق،احيلث اوسميماالايونظرلاالنالوتحك
مادبولتاحبلثها،اي،اوذوكابعداإجرلءاحتكيطالبالوصفالولثاوثالولثانعاا(اطاوباامن٥٧)ــةاويةادوويإبجرلءابرلسةالستطال 

ايقالونهائيرهااقب الوتطبيةاوألبولتاوتطعايكعمرتايلوسااوقداهدفتالوباحلثةامناهذلالإلجرلءالوتأكدامـناسـالمةالخلصـائص
 هذهالودرلسة:ااانتـائجايلـيماايهلا،اوف

 اس:   يات اق وثبات املق 
،اوقداياسالألصليلملقااسابعداحذفالوعبارلتالألضعفالتساقاايفيولمقايقامتالوباحلثةاحبسابالالتساقالوكل

انيتبـواا،ةيقالوتجزئةالونصـفي(،اكمااقامتاحبسابالولثباتا ناطرا٠٨٢لوفاا)مةايثابلغتاقيفا،احيلظهراهذلاحتسنااطف
ا)ريا)سبايساوايتمتعابلثباتاياسايلملقادن اتسـاوا٧٤.٠مانابرلون( او)قتمـان( اوه٧٣.٠)اي(. اإذلايقاي( مامقبعوةاخاصة

الال تبار.ااااايفرينةالوصغيدخذاناحجمالوع
ا
ا
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 هاية إليات اق األبعاد باحملاور املنتم:   
زلتالوعم .ايمبايبعاملالوعم ،اولوع اي ولوعااابوـذلتايحمـعرالوـع ايتكعنامناثالثةاحماور،اهياسايثادنالملقيح

ة،اوقدايإواينتميايابرجةالحملعراولوبعدالوذنيتكعنامنادبعابافقداقامتالوباحلثةاحبسابالالتساقابيثادناك احمعرايوح
 (.اا0000)اامنالجلدولالوتاينيتبيعالألبعاباترتبطامبحاورهاابدالوهاكماايادنامجنيتب

 ةيلات اق احملاور ببعضها وبالدرجة الك:   
ة.ايبرجاتالحملاورامناجانباولودرجةالوكلانيوبـااسامـناجـاينياحماورالملقنيقامتالوباحلثةاحبسابالوعالقاتابن

اب٠١.٠مستعىا)ةابلوةا ندايابجي اوجعبا القاتاليامنانتائجالوتحلنيوقداتب ابيلحملاور،اوداني( الحملاوراولودرجةانيضا
 اا(.١قما)راالوتايلخصهاالجلدولاياساكماايةاولمقيلوكل

 :(1جدول )
 ةياتساق احملاور ببعضها وابلدرجة الكل 

 :٣احملور 
 مبيزات العمل يالوع 

 : ٢احملور 
 بعامل العمل يالوع

 :١احملور 
 ابلذات يالوع

   

 بعاملالوعم اااي:الوع ٢لحملعرا **6.00  
 مبيزلتالوعم اااي:الوع ٣لحملعرا **0..6 **0..6 
ا**0..6 **6.00  جةالوكليةاالودرا **0..6

   :هاية إليات اق األبعاد باحملاور املنتم  
بعضالجلعلنباوثباهتااآواافايفيحتسناطفااوجـعبنيةاتبيهااولودرجةالوكليةاإويحبسابا القةالألبعاباابحملاورالملنتم

ا(اكما٠١.٠)ايتسـاواعالملعامالتاحفظتا لىابالالتا ندامستعىاثقةايلخرى،الالالنامجاجعلنـبايحتـىاترلجعهـاافـ
 (.اا٢)الجلدولالوتايظهرامناي
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 :(٢جدول )
 هاية إلياتساق األبعاد ابحملاور املنتم 

  ابلذات ي: الوع١حمور  بعامل العمل ي: الوع٢حمور  مبيزات العمل يالوع
 البعد االرتباط ابحملور ابلدرجة الكلية االرتباط البعد االرتباط ابحملور االرتباط ابلدرجة الكلية البعد االرتباط ابحملور االرتباط ابلدرجة الكلية

ا**...6 6.0.** ١٠ 6.0.** 6.00** ٥ 6.06** 6..6** ١ 
6.00** 6.0.** ١١ 6...** 6.06** ٦ 6.06** 6...** ٢ 
6.00** 6.0.** ١٢ 6.00** 6.00** ٧ 6.00** 6..0** ٣ 
   6.00** 6..0** ٨ 6..6** 6...** ٤ 
   6..0** 6.00** ٩    

 اسية للمقية للبعد واحملور والدرجة الكليملفردة قع الدرجة الكلات اق ا:   
عهااياوجعبا القاتامجنية،اتبيابودرجةالوكلاضـايهمـااوديـةاإويوحبسابالتساقاك امفربةامعالوبعداولحملـعرالملنتم

(االتساقالوعبارلتا٠١،٠عىا)تهاا ندامسـتيوبالالتاغاوبا،همااك ا بارةيةاإويولحملعرالملنتما(امـعالوبعـد٠١.٠ نـدا)بلوةا
 (.اا٣رقما)اظهرامنالجلدولالوتايي بارلتافقطاكمااا٧ا(ايف٠٥،٠ثابلغالالتساقا ندامستعىا)يحا،ةيابودرجةالوكل

 :(٣جدول )
 اس ككلياتساق املفردات مع األبعاد واحملاور واملق 

 معامل االرتباط
 الدرجة الكلية مع

 االرتباط معامل
 مع درجة احملور

 الرتباطا معامل
 مع درجة البعد

 بعد رقم العبارة
 االرتباط معامل

 الدرجة الكلية مع
 االرتباط معامل

 مع درجة احملور
 االرتباط معامل

 مع درجة البعد
 بعد رقم العبارة

6...** 6.0.** 6.00** 0 
0 

6.00** 6.0.** 6..0** 0 
١ 

6.00** 6...** 6.00** 00 6.0.** 6.0.** 6.00** 0. 
6.06** 6..0** 6..0** . 

. 
6.0.** 6.00** 6.00** 2 

٢ 
6..6* 6..0* 6.0.** 26 6.20* 6...** 6.0.** 00 
6.0.** 6.0.** 6.00** 0 

0 
6.20. 6.02** 6.06** . 

٣ 
6...** 6.06** 6..0** 20 6.06** 6.06** 6..6** 0. 
6.2.* 6.00** 6.0.** 06 

06 
6.0.** 6.06** 6..00** 0 

٤ 
6.20* 6..0** 6.00** 22 6..0** 6..0** 6.00** 00 
6.20* 6.02** 6..0** 00 

00 
6..0** 6..0** 6.00** . 

٥ 
6..0* 6..0** 6.0.** 2. 6.06** 6...** 6.00** 00 
6.00** 6..0* 6.0.** 02 

02 
6.0.** 6...** 6.00** 0 

٦ 
6..0** 6..0** 6...** 20 6.0.** 6..0** 6.00** 0. 
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 ةية الثانينياسة التقنخاق ا: الدر:   
 نة الدراسةيع:   

ةالملختلفةايلوذكعراولإلانثامنالملرلح الودرلساـةامـنيامنالملرحلـةالولثانعانينةامنالملعهعبيمتاإجرلءالودرلسةا لىا 
 (.اا٤رقما)الجلدولالوتايلخصهاايةامقابلةاكمااينةا شعلئيارا يلختاوتـما،ولوتخصصاتالملختلفة

 راسةنة الديع :(٤جدول )
 ذكور عدد إانث  جمموع نسب
 نيجممععالوعابي ٨٢ تايجممععالوعاب ٥٢ ١٣٤ 
 عبنيهجممععالملعا ٧٤ عابتهجممععالملعا ٥٥ ١٢٩ 
 جممعع ١٥٦ جممعع ١٠٧ ٢٦٣ ١٠٠%

   :أدوات الدراسة امل اعدة 
رجةامنالولثباتادثبتتابالألخرىاولويتاسييقاجممع ةامـنالملقـاياساقامتالوباحلثةابتطبيولتحققامناصدقالملق

الملهنياسارتبالهلعايومشلتامقا،ولوصدق اولوذية وثبااتااثالظهـراصـدقايحا،لإل دلباونشرهايراجيايةامناإ دلبالوباحلثة
ةا لىايةالملبنيةالملهنيتهاولهعاينظراايفاMarcia(ا1966)ااسا لىادساسالورتـباكمـاالفرتضـهاامارشـايقعمالملقي،اوانيمقبعو
ةاياسهاورتباهعايمقايفا(Adams) 1989االبمـزيترمجهـاامعضـع اةاولويتيلهلعاايفاErikson(ا1968)اكسـعنيةالراينظرا

اوحمليلألاناولملقننا رب ا)يا الوغامد١٩٩٨  بـدلورمحنـا اقامت٢٠٠٧اي; اـارياسالوقدرةا لىالالختيابستخدلمامقا(.اكما
متالوتأكدامنااياساهعالندالوذيضاامقيودا،ولوصدقاضاابرجـةامـنالولثبـاتيلظهرادايةاولوذيئةالوسععبي لىالوبالملبينالملهين

تؤهلهااوالستخدلماادةامنالولثباتاولالتسـاقاولوصـدقيسابرجاتاجييعالملقايثادظهرتامجيحاةيكعمرتايخصائصةالوسـا
 اا(.١٤٣٠،ايةاا)الوصبحيلوسـععبـةايلململكـةالوعربايفايجمالالوبحثالوعلمايف

 اس:  يثبات املق
ا،ينياولوعابنيةامنالملعهعبيلملرحلةالولثانعاامناطـالباوطاوبـاتا٢٦٣نةامنايلىا اسا يقالملقيقامتالوباحلثةابتطب

مةالوفااايقاـثابلغـتيدةامنالولثباتاحيتمتعابدرجةاجي(امفربةا٢٤ةالملكعنةامنا)ريالألخصعرتهاااسايفيلملقاادننيوقداتب
ةاابستخدلماك امنامعام اينصفقالوتجزئةالويطرااابلغامعام الولثباتا ـننيحا(،ايف٨٦.٠)ايكعرنباخاوالتساقالودلخل

ا)رياسب ابـرلون اود٨٨.٠مان الونصفي( اولتجزئة اجعمتان امعام  اابستخدلم ا)يضا اوه٨٨.٠ة اتؤكـديقـاي(. ثباتاولتساقاام
ااس.اايلملق

ا
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 اس:  يللمق يالصدق التقارب 
جاتاوبراا(٢٦٣نةا)يلوع لىادفرلبااـاسيابرجاتالملقنيمناخاللاحسابالوعالقةابامتاحسابالوصدقالوتقاريب

ة(،اوبرجاتالألفرلبايةاوتشتتالهلعايةاولنغالقالهلعايقالهلعايوتعلاو لماةيلورتباساتلبرااـةيقالهلعايتشم ا)حتقاةاولويتيرتبالهلعا
ثاياساحيدظهرتالونتائجاب مااولمقا.ااوقـديـارالملهنـياسالالختي(،اومقلملهينايةاهلعالندا)وضعيةالملهنياسالهلعاي لىامق

ايةا)وضعيلملهناـةيضااكـ امـنالهلعاية،اوديقالهلعايومشلتا)حتقاةامنالونمعالملهينيابجيلالالجلعلنـباابـاامـعجيلرتبطالودرجاتاإ
ـقايةاوتشم ا)تعليالرتبطتاسلبااابجلعلنبالوسلبنيحا(،ايف٠١.٠)اوذوـكابدالوـةا نـداارالملهيني(اولوقدرةا لىالالختلملهين

 (.اا٥رقما)االجلدولالوتاياظهـرامـنيضـااكمـااي(اد٠١.٠ة(اوذوكامبستعىابالوةا ندا)يوتشتتالهلعااولنغـالق
 اسيللمق الصدق التقاريب :(٥جدول )

 االختيار

 ينهامل

 نيةهامل ويةاهل
 (ينهامل ي)وضع

 تشتت

 نيةهامل ويةاهل
 االرتباط نيةهامل ويةحتقيق اهل نيةهامل ويةتعليق اهل نيةهامل ويةانغالق اهل

 حجم

 العينة
 املتغريات

ا-181.** -427.** 602.** 696.**  لالرتباط 494.** -482.**
 ينهلملايلوع  ٢٦٣

 لودالوة 000. 000. 003. 000. 000. 000.

 اس:  يللمق يزييالصدق التم 
برجةااايفنيالملعهعبرياوغنيلملعهعباينتـيا نياسامناخاللاحسابالوفروقابـيولمقايزاييحبسابالوصدقالوتم

اوصاحلالملعهـعب٠١.٠ ندامستعىا)را)ت(اوجعبافروقابلوةاثادظهرتالونتـائجالختبايحالملهينايلوع  اريتشااكمـاني(
 (.اا0رقما)الجلدولالوتايالملتعسطاتايف

 اسيللمق يز ييالصدق التم :(٦جدول )

 الداللة
 درجة

 ةياحلر 
 مة تيق

 االحنراف

 يار ياملع
 املتوسط

 حجم

 ناتيالع
 اتري املتغ ناتيالع

.000 **162 
- 

4.372 

 عني اب 134 82.0821 16.15901
 لملهينايلوع 

 معهعبعن 129 90.1395 13.55933
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   :سادسا: خامتة الدراسة 
ضااي،اودارالملهينيو القتهالملباشرةابسالمةالالختاتـهيرغـمادمهايلملهنـاياسالوـع يجمالاقايفايقيجةاولنقصالحلقيكنت

اتالوبحثاي لىادبباذبـكاي،امعتمدةافـلملهينايلوع ااسيرامقيماقامتالوباحلثةابتطعايلوسلالملهيناـهيتهاكأساساولتعجيألمه
اميبعـدالوتحكـا(ا بـارة٢٤دفضـ ا)اساومفربلتهاإىلالالقتصارا لىايلملقاة،اوقدالنتهتابعدامرحلـةابنـاءاحمـاوريةاولوعربيلوغرب

قايحماورهاومفربلتهابتطبولتساقااياسالوكليلملقاحماووةاولتأكدامناثبـاتاولتسـاقاةاوالتساق،ا ماقامتايفيولحلساابتالألوو
انينةامنالملعهعبي لىا ا،اتبعهاابرلسـةادخـرىيمناطالبالوصفالولثاوثالولثانعاا(اطاوبا٥٧مشلتا)اةريانـةاصـغي  لىاادوي
الولثانعانيامنالجلنسينيولوعاب اساوحلسـاباصـدقهايولمقايهدفتاحلسابالولثباتاولالتساقالوكلاـةيامناطالبالملرحلة

ةامنالولثباتاولالتساقاكماايبرجاتا اواـاسيامنانتائجالودرلسةافقـدالظهـرالملقنياكمااتبنيلحلاوتا.اويفيزاييولوتمالوتقـاريب
ا او ابرجات الوصـدقيلظهر امـن اينياولوعابنيالملعهعبني)بايزاييولوتمالوتقاريباـة الألسـاس اهذل او لى اسايلملقاظهـري(.

اولقيةاجيصالح اكأبلة الجملالالملهمامناجماالتالونااسايفيدة اوالملهينامـعهذل امنادبولتالوبحثايكنادنامي. كعنادبلة
اهالملهينيةاولوتعجيةالملهنياتالورتبيضمنا ملالوطالبالملهينايكعنادبلةاولكشفا ناو يكنادناميلجملال،اكمااايفايلوعلم

 .ااانيةاولجنسيابملرحلةالولثانعا



 م٢٠٠٩اجمللد الثالث .. العدد الرابع .. أكتوبر   

530 
(ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس

) املهين ياس الوعي: مق١ملحق   ٍMMS-SVA) 

 رقم    املفردات متاما      غالبا    انأحيا اندرا   مطلقا  
 ١ .ااارليتهوماقدرليتامعاتتناسبالويتانهلملامتاماا هدج               
 ٢ .ااعرهلجلماةهكمعلجاحمدبةالجتما يةاخصائصاتتطلبالويتانهضعيفةاابملامعرفيت               
 ٣ .ااولإلانثالوذكعرايناسبااملالجملتمعاحتديدا نالونظرابصرفااهدحبالويتانةهسأ م اابمل               
 ٤ .ااجيدابشك اينهلملايوماذلادريداملستقبلايل رفانفس               
 ٥ وديامعرفةاكافيةاابوتخصصاتالجلامعيةالملتاحةامتكينامنالختياراماايناسبين.اا               
 ٦ .االملختلفةانهولمالملعرفةاابملتطلباتالورتبعيةاولودرلسيةالملطلعبةاتنقصين               
 ٧ .اااهفيالرغبالويتالوعظيفةاامهمتاماًامايد                
 ٨ .االملهينالونجاحاوتحقيقاال رفامتاماالوقيماولوسلعكياتالويتا لىالملعظفامرل اهت               
 ٩ ااااه نالوتحعلاوإمكانيةااهبغرياااهبالالوتحاقادرغبالويتانةهل رفا القةالمل               
 ١٠ .ااولملكافآتاولإلسكانالوصحيةاكاور ايةالملختلفةانهلملامميزلتا هلج               
 ١١ .اايلالجتما الوقبعلاياحيققامااوسأختارا،ينهلملايمستقبلافكرتايف               
 ١٢ .اابعدااهدحدباملاألينالملستقب انةهمااإذلاكنتاسأكعناسعيدلامباملادفكرايف               
 ١٣ .اانيةهلملاوطمعحايتاتمامايتهلاملادفكرادبدلايف               
 ١٤ .ااحمدبةاومعلهبامهارلتاإىلاحتتاجالويتاهنوديامعرفةامقبعوةاابمل               
 ١٥ .اايجنسايناسباماادختاراوسعفااجيدة،الإلانثادوااولذكعرالملناسبةانهابملامعرفيت               
 ١٦ .اايالملناسبةانةهلملال رفاالاووذوكالملختلفة،انهلوناسادشياءاخمتلفةا نامزلاياو يعبالملاخي ربين               
 ١٧ اامينهتالملعلعماتا ناجماالتالوعم الويتاتنقصين               
 ١٨ تارااختصصاسأخايالال رفادا،افأنينيلودرلسايلالختياراوتخصصاحىتاوعاد طيتاحرية               
 ١٩ .ااهطبيعتادواهمكانادوالودولماوقتايفادك ربامرونةاتتطببالويتانهفكرةاجيدةا نالملايود               
 ٢٠ متاماالوقيمالودينيةاولالجتما يةالملرتبطةاابوعم .ااايد                
ابعنيالجملالاذلهاضمناتقعالويتاختلفةلملانهلملالوشخصاأیخذادناجيباه ندالختياراجمالا م امعنيافإن               

 .االال تبار
٢١ 

 ٢٢ .اااهفيادفكرالويتانةهولمايفكرةاجيدا نالملربوبالملابايود               
 ٢٣ ااا.اهبااولعاملنيالملختلفةالملهناهاوديافكرةاجيدةا نالملكانةالالجتما يةالويتاحتقق               
 ٢٤ .اااطمعحايتاستحققاالخرتهتالويتانةهلملادناول تقداينهلملايمستقبلافكرتايف               
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   :ةياملراجع العرب •
ايتيلولثب .0 ا)، اربة الوتعج١٤٢٢حسن ابرلمج ا الورتبعاي(. امشـريفاولملهينايه اوجهـة اولملرشديلوتعجامن اولإلرشاب نايه

 .اجامعةادمالوقرى.اارياجستلوعلقعاولملأمعل.ارساوةامانيةاابوعاصمةالملقدسةابـيلملدلرسالولثانعااولوطالبايف
ودىاطالبالملرحلةاايارانععالوتشعبالودرلسيحمدبلتالختا(.اادهم١٩٩٩دا)يزابنازاي،المحدابنا بدالوعزايلوروم .5

 اجامعةالمللكاسععب.ا.رية.ارساوةاماجستيلولثانعا

الوزهرلين .3 الورمحن ا بد ا)اي ل، الوتعلا(.١٤٢٥لمحد الوقرلر الختاذ ةايلوشخصالترياببعضالملتغايلملهنـايمـي القة
 ا.اجامعةالمالوقرى.ريرساوةاماجستااابوباحة.نيولملعلماـةيلوتقنايتـيابكلنيةاودىالوطـالبالمللتحقـيولالجتما 

ةاودىاطالبايةاولالقتصابي:ابرلسةاوبعضالوععلم الالجتما ارالملهيني(.الالخت١٤١٥ اذلكرا)ي،ابخيميلوعص .4
 ا.اجامعةالمللكاسععب.ريـاض.ارسـاوةاماجسـتينةالورايمبدايلوصفالولثاوثااثنعا

ةاابجلامعاتايلألقسامالونظراايجيخلرااـاراقطـاعالوعمـ الخلـاصي(.احمدبلتالخت١٤١٤لحملسنادمحدا)،ا بدايميلوعص .1
 ا.اجامعةالمللكاسععب.رية.ارساوةاماجستيلوسععب

ا)يسعايلوع .1 الورمحن ا بد ام١٩٨٩، ابرلسة اولميدلني(. الألكابية اولملهنيميعل اجملاةية الحتاباودىاطالبالجلامعة. ة
 ا.٦٠-٤٧:ا54ا دبة،ايلجلامعاتالوعرب

الوفتاحا)اني،احسيلوغامد .9 الملق٢٠٠٧ بد ايفيوتشك اهعااياسالملعضع ي(. ا لىالوذكعر امقننة الألانانسخة اة
 ة.اجامعةادمالوقرى.اايةالوسععبيلململكةالوعرباةايفيلملرلهقةاولوشباباابملنطقةالوغرب

 اة،ا ماني.امطابعالودستعرالوتجارالملهينايرالوع ي اتطعاي(.اابو٢٠٠٦ةا)يةالملعلربالوبشرايوتنمالملركزالوعطين .8

)لودرلسةااولملهينايهالودرلسيدالوتعجيمستقب ادبنائهما لىاصعاالأله ايفري(.اأتث١٩٩٩عا)ي اوبيشكعر،اجل .7
 وت:امؤسسةالملعارفاولطبا ةاولونشر.اارياولملهنة(.اب

لملرلهقةاامرحليتاةايفيولالجتما اـةيعوعجيديـةالأليعاورتبالهلاياسامعضع ي(.امق١٩٩٨دا)يلوس بدلورمحن،احممدا .60
 اع.ايولورشدالملبكر.الوقاهرة:ابلراقباءاولطبا ةاولونشراولوتعزا

ةايةاولععلم الالجتما يدلنيبرلسةاماارالملهينيةاولالختيةالوصنا ي(.الوتنم١٩٨٦،احامدا بدالملقصعبا)ي بدالهلاب .66
-٤٩٧:ا٢.اجملةاجامعةالمللكاسععب،ا دبايلوصنا الوعمـ مـناايدامعقفالوشبابالوسععبيلملؤثرةا لىاحتد

 .اا٥٧٥

 اته.ابلرالولثقافةاولنشر.ايونظراالملهيناهي(.الوتعج١٩٩٩)احسينداي،اجعبتا زتاولوعزه،اسعي بدلهلاب .65

 اعاولونشر.ي،الوطبعةالخلامسة.ا مان:ابلرالوزهرلءاولتعزاهالملهيني(ادسسالوتعج١٩٨٩)ا،،المحدغاي .63

 امنشعرة.اجامعةادمالوقرى.اري(.ااا.الطروحةابكتعرلةاغ١٤٣٠)،امهاامرزوقايلوصبح .64
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