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العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة الصف العاشر
مبحافظة جنوب الباطنة
حممد بن ناصر الصقري و حفيظة بنت سليمان الرباشدية

مستخلص:

هدفت هذه ّ
الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة الصف العاشر مبحافظة جنوب الباطنة ومستوى
تأثري كل منها ،إىل جانب التعرف على تأثري متغريات (اجلنس ،ومستوى التحصيل ،نوع التخصص الذي خيطط الطالب لدراسته ،واملستوى
التعليمي لوىل األمر) على تلك العوامل .استخدمت الدراسة املنهج الكمي جلمع البيانات ،ومت تطبيق استبانة العوامل املؤثرة على اختاذ
القرار املهين على عينة عشوائية عنقودية تألفت من ( )350طالبا وطالبة مبحافظة جنوب الباطنة منهم ( %52.3ذكور ،و %47.7إناث) .وقد
كشف التحليل العاملي عن وجود ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على اختاذ القرار املهين لدى طلبة الصف العاشر هي :الكفاية الذاتية للطالب،
والعوامل األسرية واالجتماعية ،والعوامل املدرسية .أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار
املهين لدى طلبة الصف العاشر مبحافظة جنوب الباطنة ،وجاء ترتيب تلك العوامل من حيث مدى تأثريها على اختاذ القرار املهين كاآلتي:
ً
ثانيا ،وأخريا العوامل األسرية واالجتماعية .وأظهرت نتائج اختبار (ت) جملموعتني مستقلتني
العوامل املدرسية أوال ،ثم الكفاية الذاتية
بالنسبة ملتغري اجلنس عن ارتفاع مستوى تأثري العوامل املدرسية والكفاية الذاتية لصاحل الطالبات ،كما أظهرت النتائج بالنسبة ملتغري نوع
التخصص الذي خيطط الطالب لدراسته يف املستقبل عن ارتفاع مستوى تأثري الكفاية الذاتية والعوامل املدرسية لصاحل طلبة التخصصات
ً
إحصائيا يف مستوى الكفاية الذاتية الختاذ القرار املهين وفقا ملتغري
العلمية .كما أظهرت نتائج حتليل التباين األحادي عن وجود فروق دالة
التحصيل ولصاحل الطلبة ذوي التحصيل املرتفع ،وارتفاع مستوى تأثري العوامل املدرسية لصاحل الطلبة منخفضي املستوى التحصيلي ،كما
ً
إحصائيا يف مستوى الكفاية الذاتية وفق متغري املستوى التعليمي لولي األمر ولصاحل الطلبة الذين كان
أظهرت النتائج وجود فروق دالة
ً
جامعيا فأكثر.
املستوى التعليمي ألولياء أمورهم
الكلمات الدالة :اختاذ القرار املهين ،الكفاية الذاتية ،والعوامل األسرية واالجتماعية ،العوامل املدرسية

Factors Influencing Career Decision-Making among Tenth grade students
in South Batina Governorate
Mohammed Nasser Al-Saqri and Hafida Suliman Al Brashdiah

Abstract:

The purpose of the present study was to investigate factors that influence the career decision-making of tenth
graders in the South-Batina governorate and the extent of influence of each, in addition to the effect of gender,
level of achievement, field of specialty, and parents educational level variables on those factors. A quantitative
method approach was used for data collection. A questionnaire of career decision-making factors was applied to
a random cluster sample of (350) tenth grade students (52.3% male, and 47.7% female). Factor analysis yielded
three subscales for self-efficacy, family and social factors, and school factors. The results of the study indicate
that first school factors, then self-efficacy, and finally family and social factors reported high levels of influence on
the career decisions made by tenth graders. The independent samples t-Test revealed that the self-efficacy and
school factors influence female students. Moreover, the results show that the self-efficacy and school factors are
mainly influencing the science students. The One-Way ANOVA Test revealed significant differences in self-efficacy
related to the achievement level, favouring students with high achievement. The results also show significant
differences in both school factors influencing low achievement students and the self-efficacy factor favouring
parents with higher education.
Keywords: Career Decision-Making, Self- efficacy, Family and Social- factors, school- factors
16

الصقري و الرباشدية

املقدمة

الطلبة أنفسهم أمام حرية وقلق حول اختياراتهم املهنية املناسبة

يعد االستثمار يف التعليم من أهم استثمارات اجملتمعات والشعوب

(اجلامودي.)2007 ،
ّ
وتتضمن خدمات التوجيه املهين يف السلطنة توعية الطلبة

مبا حيقق هلا استقالليتها وتطورها ،وحتى يتم هذا االستثمار

باختيار املواد الدراسية اليت ترتبط مبيوهلم من ناحية ،وتفي

بأقصى فعالية ممكنه ،وبأقل قدر من اهلدر االقتصادي جيب أن

مبتطلبات االلتحاق مبؤسسات التعليم العالي وسوق العمل العماني

يوجه املتعلمون لنوع التعلم املناسب هلم واملتوافق مع قدراتهم

من ناحية أخرى .وحتى تؤتي عملية التوعية مثارها كما هو
مطلوب البد ألخصائيي ّ
التوجيه املهين من معرفة العوامل املؤثرة

وتلعب االجتاهات النفسية واالجتماعية يف امليدان الرتبوي دورا

على القرار املهين حيث تساعده هذه املعرفة على استهداف أكثر

بارزا يف توجيه سلوك الطلبة ،وأحد أبرز األمثلة على ذلك موضوع

العوامل املؤثرة على قرار الطالب بالتوعية من جهة ،ومراعاة

اختاذ القرار املهين فهو من أصعب القرارات اليت ميكن أن يتخذها

كافة العوامل املؤثرة على قرار الطالب املهين ،وتفهمها من جهة

الطالب يف حياته؛ نظرا لتأثر هذا القرار بالعديد من العوامل
ّ
الذاتية واخلارجية (امليول والقدرات واالستعدادات ،واجلنس،

أخرى.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة للكشف عن العوامل املختلفة اليت

ومستوى التحصيل ،ومهنة الوالدين واملستوى الثقايف واالقتصادي

من شأنها التأثري على قرار الطالب العماني باختاذ القرار املهين

لألسرة ،ونظرة اجملتمع للمهنة ومكانتها ،واملرود االقتصادي

السليم ،األمر الذي سيسهم يف توجيه برامج التوجيه املهين يف

ونظرا ملا يرتتب عليه من نتائج يف حتديد مسار
للمهنة) من جهة،
ً

مدارس السلطنة حنو األفضل ،وتعترب هذه الدراسة -على حد

حياة الطالب املهنية وتكيفه يف العمل مستقبال من جهة أخرى

علم الباحثان -األوىل من نوعها يف السلطنة ،فقد ركزت الدراسات

(القرعان.)2003 ،

السابقة يف السلطنة على تقييم برامج التوجيه املهين ومل تتطرق

لذا تطبق االختبارات النفسية والرتبوية على الطلبة قبل اختاذ

للعوامل املؤثرة عليها رغم أهميتها ،لذا جاءت الدراسة احلالية لسد

القرار املهين بهدف قياس قدرات الطالب وميوله واستعداداته
الدراسية املختلفة وعلى أساسها ميكن لإلدارة ّ
التعليمية مساعدة

هذه الثغرة يف تلك الدراسات ،وقد ضمنت الدراسة احلالية العوامل
املختلفة املؤثرة على اختاذ القرار املهين وهي كثرية جدا يف ثالثة

هذا الطالب يف حتديد نوع التعليم املناسب ،وبذلك يوضع الطالب

عوامل رئيسية :عوامل الكفاية الذاتية للطالب ،العوامل األسرية

املناسب يف نوع ّ
الدراسة املناسبة (املعمري ،)2006 ،وقد توصلت

واالجتماعية ،والعوامل املدرسية ،وذلك لتسهيل دراستها ،وهي

العديد من الدراسات الرتبوية والنفسية إىل أن االجتاه اإلجيابي

تعد خطوة متميزة مل تتطرق هلا الدراسات السابقة اليت اكتفت

للطالب حنو التخصص يؤثر على مستوى أدائه فيه ،كما أنه يشكل

بدراسة تلك العوامل منفرده وبشكل حمدود وغري شامل جلميع

ً
دافعا لإلقبال على املهنة وحتسني مستوى اإلجناز فيها مستقبال

العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين.

املتقدمة اليت تسعى للنهوض بطاقاتها وإمكانياتها البشرية،

وإمكانياتهم وميوهلم.

(أبو عيطة2002 ،؛ البلوشي2008 ،؛ البلوشي ،2007 ،اخللف2005 ،؛
عبد القادر2003 ،؛ الضرابعة ،2007 ،مبارك ،)2002 ،وكما تؤكد

مشكلة ّ
الدراسة

بعض هذه الدراسات وجود فروق فردية يف استعدادات األفراد

إن من أصعب القرارات اليت تواجه الفرد يف حياته ،وجيب البت فيها

وقدراتهم وضرورة تعرف العاملني يف جمال اإلرشاد على تلك

مبنتهى الدقة واحلذر هي قرار اختيار مهنة املستقبل (اجملالي،

االستعدادات الفارقة لتوجيه األفراد حنو املهن (أبو عيطة.)2002 ،
لقد ازدادت احلاجة إىل ّ
التوجيه املهين باملدارس نظرا للتطورات

 .)2006وألن االختيار املهين قرار خطري؛ جيب على الطلبة دراسته
دراسة مستفيضة ،وأن يلم بعامل العمل إملاما جيدا وبصورة واعية،

اليت حدثت يف اجملتمع ومنها :التغريات اليت طرأت على األسرة؛

ويدرك أن االختيار املهين غري املوفق سيؤثر سلبا عليه وعلى

فبعد أن كانت األسرة املؤثر الرئيسي يف تنشئة األبناء ،أصبحت

جمتمعه إذ قد يؤدي إىل إهماله لعمله مستقبال وقلة إنتاجه وتنقله

املدرسة مسئولة بدرجة كبرية عن تنشئتهم ،وقد أدت التطورات

بني املهن املختلفة مما يرتتب عليه إضاعة الوقت واجلهد واملال

العلمية والتقنية املذهلة إىل زيادة عدد التخصصات العلمية

بال طائل ،إضافة إىل أن مشكلة سوء االختيار املهين تعد مشكلة

وتنوعها وهذا بدوره أدى إىل زيادة الصعوبة يف اختيار الطلبة لنوع

اجتماعية؛ حيث يتعرض اجملتمع إىل ثورة الغضب واإلحباط

التخصص الذي يتفق مع قدراتهم ،و يليب احتياجاتهم وحيقق

لدى الشباب العاطلني عن العمل نتيجة اختيارهم ختصصات

طموحاتهم ملهنة املستقبل .كما أثرت التطورات التقنية املذهلة يف

غري مرغوبة يف سوق العمل وما يصاحب ذلك من فقدانهم الثقة

اجملاالت الصناعية والزراعية والتجارية على عالقات العمل ،وعلى

بالنفس واإلحباط وضعف الوالء واالنتماء (الغافري.)2005 ،
إن أساس االختيار املهين السليم هو املعرفة ّ
ّ
الذاتية العميقة لنفسية

مطالبها( منسي ،وكاظم.)2006 ،

الطالب؛ إذ يعد التعرف على امليول املهنية من أول وأهم اخلطوات

ونظرا ألن نظام التعليم يف سلطنة عمان يعتمد على اختيار املواد

لضمان االختيار املهين اجليد ،وختتلف مقاييس امليول املهنية يف

الدراسية اليت يرغب الطالب يف دراستها بالصفني احلادي عشر

تعريفها جملاالت امليول املهنية ،إذ تنظر بعض املقاييس إىل امليول

والثاني عشر ضمن جمموعتني من املواد جيد الطالب نفسه أمام

املهنية على أنها تعبري عن مسات و شخصية الفرد وأمناطها ،وخيتار

نقطة حتول تتطلب منه اختاذ قرار مهين حاسم ،لذا جيد كثري من

الفرد مهنة معينة بناء على توافقها مع ميوله املهنية ،ومنط

االجتاهات حنو األعمال الفنية ،كما تعددت جماالت العمل وتباينت
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شخصيته (اخلطيب ،)2005 ،ويساعد حتديد امليول املهنية إىل

حياتهم ،حيث سيساعد معرفة تلك العوامل ومعرفة مدى تأثري

مساعدة األفراد على التعرف على ميوهلم حنو األعمال املستقبلية.

كل منها ،وحتديد ترتيبها يف األهمية على توجيه عملية توعية

وتتشكل امليول املهنية لدى الفرد يف ثالثة جوانب هي :اجلانب

الطلبة بالشكل الصحيح ،كما يساعد على زيادة فعاليتها ،وتقليل
اجلهد بالنسبة للطالب و أخصائي ّ
التوجيه املهين.

املعريف للفرد ،واملتمثل يف املعلومات املتوفرة للفرد عن املهنة،
واجلانب الوجداني وتتمثل يف مشاعر احلب والكراهية عند الفرد
حنو املهنة والنشاط ،واجلانب السلوكي للفرد واملتمثل يف ممارسة

أهداف ّ
الدراسة وأسئلتها

الفرد ألنشطة مشابهة لتلك املهنة (احملرزي.)2006 ،

تهدف ّ
الدراسة إىل دراسة العوامل املؤثرة على اختيار طلبة ّ
الصف

ونظرا ملا تلعبه املدرسة من دور كبري يف إرشاد الطلبة وتزويدهم

ّ
بالصفني احلادي
العاشر للمواد الدراسية اليت يرغبون يف دراستها

بأساس متني من املعارف واملعلومات عن أنفسهم ،وعن عامل العمل

عشر ،والثاني عشر وتشمل( :عوامل الكفاية الذاتية للطالب،

مبا ميكنهم من اختاذ قرارتهم املهنية بثقة ،فينبغي أن يتم هذا

العوامل االجتماعية ،والعوامل املدرسية) ،ومعرفة مدى تأثري كل

اإلرشاد بطريقة علمية منهجية ومرحلية منذ املراحل املبكرة

منها على اختاذ القرار املهين للطالب ،وحتديد ترتيبها يف األهمية

للتعلم ،لذا فقد مت تطوير العديد من الطرق واألساليب اليت

إىل توجيه عملية التوعية بالشكل املطلوب ،مما سيزيد من فعالية

تستخدم لتحديد امليول املهنية للطلبة من خالل قياسها بأدوات
ومقاييس خمتلفة يف مجيع املراحل ّ
التعليمية املختلفة من حياة

عملية التوعية وتقليل اجلهد املبذول فيها ،كما تهدف ّ
الدراسة
إىل التعرف على عالقة تلك العوامل باملتغريات املستقلة التالية:

الطلبة بصفة عامة ،ويف املراحل املبكرة بصفة خاصة (املعشين،

جنس الطالب ،ومستواه التحصيلي ،ونوع التخصص الذي يرغب
يف دراسته ،واملستوى ّ
التعليمي لولي أمره كونها من أهم املتغريات

حياتهم إىل إمكانية مساعدتهم و توجيهم للطرق اليت تساعدهم

املستقلة املؤثرة على اختاذ القرار املهين ،ومن هنا فإن ّ
الدراسة

يف تطوير استعداداتهم وقدراتهم وتنميتها ،ويف تطوير مهارتهم

احلالية تهدف إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

الضرورية لنجاحهم يف مهنهم املستقبلية ،كما أن التحديد املبكر

 -1ما مستوى تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين

للميول املهنية للطلبة يف مرحلة التعليم يساعدهم يف اختيار

لدى طلبة ّ
الصف العاشر مبحافظة جنوب الباطنة؟

املواد الدراسية واألنشطة ّ
الصفية ،والالصفية ،وكذلك مشاركاتهم

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (=oc

يف األنشطة املدرسية ،وأنشطة اجملتمع احمللي اليت تنمي مهاراتهم

 )0.05يف تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى

الالزمة الختيار التخصص الدراسي يف مرحلة التعليم العالي؛ وذلك

طلبة ّ
الصف العاشر تعزى جلنس الطالب ،ونوع التخصص الذي

من أجل حتقيق أفضل النجاحات يف املهنة اليت تناسب ميوهلم.

يرغب يف دراسته يف املستقبل؟

إن كثريا من أنظمة التعليم احلديثة كما هو الوضع يف سلطنة

 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (=oc

ُعمان مبنية على أن خيتار الطالب املواد الدراسية اليت يرغب

 )0.05يف تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى

بدراستها يف مرحلة التعليم ما بعد األساسي ،اليت سيكون هلا تأثري

طلبة ّ
الصف العاشر تعزى ملستوى التحصيل الدراسي؟

شبه مباشر على قبوله يف مؤسسات التعليم العالي بالتخصصات

 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =ocيف تأثري العوامل

املختلفة ،ثم تقوم هذه املؤسسات بدورها على إعداد هذا الطالب

الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر
تعزى للمستوى ّ
التعليمي لولي األمر؟

 .)2001وترجع أهمية قياس امليول املهنية للطلبة يف سن مبكرة من

ملمارسة مهن معينة حسب التخصص الذي اختاره؛ لذا ّ
فإن عدم
حتديد امليول املهنية للطالب ،أو التحديد غري الدقيق هلا قد يؤدي
إىل االختيار اخلاطئ للمواد الدراسية ،مما قد ينتج عنه أخطاء يف

أهمية ّ
الدراسة

تعود أهمية ّ
الدراسة احلالية إىل ما يلي:

اختيار التخصص يف مرحلة التعليم العالي ،األمر الذي قد ينتج
ً
الحقا ،أو يزيد خماطر
عنه صعوبات دراسية يواجهها الطالب

أوال :األهمية النظرية

إخفاقه يف املهنة اليت سيعمل بها مستقبال.

-إثراء املكتبة العربية والعمانية بدراسة العوامل املؤثرة على اختاذ

ونظرا ّ
ألن القرار املهين للطالب يتأثر مبجموعة متداخلة من

القرار املهين لدى طلبة الصف العاشر.

فإن مشكلة ّ
ّ
الدراسة
العوامل ،واملؤثرات كما سبق التوضيح،
تدور حول ضرورة دراسة أثر العوامل املؤثرة على اختاذ القرار

ثانيا :األهمية العملية

املهين وتشمل( :عوامل الكفاية الذاتية للطالب ،العوامل األسرية

 -1استهدفت أحدى أهم شرائح اجملتمع العماني الفيت ،وهم طلبة

واالجتماعية ،والعوامل املدرسية) وعالقتها بعدد من املتغريات

ّ
الصف العاشر مبحافظة جنوب الباطنة ،كما تناولت أحد أهم

مثال( :جنس الطالب ،ومستواه التحصيلي ،ونوع التخصص الذي

املوضوعات املرتبطة مبستقبلهم وهو موضوع اختاذ القرار املهين

يرغب الطالب يف دراسته ،واملستوى التعليمي لوالديه) ،ومدى

ّ
بالصفني
واملتمثل يف اختيارهم للمواد الدراسية اليت سيدرسونها

ّ
بالصف العاشر ،لكون
تأثريها على القرار املهين للطلبة العمانيني

احلادي عشر والثاني عشر.

قرارهم املهين املتمثل يف اختيارهم للمواد الدراسية اليت يرغبون

 -2يتوقع أن تسهم نتائج ّ
الدراسة فيما يلي:
أ -مساعدة أخصائي ّ
التوجيه املهين على جتويد عملية التوعية

يف دراستها بالصف احلادي عشر من أهم وأصعب القرارات يف

18

الصقري و الرباشدية

وتوجيهها يف املسار الصحيح من خالل:

الطالب يف دراسته ،واملستوى التعليمي لوالديه) وذلك على النحو

 -معرفة ترتيب تأثري العوامل املختلفة املؤثرة على اختيار الطلبة

اآلتي:
ّ
أ  -الكفاية الذاتية للطالب يف اختاذ قراره املهين :ويقصد به ثقة

الصحيح.

الطالب بقدرته على اختاذ قراره املهين بفعالية يف ضوء معرفته

 -التعرف على تأثري جنس الطالب ،ونوع التخصص الذي يرغب

العميقة بذاته ،ويكون ذلك من خالل اكتشافه لقدراته ،ومهاراته،

يف دراسته مستقبال ،على اختياره للمواد الدراسية ،ثم تقديم

وتعرفه على ميوله ،وتفضيالته الدراسية والوظيفية ،وربطها

التوعية للطلبة مبا يتناسب معهم.

بعامل العمل ،بهدف االختيار الدقيق ملهنة املستقبل املناسبة له.

 -التعرف على تأثري مستوى حتصيل الطالب على اختياره للمواد

ب  -العوامل املدرسية :وهي جمموعة املؤثرات املرتبطة باجملتمع

الدراسية وبالتالي مساعدة الطلبة وفقا ملستواه الدراسي.
 التعرف على تأثري املستوى ّالتعليمي لوىل األمر على اختيار أبنائه

املدرسي ،اليت قد تؤثر إجيابا ،أو سلبا على الطالب أثناء اختاذه
لقراره املهين ومنها على سبيل املثال :إرشادات أخصائي ّ
التوجيه

للمواد الدراسية ،وبالتالي توعية أولياء األمور بالشكل الصحيح

املهين ،وبرامج اإلرشاد والتوجيه املهين اليت يقدمها للطالب،

ملساعدة أبنائهم يف عملية االختيار.
ّ
ب -مساعدة مشريف ّ
التوجيه املهين باملناطق التعليمية على اتباع

ومدى مساندة املعلمني وإدارة املدرسة للطالب أثناء اختاذ قراره
املهين ،وكذلك تأثري الرفاق وزمالء ّ
الدراسة.

اإلجراءات اليت من شأنها توجيه عملية التوعية حبيث تكون

ج  -العوامل األسرية واالجتماعية :وهي جمموعة املؤثرات املرتبطة

العوامل املؤثرة على اختيار الطلبة للمواد الدراسية يف صاحل مجيع

بأسرة الطالب وجمتمعه ،اليت قد تؤثر إجيابا ،أو سلبا على الطالب

الطلبة.

أثناء اختاذه لقراره املهين ومنها على سبيل املثال :مهنة الوالدين

ج -تزويد املركز الوطين للتوجيه املهين بالتغذية الراجعة حول

واملستوى الثقايف واالقتصادي ألسرة الطالب ،ونظرة اجملتمع للمهنة

العوامل املؤثرة على اختيار الطلبة للمواد الدراسية.

اليت يرغب فيها ومكانتها فيه ،كذلك املرود االقتصادي للمهنة،

حدود ّ
الدراسة

ومدى احتياج سوق العمل هلا.

اقتصر تطبيق ّ
الدراسة امليدانية على طلبة ّ
الصف العاشر العام

الصف العاشر :هم طلبة ّ
 طلبة ّالصف العاشر العام واألساسي

واألساسي مبحافظة جنوب الباطنة خالل الفصل الدراسي الثاني

املنتظمون مبدارس حمافظة جنوب الباطنة يف سلطنة ُعمان من

من العام الدراسي 2009/2008م.

الذكور واالناث للعام الدراسي2009/2008م ،الذين طبقت عليهم

للمواد الدراسية وباآلتي توجيه مسار عملية التوعية يف املسار

هذه ّ
الدراسة.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
 -القرار) :(Decisionتشري كلمة قرار إىل كلمة التينية معناها القطع

اخللفية املوضوعية والدراسات السابقة

أو الفصل ،مبعنى تغليب أحد اجلانبني على اآلخر ،واختاذ القرار

-1تصنيف العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين

نوع من السلوك جيري اختياره بطريقة معينة تقطع التفكري أو

تتأثر عملية اختاذ القرار املهين للطلبة مبجموعة كبرية ومتداخلة

توقفه ،وتنهي النظر يف االحتماالت األخرى.

من العوامل واملؤثرات اليت قد توجه عملية اختاذ القرار املهين

 -اختاذ القرار ) :(Decision-makingوهي عملية االختيار املدرك

للطلبة يف االجتاه الصحيح أو اخلاطئ ،وفقا لكيفية تفاعل الطالب

الواعي والقائم على أساس من الرتكيز والتفكري يف اختيار البديل

مع تلك العوامل وقد حاولت العديد من الدراسات تصنيف تلك

املناسب من البدائل املتاحة يف موقف معني.

العوامل ً
تبعا لطبيعتها ودرجة تأثريها.

 -اختاذ القرار املهين ) :(Career Decision-makingقرار الطالب

من الدراسات العربية األوىل اليت تناولت العوامل املؤثرة على

باختيار مواد دراسية معينة ليقوم بدراستها يف ّ
الصفني احلادي

اختاذ القرار املهين دراسة املشعان ( ،)1993حيث يرجع هذه

عشر والثاني عشر؛ حيث يعبء الطلبة يف ّ
الصف العاشر استمارة

العوامل إىل اآلتي :تأثري الوالدين ،وتأثري األقران ،وتأثري اهليئة

الختيار املواد الدراسية اليت يرغبون يف دراستها من ضمن

التدريسية ،واحلرية والرتدد ،مدى واقعية االختيار ،والنوع

جمموعتني من املواد ،ويرتتب على اختاذ الطالب هلذا القرار

االجتماعي ،واالهتمام باملكانة والنجاح ،وفرص العمل املتاحة،

مستقبله املهين؛ إذ ال بد أن حيدد مسبقا نوع التخصص ،أو برنامج

واخلربات السابقة ،املعلومات السابقة عن املهنة .بينما يرى عبد

التعليم العالي الذي يرغب يف االلتحاق به ،أو نوع املهنة اليت يرغب

اهلادي والعزة ( )1999أن هناك الكثري من العوامل اليت تؤثر يف

يف العمل بها مستقبال قبل اختياره لتلك املواد.

عملية اختاذ القرار املهين منها :امليول ،والقدرات ،والتفضيالت

 -العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين :ويقصد بها يف الدراسة

املهنية ،ومفهوم الذات ،ووعي الذات ،والعمر أو مراحل النمو،

احلالية العوامل املؤثرة على اختيار طلبة ّ
الصف العاشر للمواد

واخلربة ،واملعلومات املتوفرة ،والوعي الرتبوي ،واألسرة ،والتنشئة

الدراسية بالصفني احلادي عشر والثاني عشر ،وتشمل( :عوامل

االجتماعية ،واملدرسة ،واألشخاص املهمني يف حياة الفرد ،واجملتمع

الكفاية الذاتية للطالب ،العوامل األسرية واالجتماعية ،والعوامل

والعادات والتقاليد ،ووسائل اإلعالم ،والرفاق واألصدقاء ،والعامل

املدرسية) ودراسة عالقتها بعدد من املتغريات املستقلة مثل

االقتصادي وشدة احلاجة عند الفرد ،والعرض والطلب والواقعية،

(جنس الطالب ،ومستواه التحصيلي ،ونوع التخصص الذي يرغب

والقيم الشخصية ،وعوائد العمل واألجور أو الرواتب ،ومكان السكن
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واملواصالت ،والسمات الشخصية ،ومستوى التعليم ونوعه ،وخربات

اختاذ القرار املهين من حيث درجة أهميتها متثل يف العوامل

الطفولة ،ومتطلبات املهنة وساعات العمل واملواد املستعملة يف

الشخصية والنفسية ،والعوامل األكادميية ،والرفاق ،والعوامل

العمل ،ولوائح العمل وتشريعاته وظروفه وفرص الرتقي والبعثات،

املالية ،والعوامل األسرية ،بينما أرجع جوانج بينج (Ghuangpeng,

واجلنس والعرق ،والشائعات حول عمل املرأة ،واملكانة االجتماعية

 )2011يف دراسته العوامل املؤثرة على االختيار املهين لدى الطلبة

اليت حيققها العمل ،واالمتيازات اإلضافية اليت يقدمها العمل مثل

التايلنديني واألسرتاليني إىل اجلنس ،ومهنة العائلة وفرص العمل

السكن والضمان االجتماعي والتأمني الصحي ،والوضع االجتماعي.

املتاحة يف الصناعة.

ويف دراسة مهمة إلجنيال ) ( Angela, 2001اختربت فيها أثر العوامل
املؤثرة على اختاذ القرار املهين وذلك حسب نظرية سوبر Superيف

 -2الكفاية الذاتية يف اختاذ القرار املهين

النمو املهين وهي الدور ،والشخصية ،واملوقف ،توصلت الدراسة إىل

تناولت الطراونة ( )2003يف دراستها أثر اهلوية النفسية كعامل

وجود عوامل أخرى مهمة تؤثر على اختاذ القرار املهين منها إتقان

مؤثر يف اختاذ القرار لدى طلبة جامعة مؤتة ،وقد توصلت نتائج

اللغة اإلجنليزية ،وجتارب املناخ املدرسي ،وتقدير الذات ،مما جعل

ّ
ً
إحصائيا للهوية النفسية على أسلوب
الدراسة إىل وجود أثر دال

ّ
الدراسة توصي بتطوير النموذج املعريف للنمو املهين يف نظرية

الطالب يف اختاذ القرار املهين بأنواعه الثالثة (الرتوي ،والرتدد،

سوبر .Super

والتسرع) .بينما تناول عبد القادر ( )2003فعالية الذات كعامل

كما آعد البيون وفورجرتي ) (Albion and Fogarty, 2002يف دراسة

مؤثر يف اختاذ القرار لدى الطلبة املراهقني يف مصر ،حيث استخدم

العوامل املؤثرة على صعوبة اختاذ القرار املهين لدى املراهقني

مقياس فعالية الذات ،ومقياس أساليب التفكري املستخدمة يف صنع

والكبار .قارن الباحثان يف هذه الدراسة بني الصعوبات املؤثرة على

القرار لدى املراهقني ،ومقياس سلوك اختاذ املخاطرة ،وقد بينت

اختاذ القرار املهين لدى جيلني خمتلفني من املراهقني والكبار.

نتائج ّ
ً
إحصائيا لفعالية الذات على
الدراسة وجود أثر إجيابي ودال

توصلت نتائج هذه الدراسة إىل تشابه صعوبات اختاذ القرار

أسلوب تفكري اختاذ القرار لدى الطلبة .كما أظهرت النتائج وجود

املهين لدى اجملموعتني رغم أن صعوبات اختاذ القرار املهين لدى

ً
إحصائيا بني اجلنسني يف أساليب التفكري املستخدمة يف
فروق دالة
ً
ً
إجيابيا لتأثري
اختاذ القرار لصاحل الطلبة الذكور ،مما يعطي مؤشرا

ومنها :الشخصية ،واالهتمامات ،واجلنس ،والذكاء .أما ألوي

الكفاية الذاتية للطالب على اختاذه للقرار املهين الصائب.

وجاذركول وويليس (Alloway, Gathercole, Adams, & Willis, 2004

أما دراسة فلوريس ووجيدا وهوانج وجي ولي Flores, Ojeda,

ضمن الضرابعة )2007،فقد توصلوا إىل أن العوامل املؤثرة على

) )Huang, Gee and Lee, 2006فقد تناولت العالقة بني االستيعاب
الثقايف ،وتقييم حل املشكلة ،والكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين،

املراهقني كانت أكرب ،وتناولت الدراسة عددا من العوامل املؤثرة

اختاذ القرار املهين لدى الطلبة املراهقني تتمثل يف جنس الطالب،
واخلصائص السكانية واالقتصادية واالجتماعية واجلغرافية لبيئة

وأثرها على حتقيق األهداف لدى الطلبة يف املدارس ّ
الثانوية العليا.

الطالب ،وتأثري اآلباء وإرشاد املشرفني باملدرسة .كما أظهرت نتائج

وقد أشار حتليل معامالت االحندار بأن االستيعاب الثقايف املوجه

ّ
الدراسة أن اآلباء هلم الدور األكرب يف تشكيل اختاذ القرار املهين لدى

وتقييم حل املشكلة فسرت التباين يف حتقيق األهداف الرتبوية.
بينما مل تساهم الكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين يف تفسري

مساعدة الطلبة يف توضيح مساراتهم املهنية؛ وقد اجته ( )%60من

التباين يف حتقيق أهداف الطلبة الرتبوية .أما نتائج معامالت
االرتباط فقد أشارت إىل االستيعاب الثقايف املوجه والكفاية ّ
الذاتية

أبنائهم ثم يأتي دور املشرفني يف املدرسة حيث كان هلم دور كبري يف
الطلبة حنو إكمال ّ
الدراسة يف اجلامعات ،و( )%20اجتهوا إىل التدريب
والتعليم املهين ،واجته ( )%20حنو العمل

ً
أهمية يف حتقيق
يف اختاذ القرار املهين كانت املؤشر الثاني األكثر

أما دراسة أوسوريو والن وبافلنكو ومارتن وكولكارين (Osorio, 2004

أهداف الطلبة.

 Lane, Pavlenko, Martín, Britton, Kulkarni,ضمن الضرابعة، )2007،

وحبث جورج وميلسا ) (George and Melissa, 2006يف دراستهما
تأثري اثنني من العوامل املؤثرة على الكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار

الطلبة هي( :اجلنس ،ومفهوم الذات ،والطابع املهين لألسرة ،ودعم

املهين ،واملخرجات التعليمية املتوقعة متثال يف اهلوية العرقية

املعلمني) ،كما تشري النتائج إىل أن الطلبة يف الريف يتجهون إىل طلب

للطالب ،ودعم اآلباء واملعلمني ،وأظهرت نتائج ّ
الدراسة وجود أثر

املساعدة من األهل واملعلمني أكثر من الطلبة يف املدينة ،ويلعب

ً
إحصائيا للعالقة بني الدعم األبوي ودعم املعلمني
إجيابي ودال
ّ
على الكفاية الذاتية للطالب يف اختاذ القرار املهين ،بينما مل توجد

فقد أظهرت نتائجها أن العوامل املؤثرة يف اختاذ القرار املهين لدى

األهل دورا كبريا يف اختاذ القرار املهين لدى أبنائهم.
ووضع برين وآدم ومايكل ()Bryan, Adam and Michael, 2008
ً
ً
مكونا من مخسة أبعاد متثل العوامل املؤثرة على االختيار
مقياسا

إحصائيا بني اهلوية العرقية ،والكفاية ّ
ً
الذاتية الختاذ
عالقة دالة

القرار املهين ،كما أكدت النتائج على أهمية توفري املشورة املهنية

املهين للفرد وهي :الكفاءة ّ
الذاتية ،واملخرجات املتوقعة ،واإلحساس

للطلبة أثناء اختاذ القرار املهين.

بالتقبل ،واالهتمام الروحي ،والنظرة املادية ،وقد مت قياس

ويف دراسة جلورج وكولون وكاريني وكريستني (George, Kolone,

اخلصائص السيكومرتية هلذا املقياس وبينت نتائج الدراسة متتع

 )Karen and Christine, 2006تناولت موضوع العالقة الوظيفية بني
الكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين ،واهلوية املهنية ،واستكشاف

املقياس مبستوى عال من الصدق والثبات على مجيع أبعاد املقياس.
ً
تصنيفا للعوامل املؤثرة على
أما وود  )2012( Woodفقد وضع
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السلوك الوظيفي لدى طلبة املدارس ّ
الثانوية األمريكية .وقد

الصقري و الرباشدية

اهتمت ّ
الدراسة بالتعرف على أثر العوامل االجتماعية واملعرفية
يف بناء الكفاية ّ
الذاتية الختاذ القرار املهين لدى عينة من ()72

املهين لصاحل اجملموعة ّ
التجريبية ،بينما مل توجد أي فروق دالة
ً
إحصائيا بني اجملموعتني يف مهارة اختاذ القرار وحل املشكالت ،مما
يعطي مؤشرا على التأثري اإلجيابي لربنامج اإلرشاد املهين اجلمعي

طالبا من األمريكيني من أصل أفريقي يف املناطق احلضرية .وتشري
النتائج إىل أن أعلى مستويات الكفاية ّ
الذاتية الختاذ القرار املهين

يف النضج املهين للطلبة.

كانت لدى الطلبة األكثر متيزا ملفهوم الذات املهين ،والذين حققوا

ويف دراسة أجراها بريسون وريتا ) Pearson, and Rita, 1998ضمن

أكرب قدر من التفاعل خالل أنشطة االستكشاف الوظيفي.

البلوشي ،)2007 ،هدفت إىل حتسني مستوى اختاذ القرار املهين

أما على مستوى الربامج التدريبية ودورها يف تعديل امليول

لدى الطلبة املراهقني؛ وذلك من خالل تدريبهم على تقليل

واالجتاهات واختاذ القرار املهين لدى الطلبة ،قام الصبيخان ()2008

عدد البدائل املتاحة وغري املناسبة أو غري احملددة بدقة ،وإعطاء

بإعداد برناجمني تدريبيني باالعتماد على نظرية اإلرشاد املهين؛

بعض التفسريات ملشكلة املهارات غري املناسبة يف عملية اختاذ

األول :برنامج إرشادي ويتكون من ( )13جلسة ،واآلخر برنامج

القرار ،وقد توصلت ّ
الدراسة إىل حتسن يف مستوى اختاذ القرار

تعليمي يتكون من ( )7جلسات ،وذلك لقياس تأثريهما على عملية

نتيجة للتدريب على عملية مجع املعلومات املهمة ،وظهور بعض

اختاذ القرار املهين لدى طلبة املرحلة املتوسطة يف اململكة العربية

األسباب ملشكلة املهارات غري املناسبة يف عملية اختاذ القرار لدى

السعودية .وتراوحت مدة كل جلسة إرشاد أو تعليم بني ()90-60

الطلبة منها التدخل والتناقض يف املعلومات املوجودة لدى الطلبة

دقيقة ،كما مت إعداد ثالثة مقاييس ,وهي :امليول ،واالجتاهات،
واختاذ القرار .وقد تبني أن هناك أثراً للربنامج اإلرشادي فيما

أو من يقومون جبمعها ،واالنفعاالت غري املناسبة ،والضغوطات
االجتماعية.

يتعلق مبستوى اختاذ القرار .مما يعطي مؤشرا على التأثري

كما قام مبارك ( )2002باختبار أثر برنامج تدرييب يف اإلرشاد
ّ
والتوجيه اجلمعي املهين على ّ
النضج املهين واختاذ القرار لدى

القرار املهين لدى الطلبة.

الصف العاشر يف فلسطني ،كما تضمنت ّ
طلبة ّ
الدراسة قياس أثر
ّ
متغريات جنس الطالب ،ومستوى التحصيل ،واملستوى التعليمي

اإلجيابي لربامج اإلرشاد املهين كأحد العوامل املؤثرة على اختاذ
وسعى الزهراني ( )2010يف دراسته إىل التعرف على عالقة التفضيل
املهين باختاذ القرار لدى عينة من طلبة الكليات املهنية مبحافظة
جدة ،وكذلك التعرف على الفروق بني طلبة الكليات املهنية يف
ً
تبعا للمستوى الدراسي والتخصص الدراسي والسن.
اختاذ القرار
ً
إحصائيا بني مستوى
وبينت النتائج عدم وجود عالقة دالة
ً
إحصائيا
التفضيل املهين واختاذ القرار ،كما مل توجد فروق دالة
بني طلبة الكليات املهنية يف مفهوم اختاذ القرار الصورة تبعاً

للوالدين ،ومهنتهما ،وموقع السكن ،واملستوى االقتصادي لألسرة،
وتفاعل كال منها مع الربنامج ّ
التدرييب ،وتأثريها على اختاذ القرار
املهين للطالب ،وأشارت نتائج ّ
ً
إحصائيا
الدراسة إىل وجود أثر دال
للربنامج التدرييب املستخدم -وهو أحد العوامل املدرسية املؤثرة
على اختاذ القرار املهين -يف حتسني مستوى ّ
النضج ،واختاذ القرار
املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر ،أما بالنسبة لتأثري العوامل األخرى

وهدف دسبينا وكوستاس وكالريينا وصوفي ا �Despina, Kostas, Ka

فقد بينت نتائج ّ
ً
إحصائيا بني
الدراسة عدم وجود فروق دالة
اجلنسني يف مستوى ّ
النضج واختاذ القرار املهين ،كما مل توجد أي

صعوبات اختاذ
) ) terina, Sofia, 2012يف دراستهم إىل حبث عالقة
ِ
َ
َ
الذاتية ،كأحد عوامل اختاذ القرار املهين
والكفاية
القرار املهين

ً
إحصائيا تعزى للسكن (القرية ،املدينة) ،بينما وجدت
فروق دالة
ّ
ً
إحصائيا بني فئات املستوى التعليمي لألب وكذلك األم
فروق دالة

لدى طلبة اجلامعة .وكشفت النتائج عن وجود عالقة سالبة ودالة

على مستوى اختاذ القرار املهين.

ً
إحصائيا بني صعوبات اختاذ القرار املهين املتمثلة يف قلة املعلومات،

كذلك قدم اخللف ( )2005دراسة تناولت فاعلية برنامج تدرييب

ومعلومات متناقضة ،وقلة االستعداد وبني الكفاءة الذاتية يف

مبين على االسرتاتيجيات املعرفية للتعلم يف تنمية مهارات تفكري

اختاذ القرار املهين ،كما بينت النتائج دور الكفاءة الذاتية يف التنبؤ

اختاذ القرار لدى طلبة جامعة األمري سلطان يف الرياض .وقد بينت

بوجود نقص يف مهارة اختاذ القرار املهين ،وعليه فقد أوصت

نتائج ّ
ً
إحصائيا للربنامج التدرييب يف تنمية
الدراسة وجود أثر دال

الدراسة باستخدام املقياس لإلرشاد املهين للطلبة.

ً
إحصائيا
مهارات تفكري اختاذ القرار ،بينما مل تظهر فروق دالة

للمستوى الدراسي ،والتخصص والسن.

ملتغريات اجلنس ،والتخصص ،والعمر ،واملستوى الدراسي يف تنمية
 -3العوامل املدرسية املؤثرة على اختاذ القرار املهين

مهارات تفكري اختاذ القرار بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية.

أجنز كل من روبنسون وتشيسرت )(Robinson and Chester, 1995
دراسة ملعرفة أثر دراسة طلبة اجلامعة ملساق يف ّ
التوجيه املهين

ومن ّ
الدراسات ُ
العمانية يف هذا اجملال دراسة البلوشي ( )2007الذي

على اكتسابهم ملهارات اختاذ القرار ،وأوضحت نتائج ّ
الدراسة إىل
ً
إحصائيا يف مهارات اختاذ القرار تعزى
عدم وجود فروق دالة
لدراسة مساق ّ
التوجيه املهين ،كما قام الرواد ( )1996بدراسة أثر

ً
ً
ً
مستندا إىل أمنوذج جيالت ) )Gelattوقياس
تدريبيا
برناجما
أعد
أثره يف حتسني مستوى اختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر،
ّ
كما هدف إىل قياس أثر متغريات :جنس الطالب واملستوى التعليمي
لألب واألم على مستوى اختاذ القرار املهين ،وقد توصلت نتائج

ّ
والتوجيه اجلمعي املهين على ّ
النضج
برنامج تدرييب يف اإلرشاد

ّ
ً
إحصائيا للربنامج املستخدم يف حتسني
الدراسة إىل وجود أثر دال

واختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر يف األردن ،وقد توصلت
ّ
نتائج ّ
ً
إحصائيا يف مستوى النضج
الدراسة إىل وجود فروق دالة

ً
إحصائيا للتفاعل
مستوى اختاذ القرار املهنني كما وجد أثر دال
بني اجملموعة وجنس الطالب يف مستوى اختاذ القرار لصاحل اإلناث،
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العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين

بينما مل تظهر النتائج وجود أثر للتفاعل بني الربنامج واملستوى
ّ
التعليمي لألب واألم على مستوى اختاذ القرار املهين.
وأجنز البلوشي ( )2008دراسة هدفت إىل قياس أثر خدمة مسارك
املهين يف حتسني مستوى ّ
النضج واختاذ القرار املهين لدى طلبة

وقد مت تصنيف األمناط من حيث نوعية العالقات األسرية ،الدعم
األسري ،والتحكم والتنظيم األسري .وكشفت نتائج ّ
الدراسة إىل
ً
إحصائيا بني منط التفاعل األسري والكفاية
وجود عالقة دالة
الذاتية يف اختاذ القرار املهين واهلوية املهنية للطالب.

ّ
الصف احلادي عشر يف حمافظة الباطنة مشال يف سلطنة عمان،

وتوصل رايان وروبرت ) )Ryan and Robert, 2006يف دراستهما
لعالقة الدعم الديين واالجتماعي بالكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار
ِ
ً
إحصائيا للدعم
املهين لدى طلبة الكليات إىل وجود أثر إجيابي ودال
الديين واالجتماعي على الكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين لدى

املهين للغافري ( ،)2005ومقياس اختاذ القرار املهين للبلوشي

الطلبة.

( ،)2007طبقت ّ
ً
طالبا
الدراسة على عينة عشوائية من ()365

ومن الدراسات األخرى يف هذا اجلانب دراسة الضرابعة ()2007

ّ
بالصف احلادي عشر من خمرجات التعليم العام واألساسي،
وطالبة

اليت تناولت دور األسرة واملدرسة كعاملني مؤثرين على االختيار

وخضعت العينة لقياسني :أحدهما قبل تقديم خدمة مسارك

املهين لدى طلبة املرحلة الثانوية يف األردن ،إضافة إىل تأثري النوع

املهين ،واآلخر بعد تقديم اخلدمة من خالل أنشطة كتاب مسارك

االجتماعي ،واملستوى التعليمي للوالدين ،ودخل األسرة ،والتخصص

املهين طوال العام الدراسي 2008/2007م .وأظهرت نتائج ّ
الدراسة

الدراسي يف االختيار املهين للطلبة ،بينت نتائج هذه الدراسة تدني

ً
إحصائيا لكتاب مسارك املهين يف حتسني مستوى
وجود فروق دالة
ّ
النضج واختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف احلادي عشر ،كما

إدراك الطلبة لدور املدرسة يف االختيار املهين مقارنة بإدراكهم

كما هدف إىل تقصي أثر متغريات اجلنس ،ونوع التعليم ،ومستوى
التحصيل يف حتسني مستوى ّ
النضج املهين واختاذ القرار لدى
الصف احلادي عشر .اعتمد الباحث على مقياس ّ
طلبة ّ
النضج

ً
إحصائيا يف
لدور األسرة يف ذلك ،ومل تظهر فروق الدراسة دالة

إحصائيا يف مستوى ّ
ً
النضج املهين
بينت النتائج وجود فروق دالة

تأثري النوع االجتماعي ،واملستوى التعليمي للوالدين ،ودخل

تعزى ملستوى التحصيل الدراسي لصاحل الطلبة ذوي التحصيل

األسرة ،والتخصص الدراسي على إدراك الطلبة لدور املدرسة يف
ً
ً
إحصائيا يف إدراك الطلبة
فروقا دالة
االختيار املهين ،بينما أظهر

ً
إحصائيا بني اجلنسني يف حتسني
املرتفع ،وكذلك وجود فروق دالة
مستوى اختاذ القرار املهين لصاحل اإلناث ،بينما مل تظهر فروق دالة
إحصائيا تعزى ملتغري نوع التعليم سواء على ّ
ً
النضج املهين أو اختاذ
القرار املهين.

لدور األسرة يف االختيار املهين تبعا ملتغري النوع االجتماعي لصاحل
الذكور ،والتخصص الدراسي لصاحل التخصصات العلمية.
وأخرياً حبث مظوفوزي وتريش ))Mudhovozi, and Chireshe, 2012

ويف دراسة عمانية أخرى حبثت البلوشية ( )2009أثر برنامج

أثر العوامل الدميغرافية واالجتماعية يف االختيار املهين يف جمال

تدرييب يف حتسني مهارة اختاذ القرار املهين لدى طالبات الصف

علم النفس لدى طلبة جامعة جبنوب أفريقيا .وأظهرت النتائج أن

العاشر يف سلطنة عمان ،وقد تكونت عينة ّ
الدراسة التجريبية من

العوامل االجتماعية املؤثرة هي تأثري الوالدين ،ثم تأثري املعلمني

( )63طالبة ،مت تقسيمهن إىل جمموعتني :اجملموعة التجريبية

واألصدقاء .كما أكدت النتائج على تأثري املستوى التعليمي للوالدين

وتكونت من ( )31طالبة ،واجملموعة الضابطة وتكونت من ()32

وجنس الطالب على اختياره املهين للتخصص.

طالبة ،استخدمت ّ
الدراسة مقياس كرايتس الصورة (ب) واخلاص
باختاذ القرار املهين ،وتوصلت نتائج ّ
الدراسة إىل وجود أثر دال

تعقيب على الدراسات السابقة

ً
إحصائيا للربنامج التدرييب القائم على نظرية جون هوالند يف

توصل الباحثان من خالل مراجعة الدراسات السابقة حول موضوع

مساعدة الطالبات على اكتشاف الذات واالستكشاف املهين ،مما

العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين إىل تفاوت الدراسات يف

يظهر أهمية دور العوامل املدرسية يف تعزيز مهارة اختاذ القرار

تناوهلا لتلك العوامل ،فبعضها تناول أثر أحد العوامل فقط ،بينما

املهين لدى الطلبة.

تناول البعض اآلخر تأثري أكثر من عامل؛ ولقد حاولت ّ
الدراسة
احلالية حتليلها وتصنيفها إىل حماور وفقا للعامل الرئيس الذي

 -4العوامل األسرية واالجتماعية املؤثرة على اختاذ القرار املهين

تناولته على النحو اآلتي:

قام ماو ) (Mau, 2000بدراسة هدفت للتعرف على دور االختالفات

قامت بعض الدراسات مبحاولة الكشف عن العوامل املؤثرة على

الثقافية بني اجملتمعات وأثرها على أسلوب اختاذ القرار املهين،

اختاذ القرار املهين(Alloway et al ., 2004, Albion and Fogarty, :

والكفاية الذاتية يف اختاذ القرار املهين يف تايوان ،وأشارت النتائج

2002; Angela, 2001; Bryan, Adam, and Michael, 2008; Ghuang-

ً
إحصائيا يف أسلوب اختاذ القرار املهين والكفاية
إىل وجود فروق دالة

 )peng, 2011; Griggset al., 1992; Wood, 2012وقد استفادت ّ
الدراسة

الذاتية للطلبة تعزى للخلفية الثقافية للطالب وجنسيته ،مما

احلالية من الدراسات السابقة فصنفت العوامل املؤثرة على اختاذ

يعطي مؤشرا مهما ألثر العوامل االجتماعية على اختاذ القرار

القرار املهين إىل ثالثة عوامل رئيسة هي :الكفاية الذاتية يف اختاذ

املهين للطالب.

القرار املهين ،والعوامل املدرسية ،والعوامل األسرية واالجتماعية.

أما دراسة بايرون ،ومورين ،وبراين(Byron, Maureen and Brian,

ً
عددا من العوامل الفرعية املرتبطة به،
ويشمل كل عامل رئيس

 ) 2002فقد هدفت إىل معرفة أثر أمناط التفاعل األسري كمؤثر

الصف العاشر لتطبيق ّ
وقد مت اختيار طلبة ّ
الدراسة عليهم لكون

على اهلوية املهنية والكفاية الذاتية يف اختاذ القرار املهين لألبناء،

العديد من الدراسات السابقة ركزت على أهمية موضوع اختاذ
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القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر؛ وذلك نظرا لكونها مرحلة

جدول ( :)1جمتمع ّ
ً
موزعا وفق متغريي اجلنس ونوع التعليم
الدراسة

اختيار املواد الدراسية اليت سيدرسها الطالب يف الصفني احلادي

لطلبة ّ
الصف العاشر مبحافظة جنوب الباطنة

عشر والثاني عشر بالسلطنة.
 -1اهتمت بعض الدراسات وخاصة الدراسات األجنبية بدراسة
تأثري عامل الكفاية ّ
الذاتية للطالب على اختاذ القرار املهين ،ومن
تلك الدراساتBryan, Adam and Michael, 2008; Despina, Kostas,( :

اجلنس

الذكور

النسبة املئوية

اإلناث

النسبة املئوية

اجملموع

العاشر العام

2355

%50

2346

%50

4701

العاشر األساسي

1270

%54

1089

%46

2359

اجملموع

3625

%51

3435

%49

7060

نوع التعليم

Katerina, Sofia, 2012; George and Melissa, 2006 ;George, Kolone,
; .)Karen and Christine, 2006كما تناولت بعض الدراسات العربية
أثر بعض العوامل الذاتية للطالب على اختاذ القرار املهين (مثال:
الصبيخان2008 ،؛ عبد القادر2003 ،؛ الطراونة2003 ،؛ الزهراني،
.)2010
 -2ركزت بعض الدراسات السابقة على قياس أثر العوامل املدرسية
ً
وحتديدا برامج اإلرشاد والتوجيه املهين املقدمة للطلبة وأثرها يف
حتسني مهارة اختاذ القرار املهين لديهم (البلوشي2007 ،؛ البلوشية ،
2009؛ الرواد1996 ،؛ مبارك ،)2002 ،ويالحظ أن بعض هذه الدراسات
قد تناولت أثر متغريات جنس الطالب ،والتخصص الدراسي،
واملستوى التعليمي للوالدين ،وغريها من العوامل (البلوشي2008 ،؛
البلوشي ،2007 ،اخللف2005 ،؛ عبد القادر2003 ،؛ الضرابعة،2007 ،
مبارك ،)2002 ،وقد تفاوتت نتائجها يف حتديد تأثري تلك العوامل
على اختاذ القرار املهين للطالب.
 -3تناولت بعض الدراسات تأثري العوامل األسرية على عملية اختاذ
القرار املهين لدى الطلبة (الضرابعة2007 ،؛ Byron, Maureen, and
Brian, 2002; Mudhovozi, and Chireshe, 2012; Mau, 2000; Ryan
.)and Robert, 2006
وبشكل عام ركزت الدراسات السابقة على دراسة بعض العوامل
املؤثرة على اختاذ القرار املهين ،ومل تتطرق لتصنيف تلك العوامل
ودراستها بشكل شامل ومستفيض رغم أهميتها ،لذا جاءت الدراسة
احلالية لسد هذه الثغرة يف تلك الدراسات .وقد صنفت الدراسة
احلالية العوامل املختلفة املؤثرة على اختاذ القرار املهين -وهي
كثرية جدا -إىل ثالثة عوامل رئيسية تندرج حتتها عدد من
العوامل الفرعية وهي :عوامل الكفاية الذاتية للطالب ،العوامل
األسرية واالجتماعية ،والعوامل املدرسية؛ وذلك بهدف تسهيل
دراستها ،وهي تعد خطوة متميزة مل تتطرق هلا الدراسات السابقة
اليت اكتفت بدراسة تلك العوامل منفرده وبشكل حمدود غري
شامل ملختلف العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين.

منهجية ّ
الدراسة وإجراءاتها
 منهج الدراسة:اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي يف مجع البيانات
وحتليلها ،حيث يفيد هذه النوع من املناهج يف تقدير العالقة
بني متغريين أو أكثر من ناحية ،ومعرفة درجة هذه العالقة
من ناحية أخرى (داؤود ،)2006 ،وهو بالتالي من املناهج األكثر
مالءمة لطبيعة هذه الدراسة.
 جمتمع ّالدراسة:
تكون جمتمع ّ
ّ
الصف العاشر
الدراسة احلالية من مجيع طلبة

جدول ( :)2توزيع أفراد العينة وفقا ملتغريي اجلنس ونوع التعليم
اجلنس

الذكور

النسبةاملئوية

اإلناث

النسبة املئوية

اجملموع

العاشر العام

123

%52.3

112

%47.7

235

العاشر األساسي

60

%52.2

55

%47.8

115

اجملموع

183

%52.3

167

%47.7

350

نوع التعليم

العام واألساسي مبدارس حمافظة جنوب الباطنة ،ويبلغ عدد
ً
طالبا وطالبة حسب
هذه املدارس ( )70مدرسة ،وتضم ()7060
إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم (حمافظة جنوب الباطنة) للعام
الدراسي  ،2009/2008ويوضح ذلك اجلدول (.)1
 عينة ّالدراسة
مت اختيار عينة ّ
الدراسة بطريقة طبقية عشوائية ،حددت بنسبة
ً
طالبا وطالبة،
( )%5من اجملتمع الكلي للدراسة ،وبلغ حجمها ()350
ً
طالبا ،بينما بلغ عدد اإلناث ()167
وقد بلغ عدد الذكور ()183
طالبة .ويوضح ذلك اجلدول (.)2
 أداة ّالدراسة
صمم الباحثان استبانة بالعوامل املؤثرة على اختيار طلبة ّ
الصف
العاشر للمواد الدراسية للصفني احلادي والثاني عشر ،وقد وضعت
فقرات االستبانة بناء على تأثري عوامل متعددة على اختيار طلبة
الصف العاشر للمواد ّ
ّ
الدراسية مبدارس حمافظة جنوب الباطنة،
ومستفيدة من مقياس اختاذ القرار املهين (البلوشي ،)2007 ،وكذلك
باالستفادة من النظريات واألدبيات السابقة املتعلقة مبوضوع
اختاذ القرار املهين ،حبيث تكونت االستبانة من ( )33فقرة ،تصف
هذه الفقرات العوامل املؤثرة على اختيار الطلبة للمواد الدراسية،
حيث يقوم الطالب بتحديد مدى انطباق كل فقرة وتأثريها على
اختياره للمواد الدراسية ،إىل املستويات اخلمس اآلتية وذلك حسب
تدرج مقياس ليكرت اخلماسي( :تنطبق دائما ،تنطبق كثريا،
تنطبق أحيانا ،تنطبق قليال ،ال تنطبق إطالقا) وتتوزع فقرات
االستبانة على ثالثة أبعاد هي:
 الكفاية ّالذاتية ( :(Self-efficacyيتضمن هذا البعد جمموعة من
الفقرات اليت تقيس مدى ثقة الطالب بكفاءته يف اختاذ قراره
املهين .ويتكون هذا البعد من ( )10فقرات ،منها ست فقرات إجيابية
هي الفقرات ،)10 ،6،7 ،5 ،4 ،2( :وأربع فقرات سلبية هي،8 ،1( :
 ،)9 ،3ومن أمثلة فقرات هذا البعد «اخرتت املواد الدراسية اليت
تناسب ميولي الشخصية».
 العوامل األسرية واالجتماعية ):(Family and Social- Factorsويتضمن هذا البعد جمموعة من الفقرات اليت تقيس مدى تأثري
العوامل األسرية واالجتماعية املختلفة على قرار الطالب املهين
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باختيار املواد الدراسية .ويتكون هذا البعد من ( )11فقرة ،منها
سبع فقرات إجيابية هي الفقرات ،)22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،11،15( :وأربع
فقرات سلبية هي ،)16،20 ،14 ،13( :ومن أمثلة فقرات هذا البعد
«اخرتت املواد الدراسية اليت نصحين بها ولي أمري».
 العوامل املدرسية ) :(School- Factorsويتضمن هذا البعد جمموعةمن الفقرات اليت تقيس تأثري العوامل املدرسية املختلفة على قرار
الطالب املهين باختيار املواد الدراسية .يتكون هذا البعد من ()11
فقرة ،منها مثاني فقرات إجيابية هي،29 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22( :
 ،)31،32وثالث فقرات سلبية هي ،)28،30 ،27( :ومن أمثلة فقرات
هذا البعد «زودني أخصائي ّ
ً
باإلحصائيات املتعلقة
التوجيه املهين
بالوظائف املطلوبة يف سوق العمل».

إجراءات ّ
الدراسة
 اإلجراءات اخلاصة باألداة:وتتضمن إجراءات التحقق من صدق أداة ّ
الدراسة وثباتها ،وقد
استعمل الباحث الصدق الظاهري يف الصدق؛ وذلك بعرض
االستبانة على احملكمني قبل التطبيق ،ثم استعمل التحليل العاملي
عن طريق برنامج ( )SPSSللتأكد من صدق انتماء الفقرات ألبعاد
االستبانة ،وذلك بعد تطبيق األداة على عينة ّ
الدراسة الفعلية
البالغ حجمها ( )350طالبا ،أما بالنسبة للثبات فقد استعملت
طريقة االتساق الداخلي عن طريق معامل ارتباط ألفا كرونباخ

جدول ( :)3نتائج التحليل العاملي
العوامل

الفقرات

1

2

العامل األول :الكفاية ّ
الذاتية والنفسية
علي نوع املواد الدراسية اليت اخرتتها
مستواي الدراسي فرض
ّ

0.528

اخرتت املواد ّ
الدراسية اليت أثق بقدرتي على النجاح فيها

0.476

اخرتت املواد الدراسية اليت تساعدني على العمل مبهنة
ذات عائد مادي كبري

0.692

اخرتت املواد الدراسية اليت تتيح لي أكرب قدر من الفرص
لاللتحاق مبؤسسات التعليم العالي

0.458

قراري املهين باختيار املواد الدراسية هو أهم قرار يف
حياتي

0.425

اخرتت املواد الدراسية اليت أحبها

0.495

اخرتت املواد الدراسية بعد حتديد سابق لنوع التخصص
الذي أود االلتحاق به

0.489

ترددت كثريا قبل اختياري للمواد الدراسية

0.336

اختيار املواد الدراسية العلمية يكون للمتفوقني فقط

0.487

العامل الثاني :العوامل األسرية واالجتماعية
اخرتت املواد الدراسية اليت نصحين بها ولي أمري

0.399

اخرتت نفس املواد الدراسية اليت درسها أخوتي األكرب منى سنا

0.626

اخرتت املواد الدراسية اليت متكنين من العمل مبهنة والدي

0.712

اخرتت املواد الدراسية اليت متكنين من احلصول على مهنة
مرموقة اجتماعيا

0.684

وجهتين برامج اإلعالم الرتبوي الختيار التخصصات اليت ختدم
جمتمعي

0.553

اخرتت املواد اليت متكنين من احلصول على عمل بعد انتهائي من
ّ
الدراسة مباشرة حتى أستطيع مساعدة أسرتي

0.436

أدرك أن فرص العمل املتاحة للتخصصات العلمية أكثر من
التخصصات األدبية

0.423

أعطت أسرتي اهتماما كبريا بعملية اختياري للمواد الدراسية

0.474

 ،وذلك على النحو اآلتي:

استشرت أفراد عائليت قبل اختياري للمواد الدراسية

0.444

-الصدق الظاهري

تهمين نظرة اجملتمع لنوع املواد الدراسية اليت أدرسها

0.453

عرضت االستبانة اليت تكونت يف صورتها األولية من ( )30فقرة

3

العامل الثالث :العوامل املدرسية

على ( )15حمكما ،منهم ( )5حمكمني من املختصني يف جمال علم
حمكمني من قسم ّ
ّ
التوجيه املهين مبحافظة جنوب
النفس ،و()7

ساعدني أخصائي ّ
التوجيه املهين على اختيار املواد الدراسية اليت
تناسب قدراتي

0.454

وفرت املدرسة برامج ساعدتين على اختاذ قراري باختيار املواد
الدراسية

0.624

الباطنة (مشرفو وأخصائيو توجيه مهين) ،و ( )3من املختصني يف

أطلعت على دليل القبول املوحد قبل اختياري للمواد الدراسية

0.506

زودني أخصائي ّ
ً
باإلحصائيات حول الوظائف
التوجيه املهين
املطلوبة بسوق العمل

0.559

ساعدني اختبار امليول والسمات على اختيار املواد الدراسية اليت
تناسبين

0.533

أثر معلمو املواد الدراسية على قراري بدراسة مواد معينه

0.450

اخرتت نفس املواد الدراسية اليت اختارها صديقي يف املدرسة

0.728

تعاونت معي إدارة املدرسة عند رغبيت بتغيري بعض املواد
الدراسية اليت اخرتتها

0.324

اضطررت لتغيري بعض املواد الدراسية اليت اخرتتها لقلة عدد
الطلبة الراغبني يف دراستها مبدرسيت

0.678

وجهين أخصائي ّ
التوجيه املهين الختيار املواد الدراسية املناسبة
للتخصص الذي أرغب بدراسته

0.617

اللغة العربية ،وذلك إلبداء مالحظاتهم حول ثالثة حماور أساسية
تتعلق بالدقة يف الصياغة اللغوية ،ومدى ارتباط الفقرات بالبعد
الذي تنتمي له ،وكذلك مدى ارتباطها باالستبانة كلها ،كما طلب
منهم إضافة الفقرات اليت يرونها مناسبة.
وقد جاءت نتائج حتكيم االستبانة على النحو اآلتي :مت تعديل
الفقرات اليت تقل نسب قبوهلا عن ( )%70-80وبلغ عددها ()10
فقرات ،وحذفت الفقرات اليت تقل نسب قبوهلا عن ( ،)%70وبلغ
عددها ( )3فقرات ،كما أضيفت ( )6فقرات أوصى ( )%50من
احملكمني بإضافتها ،حبيث أصبحت االستبانة مكونة من ()33
فقرة .وحيتوي امللحق ( )1على االستبانة يف صورتها النهائية ومت

التباين املفسر

12.918

9.687

8.549

اجلذر الكامن

4.386

5.144

5.473

تطبيقها على عينة ّ
الدراسة الفعلية.

(  )Factor Analysisللتعرف على البنية العاملية لالستبانة ،عن

 -الصدق العاملي )(Factorial Validity

طريق حتليل املكونات األساسية هلوتلنج (Principal Component

مت إجراء اختبار كايزر -ماير -أولكن وبارتلت (KMO and Bartlett›s

 ،)Analysisمع إجراء التدوير املتعامد بطريقة الفارمياكس

 )testللتأكد من صالحية البيانات احملصلة على االستبانة يف

( ،)Varimax Rotationوقد مت قبول التشبعات اليت ال تقل عن حمك

إجراء التحليل العاملي عليها ،لعينة ّ
الدراسة الفعلية وهي ()350

جيلفورد ( )0.3يف كل عامل .حددت العوامل املستخلصة بثالثة

ً
طالبا ،وقد أظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي احملسوبة للبيانات

عوامل طبقا لإلطار النظري للدراسة احلالية .وقد فسرت هذه

ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.01حيث بلغت ()2133.89
دالة

العوامل ما نسبته ( )% 31.15من التباين الكلي ،على النحو اآلتي

وبدرجات حرية تبلغ ( ،)496مما مسح بإجراء التحليل العاملي

( )% 8.5،% 9.7،% 12.9للعامل األول والثاني والثالث على التوالي،
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وتشبعت يف العامل األول ( )9فقرات تراوح تشبعها بني ( )0.33و

جدول ( :)4معامالت االتساق الداخلي

( )0.69وحذفت الفقرة ( )8حيث قل تشبعها عن ( ،)0.3وتشبعت

األبعاد

عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

يف العامل الثاني ( )10فقرات ،تراوحت تشبعاتها ما بني ( )0.32و

الكفاية ّ
الذاتية

10

0.94

( )0.71وحذفت الفقرة ( )11حيث قل تشبعها عن ( ،)0.3أما العامل

العوامل األسرية واالجتماعية

11

0.93

العوامل املدرسية

11

0.92

الثالث فقد تشبعت فيه ( )10فقرات ،تراوح تشبعها ما بني ()0.30
و ( ،)0.72وحذفت الفقرة ( .)11ومتثل هذه العوامل األبعاد اآلتية:
الكفاية ّ
الذاتية للطالب ،والعوامل األسرية واالجتماعية ،والعوامل
املدرسية ،ويوضح اجلدول ( )3نتائج التحليل العاملي لالستبانة.
 الثبات (االتساق الداخلي لالستبانة)مت تطبيق أداة ّ
الدراسة على عينة استطالعية مكونة من ()30
ً
طالبا مبحافظة جنوب الباطنة للتحقق من االتساق الداخلي
لالستبانة ،وقد بينت نتائج ّ
الدراسة االستطالعية االتساق

جدول ( )5نتائج مقارنة املتوسطات الفعلية مع املتوسطات النظرية
للعوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين
العوامل

املتوسط
الفعلي

االحنراف
املعياري

قيمة
«ت»

الداللة
اإلحصائية

مستوى
التأثري

الكفاية ّ
الذاتية

3.50

0.46

20.20

*0.000

مرتفع

العوامل األسرية واالجتماعية

3.17

0.34

9.23

*0.000

متوسط

العوامل املدرسية

3.71

0.51

26.20

*0.000

مرتفع

(الوسط النظري لكل عامل = *( )3دالة عند مستوى )0.05

الداخلي ألبعاد االستبانة ،حيث جاءت معامالت كرونباخ ألفا
لألبعاد الثالثة :الكفاية ّ
الذاتية ،والعوامل األسرية االجتماعية،

املعيارية للعوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين يف

والعوامل املدرسية مرتفعة ،كما يوضح ذلك اجلدول (.)4

االستبانة ،كما مت حساب الوسط النظري (الفرضي) لعوامل

 اإلجراءات اخلاصة بتطبيق ّالدراسة

ّ
الدراسة احلالية (جمموع أعلى درجة ممكنه وأدنى درجة ممكنه

 -قبل توزيع االستبانة على عينة الدراسة مت احلصول على

مقسومة على  ،)2والذي بلغ ( )3لكل عامل .وقد متت مقارنة

املوافقات املطلوبة من اجلهات املسئولة ( وزارة الرتبية والتعليم /

املتوسطات الفعلية لكل من هذه العوامل مع املتوسط النظري

مديرية حمافظة جنوب الباطنة) على تطبيق االستبانة.

هلا؛ وذلك للحكم على مستوى تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على

 مت اختيار عينة ّالدراسة الفعلية واليت شكلت ( )%5من جمتمع

القرار املهين لدى العينة ،مما يعين ارتفاع الوسط الفعلي عن ()3

ّ
الدراسة ،وبلغ عددها ( )350طالبا وطالبة ،وقد مت اختيارهم

ارتفاع مستوى التأثري هلذا العامل ،والعكس صحيح .كما مت حساب

بطريقه طبقية عشوائية من ( )6مدارس موزعة يف خمتلف

قيمة (ت) لعينة واحدة والداللة اإلحصائية لكل عامل من عوامل

واليات حمافظة جنوب الباطنة ،وقد طبقت االستبانة على طلبة

االستبانة باستعمال القيم احملسوبة للوسط الفعلي والنظري لكل

( )12شعبة يف احملافظة.
ّ
 -مت االتفاق مع أخصائيي التوجيه املهين يف الفصول املختارة على

عامل على حده ،واستنادا إىل ذلك فإن قيم املتوسطات احلسابية
للعوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين سيتم التعامل مع

كيفية تطبيق االستبانة ،حيث مت إعطائهم التعليمات اخلاصة

مستوى تأثريها على النحو اآلتي :تأثري مرتفع ( 3.5فما فوق)،

بالتطبيق ،وروعي أن تكون موحده للجميع ،وقد مت إعطائهم فرتة

تأثري متوسط ( ،)3.49-2.5تأثري متدنـي (.)2.49-1كما يظهر يف

أسبوع لتطبيق االستبانة مع الطلبة ،ثم إعادتها للقسم باحملافظة.

اجلدول (.)5

 -بعد اإلنتهاء من مجع االستبانات ومراجعتها مت تفريغها

ويظهر من اجلدول ( )5بأن كافة املتوسطات احلسابية ألفراد العينة

باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ()SPSS

ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( .)0.05كما يظهر أن املتوسط
دالة

ومت تصحيح فقرات االستبانة حبيث أعطت مجيع الفقرات

الفعلي للعوامل الثالثة أعلى من املتوسط النظري ،وهذا يعين أن

اإلجيابية التقديرات اآلتية:

ً
ً
واضحا للعوامل الثالثة على اختاذ القرار املهين
فعليا
هناك تأثريًا

تنطبق دائما

تنطبق قليال

تنطبق أحيانا

تنطبق كثريا

ال تنطبق إطالقا

5

4

3

2

1

بينما أعطيت الفقرات السلبية وهي الفقرات (،16 ،14 ،13 ،9 ،8 ،3 ،1

لدى أفراد العينة ،كما أمكن ترتيب العوامل الثالثة من حيث
درجة تأثريها على اختاذ القرار املهين على النحو اآلتي :العوامل
املدرسية أوال بتأثري مرتفع ،يليه الكفاية ّ
الذاتية للطالب بتأثري
مرتفع أيضا ،ثم العوامل األسرية واالجتماعية بتأثري متوسط.

 )30 ،28 ،27 ،20التقديرات اآلتية:
تنطبق دائما

تنطبق قليال

تنطبق أحيانا

تنطبق كثريا

ال تنطبق إطالقا

 -2نتائج السؤال الثاني« :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

1

2

3

4

5

عند مستوى ( )0.05=ocيف تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ
القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر تعزى جلنس الطالب ،أو نوع

نتائج ّ
الدراسة

التخصص الذي يرغب الطالب يف دراسته»؟

 -1نتائج السؤال األول« :ما مستوى تأثري العوامل الثالثة املؤثرة

متغري جنس الطالب :لإلجابة عن هذا اجلزء من السؤال مت حساب

على اختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر مبحافظة جنوب

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للذكور واإلناث يف كل

الباطنة»؟

عامل باستعمال اختبار(ت) جملموعتني مستقلتني (Independent

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات

 ،)Samples t-Testويظهر ذلك يف اجلدول (.)6
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العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين

ً
إحصائيا عند مستوى
يظهر من اجلدول ( )6وجود فروق دالة

وهذا يدل على أنه كلما زاد مستوى التحصيل زاد مستوى الكفاية
ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين.

تعزى ملتغري جنس الطالب ،وبالرجوع للمتوسطات احلسابية

ً
إحصائيا يف تأثري العوامل املدرسية املؤثرة
 .3توجد فروق دالة

لتحديد داللة الفروق ،يتضح أن اإلناث هن األكثر تأثرا بهذه

على اختاذ القرار املهين وفق متغري مستوى التحصيل بني الطلبة

العوامل ،بينما مل تظهر فروق بني اجلنسني يف تأثري العوامل

منخفضي التحصيل والطلبة متوسطي التحصيل ،لصاحل الطلبة

األسرية واالجتماعية.

منخفضي التحصيل الدراسي.

داللة ( )0.05يف تأثري الكفاية الذاتية وتأثري العوامل املدرسية

نوع التخصص الذي خيطط الطالب لدراسته:

لإلجابة عن

هذا اجلزء من السؤال متت املقارنة بني املتوسطات احلسابية

 -4نتائج السؤال الرابع« :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف

واالحنرافات املعيارية للتخصصات يف اجملال العلمي ،والتخصصات

تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة
الصف العاشر تعزى للمستوى ّ
ّ
التعليمي لولي األمر»؟

جملموعتني مستقلتني ( .)Independent Samples t-Testكما يظهر

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية

يف اجلدول (.)7

واالحنرافات املعيارية للعوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار
املهين وفقا ملتغري املستوى ّ
التعليمي لولي األمر (أمي ،يقرأ ويكتب،

يف جمال العلوم اإلنسانية ،يف كل عامل باستعمال اختبار(ت)

ً
إحصائيا عند مستوى
يظهر من اجلدول ( )7وجود فروق دالة
داللة ( )0.05يف الكفاية ّ
الذاتية والعوامل املدرسية املؤثرة على

ثانوي ،جامعي) ،جدول (.)11

اختاذ القرار املهين تعزى ملتغري نوع التخصص الذي خيطط الطالب

ّ
أجري حتليل التباين األحادي للتعرف على داللة الفروق يف
ثم

لدراسته مستقبال ،ولصاحل الطلبة يف التخصصات العلمية ،بينما

تأثري كل عامل من العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين
وفقا ملتغري املستوى ّ
التعليمي لولي األمر ،ويظهر ذلك من خالل

األسرية واالجتماعية تعزى لنوع التخصص.

اجلدول (.)12

-3نتائج السؤال الثالث« :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف

ً
إحصائيا عند مستوى
يظهر من اجلدول ( )12وجود فروق دالة
داللة ( )0.05يف تأثري الكفاية ّ
الذاتية الختاذ القرار املهين وفقا
ملتغري املستوى ّ
التعليمي لولي األمر ،ولتحديد اجتاه هذه الفروق مت

ّ
الصف العاشر تعزى ملستوى التحصيل الدراسي»؟

إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية كما يظهر يف اجلدول (.)13

لإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية

ً
إحصائيا بالنسبة للكفاية
يظهر من اجلدول ( )13وجود فروق دالة
ّ
الذاتية للطالب يف اختاذ القرار املهين وقد جاءت على النحو اآلتي:

ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05للعوامل
ال توجد فروق دالة

تأثري العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة

واالحنرافات املعيارية للعوامل الثالثة املؤثرة على القرار املهين
وفقا ملتغري مستوى حتصيل الطلبة .كما يظهر يف اجلدول (.)8
ثم أجري حتليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بني
متوسطات كل عامل من العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار
املهين وفقا ملتغري مستوى التحصيل .ويظهر يف اجلدول ( )9نتائج
حتليل التباين األحادي.
ً
إحصائيا عند مستوى
يظهر من اجلدول ( )9وجود فروق دالة
داللة ( )0.05يف تأثري الكفاية ّ
الذاتية والعوامل املدرسية املؤثرة
على اختاذ القرار املهين وفق متغري مستوى التحصيل ،ولتحديد
اجتاه هذه الفروق مت إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية كما
يظهر يف اجلدول (.)10
ً
إحصائيا بالنسبة للكفاية
يظهر من اجلدول ( )10وجود فروق دالة
ّ
الذاتية للطالب والعوامل املدرسية يف اختاذ القرار املهين وقد جاءت
على النحو اآلتي:
ّ
ً
إحصائيا يف تأثري الكفاية الذاتية الختاذ القرار
 .1توجد فروق دالة
املهين وفق متغري مستوى التحصيل الدراسي بني الطلبة مرتفعي
التحصيل والطلبة متوسطي التحصيل ،لصاحل الطلبة مرتفعي

إحصائيا يف مستوى الكفاية ّ
ً
الذاتية للطالب يف
توجد فروق دالة
ّ
اختاذ القرار املهين وفقا ملتغري املستوى التعليمي لولي األمر بني
املستوى اجلامعي فأكثر واملستوى (الثانوي) ،ولصاحل الطلبة الذين
كان املستوى ّ
ً
جامعيا فأكثر.
التعليمي ألولياء أمورهم

إحصائيا يف مستوى الكفاية ّ
ً
الذاتية للطالب يف
توجد فروق دالة
ّ
اختاذ القرار املهين وفقا ملتغري املستوى التعليمي لولي األمر بني
املستوى اجلامعي فأكثر ومستوى (يقرأ ويكتب) ،ولصاحل الطلبة
الذين كان املستوى ّ
ً
جامعيا فأكثر.
التعليمي ألولياء االمور
إحصائيا يف مستوى الكفاية ّ
ً
الذاتية للطالب يف
توجد فروق دالة
ّ
اختاذ القرار املهين وفقا ملتغري املستوى التعليمي لولي األمر بني

املستوى اجلامعي فأكثر ومستوى (األمي) ،ولصاحل الطلبة الذين
كان املستوى ّ
ً
جامعيا فأكثر وهذا يدل على
التعليمي ألولياء االمور

أن املستوى ّ
التعليمي العالي لولي األمر يزيد من مستوى الكفاية
ّ
الذاتية للطالب يف اختاذ قراره املهين.

مناقشة نتائج ّ
الدراسة

التحصيل الدراسي.
ّ
ً
إحصائيا يف تأثري الكفاية الذاتية الختاذ القرار
 .2توجد فروق دالة

الرئيسية املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف العاشر

املهين وفق متغري مستوى التحصيل بني الطلبة مرتفعي التحصيل

مبحافظة جنوب الباطنة ،ومع أن مستوى تأثري العوامل الثالثة

والطلبة منخفضي أو ضعيفي التحصيل ،لصاحل الطلبة مرتفعي

كان أعلى من املتوسط النظري ،إال أن ترتيب العوامل الثالثة من

التحصيل الدراسي.

حيث درجة تأثريها على اختاذ القرار املهين جاء على النحو اآلتي:

26

أشارت نتائج السؤال األول إىل تفاوت مستوى تأثري العوامل الثالثة
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جدول ( :)6نتائج املقارنة بني متوسطات الذكور واإلناث يف العوامل
الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين باستعمال اختبار(ت)
ذكور ن=183

إناث ن= 167

قيمة

الداللة

العوامل

م

ع

م

ع

«ت»

اإلحصائية

الكفاية ّ
الذاتية

3.42

0.54

3.59

0.34

5.20-

*0.000

العوامل األسرية واالجتماعية

3.18

0.31

3.15

0.36

0.64

0.52

العوامل املدرسية

3.58

0.51

3.86

0.47

3.66-

*0.000

جدول ( :)10نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لداللة الفروق يف
التحصيل الدراسي على عوامل (الكفاية ّ
الذاتية والعوامل املدرسية)
(أ)

العوامل

الكفاية
الذاتية

مرتفع

العوامل
املدرسية

منخفض

(ب)

الفروق بني
املتوسطات (أ-ب)*

الداللة
اإلحصائية

اجتاه الفروق

متوسط

*0.36

*0.000

مرتفع> متوسط

منخفض

*0.29

*0.001

مرتفع> منخفض

مرتفع

0.008

0.63

منخفض> متوسط

متوسط

*0.04

*0.19

(* دالة عند مستوى ( )0.05م -متوسط حسابي ،ع -احنراف معياري)

(* دالة عند مستوى )0.05

جدول ( :)7نتائج املقارنة بني متوسطات التخصصات العلمية والتخصصات

جدول ( :)11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعوامل الثالثة

يف جمال العلوم اإلنسانية يف العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين

املؤثرة على اختاذ القرار املهين وفقا للمستوى ّ
التعليمي لولي األمر

باستعمال اختبار(ت)
التخصصات
العلمية (ن=)155
العوامل

ختصصات العلوم
اإلنسانية (ن=)201

قيمة

الداللة
اإلحصائية

*0.000

«ت»

م

ع

م

ع

الكفاية ّ
الذاتية

3.62

0.54

3.39

0.35

4.87

العوامل األسرية
واالجتماعية

3.19

0.32

3.14

0.35

1.26

0.209

العوامل املدرسية

3.79

0.49

3.65

0.51

2.62

*0.009

الكفاية ّ
الذاتية

العوامل

املستوى
ّ
التعليمي
لولي األمر

العوامل األسرية
واالجتماعية

العوامل
املدرسية

م

ع

م

ع

م

ع

جامعي (ن=)61

3.74

0.74

3.14

0.33

3.81

0.57

ثانوي (ن=)74

3.42

0.33

3.14

0.28

3.68

0.51

يقرأ ويكتب (ن=)146

3.48

0.40

3.19

0.37

3.72

0.45

أمي (ن=)69

3.41

0.31

3.17

0.33

3.71

0.51

(* دالة عند مستوى )0.05

جدول رقم (:)8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للعوامل الثالثة

جدول ( :)12حتليل التباين األحادي وفقا ملتغري املستوى ّ
التعليمي لولي

وفقا ملتغري التحصيل الدراسي

األمر
العوامل األسرية
واالجتماعية

الكفاية ّ
الذاتية
العوامل

مستوى
التحصيل

العوامل
املدرسية

العوامل

م

ع

م

ع

م

ع

الكفاية ّ
الذاتية

مرتفع ( ن=)71

3.78

0.67

3.18

0.38

3.77

0.52

متوسط (ن=)223

3.42

0.37

3.17

0.32

3.66

0.49

العوامل األسرية
واالجتماعية

منخفض (ن=)56

3.48

0.36

3.12

0.34

3.85

0.52

جدول( :)9نتائج حتليل التباين األحادي وفقا ملتغري مستوى التحصيل
الدراسي
العوامل

مصدر التباين
بني اجملموعات

الكفاية ّ
الذاتية

داخل
اجملموعات
بني اجملموعات

العوامل األسرية
واالجتماعية

داخل
اجملموعات
بني اجملموعات

العوامل
املدرسية

داخل
اجملموعات

(* دالة عند مستوى )0.05

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

6.98

2

3.49

67.87

347

0.21

0.15

2

0.007

قيمة

الداللة
اإلحصائية

17.84

*0.00

«ف»

39.60

347

1.89

2

0.94
3.70

88.47

347

بني اجملموعات

4.46

3

1.49

داخل اجملموعات

70.39

346

0.20

بني اجملموعات

0.14

3

0.004

داخل اجملموعات

39.62

346

0.11

بني اجملموعات

1.04

3

0.34

داخل اجملموعات

89.32

346

0.26

0.51

*0.02

7.31

*0.000

0.41

1.34

0.75

0.26

جدول ( :)13نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للداللة الفروق يف
املستوى التعليمي لولي األمر
الفروق بني
العوامل

(أ)

(ب)

املتوسطات
(أ-ب)*

ثانوي
0.68

0.11

العوامل
املدرسية

مصدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة
«ف»

الداللة
اإلحصائية

الكفاية

جامعي

ّ
الذاتية

فأكثر

يقرأ

*0.32
*0.25

الداللة
اإلحصائية

*0.001
*0.004

اجتاه الفروق

جامعي فأكثر>ثانوي
جامعي فأكثر>يقرأ ويكتب

ويكتب
أمي

*0.32

*0.001

جامعي فأكثر> أمي

0.26

(* دالة عند مستوى )0.05
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العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين

العوامل املدرسية أوال بتأثري مرتفع ،تليها الكفاية ّ
الذاتية للطالب

الطالبات ،بينما مل تظهر فروق بني اجلنسني يف تأثري العامل األسري

بتأثري مرتفع أيضا ،وأخريا العوامل األسرية واالجتماعية بتأثري

واالجتماعي .وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء االختالفات بني

متوسط ،وتعترب هذه النتيجة نتيجة إجيابية ومنطقية؛ إذ تدل

اجلنسني يف طريقة التفكري والظروف املدرسية احمليطة ،فاإلناث

على التأثري اإلجيابي للربامج التوعية املهنية اليت تقدمها املدارس

أكثر تفكريًا باخليار املهين األنسب هلن حبكم قلة اخليارات املهنية

لطلبة الصف العاشر فقد ساهمت يف رفع مستوى اختاذ القرار املهين

املتاحة هلن ،لذا فإن اختاذ القرار املهين يصبح أسهل على الطالبة

لديهم ،سواء من خالل تعريفهم بالتخصصات والربامج الدراسية

من الطالب الذي تتعدد اخليارات والفرص املتاحة أمامه ،كما أن

يف مؤسسات التعليم العالي ،وتعريفهم باملهن املختلفة ومتطلبات

الطالبة تعطي اهتماما أكرب بالدراسة وباالختيار املهين السليم ملا

سوق العمل من الوظائف ،وربط ذلك بأهمية اختيارتهم السليم

جتده يف العمل من وسيلة أساسية يف حتقيق الذات واالستقاللية

ً
ً
ً
مصرييا ،ويبذل أخصائيو
مهنيا
قرارا
للمواد الدراسية كونه
ّ
التوجيه املهين يف املدارس دورا كبريا يف ذلك فضال عن دورهم يف

نظرا للمكانة اليت يعطيها اجملتمع للمرأة العاملة وفرصها األكرب يف
الزواج مستقبال ،لذا فإن الطالبات أكثر تركيزا واهتماما باالختيار

إكساب الطلبة ملهارات اختاذ القرار املهين ،وتتفق هذه النتيجة مع

املهين املبكر وأكثر تواصال مع زميالتهن ومع املعلمات وأخصائيات

نتائج عدد من الدراسات السابقة اليت تناولت قياس أثر العوامل

التوجيه املهين والسؤال عن كل ما يتعلق مبهنة املستقبل لكون

املدرسية وحتديد برامج اإلرشاد والتوجيه املهين املقدمة للطلبة

املدرسة تشكل للطالبة املصدر األساسي للمعلومات وترى يف عناصر

وأثرها يف حتسني مهارة اختاذ القرار املهين لديهم (مثال :البلوشي،

اهليئة التدريسية مثاال أعلى ،بينما تتعدد مصادر احلصول على

2007؛ البلوشية 2009 ،؛ الرواد ،1996 ،القرعان2003 ،؛ مبارك،

املعلومات لدى الطلبة الذكور وال تشكل املدرسة وحدها التأثري

.)2002

األكرب على قراراتهم املهنية .وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع

أيضا تدل هذه النتيجة على أن اختاذ القرار املهين لدى طلبة ّ
الصف
العاشر يأتي من امتالكهم للكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين

نتائج دراسيت (البلوشي ،2007 ،والبلوشي  )2008،اليت توصلت
إىل وجود فروق بني اجلنسني يف مهارة اختاذ القرار املهين لصاحل

السليم النابع من معرفتهم العميقة بذواتهم وقدراتهم وميوهلم

الطالبات ،بينما ختتلف نتيجة ّ
الدراسة احلالية نتائج بعض

املهنية وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات األجنبية

الدراسات السابقة ،منها( :مبارك2002 ،؛ القرعان2003 ،؛ اخللف،

اليت أكدت على الدور الرئيس للكفاية الذاتية للطالب يف اختاذ

2005؛  ) Rojewski; Wicklein and Schell,اليت أظهرت نتائجها عدم

قراره املهين ومنهاBryan, Adam and Michael, 2008; Despina,( :

وجود فروق بني اجلنسني يف مستوى اختاذ القرار املهين.

Kostas, Katerina, Sofia, 2012; George and Melissa, 2006 ;George,

 -2نوع التخصص الذي خيطط الطالب لدراسته :توصلت ّ
الدراسة

; )Kolone, Karen and Christine, 2006وبعض الدراسات العربية اليت

احلالية وفقا هلذا املتغري إىل النتائج اآلتية:

تناولت أثر بعض العوامل الذاتية للطالب على اختاذ القرار املهين

ً
إحصائيا عند مستوى دالة ( )0.05يف الكفاية
أ -وجود فروق دالة
ّ
الذاتية الختاذ القرار املهين تعزى ملتغري نوع التخصص الذي خيطط

ً
إحصائيا على اختاذ القرار املهين
 )2010ووجدت أن تأثريها دال

الطالب لدراسته مستقبال ،ولصاحل الطلبة يف التخصصات العلمية

للطالب.

وهذا يدل على أن الطلبة الذين خيططون لاللتحاق بتخصصات

كما أظهرت النتائج تأثر القرار املهين للطلبة بالعوامل األسرية

علمية بعد حصوهلم على دبلوم التعليم العام لديهم كفاية ذاتية

واالجتماعية اليت من الطبيعي أن تؤثر على اختاذ القرار املهين؛

يف اختاذ القرار املهين أعلى من زمالئهم ممن خيططون لاللتحاق

فالطالب ال يعيش مبعزل عن أسرته وجمتمعه ،وإمنا هو جزء ال

بالتخصصات اإلنسانية وتعترب هذه النتيجة منطقية نظرا ملا

يتجزأ من منظومة البيئة األسرية واالجتماعية فهو يأخذ مبشورة

حيتاجه االلتحاق بالتخصصات العلمية من إدراك ووعي كامل

أسرته ويتأثر مبهنة والديه كما يتأثر بوسائل اإلعالم املختلفة

ملتطلبات وعواقب مثل هذا القرار فضال عما حيتاجه من مستوى

ً
دورا فاعأل يف التوعية باملهن املطلوبة واملتوفرة يف
اليت تلعب

حتصيلي عالي.

اجملتمع وقطاع العمل حتديدا وتشجيعهم على اإلقبال عليها ،ضمن

ً
إحصائيا عند مستوى دالة ( )0.05للعوامل
ب-وجود فروق دالة

إطار محلة التعمني اليت تقوم بها السلطنة ،وتتفق هذه النتيجة

املدرسية على اختاذ القرار املهين ،لصاحل الطلبة بالتخصصات

مع نتائج عدد من الدراسات ومنها( :الضرابعة2007 ،؛ Ryan and

العلمية ،وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء طبيعة الطلبة

Robert, 2006؛ Byron, Maureen and Brian, 2002؛ .) Mau, 2000

احملبني للتخصصات العلمية وعالقتهم التفاعلية يف اجملتمع

(الصبيخان2008 ،؛ عبد القادر2003 ،؛ الطراونة2003 ،؛ الزهراني،

املدرسي واستفادتهم من كافة اخلدمات وبرامج اإلرشاد املهين
ً
إحصائيا يف تأثري
أشارت نتائج السؤال الثاني إىل وجود فروق دالة

اليت تقدمها املدرسة واملعلمني وأخصائي التوجيه املهين ،لذا فإن

العوامل الثالثة املؤثرة على اختاذ القرار املهين وفقا ملتغريات جنس

قراراتهم املهنية كانت أكثر تأثرا بالعوامل املدرسية من أقرانهم

الطالب ،ونوع التخصص الذي خيطط لدراسته على النحو اآلتي:

يف التخصصات اإلنسانية ،كما ميكن تفسري هذه النتيجة بالتشجيع

 -1متغري اجلنس :توصلت ّ
الدراسة احلالية إىل وجود فروق دالة

الذي تقدمه املدرسة لاللتحاق بالتخصصات العلمية ،وذلك نظرا

ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05بني اجلنسني يف تأثري الكفاية

الحتياج قطاع العمل العماني ملثل هذه التخصصات ولكون فرص

الذاتية ،وتأثري العوامل املدرسية على اختاذ القرار املهين ولصاحل

العمل املتاحة بها أكثر من ختصصات العلوم اإلنسانية.
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الصقري و الرباشدية

وختتلف نتيجة ّ
الدراسة احلالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة

مع نتائج دراسة مبارك ( )2002اليت توصلت إىل وجود عالقة
بني املستوى ّ
التعليمي املرتفع لألب واألم ،ومستوى املهارة يف اختاذ

نتائجها عدم وجود فروق بني الطلبة يف مستوى اختاذ القرار املهين

القرار املهين للطالب ،بينما اختلفت نتائج ّ
الدراسة احلالية مع

تعزى لنوع التخصص الدراسي.

نتائج دراسة البلوشي ( )2007اليت أظهرت نتائجها عدم وجود

مثل( :الضرابعة2007 ،؛ اخللف2005 ،؛ القرعان ،)2003 ،اليت أظهرت

ً
إحصائيا يف تأثري
أشارت نتائج السؤال الثالث إىل وجود فروق دالة
الكفاية ّ
الذاتية الختاذ القرار املهين ،وتأثري العوامل املدرسية وفقا
ملتغري مستوى التحصيل الدراسي للطالب على النحو اآلتي:

فروق بني الطلبة يف مستوى اختاذ القرار املهين تعزى للمستوى
ّ
التعليمي لألب واألم.

التوصيات

ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05يف
 -1توجد فروق دالة
مستوى الكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين وفقا ملتغري مستوى

من نتائج ّ
الدراسة احلالية ،يوصي الباحثان باآلتي:
 تضمني منهاج ّالتوجيه املهين للصف العاشا لربامج تفاعلية تسهم

التحصيل الدراسي بني الطلبة ذوي التحصيل املرتفع ،والطلبة

يف رفع مستوى مهارات اختاذ القرار املهين لدى الطلبة ،وتوضح دور

ذوي التحصيل املتوسط واملنخفض ،لصاحل الطلبة ذوي التحصيل

الوالدين يف مساندة الطالب عند اختاذ قراره املهين.

الدراسي املرتفع ،وتعترب هذه النتيجة منطقية حيث أن الطلبة

 -تزويد املدارس بعدد من الربامج واملقاييس املقننة حتى تسهم يف

ذوي التحصيل املرتفع لديهم أهداف أوضح للمستقبل املهين،

تنمية مهارات اختاذ القرار املهين لدى الطلبة ،مع ضرورة تدريب
مشريف وأخصائيي ّ
التوجيه املهين على استعماهلا.

وقدرات دراسية عالية متكنهم من حتقيق تلك األهداف املهنية؛ لذا
فان مستوى كفايتهم ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين عالية مقارنة

 -تكثيف احلملة اإلعالمية املصاحبة لعملية توعية الطلبة بشأن

بالطلبة ذوي التحصيل الدراسي املتدني ،وتتفق هذه النتيجة مع

اختيار املواد الدراسية ،حبيث يكون من ضمن أهدافها تبصري

نتيجة دراسة (البلوشي )2008 ،اليت بينت نتائجها ارتفاع مستوى

الوالدين بالطرق الرتبوية الصحيحة يف مساعدة أبنائهم على اختاذ

اختاذ القرار املهين لدى الطلبة ذو التحصيل الدراسي املرتفع.

القرار املهين املتوافق مع ميوهلم وقدراتهم ،على أن تكون التوعية

ً
إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05يف تأثري
 -2توجد فروق دالة

بأساليب تتناسب مع خمتلف املستويات الثقافة يف اجملتمع العماني.

العوامل املدرسية على اختاذ القرار املهين وفق متغري مستوى

 أثبتت نتائج ّّ
بالصف العاشر ملستوى جيد
الدراسة امتالك الطلبة
من الكفاية ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين ،لذا ميكن جعل فرتة

التحصيل املتوسط ،لصاحل الطلبة ذوي التحصيل املنخفض ،وميكن

اختيار املواد ّ
الدراسة فرتة واحدة فقط خالل الفصل الدراسي

تفسري هذه النتيجة إىل كون الطالب ذو التحصيل املنخفض هو

الثاني مع متديدها لفرتة كافية ليتسنى للطالب اختاذ قراره

األكثر احتياج لالستفادة من خدمات املدرسة وبرامج اإلرشاد

باقتناع.

املهين فهو جيد أن اخليارات الوظيفية املتاحة له تصبح قليلة

 -إمداد مجيع مدارس السلطنة بالدعم املادي والكوادر البشرية

وحيتاج ملن يساعده من ذوي املعرفة واخلربة يف املدرسة الختاذ

املتخصصة؛ للقيام بدورها يف التوعية املهنية للطلبة.

القرار املهين األنسب له.

 -تنظيم برامج لتوعية أولياء األمور بأهمية تنمية كفاية اختاذ

التحصيل بني الطلبة ذوي لتحصيل املنخفض ،والطلبة ذوي

ً
إحصائيا عند
أشارت نتائج السؤال الرابع إىل وجود فروق دالة
مستوى داللة ( )0.05يف مستوى الكفاية ّ
الذاتية للطالب يف اختاذ
القرار املهين ،وفقا ملتغري املستوى ّ
التعليمي لولي األمر بني املستوى

القرار املهين لدى الطلبة ،خاصة الطلبة الذكور ،مع تكثيف برامج
التوعية ألولياء األمور ذوى املستوى ّ
التعليمي املتدني ،وضرورة
التنويع يف تلك الربامج.
 -إجراء حبوث تستهدف معرفة العوامل املؤثرة على اختاذ القرار

التعليمي اجلامعي ،واملستويات ّ
ّ
التعليمية اآلتية( :الثانوي ،ويقرأ
ويكتب ،واألمي) ،ولصاحل الطلبة الذين كان املستوى ّ
التعليمي

بشكل هادف ويف االجتاه الصحيح ،من أجل التغلب على كافة

ً
جامعيا فأكثر .وتعترب هذه النتيجة منطقية ،إذ
ألولياء أمورهم

العقبات واملؤثرات السلبية على عملية التوعية.

أن ولي األمر األكثر تعليما يكون أكثر تفهما لدوره يف مساندة ابنه

 -القيام خبطط وبرامج عالجية ووقائية تستهدف مساعدة

يف اختاذ قراره املهين املناسب لقدراته ومهاراته ،كما أنه قادر على

الطلبة من ذوي املستوى التحصيلي املتدني على اكتساب مهارات

توجيه النصح واإلرشاد لالبن يف ضوء قدراته احلقيقية وبدون
الضغط عليه ،مما ساعد على ارتفاع مستوى الكفاية ّ
الذاتية لدى

اختاذ القرار املهين ،حبيث يصبحون قادرين على امتالك الكفاية
ّ
الذاتية يف اختاذ القرار املهين.

املهين لدى الطلبة حبيث يستطيع األخصائي توجيه مسار التوعية

هذا الطالب يف اختاذ القرار املهين؛ نظرا للدعم اإلجيابي املقدم له
من الوالدين مما ساعد يف تكوين مفهوم ذات إجيابي ،وكذلك تعزيز

املقرتحات

الثقة بالنفس يف القدرة على اختاذ مثل هذا القرار املصريي ،وميكن

يف ضوء ما توصلت إليه ّ
الدراسة احلالية يقرتح الباحثان اآلتي:

تفسري هذه النتيجة يف أن الطالب جيد يف ولي األمر ذو املستوى

 -دراسة العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين لدى طلبة الصف

التعليمي العالي مثال وقدوة حياول االحتذاء بها وتقليدها من

العاشر يف مناطق أخرى بالسلطنة.
ّ
 -دراسة عالقة تقدير الذات املهين بالكفاية الذاتية يف اختاذ القرار

خالل اختاذ القرار املهين الصائب ،وتتفق نتائج ّ
الدراسة احلالية
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املهين.

لدى عينة من طلبة الكليات املهنية مبحافظة جدة .رسالة

 -دراسة عالقة العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين باملستوى

ماجستري غري منشورة .جامعة أم القرى.
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