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 المستخلص :

الدراسة االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند وعالقتها بقيم العمل لدى  هدفت

( من طالبات الصف 50, وطبقت على عينة قوامها )  الثانويطالبات الصف االول 

( سنة , وإستخدمت الدراسة  16:  15وتراوحت أعمارهن بين )  الثانوياالول 

مقياس قيم العمل ) إعداد / الباحثة ( , و مقياس األنماط المهنية لبيئات هوالند , 

ً لنظرية وتوصلت إلى النتائج التالية :  توجد عالقة إرتباطية بين األنماط المهنية وفقا

, يمكن التنبؤ باالنماط المهنية   الثانوي هوالند و قيم العمل لدى طالبات الصف األول

 وفقاً لنظرية هوالند من بعض أبعاد قيم العمل . 

طالبات الصف  –قيم العمل  – األنماط المهنية وفقاً لنظرية هوالند:  الكلمات المفتاحية

   الثانوياألول 

Abstract : 

The study targeted occupational patterns according to 

Holland’s theory and its relationship to work values for first-year 

students in the first secondary school, and applied to a sample of 

(50) students from the first secondary class and their ages ranged 

between (15:16) years, and the study used a measure of work 

values (prepared / researcher), and The scale of occupational 
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patterns of Holland's environments, and reached the following 

results: There is a correlation between occupational patterns 

according to Holland's theory and the work values of first-graders 

first-year students. Occupational patterns can be predicted 

according to Holland's theory from some dimensions of work 

values . 

key words: Professional patterns according to Holland's theory - 

work values - first-year students  . 

 : مقدمه

مهنة لدى الفرد أمر في غاية األهمية , إذ يتوق اإلنسان في مرحلة  إن وجود      

االعتماد على النفس للحصول على مهنة يمكنه التعايش معها, لتلبية حاجاته المادية 

والمعنوية , ومن الناس من يعجز عن الحصول على المهنة المناسبة, ومنهم من يترك 

كننا القول بأن لمستوى النضج المهني لدى عمله لعدم قدرته على النجاح به , من هنا يم

الفرد أهمية كبيرة في قدرته على اتخاذ قرارت تتعلق بنوع الدارسة أو المهنة التي 

يرغب بها , بحيث ينسجم قراره مع نمط شخصيته التي يتميز بها . )سميا جميل 

,2014. ) 

ية التعلـيم والـتعلم , حيث تعتبر عملية التوجيه المهني عملية متممة ومكملة لعمل       

حيـث أن عمليـة التوجيـه تعطـي للعمليـة  لتجعلهـا أكثـر فاعليـة . وعلـى كـل فإنـه ال 

يمكـن فصـل العمليتـين عـن بعضـهما الـبعض , ألن مـن التربويـة دفعـا شـروط 

توجيـه يمكـن عمليـة التعلـيم الجيـد أن تهـتم بعمليـة التوجيـه والـتعلم  كمـا أن عمليـة ال

أن يسـتفاد منهـا فـي تطوير المناهج وطريقة التدريس عن طريق التأكيد على تحقيق 

 ( . 2012التكيف الفردي واالجتماعي للطالب )سعود البادرى , 

فعلى أساس من التوجيه السليم وحسن اختيار الدراسة المناسبة , ووضع الطالب        

المناسب في مكانه المناسب على أساس من هذه يتم توجيهه فيما بعد نحو المهنة 

المناسب له وبذلك يكون التوجيه المهني امتداداً للتوجيه التربوى  فالتوجيه التربوى 

الدراسة التي تناسبه أو توجيهه إلى مهنة معينة اذا لم  يعني مساعدة الطالب الختيار

يستطع السير في دراسته وعلى أن يعد نفسه للعمل بها ويحقق فيها التقدم واالرتقاء 

الوظيفي مع شعوره بالرضا عنها ويؤدي التوجيه المهني السليم ألفراد المجتمع إلى 

تميمى , نصير السامرائى , زيادة اإلنتاج وحسن نوعيته  ) طارق العنانى , على ال

2003. ) 

كذلك, يشير بعض الباحثين في تحديد الوظائف االجتماعية للعمل إلى أن األفراد       

والتي تم اختزالها في  Big's 6يعملون من أجل تحقيق ما أطلق عليه "الست الكبار" 

[ وهي اختصارات لمجموعة وظائف يحققها العمل CISSES( حروف هي ]6)
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 status, والمكانة Integration" والتكامل Conntributionهي "اإلسهام  لألفراد

وأخيراً االتصال  Economic Rewardوالعائد االقتصادي  satisfactionوالرضا 

 Social contact(2000  ,  G. , O'Donnell . )    االجتماعي 

( وظائف يؤديها 6ين )وهذا ما أكد عليه أيضاً أحد الباحثين, حيث أمكنه التمييز ب       

العمل للفرد في ضوء القيم التي يتبناها هي؛ أن العمل يساعد الفرد على تحقيق المكانة 

والنفوذ والحصول على دخل, والمساعدة في تكوين عالقات شخصية , وشغل أوقات 

 1999الفراغ وأيضاً تحقيق الرضا الشخصي, وأخيراً المساهمة في خدمة المجتمع )

.,H., Itzhak) 

واحدة من القضايا المرتبطة  work valuesكما ترى الباحثة إن "قيم العمل"        

بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية التي تمر بها كثير من المجتمعات بوجه عام, 

ومنها المجتمع المصرى  فالتحوالت االجتماعية واالقتصادية الداخلية التي شهدها  

رى  منذ فترة طويلة كان لها آثاراً واضحة وكبيرة ومازال يشهدها, المجتمع االمص

على المجتمع من حيث تغير أنماط الحياة والسلوكيات ومستويات المعيشة والتطلعات 

والطموحات باإلضافة إلى تأثيراتها على أوضاع العمل والقيم المرتبطة به.لقد أفرزت 

لتي أثرت بشكل مجموعة من القيم ا -كما تشير بعض الدراسات  -تلك التحوالت 

مباشر على القيم المرتبطة بالعمل, بل و "قيمة العمل" ذاتها. حيث أتى "العمل" كقيمة 

في مرتبة متأخرة على سلم القيم لدى األفراد والمجتمع بوجه عام . لقد عززت تلك 

التحوالت بعض القيم التي أصبحت تمثل مراتب أولى في سلم القيم االجتماعية, والتي 

مباشر في قيم العمل. ومن هذه القيم ظهور القيمة االقتصادية كمؤشر على أثرت بشكل 

 المكانة االجتماعية, وأصبحت هذه القيم هي التي تحكم أنشطة األفراد .       

وعلي الرغم من أن هناك العديد من الدراسات التى تناولت كثير من قضايا العمل        

ى تلك الدراسات أن الجانب المتعلق بدراسة في المجتمع المصرى, إال أن المالحظ عل

"قيم العمل" لم ينل حقه من تلك الدراسات رغم اهميه الموضوع والعالقه الوثيقه بين 

االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند و قيم العمل . حيث تفتقر الدراسات  العربية  بوجه 

لنظريه هوالند وعالقتها قيم عام إلى دراسات في هذا الشأن تهتم باالنماط المهنية وفقا 

العمل  ولهذا, نبعت فكرة وموضوع الدراسة الراهنة وذلك ألهمية العمل والقيم 

المرتبطة به على المستوى الفردي والمجتمعي. ففهم وتحليل قيم العمل لدى شريحة 

بوجه خاص من شأنه المساعدة  المرحلة الثانويةبوجه عام وطالبات  المرحلة الثانوية

ً المساعدة في بناء في معر فة القيم اإليجابية لتعزيزها والقيم السالبة لتعديلها. وأيضا

منظومة قيمية مرتبطة بالمفهوم الحديث للعمل الذي يجب أنه تنهض عليه عمليات 

 (,.Smulders , 2004 Pالتنمية والتحديث في الوقت الراهن.)
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 مشكلة الدراسة :
فى ميدان العمل تكمن فى  األساسية المشكلةوأظهرت نتائج  بعض الدراسات ان         

سوء االختيار المهنى غير متكافىء مما يؤدى الى تراجع فى قيم العمل للطالبات 

بالمدارس يؤدى ذلك الى الشعور بعدم الرضا وضعف التكيف و الصعوبه فى اتخاذ 

أظهرت  به لقدراتهن و امكانياتهن . وقدالقرار المهنى واالختيارات المهنيه  المناس

  , Muanza Kabangu Muanyinayدراسة نتائج بعض الدراسات  السابقه مثل 

Robert Frances  (  1992)    إلى وجود عالقة بين قيمة العمل واالنماط المهنية

وفقا لنظريه هوالند وأهمية العمل, ودلت نتائج عدد من الدراسات العلمية على أهمية 

النماط المهنية وفقا لنظريه هوالند في تطوير منظومة التعليم بالدولة , وأيضاً التعرف ا

  الثانويعلى حاجة سوق العمل لمثل هذا التخصص حيث إن كثيراً من  طالبات 

ينهون المرحلة الثانوية دون أن تكون لديهم فكرة عن التخصص الذي سيلتحقون به 

ثيرمن الطالب او الطالبات يحصل على الشهادة عند دخولهم الجامعة. وأضافوا أن ك

الثانوية وبعد ظهور النتائج يبدا  البحث عن تخصص دراسي, و  كثيراً منهم  وقعوا  

في مشكالت بسبب غياب رؤية مسبقة حول التخصص المطلوب االلتحاق به .  كما 

نورة    -اظهرت دراسه بعض قيم العمل لدى األكاديميين واإلداريين بجامعة قطر 

( , أن  لقيم العمل دورا بالغ األهمية فى تحديد خارطة طريق لحياة اى 1998تركي) 

طالب و طالبة و تمكنه من تحديد مالمح مستقبله العملى و العلمى بشكل اكثر دقة و 

يقلل نسب المخاطرة فى حياته المهنيه والعلمية  ومن هنا تكمن المشكله االساسيه وهى 

نى الغير متكافىء للعمل يقلل من اهتمام االنسان بعمله مما يؤدى ان سوء االختيار المه

الى ضعف االتقان والجوده واحيانا يتنقل بين المهن المختلفه فال يجد نفسه فى اى منها 

 وهذا بدوره ينعكس سلبا على قيم العمل لدى االفراد. 

 تساؤالت الدراسة : 

ً بين األنماط المهنية  إرتباطية عالقةهل توجد-1 وقيم العمل لدى  هوالند لنظرية وفقا

  الثانويطالبات الصف األول 

                              المهنية وفقاً لنظرية هوالند من بعض أبعاد قيم العمل .                                                                          باألنماطهل يمكن التنبؤ   -2

 راسة  :أهداف الد -
 . الثانويوطالبات الصف االول  الباحثةبالتعارف بين  التهيئة -1

 . الثانويالتعريف بمفهوم قيم العمل بشكل عام لدى طالبات الصف االول  -2

 . الثانوياإللمام بمفهوم  االتقان والجوده لدى طالبات الصف االول  -3

 . الثانويالتعرف على مفهوم االنضباط و المسؤوليه لدى طالبات الصف االول  -4

 . الثانويإستيعاب مفهوم  تقدير الذات لدى طالبات الصف االول  -5

 . الثانويإدراك مفهوم  االندماجيه لدى طالبات الصف االول  -6
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توضيح مفهوم  الدافع لالنجاز والتميز فى األداء لدى طالبات الصف االول    -7

 . لثانويا

 . الثانويالتعرف على مفهوم  العالقات االجتماعيه لدى طالبات الصف االول  -8

 أهمية الدراسة : -

 االهمية النظرية : -أوال : 

تنبع اهمية الدراسة من اهمية الجانب الذى تتناولة , وهوالعالقة االرتباطية بين  -

 بات المرحلة الثانوية .االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند و قيم العمل لدى طال

التى تناولت االنماط  –فى حدود علم الباحثة  –ندره الدراسات العربية واالجنبية -

 المهنية وفقا لنظريه هوالند وعالقتها  بقيم العمل لدى طالبات المرحلة الثانوية .

تسهم هذة الدراسة فى فتح المجال امام بحوث اخرى تتناول االنماط المهنية وفقا  -

 . المرحلة الثانويةلنظريه هوالند وعالقتها بقيم العمل لدى طالبات 

 ثانيا: االهمية التطبيقية 

للمكتبه العربيه اذا ثبت كفاءته  المرحلة الثانويةتقديم مقياس قيم العمل لدى طالبات  -

 تريه السيكوم

للمكتبه  المرحلة الثانويةلدى طالبات االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند تقديم مقياس  -

 العربيه اذا ثبت كفاءته السيكومتريه .

 محددات الدراسة :
المنهج المستخدم : سوف يتم استخدام المنهج الوصفى التحليلى وذلك النه مالئم  -1

 لتحقيق اهداف الدراسه .

( طالبة من طالبات المرحله 120عينة الدراسة :سوف تتكون من العينة االولية ) -2

 الثانوية يطبق عليهم مقياس قيم العمل . 

 اعداد /  الباحثةالثانوية .  مقياس قيم العمل لطالبات المرحلة -ادوات الدراسه : -3

 .مقياس األنماط المهنية لبيئات هوالند  -                        

 مكان البحث : مدرسة الحريه الثانوية بنات بالزقازيق شرقية -4

 م2020\م    2019مدة البحث : تم التطبيق خالل العام الدراسى  – 5

 مصطلحات الدراسه : -

يعد هوالند رائد اتجاه تصنيف المهنة فى ضوء االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند : 

نظرية العامل و السمة وكالهما يقضى بأن سمات الشخصية وارتكز نموذجة على 

االختيار المهنى الصحيح يتحقق عن طريق مقابلة سمات و أنماط األفراد مع بيئات 

 ( 2001العمل المختلفة ) محمد السيد, 

 وتقوم نظرية هوالند على األفتراضات األربعة التالية :
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السنة التالية :الواقعى  يمكن أن تصنف األفراد على أنهم يتبعون واحدا من األنماط -1

 و االستقصائى و الفنى و االجتماعى و المغامر و التقليدى .

هناك ستة أنماط من البيئات و هى : الواقعية و االستقصائية و الفنية و االجتماعية  -2

 والمغامرة و التقليدية.

يبحث األشخاص عن البيئات و المهن التى تمكنهم من ممارسة مهاراتهم ,  -3

 اتهمو التعبير عن اتجاهاتهم وقيمهم وقدر

 يتحدد السلوك بالتفاعل بين الشخصية و البيئة . -4

وقام هوالند بتطوير نموذج سداسى لتوضيح العالقة بين الشخصية و البيئة           

 ( stitt - Gohdes , 1997,11المهنية ) 

والضوابط األخالقية هي مجموعة المباديء والتعاليم  : seul V kroWقيم العمل   - 

والمهنية التي تحدد سلوك الموظف اإلداري, وترسم له الطريق السليم الذي يقوده إلى 

أداء واجبه الوظيفي ودوره في المنظومة اإلنتاجية التي ينتمي إليها, وهي إلى جانب 

ذلك السياج المنيع الذي يحميه من الخطأ والزلل, ويحول بينه وبين ارتكاب أي عمل 

وتختلف قيم العمل من مجتمع إلى مجتمع, كما  -ضميره, أو يتنافى مع مبادئه  يخالف

تختلف من شخص إلى آخر, لكن هناك إجماعاً على أهمية قيم العمل وضرورتها ألي 

كيان إنساني, أو أي منظومة إدارية, خاصة في البالد التي تسعى جاهدة لبناء نفسها 

االقتصادية, بوصفها ضمانة لتحقيق معدالت وتطوير مؤسساتها وبنيتها االجتماعية و

 ,J.P., Sampson , Jr.,Peterson, G. W., Reardon ,2004.) إنتاجية أعلى

R. C., Lenz ) 

قيم العمل هي عبارة عن الضوابط المهنيّة ,  :  اجرائيا   seul V kroWقيم العمل  -

سلوك الُموّظفين ,  وتساعد واألخالقيّة ,  والتعاليم ,  والمبادئ التي تُساهم في تحديد 

على تأسيس الطريق الصحيح الذي يُشّجع كّل موظٍف على تطبيق أدائه الوظيفي ,  

ودوره في بيئة العمل اإلنتاجّي التي يتبع لها, كما تُعدّ قيم العمل الجدار الذي يمنع 

 في األخطاء, وتفصل بينهم وبين ارتكابهم أّي مخالفاٍت ال [الموّظفين من الوقوع 

وتنقسم قيم العمل لدى  -(Sumlders ,.p,  2004)  تتوافق مع ضمائرهم ومبادئهم[.

 –المسؤوليه  –االنضباط  –الجوده  –مثل ) االتقان  الثانويطالبات الصف االول 

 –الصدق  –المخاطره  –العالقات االجتماعيه  –االعتداد بالنفس  –تقدير الذات 

احترام  –الحاجه الى الترقى  –االندماجيه –لفخر ا –النظره الدونيه لالعمال اليدويه 

 -روح المبادره   -االخالص  -التضحيه  –االنتماء للعمل  -الدافعيه لالنجاز–العمل 

احترام اراء االخرين ( عن طريق برنامج ارشادى  –المواطنه الفعاله  -تقبل التنوع

 مهنى قائم على نظريه هوالند .

 بحوث ودرسات سابقه الى محوريين هما :تم تقسيم  دراسات سابقه  : -
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المرحلة دراسات تناولت االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند لدى طالبات  -اوال 

 : الثانوية

(: هدفت هذه الدراسه الى الكشف عن 2012تناولت دراسه عبدهللا حمود االسلمى ) -

العالقه بين خدمات االرشاد المهنى ودافعيه االنجاز االكاديمى لدى عينه من طلبه 

( طالبا 1391فى مدارس منطقه حائل . تكونت عينه الدراسه من ) المرحلة الثانوية

االرشاد المهنى من اعداد الشريفين والشريفين وطالبه و تم استخدام مقياس خدمات 

(, وقام الباحث باعداد مقياس دافعيه االنجاز االكاديمى .اظهرت نتائج الدراسه 2012)

ان الدرجه الكليه لمقياس خدمات االرشاد المهنى , جاءت ضمن درجه متوسطه , وان 

كبيره ذات  الدرجه الكليه لمقياس دافعيه االنجاز االكاديمى ,جاءت ضمن درجه

الدرجات على a=0.05) معامالت االرتباط جميعها بين  وذات اتجاه ايجابى ) طردى

المقياسين كانت داله احصائيا عند مستوى الدالله وكذلك اشارت النتائج الى عدم وجود 

فروق ذات دالله احصائيه فى متوسطات تقديرات الطلبه لدرجه دافعيه االنجاز 

لجنس , ونوع المدرسه , والصف , وتخصص الطالب . فى االكاديمى تعزى لكل من ا

 حيث وجدت فروق تعزى للمستوى التحصيلى ولصالح الطلبه ذوى التحصيل الممتاز

( : 2012تناولت دراسه أحمد الشريفين , منار بني مصطفى , رامي طشطوش ) -

د هدفت هذه الدراسه هدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين فاعلية خدمات اإلرشا

المهني وقلق المستقبل المهني لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في األردن. تكونت 

ً وطالبة من طلبة المدارس التابعة لمديرية اربد األولى  957عينة الدراسة من  طالبا

م. أشارت نتائج 2011/2012والدارسين في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

ات اإلرشاد المهني المقدرة من قبل الطلبة كانت متوسطة, الدراسة إلى أن فاعلية خدم

وأن مستوى قلق المستقبل المهني لدى الطلبة كان مرتفعاً, وأن معامالت االرتباط 

جميعها بين المقياسين كانت ضعيفة وغير دالة إحصائيا, كما أظهرت النتائج وجود 

كل وفي مجال دعوة فروق ذات داللة إحصائية في مستوى خدمات اإلرشاد المهني ك

الخبراء والمختصين تعزى للجنس ولصالح الذكور, ووجدت كذلك فروق تعزى 

للمستوى التحصيلي ولصالح ذوي التحصيل الجيد وذوي التحصيل الجيد جداً, إضافة 

إلى وجود فروق في مجال جلسات اإلرشاد الفردي والجماعي تعزى للمستوى 

ولكن لم تجد الدراسة فروقا ذات داللة  الدراسي ولصالح طلبة الصف الحادي عشر,

 إحصائية في متوسطات مستوى قلق المستقبل المهني تعزى إلى أي من المتغيرات

( : تهدف هذه الدراسة إلى تقييم 2005تناولت دراسه سعود بن مبارك البادري )  -

واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة نظر االختصاصيين المهنيين في 

لمجاالت اآلتية: التوجيه المهني وفعاليات المركز الوطني للتوجيه المهني ضوء ا

ومقرر مسارك المهني واإلمكانات واألدوات وطبيعة عمل أخصائي التوجيه المهني 
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والتدريب والتأهيل والحوافز المادية العالقات اإلنسانية, كما وتهدف هذه الدراسة إلى 

ه المهني وفق المتغيرات اآلتية:الجنس الكشف عن مدى الفروق في واقع التوجي

والخبرة والمؤهل العلمي وعدد طلبة المدرسة والحالة االجتماعية , وتهدف كذلك إلى 

الكشف عن المقترحات والتوصيات لتطوير عملية التوجيه المهني في سلطنة عمان من 

يه جهة نظر أخصائيي التوجيه المهني , وتكونت عينة الدارسة من أخصائيي التوج

(  140المهني في المحافظات التعليمية بسلطنة عمان باستثناء محافظة البريمي ) 

وقد استخدم الباحث استبانه الرضا الوظيفي. وتوصلت الدراسة   أخصائي وأخصائية

أوضح التحليل أن عملية التوجيه المهني في سلطنة عمان تمتاز  -إلى النتائج التالية 

ال  -االيجابية إال أنها ال تزال مفتقرة لبعض منها  بالعديد من السمات والخصائص 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع التوجيه المهني تعزى لمتغير عدد الطلبة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية على واقع التوجيه المهني تعزى  -والحالة االجتماعية 

توجيه المهني الكثير من أورد أخصائيو ال -لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل الدراسي 

 التوصيات والمقترحات لتطويرعملية التوجيه المهني

(: وقد استهدفت هذه الدراسه لطالب 2012تناولت دراسه ماجد عبدهللا سعود الفهد ) -

المرحلة الثانوية والذي يمكن أن يكتشف لنا من واقع حياتهم المهنية من جهة , وأن 

حياتهم .في هذا البحث طبقت التجربة على يبصر لهم الطريق نحو اتجاه مهني ل

ولتحقيق مجموعتين في محافظتين مختلفتين ليكون البحث أكثر مصداقية وأكثر تنوعا 

و تم استخدام نموذج  المرحلة الثانوية( طالب من طالب 120اهداف الدراسه عددهم ) 

أة علم النفس االستبانه من اعداد الباحث  كذلك اشارت النتائج الى توصلنا إلى أن  نش

المهني  فيؤكد علما  االجتماع االنثروبولوجيا أنه كان للحرف والمهن تقاليدها في 

المجتمعات البدائية حيث اعتاد األب أن يعلم مهنته وصنعته ألبنائه عن طريق التقليد 

والممارسة والرغبة المتوارثة . وكان الفرد يقضي حياته كلها بمهنة واحدة و نستنتج 

د المهني أنه  ضروري لرفع إنتاجية اإلنسان وتحقيق الجودة و توصلنا عند من اإلرشا

اختيار  العامل في العمل المطلوب هو اختيار العامل المناسب لوضعه في العمل 

المناسب وهناك عدة عوامل يجب وضعها في الحساب عند االختيار المهني مثل 

 شخصية الفرد وإمكاناته وميوله

( :  هدفت هذه الدراسه  الى الكشف عن تقدير 2016ية بدرة )حور تناولت دراسه  -

الذَّات وعالقته بالنضج المهني دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة وهران 

راسة القائمة موضوعا من المواضيع ذات األهمية في علم النفس والتربية  وتعالج الدِّّ

طالب الجامعي, حيث جاء ليعالج تمثل في تقدير الذَّات وعالقته بالنضج المهني لدى ال

اإلشكالية العامة التالية: هل هناك عالقة إرتباطية بين تقدير الذَّات والنضج المهني لدى 

 65طالبا ) 100عينة الدراسة ليتم اختبارها على عينة تعدادها  -الطلبة الجامعيين 

أمن إناث( من طلبة السنة األولى والسنة النهائية  تخصص صيانة و  35ذكور,
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ناعي بجامعة وهران, وقد تراوحت أعمارهم مابين ) سنة(, وذلك  24و  18صِّ

باستخدام مقياس تقدير الذَّات للدكتور عادل عبد هللا محمد و اختبار النضج المهني 

 -وبعد التحليل اإلحصائي للمعطيات توصلنا إلى النتائج التالية  "Crites" لكرايتس

إحصائيا بين تقدير الذَّات والنضج المهني لدى الطلبة توجد عالقة ارتباطيه دالة 

يوجد فرق دال إحصائيا بين الطلبة ذوي تقدير الذَّات  - الجامعيين عينة الدراسة

ال يوجد فرق دال  - المتدني وذوي تقدير الذَّات العالي من حيث النضج المهني

ية من حيث النضج إحصائيا بين طلبة السنوات األولى جامعي وطلبة السنوات النهائ

ال  -  ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الجنسين من الطلبة من حيث تقدير الذَّات - المهني

 يوجد فرق دال إحصائيا بين الجنسين من الطلبة من حيث النضج المهني

( :  هدف 2014تناولت دراسه ممدوح بنيه الزين, احمد عبد اللطيف أبو أسعد ) -

اتخاذ القرار المهني لدى طلبة المرحلة الثانوية في لواء  البحث الحالي التعرف إلى

( من 273(من الذكور, و) 201(منهم ) 474الجيزة. تكونت عينة البحث من )

الدراسي  اإلناث, من مدارس لواء الجيزة في المملكة األردنية الهاشمية في العام

وذج جيالت . ( , وتم بناء مقياس اتخاذ القرار المهني استنادا لنم2013/2014)

وأظهرت نتائج البحث أن الطلبة في المرحلة الثانوية لديهم اتخاذ قرار مهني بدرجة 

مرتفعة في كل من الدرجة الكلية واألبعاد )الرغبة واآلمنة والمركبة( بينما كان 

( كما تبين أن اتخاذ القرار المهني يختلف تبعا للجنس الهروبيةمتوسطا فى بعد )

بعاد الرغبة والمركبة والدرجة الكلية. كما توصلت النتائج أن ولصالح اإلناث في أ

اتخاذ القرار المهني يعد أفضل لدى الطلبة ذوي التخصص العلمي, من الطلبة ذوي 

 التخصص األدبي .

( دراسة حول مدى التوافق بين 1998تناولت دراسة حسين سالم الشرعة ) -

الشخصيات المهنية لطلبة المرحلة الجامعية مع التخصصات األكاديمية لهؤالء الطلبة 

, على اعتبار ان هذه التخصصات تمثل بيئات مهنية حسب نظرية هوالند فى االنماط 

و طالبة من طلبة السنة األولى فى  ( طالبا259المهنية , على عينة تكونت من ) 

جامعة مؤته موزعين على كليتى اآلداب و العلوم . أشارت النتائج الى وجود فروق 

دالة احصائية على اربعة مقاييس هى النمطين األجتماعى و الفنى لصالح طلبة كلية 

تائج اآلداب , والنمطين العقلى و التقليدى لصالح طلبة كلية العلوم , كما أظهرت الن

ً بين الذكور و اإلناث على المقياس االجتماعى لصالح اإلناث و  ً دالة احصائيا فروقا

 المقياس الواقعى لصالح الذكور فى الكليتين. 

تناولت دراسه كراك, باربل ,أورجنال بوبليكاتيون ديسورس تشيلدود أند يوث   - 

عد المدرسة ( : هدفت هذه الدراسه الى التعرف على كيف تست2006) 1ريزارتش

لالنتقال من المدرسة إلى التلمذة الصناعية أو الجامعة كما يتصور من قبل طالب 
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الصف الحادي عشر المدرسة لديها مهمة واضحة لدعم الشباب في عملية اختيار مهنة.  

طالبا من الصف الحادي عشر مدرستين تورينغن  264بحثت هذه الدراسة استبيان مع 

واستخدم دراسة االستبيان الحالية في تورنغن مع درجتين من تسود الذي بعد المدرسة 

الصفوف الثانوية.  أظهرت النتائج ان خمسون في المئة فقط من المراهقين تهدف إلى 

دراسة بعد المدرسة, إال أن غالبية كانوا يعملون بنشاط في استكشاف مهنة المراهقين 

تبدأ في التدريب بعد المدرسة وفعلت وال سيما أولئك المراهقين الذين يريدون أن 

المقيمة إعداد الوظيفي في المدرسة بشكل إيجابي. المراهقون الذين ينوون دراسة دعم 

أقل من المدرسة. وتستند معظم األنشطة المدرسية في سياق اإلعداد المهني إلى توفير 

المعلومات. الوسائل التي تحفز تطوير مفهوم الذات الوظيفي نادرة بين أنشطة 

  DIPF) .الصليه)إعداد المسيرة المهنية القائمة على المدرسا

وقام هوالند وباحثون اَخرون بعدد من الدراسات المتعلقة بأنماط الشخصية المهنية ,  -

 & Hollandوالبيئة المهنية المطابقة لها . ففى الدراسة التى أجراها هوالند وهوالند )

Holland, 1977المهنيه بالتخصصات االكاديمية ,  ( حول عالقة السمات الشخصية

بإعتبارها بيئات مهنية , اختار الباحثان عينة من طلبة المرحلة الجامعية تكونت من ) 

( طالبا وطالبة موزعيين على ستة تخصصات هى :  الرياضيات و األحياء و 534

المختبرات الطبية و علم اإلجتماع و التمريض وادارة الفنادق . وكل تخصص من هذه 

التخصصات يمثل بيئة مهنية مطابقة لشخصية مهنية , فالرياضيات واألحياء 

والمختبرات الطبية تمثل البيئة و الشخصية العقالنية , فى حين أن علم اإلجتماعو 

التمريض يمثالن الشخصية والبيئة المهنية اإلجتماعية , وإدارة الفنادق تمثل البيئة و 

ت النتائج الى ان اداء الطلبة فى هذه الشخصية المهنية المغامرة , وأشار

التخصصصات على قائمة هوالند للتفضيل المهنى كان عاليا على نمط الشخصية 

% من طالب المختبرات عقليين, وان 80المهنية المطابقة لبيئتها المهنية , فقد كان 

% من طالب إدارة الفنادق مغامرين , 34% من طالب التمريض إجتماعيين , و 66

 ( .1993هذه النسب أعلى نسبة للبيئات المهنية جميعا  )السفاسفة ,  وتشكل

( : هدفت هذه الدراسه الى الكشف 2010زيمانسكي ) -تناولت دراسه دوروثيا بيندر -

عن شروط إدارة مشاكل اختيار المهنية في سن الشباب حيث يؤدي اختيار مهنة 

هذه المتطلبات زيادة أكبر, كما المستقبل إلى ظهور مطالب كبيرة على الشباب وتزداد 

هو الحال بالنسبة للطالب الثانويين, والخيار الوظيفي في وقت من التغيرات الجسدية 

 -بسبب المشاكل االقتصادية العامة  -واالجتماعية والعاطفية ومشاكل التكيف وإذا 

ع ( كانت استبيانات المشرو1الخيارات في بعض األحيان محدودة للغاية واستخدمت )

البحثي هي قرار التدريب المهني, لتقييم النجاح المهني, لتقييم صحة القرار الذي 

اتخذ؟)ديب في فرانكفور( ولفحص االستعراض افتراضات النموذج :أوال, أجريت 

مقابلة مكثفة مع تالميذ المدارس الثانوية من مختلف  45دراسات أولية واسعة النطاق )
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الت نفس السكان المستهدفين(, واالتساق المنطقي المقا 260الدرجات والمتدربين و 

قابلية التشغيل ألسئلة النماذج النظرية ذات الصلة جينزبرغ وآخرون  واتساق المحتوى

؛ فيشبورن  O'Hara  1963, ثيديمان 1957, سوبر 1956, بالو وآخرون 1951

  SMALL ؛1971؛ الكحل! 1970؛ ريس 1967؛ إدواردز & تيفرسكي 1964

 BECK(. أثبتت1974؛ كراك & ليندنلوب 1973؛ هوالند 1973؛النغنيدر 1972

علماء األنثروبولوجيا األساسية لصنع القرار مثل أولئك الذين, على الرغم من 

الضرورة وقد أتيحت أكبر قدر من المعقولية في التحقيقات األولية على هيكلة شروط 

نموذجية وتفعيلها ومن المفهوم أن االفتراضات ال 10.3صنع القرار على نحو أدق 

القرار الوظيفي يعني جميع الحاالت التي واحد, الفرد في سياق تطوره المهني واحدة 

من البدائل األخرىوتعتبر العناصر التالية عنصرا محوريا في نتائج القرار الوظيفي 

الباب إلى  توقع عواقب العمل المرتبطة بالقرار المحتمل-المقبول : تقييم هذه العواقب,

مدى اإلجراءات المتاحة على الرغم من   -كل من الخيارات المهنية النظر في أقرب

 اآلثار السلبية المترتبة على العمل, التخلص من خالل قواعد القرار .

( : هدفت الدراسة إلى 2014أحمد مصطفى رامي طشطوش )تناولت دراسه  -

المهني والقلق الوظيفي في المستقبل  التعرف على العالقة بين فعالية خدمات اإلرشاد

( 957لدى عينة من طلبة المدارس الثانوية في األردن. وتكونت عينة الدراسة من )

طالبا تم اختيارهم عشوائيا من مديرية إربد. أجريت الدراسة في الفصل الثاني من 

ليها . وأشارت النتائج إلى أن فعالية خدمات اإلرشاد المهني التي ينظر إ2011/2012

الطالب كانت معتدلة, ومستوى القلق الوظيفي في المستقبل من الطالب كان مرتفعا. 

وكانت معامالت االرتباط بين المقياسين ضعيفة. وكانت هناك فروق ذات داللة 

إحصائية في مستوى خدمات اإلرشاد المهني في دعوة الخبراء والمتخصصين بسبب 

ك فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى نوع الجنس لصالح الذكور. كما كانت هنا

اإلنجاز لصالح المتلقين. كما أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في عدد جلسات 

اإلرشاد الفردية والفرعية التي تعزى إلى مستوى الصف لصالح الصف العاشر, إال 

 أنه لم يكن هناك فرق معنوي في القلق المستقبلي الذي يعزى إلى أي من المتغيرات

 المستقلة

 : المرحلة الثانويةثانيا : دراسات تناولت قيم العمل لدى طالبات 

( بعنوان "دراسة تحليلية للقيم 1977تناولت دراسة أجراها "محمد جميل منصور" ) -

المرتبطة بالعمل لدى المراهقين المصريين". أجريت الدراسة على عينة قوامها 

ً وطالبة من طلبة المرحلة ا1058) لثانوية بالمجتمع المصري بهدف الكشف ( طالبا

عن القيم المرتبطة بالعمل لدى العينة. ومن خالل استخدام مقياس قائمة, قيم العمل 

work values Inventory  الذي أعده سوبرSuper  توصلت الدراسة 1970عام .
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إلى عدة نتائج أظهرت وجود فروق في بعض قيم العمل بين الذكور واإلناث. فقد أكد 

ذكور على قيمتي االستقاللية والقيادة في العمل باعتبارهما من أهم القيم التي يتبنوها. ال

بينما أكدت اإلناث على قيمتي الجمال وقيمة العالقة باآلخرين, وقد فسر الباحث تلك 

ً الثقافة الفرعية بكل جنس والدور  النتائج في ضوء خصائص مرحلة المراهقة وأيضا

 المتوقع منهم.

 Lebo Harrington & Tillmanسة أجراها "ليبوهار ينحتون وتلمان"درا  - 

( : هدفت الدراسة إلى تحديد مدى التشابه في قيم العمل بين طالب المدارس 1997)

أستراليا  -كندا  -فنلندا  -النرويج -العليا في ست بلدان هي الواليات المتحدة األمريكية 

ً من المستويات 1480على )فرنسا. ومن خالل دراسة ميدانية أجريت  - ( طالبا

إلى مجموعة من النتائج منها, أن قيم العمل بين  الدراسة(, توصلت 12 - 7الدراسـة )

الطالب كانت متشابهة إلى حد كبير في تلك البلدان والثقافات التي أجريت فيها 

الدراسة. كذلك توصلت الدراسة إلى أن القيم المرتبطة "بالراتب الجيد" و"األمان في 

جميع الطالب العمل" و"التنوع في العمل". تصدرت المراتب الثالث األولى بين 

ً عدا الطالب األمريكان المتحدثين باألسبانية حيث أكدوا على أن قيمة المكانة  تقريبا

 االجتماعية للعمل لتحتل المرتبة الثالثة بدالً من قيمة "التنوع في العمل".

( :هدفت 1999) Esther Tanكذلك وفي نفس االتجاه دراسة أجراها "استرتان" -

تالف في "قيم العمل" لدى طالب المدارس العليا في أستراليا إلى تحديد التشابه واالخ

مقارنة, أجريت على عينة  exploratoryوسنغافورة. ومن خالل دراسة استكشافية 

( طالب من المدارس العليا األسترالية مقسمة إلى 465( طالباً منهم )751مكونة من )

( 114األولية بسنغافورة)( طالباً من الكليات 286( طالبة. و )251( طالب و )211)

سنة. ومن خالل تطبيقه استبيان تم  20 - 16( طالبة تراوحت أعمالهم بين 72طالب )

( "قيمة للعمل". تم تصنيفها إلى مجموعتين, 16تصميمه لهذا الغرض اشتمل على )

التعاون مع الزمالء...  -مجموعة قيم العمل الضمنية" مثل مساعدة اآلخرين 

مثل األمن والدخل المرتفع... حيث حاولت  extrinisicالصريحة  ومجموعة قيم العمل

الدراسة تحديد طبيعة العالقة بين اختالف النوع وقيم العمل. وترتيب قيم العمل لدى 

العينتين وإعطاء أوزان لكل قيمة من قيم العمل التي اهتمت بها الدراسة لمعرفة 

 ً إعطاء درجة معينة على مقياس االختالفات في هذا الشأن. حيث طلب من كل طالبا

اشتمل على أربعة نقاط لتحديد درجة أهمية كل قيمة من القيم الستة  Likertليكرت 

عشرة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها؛ التشابه في نظرة عينتي البحث فيما 

يرتبط بأهمية قيمة العمل. كذلك احتلت قيم العمل الضمنية مثل "مساعدة اآلخرين" 

انة منخفضة لدى عينتي البحث, كذلك احتلت "قيمة اإلنجاز" والعمل المتعاون" مك

أعلى القيم لدى الطلبة والطالبات داخل عينة أستراليا. وجاء االختالف واضح بينهم في 

"قيمة األمن" واإلشراف الواضح. أما على مستوى عينة سنغافورة, فجاءت توضح 
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العمل" واالختالف فقط في بعض القيم منها "قيمة التشابه بين الذكور واإلناث في "قيم 

 األمن" والتي كانت أكثر قيم العمل أهمية وتأكيداً من قبل اإلناث.

( :  هدفت إلى معرفة األهمية 2001. )S.Sagyدراسة أخرى أجراها "ساجي"  -

النسبية لقيم العمل لدى طلبة السنة األولى في الكليات والمنحدرين من ثقافتين 

( قيمة 13ين. وقد اعتمدت على استبيان تم تصميمه لهذا الفرض اشتمل على )مختلفت

من قيم العمل هي الدخل المرتفع, مساعدة اآلخرين, القيادة, المكانة ووقت الفراغ, 

االستقاللية, األمان, التنوع,فرص التقدم واالرتقاء واإلبداعية, محيط العمل. حيث 

( 38( مهاجراً روسياً و )151( منهم )389) جمعت بيانات الدراسة من عينة قوامها

سنة. وقد توصلت الدراسة  36 - 17من الطلبة اإلسرائيليين تراوحت أعمارهم بين 

إلى عدة نتائج منها, أن اختالف الثقافة للعينتين أدى إلى اختالف في عدد محدد من قيم 

النظام القيمي  العمل. كذلك كان للتوجهات والحاجات الشخصية لألفراد أثر كبير على

 الشخصي أكثر من الخلفية الثقافية.

( : هدفت إلى التعرف 2002)  Barnard .C.Aدراسة أجراها "تشريل برنارد"   -

على "قيم العمل" لدى شباب الجامعة بالمجتمع اإلنجليزي. انطلقت الدراسة من 

راكد( مالحظة مؤداها أن شباب الجيل الذي قام بدراسته يوصف بأنه جيل متراخي )

Slackers كما أنهم قليلي النشاط وليس لديهم دافعية للعمل ,unimotivated وللتأكد .

( طالباً من الملتحقين الجدد 300من ذلك, أجريت دراسة ميدانية على عينة مكونة من )

روعي فيها التوازن في  randomبالكلية اإلنجليزية الشاملة تم انتقائها بشكل عشوائي 

ت الدراسة تحديد طبيعة العالقة بين تأثير كل من النوع والتاريخ النوع, حيث حاول

المهني للوالدين على قيم العمل لدى عينة الدراسة. ومن خالل تطبيق لمقياس القيم الذي 

. و توصلت الدراسة إلى مجموعة )1985(عام  Neviliونفيل  Superوضعه سوبر 

م العمل, وهذا يختلف مع ما انتهى إليه من النتائج منها, أن النوع له تأثير قليل على قي

كثير من البحوث.كذلك وجد أن التاريخ المهني للوالدين ليس له داللة إحصائية على قيم 

العمل لدى أفراد العينة. وقد خلصت الدراسة في نهايتها إلى وضع صورة عامة لهذا 

كان يوصف  ( أكثر عملياً, وهذا يختلف عماXالجيل, حيث وجد أن طالب هذا الجيل )

كما ترى  -به هذا الجيل. إذ أكد هؤالء الطالب على الحاجة إلى "العمل الجاد" فالعمل 

يمكن أن يتحقق لهم األمن الفردي واالقتصادي في حياتهم وخاصة في األزمنة  -العينة 

 االقتصادية الراهنة

هدفت  ( :2006تناولت دراسه منذر عبد الحميد الضامن , عبد الحميد سعيد حسن )  -

الدراسه معرفه مستوى قيم العمل ودورها فى جودة الحياه لدى طلبه جامعة السلطان 

قابوس ولمعرفه قيم العمل التى تسهم فى جودة الحيله , واالختالف فى مقدار اسهام قيم 

العمل فى جودة الحياة فى ضوء متغيرى الجنس والكليه  ,وقد تكونت الدراسه من ) 
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قيم العمل ,ومقياس جوده الحياه  –بق عليهم قائمه ادوار الحياه ( طالبا وطالبه , ط286

. وقد اشارت النتائج الى ان قيم العمل كافه قد تجاوزت متوسطاتها الحسابيه المتوسط 

النظرى , ماعدا متوسطى قيمه اللياقه البدنيه وقيمه المخاطره , كما تجاوزت 

ستوى النظرى لها . وان قيم العمل متوسطات االبعاد الثالثه لمستوى جوده الحياه الم

التى اسهمت فى جوده الحياه هى : التحصيل , االنتفاع بالمقدره , النمو الشخصى , 

العالقات االجتماعيه , نمط الحياه الغيريه . وان مقدار اسهام القيم السته فى جوده 

ا لمتغير الحياه ال يختلف وفقا لمتغير الجنس , بينما كان مقدار االسهام يختلف وفق

الكليه , وكان اكبر مقدار السهام  القيم السنه فى وجود الحياه وذات دالله احصلئيه 

وفقا للترتيب التنازلى هو : الهندسه , الطب , العلوم , التربيه , التجاره , بينما كان 

 مقدار االسهام منخفضا وليس بذى دالله احصائيه فى كليتى الزراعه واالداب

( : هدفت هذه 2011حمدي علي أحمد علي , محمد عبدهللا الشايع)دراسة أجراها   -

الدراسه الى الكشف عن كيفيه تحليل نسق قيم العمل لدى طالب الجامعة بالمجتمع 

السعودي, وذلك من خالل دراسة ميدانية لعينة من طالب الجامعة وقد استخدم المنهج 

( طالب وطالبة 51.000)الوصفي اجريت دراسه ميدانيه على عينه الدراسة حوالي 

موزعة على الكليات التي تضمها الجامعة
 

( من 250فقد تم تحديد عينة بالمهن قدرها )

 –الطالب الذكور من المستوى الثامن بكليات اللغة العربية والدراسات االجتماعية 

كلية الزراعة والطب  –كلية الحاسب اآللي  –كلية االقتصاد واإلدارة  –كلية الشريعة 

الراهنة على  الدراسة ( طالب من كل كلية . وعليه, اعتمدت50يطري بواقع )الب

استمارة االستبيان كأداة رئيسية, ثم تصميمها وفقاً ألهداف الدراسة. وتتألف "استمارة 

االستبيان" من أربعة أجزاء رئيسية خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ترتبط بما 

أوضحت البيانات  -ها على النحو التالي:وضعته من أهداف وتساؤالت نشير علي

الميدانية أنه غالبية أفراد عينة الدراسة يتبنون اتجاهات إيجابياً نحو العمل وأهميته في 

حياتهم. وهذا ما كشفت عنه الدراسة من أن "العمل" لدى حوالى ثالثة أرباع العينة 

مجموعة من يمثل "أهم شيء في حياتهم" وأنه ليس مجرد معنى واحد وإنما هو 

المعاني المشتركة وهامة لهم منها؛ أنه مصدر لتحقيق الذات وكسب العيش والرزق 

احتلت مجموعة قيم العمل الضمنية مرتبة متقدمة عن "قيم  -وتحقيق األمن واالستقرار

العمل الصريحة" باعتبارها تفضيالت هامة لدى عينة الدراسة. وهذا ما أوضحته 

 حوالى ثلثي عينة أكدت على هذا النوع من القيم.البيانات الميدانية من أن 

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين  ( :2011تناولت دراسه سعد الدين بوطبال ) -

القيم التنظيمية وااللتزام التنظيمي لدى عمال والية الجلفة, حيث بلغ حجم العينة الكلية 

( أنثى , موزعين على مختلف مصالح 14( ذكرا و)56( موظف , منها )70للدراسة )

نا االستبيان الوالية , واعتمدنا في دراستناعلى المنهج الوصفي التحليلي , و استخدم

كأداة لجمع المعلومات وذلك من خالل مقياسين: األول لقياس القيم التنظيمية ويتكون 
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بند  15بندا مقسمة على أربعة محاور, ومقياس االلتزام التنظيمي ويتكون من  37من 

, ويتم اإلجابة على المقياسين وفق تدرج ثالثي البدائل على طريقة ليكرت,  وكانت 

 -مستوى القيم التنظيمية لدى عمال والية الجلفة جاء منخفض  -كالتالي نتائج الدراسة

توجد فروق ذات  -مستوى االلتزام التنظيمي لدى عمال والية الجلفة جاء منخفض 

داللة إحصائية في القيم التنظيمية التنظيمي لدى عمال والية الجلفة لكل المتغيرات ) 

توجد فروق  -  المهنية , والرتبة الوظيفية(الجنس , السن , المؤهل العلمي , الخبرة 

ذات داللة إحصائية في االلتزام التنظيمي لدى الية الجلفة تبعا لمتغير المؤهل العلمي . 

توجد عالقة  -  بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في المتغيرات األخرى الباقية

, ومحور قيم إدارة المهمة , و  ارتباطيه بين محاور القيم التنظيمية )محور قيم اإلدارة 

 -  محور قيم إدارة العالقات , و محور قيم إدارة البيئة(  ومقياس االلتزام التنظيمي

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين القيم التنظيمية وااللتزام التنظيمي, حيث أنه كلما زاد  

 كس صحيح .مستوى القيم التنظيمية في المؤسسة زاد بدوره مستوى االلتزام والع

التعقيب على الدراسات السابقه ويمكن تلخيص  التعقيب على الدراسات السابقه : 

 :فى
له تاثير واضح فى قيم  المرحلة الثانويةفى االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند ان  -

العمل و أن قيم العمل التي يتبناها الفرد كان لها تأثير واضحاً في تحديد نوعية العمل 

 ة له وفقاً لما يتبناه من قيم بالتبادل .المفضل

ً داخل المجتمع الواحد  - أن قيم العمل ليست قيم ثابتة عند أفراد المجتمعات, وأيضا

 .االنماط المهنية وفقا لنظريه هوالند وذلك بسبب تباين الثقافات والتغير فى 

مهنية وفقا االنماط الال زال هناك ندرة في الدراسات التي تهتم بتحديد منظومة  -

في بعض المجتمعات   المرحلة الثانويةوعالقتها بقيم العمل لطالبات  لنظريه هوالند

 ومنها المجتمع المصرى ,ومن هنا تأتي أهمية دراستنا الراهنة.

 ومما سبق يمكن استخالص فروض الدراسه

 فروض الدراسة :   -

ً لنظرية هوالند و قيم العمل لدى  - 1 توجد عالقة إرتباطية بين األنماط المهنية وفقا

 .  الثانويطالبات الصف األول 

                                                   يمكن التنبؤ باالنماط المهنية وفقاً لنظرية هوالند من بعض أبعاد قيم العمل .                                                     -2

 الطريقه واالجراءات :

مالئم  ألنهالمنهج المستخدم : سوف يتم استخدام المنهج الوصفى التحليلى وذلك  -1

 لتحقيق اهداف الدراسه

المرحلة ( طالبه من طالبات 50عينة الدراسة :سوف تتكون من العينه االوليه ) -2

 يطبق عليهم مقياس  قيم العمل . الثانوية



 Doi:10.33850/jasep.2020.100690 د.هدى شحاته –د.هشام عبداهلل  –سوزان شنودة 
 

ـ ــ ــ  ت

82 

 اعداد /  الباحثةة الثانوية  مقياس قيم العمل لطالبات المرحل -ادوات الدراسه : -3

 مقياس األنماط المهنية لبيئات هوالند . -                        

 وصف أدوات الدراسه :  -

 مقياس قيم العمل ) إعداد : الباحثة (  -1

 الثانويس بغرض قياس قيم العمل لدى طالبات الصف االول أعدت الباحثة هذا لمقيا

 والعداد المقياس اتبعت الباحثه الخطوات التاليه : 

االطالع قامت الباحثه باالطالع على بعض المقاييس الخاصه بقيم العمل ومنها  -1

على االطر النظرية المرتبطة بموضوع قيم العمل واالطالع على بعض الدراسات 

ربية واألجنبية التى تناولت علم النفس االجتماعى واإلطالع على عدد من السابقه الع

مقاييس قيم العمل العربية واألجنبية وفى ضوء تحليل هذه المقاييس تم التوصل الى 

 مايلى :أبعاد المقياس الحالى ومنها 

 :  Wolakمقياس قيم العمل  ووالك   -

 االختيار من سته بدائل :عبارة ويتم  54يتكون المقياس من            

تبدا بالموافقة بشدة وتنتهى بالمعارضة بشدة باستخدام نموذج ليكرت  وتشمل المقاييس  

 السته الفرعيه االتيه :

افضلية العمل                              -3االندماجية فى العمل                     -2الفخر بالعمل              -1 

السعى للترقى  -6القيم االجتماعية للعمل                  -5تصادية للعمل  القيمة االق -4

 )الترفيع الوظيفى(

 مقياس  قيم العمل   د/ اعتماد عالم : -

عبارة يتم االختيار من ثالثة بدائل وهي :                                                        72يتكون المقياس من 

        غير موافق –متأكد غير  –موافق 

 ويتكون من االبعاد التالية :

القيمه   - 4افضلية العمل     -3االندماجية فى العمل        - 2الفخر بالعمل     -1

السعى للترقى    -6     القيمة االجتماعية للعمل -5االقتصادية للعمل            

 للعمل  قيمة االنتماء  - 8الدافعية لالنجاز         - 7

 :   المعرب للقيمRokeachمقياس روكيش   -

( لما  1990الذي تم تعريبه في المملكة االردنية الهاشمية من قبل ) البطش,             

يتمتع به هذا المقياس من انتشار وشيوع فضال عن تمتعه بدرجة عالية من الثبات , 

 يتكون المقياس من :

( من القيم الوسيلية  )وهي القيم التي تعبر عن وسيلة أو نزعة سلوكية مرعوبا 18)  -

 فيها( 

 (لتي تمثل نتاج سلوكي مرغوبا فيها( من القيم الغائية   )وهي القيم ا 20)  -
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والمطلوب إن ترتب هذه القيم حسب أهميتها بالنسبة للفرد وذلك بوضع الرتبة التي 

اإلطالع على خطط تحسين وزيادة قيم العمل لدى   -ة . تمثلها له بجانب كل قيم

مثل طالبات مدرسه الحريه الثانويه ومدرسه الثانويه  الثانويطالبات الصف االول 

 بنات الثانويه 

,  الثانويمن طالبات الصف االول  120اجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها 

 يق سؤال مفتوح كان نصه .واستخدم الباحث فيها فنية البوح الذاتى عن طر

 ماذا تعرف عن قيم العمل ؟؟ 

 ماهى العوامل التى  تجذبك لمهنه معينه؟؟ 

 ماهى مقترحاتك لزيادة قيم العمل لدى المهن المختلفه ؟؟ 

وسوف يتم اإلجابة علي المقياس باختيار المستجيب واحدة من البدائل الثالثة اآلتية 

, 2, 3والدرجات المقابلة لهذه  البدائل هي: (  غير موافق  غير متاكد ,,  موافق)

على الترتيب بالنسبة للعبارات الموجبة وينعكس الترتيب بالنسبة للعبارات السالبة 1

ولشعور الباحث وإيمانه بامتالككم سعة المعرفة واالطالع ,  يرجو الباحث مع كل 

   كم فيا يتعلق بــِّ االحترام والتقدير لسيادتكم تحكيم عبارات المقياس وإبداء مالحظات

 إنتماء العبارة للبعد -1

 سالمة الصياغة اللغوية والعبارات  -2

 مدى مالئمه العبارات للفئه العمريه المطبقه عليها -3

 وضوح الفقرة -4

بعد اإلطالع الباحثه على هذه المقاييس وكذلك إطالعها على اإلطار النظرى  -2

الخاص بقيم العمل وبعض الدراسات السابقة التى تناولت قيم العمل قامت الباحثة 

 بحصر أبعاد قيم العمل . 

( عباره  72قامت الباحثه بإعداد الصوره االولية للمقياس والتى اشتملت على ) -3

 وهى :( أبعاد 6و)

ابعاد ,  ويتكون المقياس فى صورتة االولية ستهتم وضع الصورة المبدئية للمقياس 

وتم صياغة بعض العبارات التى تمثل االبعاد الخاصة بالمقياس , وتتمثل أبعاد 

 المقياس فيما يلى :

  :  البعد الثالثفى العمل  تقدير الذات   البعد الثانى  : االتقان والجودة   البعد األول  :

العالقات  البعد الخامس:الطموح المهنى    بعد الرابع :الاالندماجية فى العمل    

ويشمل كل بعد و التميز فى األداء . الدافع لالنجاز:البعد السادساالجتماعيه فى العمل 

 ( عباره . 12مجموعه من العبارات عددها )

ً :  ةقامت الباحث -4 قيم العمل هي عبارة عن الضوابط  -بتعريف قيم العمل إجرائيا

المهنيّة ,  واألخالقيّة ,  والتعاليم ,  والمبادئ التي تُساهم في تحديد سلوك الُموّظفين ,  
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وتساعد على تأسيس الطريق الصحيح الذي يُشّجع كّل موظٍف على تطبيق أدائه 

م العمل الجدار الوظيفي ,  ودوره في بيئة العمل اإلنتاجّي التي يتبع لها, كما تُعدّ قي

في األخطاء, وتفصل بينهم وبين ارتكابهم أّي  [الذي يمنع الموّظفين من الوقوع 

وتنقسم قيم ( Sumlders ,.p,  2004)  مخالفاٍت ال تتوافق مع ضمائرهم ومبادئهم[.

 –االنضباط  –الجوده  –مثل ) االتقان  الثانويالعمل لدى طالبات الصف االول 

 –المخاطره  –العالقات االجتماعيه  –االعتداد بالنفس  –تقدير الذات  –المسؤوليه 

 –الحاجه الى الترقى  –االندماجيه –الفخر  –النظره الدونيه لالعمال اليدويه  –الصدق 

روح   -خالص اال -التضحيه  –االنتماء للعمل  -الدافعيه لالنجاز–احترام العمل 

احترام اراء االخرين ( عن طريق برنامج  –المواطنه الفعاله  -تقبل التنوع -المبادره 

 ارشادى مهنى قائم على نظريه هوالند .

تم عرض الصورة االوليه للمقياس على مجموعة من المحكمين وتم التاكد من   -5

المتخصصين ( محكمين من أعضاء هيئة التدريس 10صدق االداه بعرضها على )

واساتذه الصحه النفسيه وعلم النفس واالرشاد النفسى  , والتى قامت الباحثه بتعديلها 

وفق مالحظاتهم والتى تعتبر بمثابه الصدق الظاهرى لالداه , وقد أشتملت الصوره 

االوليه على التعريف االجرائى لكل بعد وعبارات مناسبه لكل بعد وطلب من سيادتهم 

ائهم حول وضوح العبارات,ومدى إنتماء العبارة للبعد , وسالمة الحكم واالخذ بار

 الصياغة اللغوية , وإضافة أية مالحظات 

قامت الباحثه بإعداد الصوره المعدله للمقياس بعد إجراء التعديالت فى الصياغة  -6

اللغويه للعبارات التى أشار اليها المحكمون لكل بعد لتصبح  العبارات كاالتى : 

( عباره 60الدراسه مقياس قيم العمل من اعداد الباحثه ويحتوى على)استخدمت 

( عباره , بعد 12( عبارة  بدالمن )11( أبعاد ,  بعد اإلتقان والجودة )6موزعة على )

( عباره , بعد اإلندماجية فى العمل 12( عبارات بدالمن )10تقدير الذات فى العمل )

( 12( عبارات بدالمن )9موح المهنى )( عباره , بعد الط12( عبارات بدالمن )9)

( عباره , بعد 12( عبارة بدالمن )11عباره , بعد العالقات اإلجتماعية فى العمل )

( عباره , وبالتالى نجد أن 12( عبارات بدالمن )10اإلنجاز والتميز فى العمل )

( 1جدول )( عباره كما بالجدول   60المقياس بعد العرض على المحكمين تكون من )

 الثانويمكونات مقياس قيم العمل لطالبات الصف األول 

 البعد م
عدد 

 العبارات
 المفرادات

 11 اإلتقان والجودة 1
5-10-14-20-26-30-36- 42-46-52-

56 

 57-53-47-37-31-21-15-11-6-1 10 تقدير الذات فى العمل 2
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 58-48-43-38-32-22-16-7-2 9 اإلندماجية فى العمل 3

4 
المهنى فى الطموح 

 العمل
9 8-12-17-23-27-33-39-44-49 

5 
العالقات اإلجتماعية فى 

 العمل
11 

3-9-13-18-24-28-34-40-50-54-

59 

6 
الدافع الى اإلنجاز 

 والتميز فى اآلداء
10 4-19-25-29-35-41-45-51-55-60 

  60 العدد الكلى

لك من خالل 1الخصائص السيكومتريه للمقياس : قامت البحثة بتقنين المقياس وذ -7

وتراوحت  الثانوي( طالبة من طالبات الصف االول 120تطبيقه على عينه قوامها )

( سنة وتم إختيارهن بطريقه عشوائية وذلك بهدف التأكد  16-15أعمارهن ما بين) 

 من ثباته وصدقه  كما يلى :  

: تم إيجاد التجانس الداخلى للمقياس   Internal Consistency  ق الداخلىاالتسا - 

عن طريق حساب معامل اإلرتباط بيرسون بين درجات كل عبارة من عبارات 

المقياس والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إلية , وأيضاًعلى اتساق األبعاد الستة فيما 

التى بينها من جهة وبالدرجة الكلية للمقياس من جهةأخرى, حتى يتم استبعاد العبارات 

لم تحصل على معامالت أرتباط دالة إحصائيا إن وجدت ويوضح ذلك من الجدول 

 التالى 

( معامالت االرتباط  بين كل مفردة من مفرادات قيم العمل  والدرجة الكلية 2جدول )

 لهذا المكون

البعد األول 

 االتقان و الجودة

 

البعد الثانى تقدير 

 الذات فى العمل

البعد الثالث 

ة فى االندماجي

 العمل

البعد الرابع الطموح 

 المهنى فى العمل

البعد الخامس 

العالقات 

االجتماعية فى 

 العمل

الدافع الى اإلنجاز 

 والتميز فى اآلداء

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

1 
0.208 

1 
0.326** 

1 
0.376** 

1 
0.081 

1 
0.417** 

1 
0.174*  

2 
0.414** 

2 
0.231** 

2 
0.393** 

2 
0.542** 

2 
0.389** 

2 
0.143 

3 
0.486** 

3 
0.340** 

3 
0.066 

3 
0.500** 

3 
0.250** 

3 
0.064 

4 
0.262** 

4 
0.343** 

4 
0.249** 

4 
0.423** 

4 
0.406** 

4 
0.360**  

5 
0.318** 

5 
0.316** 

5 
0.190* 

5 
0.323** 

5 
0.515** 

5 
0.364**  

6 
0.488** 

6 
0.113 

6 
0,180 

6 
0.559** 

6 
0.377** 

6 
0.441**  

7 
0.339** 

7 
0.325** 

7 
0.302** 

7 
0.520** 

7 
0.274** 

7 
0.466**  

8 
0.258** 

8 
0.239** 

8 
0.297** 

8 
0.297** 

8 
0.524** 

8 
0.251**  
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9 
0.349** 

9 
0.10 

9 
0.268** 

9 
0.337** 

9 
0.222 

9 
0.409** 

10 
0.388** 

10 
0.248** 

10 
0.252** 

10 
0.252** 

10 
0.437** 

10 
0.377**  

11 
0.348** 

11 
0.285** 

11 
-0.093 

11 
0.137 

11 
0.487** 

11 
0.286**  

12 
0.467** 

12 
0.264** 

12 
0.385** 

12 
0.133 

12 
0.249** 

12 
0.472** 

دال عند                                                          0.174( = 0.05دال عند ) 

 حيث تم  حذف العبارات اآلتية من المقياس و هى :  0.228( = 0.01)

( ,البعد الثالث : العبارات 6,9( , البعد الثانى : العبارات ) 1البعد األول  :العبارة )

( , البعد 9( ,البعد الخامس: العبارة )1,11,12:العبارات ) ( ,البعد الرابع3,6,11)

( . ويتضح من الجدول ما يلى :أن جميع معامالت اآلرتباط 2,3السادس : العبارات )

بين درجة كل مفردة ودرجة المقياس الذى تنتمى إليه تكون دالة إحصائياً عند مستوى 

م العمل وثباته مرتفع. ثم قامت )( , وهذا يدل على إتساق البناء الداخلى لمقياس قي

الباحثه  بإيجاد معامل األرتباط بين درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد و الدرجة 

الكلية للمقياس. وفيما يلى عرض لمعامالت االتساق الداخلى ألبعاد المقياس مع الدرجة 

                                    الكلية .

 االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية لقيم العملمعامل  (3جدول )
االبعاد     مستوى الداللة Sig( 2-tailed) الدرجة الكلية 

 اإلتقان والجودة
459**  0.001** 

 (0.01دالة إحصائياً عند )

 تقدير الذات فى العمل
394**  0           005**. 

 (0.01دالة إحصائياً عند )

 اإلندماجية فى العمل
611**  0           .000** 

 (0.01دالة إحصائياً عند )

 الطموح المهنى فى العمل
143 0.322 

 ً  غير دال إحصائيا

 العالقات اإلجتماعية فى العمل
333*  0.018* 

 (0.05دالة إحصائياً عند )

 الدافع الى اإلنجاز والتميز فى اآلداء
496**  0.000** 

 (0.01دالة إحصائياً عند )

( 0.01(                          ** دال إحصائياً عند )0.05* دالة إحصائياً عند )   

( 0.01( ما يلى : معظم األبعاد كانت دالة احصائياً عند مستوى ) 3يتضح من جدول )

 ( ما عدا بعد الطموح المهنى فى العمل  غير دال إحصائياً .0.05, )

الثبات على مجموعه من طالبات الصف كما تم حساب الصدق و  تقنين المقياس :

, والتى اكدت صدقةوثباته,وقد تم عرض المقياس على مجموعة من  الثانوياالول 

تقدير درجات مقياس قيم العمل لدى  -المحكميين للتأكد من صدقه ودقة صياغته 

ويقاس مستوى قيم العمل بالدرجة الكلية التى تحصل : الثانويطالبات الصف األول 

لطالبة وليس بدرجة كل بعد من أبعاد األستبانة كما يتم األجابة عن فقرات عليها ا

 -األستبانة عن طريق إختيار اإلجابة والتى تمثل اتجاهات المفحوصات بـ ) موافق  

( ,  وتعطى كل  3غير موافق (  حيث تعطى كل اجابة  بـ ) موافق(  ) –غير متأكد 

( , وأقصى  1كل إجابة بـ ) غير موافق ( )( , وتعطى  2إجابة بـ ) غير متأكد ( ) 

( درجة . وقد أعدت الباحثة نموذج 180درجة يمكن ان تحصل عليها الطالبة هى )
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( يتم من خالله تصحيح استجابات الطالبات بطريقة سهلة  6لتصحيح المقياس ملحق ) 

 ( 2و موضوعية جدول ) 

 (4جدول) صدق وثبات االداه : صدق المقارنة الطرفية 

البعادا  
مجموعتى 

 المقارنة
 العدد

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

معامل مان 

 uويتنى 
 مستوى الداللة zقيمة 

االتقان 

 والجودة

منخفضى قيم 

 العمل
13 9.65 125.50 

34.50 2.58 
دالة إحصائياً 

 (0.01عند ) 
مرتفعى قيم 

 العمل
13 17.35 225.50 

   26 المجموع

تقدير الذات 

 فى العمل

منخفضى قيم 

 العمل
13 9.58 124.50 

33.50 2.64 
دالة إحصائياً 

 (0.01عند ) 
مرتفعى قيم 

 العمل
13 17.42 226.50 

   26 المجموع

االندماجية 

 فى العمل

منخفضى قيم 

 العمل
13 8.62 112.00 

21.00 3.31 
دالة إحصائياً 

 (0.01عند ) 
مرتفعى قيم 

 العمل
13 18.38 239.00 

   26 المجموع

الطموح 

 المهنى

منخفضى قيم 

 العمل
13 11.81 153.50 

62.50 1.13 
غيردالة 

 ً  إحصائيا
مرتفعى قيم 

 العمل
13 15.19 197.50 

   26 المجموع

العالقات 

االجتماعية 

فى العمل   

منخفضى قيم 

 العمل
13 9.96 129.50 

38.50 2.38 
دالة إحصائياً 

 (0.05عند ) 
قيم  مرتفعى

 العمل
13 17.04 221.50 

   26 المجموع

االنجاز 

والتميز فى 

 االداء

منخفضى قيم 

 العمل
13 9.31 121.00 

30.00 2.84 
دالة إحصائياً 

مرتفعى قيم  (0.01عند ) 

 العمل
13 17.69 230.00 
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   26 المجموع

العمل دالة احصائيا عند يتضح من الجدول السابق ان معظم ابعاد مقياس قيم      

 ( مما يدل علي  ارتفاع معدل صدق المقياس .0.05( ,)0.01مستوي )

كما قامت الباحثه بحساب ثبات المقياس تم إستخدام طريقة ألفا )  ثبات المقياس :

كرونباخ ( , عن طريق معامل الثبات لإلتساق الداخلى ,  وطريقة إعادة تطبيق 

المقياس بفاصل زمنى قدرة أسبوعين بين التطبيق األول والثانى وذلك من خالل العينه 

( 0,68لثبات للمقياس يساوى ) االستطالعيه للمدارس التى زارتها , وكان معامل ا

 وتعد هذه القيمه مؤشرا جيدا على الثبات للمقياس .            

 كرونباخ ( -( جدول معامالت ثبات المفرادات حسب )الفا  5جدول )
 األبعاد كرونباخ –معامل الثبات بطريقة ألفا 

 اإلتقان والجودة 709.

 تقدير الذات فى العمل 604.

فى العمل اإلندماجية 635.  

 الطموح المهنى فى العمل 722.

 العالقات اإلجتماعية فى العمل 733.

 الدافع الى اإلنجاز والتميز فى اآلداء 652.

 الدرجة الكلية 675.

( ان معظم قيم معامالت اإلرتباط دالة 5يتضح من القيمة الجدولية فى الجدول ) 

 ( 0.01إحصائياً عند مستوى داللة )

 األنماط المهنية لبيئات هوالند .مقياس  -2

 وصف المقياس :

انماط  بيئية هي )التقليدية ,   6عبارة موزعة علي  54يتكون المقياس من  

عبارات لكل بعد من  9الواقعية , المستكشفة , المغامرة , االجتماعية , الفنية ( بواقع 

المهنية لبيئات هوالند كما  االبعاد الفرعية السابقة . اذا هذا المقياس معد لقياس االنماط

تبدو في بعض اوجه النشاط المرتبطة بالعمل وما يحيط بها من اتجاهات ومعتقدات 

 وافكار ومشاعر .

 عبارات مرتبة بترتيب االبعاد . 9وقد اشتمل كل بعد من ابعاد المقياس علي 

  مقياس يطبق بشكل فردي او جماعيطريقة االجراءات : 

ابية حيث يقوم المفحوص بتجديد درجة موافقة علي عبارات طريقة كت نوع االداء :

فى الخلية )√( تتصف بانواع مختلفة من االنماط المهنية لبيئات هوالند واضعا عالمة 

 التى تعبر عن درجة موافقته .



 م2020  يوليــو(   17العدد )  -اجمللد الرابع             اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

89 
3 

دقيقة وذلك في ضوء  20-15ان االداء علي هذا مقياس يتراوح بين  زمن األداء :

 .  المفحوصاتمراعاة الفروق الفردية بين 

يتم األجابة عن فقرات األستبانة عن طريق إختيار اإلجابة طريقة تصحيح المقياس : 

غير موافق(  حيث تعطى كل -غير متأكد-والتى تمثل اتجاهات المفحوصات بـ )موافق 

(,وتعطى كل إجابة بـ 2(,وتعطى كل إجابة بـ )غير متأكد() 3اجابة  بـ ) موافق()

(درجة.وقد 162صى درجة يمكن ان تحصل عليها الطالبة هى)(, وأق1)غير موافق()

(يتم من خاللةتصحيح استجابات 6أعدت الباحثة نموذج لتصحيح المقياس ملحق)

 الطالبات بطريقة سهلة و موضوعية  

 النتائج وتفسيرها : فروض الدراسة : أوال : نتائج الفرض األول :  -

تباطية بين األنماط المهنية وفقاً توجد عالقة إرينص الفرض األول على إنة  : 

 (6. جدول )  الثانويلنظرية هوالند و قيم العمل لدى طالبات الصف األول 

 قيم العمل                    
اإلتقان و 

 الجودة

تقدير الذات فى 

 العمل

إلندماجية فى 

 العمل

الطموح 

 المهنى

العالقات 

اإلجتماعية 

 فى العمل

اإلنجاز 

والتميز فى 

 األداء

الدرجة الكلية 

 لقيم العمل

448. التقليدية
**

 .317
*
 .413

**
 .329

*
 .383

**
 .389

**
 .458

**
 

460. 212. الواقعية
**

 .349
*
 .244 .295

*
 .327

*
 .385

**
 

597. المستكشفة
**

 .504
**

 .443
**

 .640
**

 .356
*
 .547

**
 .617

**
 

639. المغامرة
**

 .558
**

 .599
**

 .931
**

 .546
**

 .688
**

 .749
**

 

401. 229. اإلجتماعية
**

 .280
*
 .257 .192 .298

*
 .337

*
 

404. الفنية
**

 .324
*
 .480

**
 .333

*
 .520

**
 .408

**
 .499

**
 

 (0.01(                                                 **دال عند ) 0.05* دال  عند )

   إحصائيا يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة

بين بعد اإلتقان والجودة وبين البيئة التقليدية من بيئات 0.448( بقيمة 0.01عند ) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد تقدير الذات فى العمل وبين البيئة التقليدية من بيئات 0.317( بقيمة 0.05) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد اإلندماجية فى العمل  وبين البيئة التقليدية من بيئات 0.413( بقيمة 0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

 بين بعد الطموح المهنى وبين البيئة التقليدية من بيئات هوالند .0.329( بقيمة 0.05) 
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  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد العالقات اإلجتماعية فى العمل وبين البيئة التقليدية من 0.383( بقيمة 0.01) 

 بيئات هوالند .

   وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا يتضح من الجدول  السابق

بين بعد اإلنجاز والتميز فى األداء وبين البيئة التقليدية من 0.389( بقيمة0.01عند) 

 بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

م العمل وبين البيئة التقليدية من بيئات بين  الدرجة الكلية لقي0.458( بقيمة 0.01) 

 هوالند .

  بين بعد 0.212يتضح من الجدول  السابق عدم  وجود عالقة ارتباطية وذلك بقيمة

 اإلتقان والجودة وبين البيئة الواقعية من بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد تقدير الذات فى العمل وبين البيئة الواقعية من بيئات 0.460بقيمة  (0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد اإلندماجية فى العمل وبين البيئة الواقعية من بيئات 0.349( بقيمة 0.05)

 هوالند .

 لسابق عدم  وجود عالقة ارتباطية  موجبة وذلك بقيمة يتضح من الجدول  ا

 بين بعد الطموح المهنى فى العمل وبين البيئة الواقعية من بيئات هوالند . 0.244

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين البيئة الواقعية من بين بعد العالقات اإلجتماعية فى العمل و0.295( بقيمة 0.05) 

 بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد اإلنجاز والتميز  فى األداء وبين البيئة الواقعية من 0.327( بقيمة 0.05) 

 بيئات هوالند .

  قوية دالة إحصائيا عند  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة

بين بعد الدرجة الكلية لقيم العمل وبين البيئة الواقعية من بيئات 0.358( بقيمة 0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بيئات  بين بعد اإلتقان والجودة  وبين البيئة المستكشفة من0.597( بقيمة 0.01) 

 هوالند .
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  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد تقدير الذات فى العمل  وبين البيئة المستكشفة من 0.504( بقيمة 0.01) 

 بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد اإلندماجية فى العمل  وبين البيئة المستكشفة من بيئات 0.443( بقيمة0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد الطموح المهنى فى العمل  وبين البيئة المستكشفة من 0,640( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .

  الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند يتضح من

بين بعد العالقات اإلجتماعية فى العمل وبين البيئة المستكشفة 0,356( بقيمة0.05) 

 من بيئات هوالند 

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بعد اإلنجاز والتميز فى األداء  وبين البيئة المستكشفة من بين 0,547( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد الدرجة الكلية لقيم العمل  وبين البيئة المستكشفة من 0,617( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

 .البيئة المغامرة من بيئات هوالندبين بعد اإلتقان والجودة  وبين 0,639( بقيمة0.01) 

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

قدير الذات فى العمل وبين البيئة المغامرة من بيئات بين بعد ت0,558( بقيمة0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد اإلندماجية فى العمل وبين البيئة المغامرة من بيئات 0,599( بقيمة0.01) 

 هوالند .

 باطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارت

 .ة المغامرة من بيئات هوالندبين بعد الطموح المهنى  وبين البيئ0,931( بقيمة0.01) 

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

المغامرة من بين بعد العالقات اإلجتماعية فى العمل وبين البيئة 0,546( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .
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  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعداإلنجاز والتميز فى األداء  وبين البيئة المغامرة من 0,688( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .

 صائيا عند يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إح

بين بعد الدرجة الكلية لقيم العمل  وبين البيئة المغامرة من 0.794( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .

 بين بعد 0.229يتضح من الجدول  السابق عدم  وجود عالقة ارتباطية وذلك بقيمة

 اإلتقان والجودة  وبين البيئة اإلجتماعية  من بيئات هوالند .

 جود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند يتضح من الجدول  السابق  و

بين بعد تقدير الذات فى العمل وبين البيئة اإلجتماعية من بيئات 0.401( بقيمة0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

وبين البيئة اإلجتماعية من بيئات  بين بعد اإلندماجية فى العمل0.280( بقيمة0.05) 

 هوالند .

 بين بعد 0.257يتضح من الجدول  السابق عدم  وجود عالقة ارتباطية وذلك بقيمة

 الطموح المهنى  فى العمل وبين البيئة اإلجتماعية من بيئات هوالند .

 بين بعد 0.192يتضح من الجدول  السابق عدم وجود عالقة ارتباطية وذلك بقيمة

 اإلجتماعية فى العمل وبين البيئة اإلجتماعية من بيئات هوالند . العالقات

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعداإلنجاز والتميز فى األداء وبين البيئة اإلجتماعية من 0.298( بقيمة0.05)

 بيئات هوالند .

  عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند يتضح من الجدول  السابق  وجود

بين الدرجة الكلية لقيم العمل وبين البيئة اإلجتماعية من بيئات 0.337( بقيمة0.05) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

وبين البيئة الفنية  من بيئات  بين بعداإلتقان والجودة فى العمل0.404( بقيمة0.01) 

 هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد تقدير الذات فى العمل وبين البيئة الفنية  من بيئات 0.324( بقيمة0.05) 

 هوالند .

 الة إحصائيا عند يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية د

البيئة الفنية  من بيئات  بين بعداإلندماجية فى العمل وبين0.480( بقيمة0.01) 

 .هوالند
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  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعد الطموح المهنى فى العمل وبين البيئة الفنية  من بيئات 0.333( بقيمة0.05) 

 . هوالند

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين بعدالعالقات اإلجتماعية فى العمل وبين البيئة الفنية  من 0.520( بقيمة0.01) 

 بيئات هوالند .

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

 بين بعد اإٌلنجاز فى األداء وبين البيئة الفنية  من بيئات هوالند .0.408( بقيمة0.01) 

  يتضح من الجدول  السابق  وجود عالقة ارتباطية  موجبة  قوية دالة إحصائيا عند

بين الدرجة الكلية لقيم  العمل وبين البيئة الفنية  من بيئات 0.499( بقيمة0.01) 

 هوالند .

 ضوء الفرض الثاني :  ثانياً : مناقشة النتائج فى 
يمكن  التنبؤ  باالنماط  المهنية  وفقاً لنظرية هوالند من  ينص الفرض الثانى على إنة:

 بعض أبعاد  قيم  العمل  

( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 7جدول ) -

 )البيئه التقليديه ( . 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجه 

 الحريه

متوسط 

 المربعات
 قيمه )ف(

مستوي 

 الدالله

 102,59 1 102,59 اإلنحدار

12,025 
داله إحصائيا 

 (0,01عند )
 8,531 48 409,49 البواقي

  49 512,08 المجموع

 

 

 

)قيم العمل( علي المتغير التابع  المستقلة تانحدار المتغيرا( نتائج تحليل 8جدول )

 )البيئه التقليديه ( 

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

المستقله 

 المنبئه

اإلرتباط 

 Rالمتعدد 

نسبه 

المساهمه 

R
2 

 قيمه

B 

قيمة 

BETA 

 قيمة

T 

مستوي 

 الداللة

البيئه 

 التقليديه

اإلتقان و 

 الجوده
0,45 0,20 1,13 0,45 3,47 

داله 

إحصائيا 

عند 

(0,01) 
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 21,13قيمه الثابت العام = 

يتضح من الجدول السابق أن بعد اإلتقان و الجوده من قيم العمل هو البعد الوحيد 

% , و يمكن صياغه المعادلة التنبؤيه  20المنبئ بالبيئه التقليديه بنسبه مساهمه ايجابيه 

             .    21,13اإلتقان والجوده +  0,45Xالتاليه لتوضيح العالقه بينهما : البيئه التقليديه = 

( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 9جدول )- 

 )البيئه الواقعية ( . 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجه الحريه

متوسط 

 المربعات
 مستوي الدالله قيمه )ف(

 59,68 1 59,68 اإلنحدار

12,904 
إحصائيا  داله

 (0,01عند )
 4,63 48 222,00 البواقي

  49 281,68 المجموع

( نتائج تحليل انحدارالمتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 10جدول ) -

 )البيئه الواقعية (

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

المستقله 

 المنبئه

اإلرتباط 

 Rالمتعدد 

نسبه 

المساهمه 

R
2 

 قيمه

B 

قيمة 

BETA 

 قيمة

T 

مستوي 

 الداللة

البيئه 

 الواقعية

تقدير الذات 

 في العمل
0,46 0,21 0,714 0,46 3,59 

داله 

إحصائيا 

عند 

(0,01) 

 19,17قيمه الثابت العام = 

يتضح من الجدول السابق أن بعد تقدير الذات في العمل من قيم العمل هو البعد الوحيد 

% , و يمكن صياغه المعادلة التنبؤيه  21مساهمه ايجابيه المنبئ بالبيئه الواقعية بنسبه 

 .  19,17تقدير الذات +  0,46Xالتاليه لتوضيح العالقه بينهما : البيئه التقليديه = 

( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 11جدول ) -

 )البيئه المستكشفة ( . 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجه الحريه

متوسط 

 المربعات
 مستوي الدالله قيمه )ف(

 90.72 2 181,43 اإلنحدار

20.30 
داله إحصائيا 

 (0,01عند )
 4.470 47 210.09 البواقي

  49 391.52 المجموع

( نتائج تحليل انحدارالمتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 12جدول )

 المستكشفة()البيئه 
المتغير 

 التابع

المتغيرات 

المستقله 

اإلرتباط 

 Rالمتعدد 

نسبه 

المساهمه 

 قيمه

B 

قيمة 

BETA 

 قيمة

T 

مستوي 

 الداللة
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R المنبئه
2 

البيئه 

 المستكشفة

الطموح 

 المهنى
0,46 0.41 0.879 0.44 3.07 

داله 

إحصائيا 

عند 

(0,01) 

اإلتقان 

 والجودة
0.68 0.46 0.683 0.31 2.18 

داله 

إحصائيا 

عند 

(0,05) 

 10.31قيمه الثابت العام = 

يتضح من الجدول السابق أن بعدى الطموح المهنى و اإلتقان والجودة  من قيم العمل 

هو البعدين الوحيدين المنبئين بالنسبة للطموح المهنى ومساهمة بالبيئه المستكشفة 

التنبؤيه التاليه لتوضيح % , و يمكن صياغه المعادلة  41بنسبه مساهمه ايجابيه 

 .  10.31الطموح المهنى +  0,44Xالعالقه بينهم : البيئه المستكشفة =

يتضح من الجدول السابق أن بعدى الطموح المهنى و اإلتقان والجودة  من قيم العمل 

هو البعدين الوحيدين المنبئين بالنسبة لبعد اإلتقان والجودة و مساهمة بالبيئه المستكشفة 

% , و يمكن صياغه المعادلة التنبؤيه التاليه لتوضيح  46مساهمه ايجابيه بنسبه 

 .  10.31الطموح المهنى +  0,31Xالعالقه بينهم : البيئه المستكشفة = 

( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 13جدول ) -

 )البيئه المغامرة( . 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجه الحريه

متوسط 

 المربعات
 مستوي الدالله قيمه )ف(

 235.56 1 235.56 اإلنحدار

12,904 
داله إحصائيا 

 (0,01عند )
 0.76 48 36.36 البواقي

  49 271.92 المجموع

( نتائج تحليل انحدارالمتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 14جدول )

 المغامرة()البيئه 

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

المستقله 

 المنبئه

اإلرتباط 

 Rالمتعدد 

نسبه 

المساهمه 

R
2 

 قيمه

B 

قيمة 

BETA 

 قيمة

T 

مستوي 

 الداللة

البيئه 

 المغامرة

الطموح 

المهنى في 

 العمل

0.93 0.87 1.57 0.93 17.63 

داله 

إحصائيا 

عند 

(0,01) 

 16.64قيمه الثابت العام =
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الجدول السابق أن بعدالطموح المهنى في العمل من قيم العمل هو البعد يتضح من 

% , و يمكن صياغه  87الوحيد المنبئ بالبيئه المغامرة  بنسبه مساهمه ايجابيه 

الطموح  0.93Xالمعادلة التنبؤيه التاليه لتوضيح العالقه بينهما: البيئه المغامرة = 

 . 16.64المهنى + 

( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 15جدول ) -

 )البيئه اإلجتماعية ( . 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجه الحريه

متوسط 

 المربعات
 مستوي الدالله قيمه )ف(

 163.79 1 163.79 اإلنحدار

12,904 
داله إحصائيا 

 (0,01عند )
 17.77 48 853.10 البواقي

  49 1016.88 المجموع

 

 

( نتائج تحليل انحدارالمتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 16جدول ) -

 )البيئه اإلجتماعية (

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

المستقله 

 المنبئه

اإلرتباط 

 Rالمتعدد 

نسبه 

المساهمه 

R
2 

 قيمه

B 

قيمة 

BETA 

 قيمة

T 

مستوي 

 الداللة

البيئه 

 اإلجتماعية

تقدير الذات 

 في العمل
0.40 0.16 1.18 0.40 3.04 

داله 

إحصائيا 

عند 

(0,01) 

 18.81قيمه الثابت العام =

يتضح من الجدول السابق أن بعد تقدير الذات في العمل من قيم العمل هو البعد الوحيد 

صياغه المعادلة % , و يمكن  16المنبئ بالبيئه اإلجتماعية  بنسبه مساهمه ايجابيه 

تقدير الذات فى  0.40Xالتنبؤيه التاليه لتوضيح العالقه بينهما: البيئه المغامرة = 

 .18.81العمل + 

( نتائج تحليل تباين المتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 17جدول ) -

 )البيئه الفنية ( . 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجه الحريه

متوسط 

 المربعات
 مستوي الدالله قيمه )ف(

 64.52 2 129.04 اإلنحدار

13.74 
داله إحصائيا 

 (0,01عند )
 4.70 47 220.65 البواقي

  49 349.68 المجموع
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( نتائج تحليل انحدارالمتغيرات المستقله )قيم العمل( علي المتغير التابع 18جدول )

 )البيئه الفنية (

المتغير 

 التابع

المتغيرات 

 المستقله المنبئه

اإلرتباط 

المتعدد 

R 

نسبه 

المساهمه 

R
2 

 قيمه

B 

قيمة 

BETA 

 قيمة

T 
 مستوي الداللة

البيئه 

 الفنية

العالقات 

اإلجتماعية فى 

 العمل

0.52 0.27 0.69 0.40 3.22 
داله إحصائيا عند 

(0,01) 

اإلندماجية فى 

 العمل
0.61 0.37 0.59 0.34 2.71 

داله إحصائيا عند 

(0,01) 

 16.61قيمه الثابت العام = 

يتضح من الجدول السابق أن بعدى العالقات اإلجتماعية فى العمل واإلندماجية فى  

العمل  من قيم العمل هو البعدين الوحيدين المنبئين بالنسبة العالقات اإلجتماعية فى 

المعادلة % , و يمكن صياغه  27العمل ومساهمة بالبيئه الفنية بنسبه مساهمه ايجابيه 

العالقات اإلجتماعية فى  0,40Xالتنبؤيه التاليه لتوضيح العالقه بينهم : البيئه الفنية =

 .    16.61العمل + 

يتضح من الجدول السابق أن بعدى العالقات اإلجتماعية فى العمل واإلندماجية فى  

ية فى العمل  و العمل من قيم العمل هو البعدين الوحيدين المنبئين بالنسبة لبعد اإلندماج

% , و يمكن صياغه المعادلة التنبؤيه  37مساهمة بالبيئه الفنية بنسبه مساهمه ايجابيه 

 . 16.61اإلندماجية فى العمل +  0,37Xالتاليه لتوضيح العالقه بينهم : البيئه الفنية = 

 توصيات وبحوث مقترحة . 
حثة بعدة توصيات ترى فى ضوء ما أسفرت عنها نتائج الدراسة الحالية تتقدم البا 

 ضرورة أخذها بعين االعتبار كما يلى : 

األهتمام بتنمية قيم العمل فى المدارس وتطبيق البرامج اإلرشادية المهنية التى  -1 

تنمى تلك القيم وخاصة البرامج التى تساعد على معرفة الطالبات بالتخصصات 

 المختلفة.

لتنمية قيم العمل بين الطالب سوى كانت ضرورة تنظيم برامج إرشادية  و مهنية  -2

فى صورة محاضرات أو ندوات أو ورشات عمل و أنشطة طالبية داخل المدرسة مثل 

اعداد برامج قائمة على التعارف على المهن المختلفة و اهميتها وذلك بهدف تنمية قيم 

 العمل فى هذه المهن لدى الطالبات.

ركة و المؤثرة على آرآء الطالبات فى إختيار إعداد برامج للعديد من الفئات المشا -3

المهن المختلفة المناسبة ومساعدتهم على التعرف على انماط المهن المختلفة وقيم 

العمل المرتبطة بهذه المهن وكيفية تنميتها وذلك من خالل التنبؤ بالمهن المختلفة 

 المناسبة للشخصيات المختلفة وفقا لنظرية هوالند .
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رشادية انتقائية  جمعية تستند الى نظرية هوالند لالرشاد المهنى وضع برامج إ -4

وتفعيل دور المرشد المهنى فى المدارس من خالل إجراء ندوات ومحاضرات إرشادية 

 لتنمية قيم العمل بين الطالبات .

ضرورة مشاركة جميع األطراف المنزلية و المدرسية للمساعدة فى اإلختيار  -5

فيها ولى األمر و المعلم و السادة معاونين المعلم و المرشد المهنى الصحيح ويكون 

 المهنى بالمدرسة بجانب الطالبات لمساندتهن فى تنمية قيم العمل لديهن .

  : استكماال لما بدأته  الباحثة فى الدراسة الحالية وما توصلت الية بحوث مقترحة

ى مجال اإلرشاد المهنى من نتائج ترى الباحثة إجراءالمزيد من البحوث و الدراسات ف

 وقيم العمل ,وفى ضوء ذلك تقترح الباحثة بعض البحوث وهى :

  دراسة العالقة بين اإلرشاد المهنى وبعض المتغيرات النفسية مثل مفهوم الذات

 وتقدير الذات و الدافعية لألنجاز .

  دراست البروفيل النفسى للطالبات وميولهن نحو المهن  وعالقة ذلك بنمط

 . الشخصية

  إجراء دراسة للتعرف على أثر برنامج إرشادى مهنى لتنمية السلوك القيادى لدى

 الطالبات .

  دراسة مقارنة بين الطلبة الذين خضعوا لإلرشاد المهنى و الطلبة العاديين فى قيم

 .الثانويالعمل فى الصف األول 

  دراسة األداء للمعلمين و المرشدين الهنيين فى ضوء بعض المتغيرات

 الديموجرافية.
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 المراجـــــــــــــــع

 اوال : المراجع العربيه :

األهمية النسبية لقيم العمل لدى طلبة السنة األولى في  ( :2001س . ساجى )  -

,كليه رساله ماجستير غير منشوره  الكليات والمنحدرين من ثقافتين مختلفتين ,

 التربيه , جامعه سان بطرس بيرج .

( :  فاعلية خدمات 2012رامي طشطوش ) أحمد الشريفين , منار بني مصطفى , -

اإلرشاد المهني و قلق المستقبل المهني و العالقة بينهما لدى عينة من طلبة المرحلة 

 , كليه التربيه , جامعه عمان .رساله ماجستيرغير منشوره الثانوية في األردن , 

( : فاعلية 2014رامي طشطوش ) أحمد بني مصطفى , منار بني مصطفى , -

خدمات اإلرشاد المهني و قلق المستقبل المهني و العالقة بينهما لدى عينة من طلبة 

, ع 30, م  2014 ، مجلة الدراسات التربوية و النفسيةالمرحلة الثانوية في األردن 

7 . 

مدارس ( :  تحديد التشابه واالختالف في "قيم العمل" لدى طالب ال1999استرتان ) -

,كليه التربيه ,  جامعه رساله ماجستير غير منشوره  العليا في أستراليا وسنغافورة , 

 كامبرا .

( : عالقة مستوى الطموح والجنس بالنضج المهنى لدى 1998حسين سالم الشرعة ) -

 , مؤتة للبحوث والدراسات , جامعة مؤتة , االردن . الثانويطلبة الصف الثانى 

( : السعودة وقيم العمل لدى 2011علي, محمد عبدهللا الشايع )حمدي علي أحمد  -

 جامعة القصيم . , كليه التربيه , ، رساله ماجستير غير منشورهطالب جامعة القصيم

( :  تقدير الذَّات وعالقته بالنضج المهني دراسة ميدانية على 2016حورية بدرة ) -

, كليه التربيه , جامعه نشوره  رساله ماجستير غير معينة من طلبة جامعة وهران , 

 وهران .

عالقة بين قيمة العمل ( :  ال1992موانزا كابانغو موانيناي  )  روبرت فرانسيس , -

 , جامعة باريس .  منشوره غير رساله دكتوراه والرضا الخاص وأهمية العمل ,

 ( :  التعرف على "قيم العمل" لدى شباب الجامعة2002س, ا , تشريل برنارد ) -

 , الكليه االنجليزيه الشامله . منشوره غير رساله دكتوراه بالمجتمع اإلنجليزي ,

( :  السلوكات األخالقية السلبية في الوسط المهني 2011سعد الدين بوطبال ) -

, كليه التربيه , جامعه  منشوره غير رساله دكتوراهاألسباب, اآلثار, المعالجات , 

 الجلفه .

واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من ( : 2005سعود بن مبارك البادرى )  -

مجلة سلطنة عمان ,  –وجهة نظر أخصائييها , المركز الوطني للتوجيه المهني 

 .  2, ع  13م عجمان للدراسات والبحوث ، 
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(  واقع التوجيه المهني في سلطنة عمان من وجهة 2012) سعود بن مبارك البادري -

 . 2, ع13م مجلة عجمان للدراسات والبحوث ،  ر أخصائييها ,نظ

( :  فاعلية برنامج إرشاد مهني محوسب, على النضج 2014سميا جميل النواسيه ) -

 . 11, ع  3م  المجله الدوليه التربويه المتخصصه ،االردن , المهني ,

( : 2003طارق على العنانى , نصير احمد السامرائى , على خليل التميمى )  -

ليبيا : دار  –, بنغازى  الشراكه بين مؤسسات التعليم والتدريب المهنى وسوق العمل

 الكتب الوطنيه , المركز العربى لتنمية الموارد البشريه.

شاد المهنى ودافعيه ( :  العالقه بين خدمات االر2012عبدهللا حمود االسلمى ) -

 ، رساله ماجستير غير  المرحلة الثانويةاالنجاز االكاديمى لدى عينه من طلبه 

 , جامعه اليرموك , اربد , عمان . منشوره

( : تحديد مدى التشابه في قيم العمل بين طالب 1997ليبوهار ينحتون وتلمان ) -

 -كندا  -فنلندا  -النرويج -المدارس العليا في ست بلدان هي الواليات المتحدة األمريكية 

 , كليه التربيه , جامعه كاليفورنيا . منشوره رساله دكتوراه غيرفرنسا,  –أستراليا 

(: االتجاه المهني لدى طالب المرحلة الثانوية 2012الفهد )ماجد عبدهللا سعود  -

, كليه التربيه , جامعه المجمعه , المملكه العربيه  منشوره غير رساله دكتوراه,

 السعوديه .

 ( : نظريات النمو , القاهرة : مكتبة زهراء الشرق.2001محمد السيد عبد الرحمن)  -

(: دراسة تحليلية للقيم المرتبطة بالعمل لدى  1977محمد جميل منصور )  -

 , كلية التربية جامعة الزقازيق . ماجستير غير منشورة رسالةالمراهقين المصريين , 

( :  اتخاذ القرار المهني 2014ممدوح بنيه الزين, احمد عبد اللطيف أبو أسعد ) -   

 -مجله  دراسات مرحلة الثانوية في لواء الجيزة , استنادا لنموذج جيالت لدى طلبة ال

 . 11, ع  44االردن , م  العلوم التربويه ،

قيم العمل ودورها فى  ( :2006منذر عبد الحميد الضامن , عبد الحميد سعيد حسن ) -

, كليه  منشوره غير رساله ماجستير جودة الحياه  لدى طلبه جامعة السلطان قابوس ,

 السلطان قابوس .التربيه , جامعه 

(: بعض قيم العمل لدى األكاديميين و اإلداريين 1998نورة خليفه تركى السبيعى ) -

,  13, السنة السابعة , ع : مجلة مركز البحوث التربوية جامعة قطر بجامعة قطر , 

 .  276 – 245ص ص 

كتبة (.اساسيات في االرشاد التوجه المهني ,عمان ,م2003محمد ابراهيم السفاسفة) -

 الفالح .
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