
 

  جامعة القدس 
 عمادة الدراسات العليا 

  
  
  
  

المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالنداألنماط الشخصية   

  
  
  
  
   صالححسينأحمد يوسف 

  
  
  

  رسالة ماجستير
  
  

   فلسطين-القدس 
  
 
 

   م2009/  هـ 1430



 

 األنماط الشخصية المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالند
 
 

 

  
  
  :دادإع
   صالححسينأحمد يوسف 

  
  

  بكالوريوس لغة عربية من جامعة اليرموك 
  ) إربد-األردن(

  دبلوم عالي إرشاد نفسي في الجامعة األردنية 
  )عمان -األردن(

  
  

  سمير شقير  الدكتور: المشرف الرئيس
  

  
 اإلرشاد النفسي  الماجستير فيدرجةقدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات 

  جامعة القدس / كلية الدراسات العليا / اإلرشاد النفسي برنامجمنوالتربوي 
  
  

   م2009/  هـ 1430



 

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا

    
  

  جازة الرسالةإ
  
  

 األنماط الشخصية المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالند
  

  
  

   صالححسينأحمد يوسف  :اسم الطالب
  20714131 :الرقم الجامعي

     سمير شقير  الدكتور :المشرف

  
مـن لجنـة المناقـشة المدرجـة أسـماؤهم          م  2/1/2010 نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ    

  :وتواقيعهم
  
  
  :................................التوقيع  الدكتور سمير شقير: رئيس لجنة المناقشة  .1
  .............................:...التوقيع  الدكتور نبيل عبد الهادي :داخلياممتحنا    .2
  :................................التوقيع  الدكتور زياد بركات :خارجياممتحنا    .3
 

  
  
  

   فلسطين–القدس 
   م2009/  هـ 1430



 

  
  
  
  
  
  
  

  اإلهداء 
  

  .إلى من أحمل اسمه بكل فخر
  .أبي..... .إلى من رحل عن الدنيا وبقيت ذكراه

ناصـع  القلـب   ... رمز الحـب وبلـسم الـشفاء      ... الحنانإلى من أرضعتني الحب و    
  .والدتي.... البياض

  .إلى رفيقة دربي زوجتي الغالية
  .إلى أوالدي إباء، ميساء، باسل، إيمان، عمرو

  ..إلى أخوتي وأخواتي األعزاء
  

   صالححسينأحمد يوسف 
  



أ  

  
  
  
  
  
  

  إقرار 
  

  الخاصةأبحاثي الماجستير وأنها نتيجة أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة
 درجة ة ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أيما حيثهما تم اإلشارة إليباستثناء 

  .عليا ألي جامعة أو معهد
  
  
  

  : التوقيع
  

   صالححسينأحمد يوسف 
  

  م2009:  /   /التاريخ
  



ب  

  
  
  
  
  
  
  

  شكر وعرفان
  

  ...حد الذي سهل لي السبل لتحقيق هدف لطالما حلمت بهبداية الشكر هللا الواحد األ
ستاذي الدكتور سمير شقير الذي لم يأل جهداً في مـساعدتي وتـوجيهي             ألوالشكر  

  .إلنجاز هذه الدراسة
وإلى إدارة القبول والتسجيل لتفضلهم بتقديم المعلومات الالزمة لعينة الدراسة وهـم            

؛ الدكتور زياد بركـات مـن       اقشة الكرام طلبة الجامعة إضافة إلى أعضاء لجنة المن      
  .جامعة القدس المفتوحة والدكتور نبيل عبد الهادي من جامعة القدس

 
   صالححسينأحمد يوسف 



ج  

  تعريفات
   

  :  وهيتتضمن التعريفات المفاهيمية واإلجرائية التي تتعلق بالدراسة
  
  :التعريفات العلمية والمفاهيمية: أوالً

  
 األفراد يشتركون في الصفات العامـة وإن اختلـف       فئة أو صنف من     :  األنماط

  ).2004بدران، (بعضهم عن بعض في درجة اتساقهم بهذه الصفات 
  

اعتقاد الفرد ومعرفته بنوع الدراسة الذي يتالءم مع نمـط شخـصية             :  االختيار المهني
  ).2005نزال، (ويمكن أن ينجح به 

  
تياره المهني مـن النـواحي النفـسية        قدرة الفرد على التوافق مع اخ      :  التكيف المهني

  ).2005،نزال(واالجتماعية والتربوية 
  

 يتضمن نزعة إيجابية نحو األشياء، حيث يجذب انتبـاه          شعور داخلي  :  الميول
يشعر بقدر من االرتياح عند ممارسـته لـه         المتعلم بموضوع معين ف   

)Wilson 1971.(  
  
  التعريفات اإلجرائية: ثانياً

  
والتي تقيس مـدى    " هوالند"هي األنماط الستة التي وردت في مقياس         :  األنماط الشخصية

الـواقعي، العقلـي،    (وجود النمط في الشخصية لدى المفحوص وهي        
وتحـدد إجرائيـاً بمجمـوع      ) المغامر، االجتماعي، التقليدي، الفنـي    
 على المقيـاس المعـد لـذلك        الدرجات التي حصل عليها المفحوص    

  .الغرض
  

وتتحدد بالبيئات الواقعيـة،    "هوالند"هي البيئات التي وردت في مقياس        :  البيئات المهنية
  ).العقلية، المغامرة، االجتماعية، التقليدية، الفنية

  



د  

 2009-2008هم طلبة السنة الثانية فما فوق مـن العـام الدراسـي              :  طلبة جامعة القدس
  .والمسجلين للفصل الدراسي الثاني

  .انية الجامعية لمرحلة البكالوريوس فما فوقالسنة الث :  المستوى الدراسي
  

  .التخصص الملتحق به الطالب :  االختيار المهني
  



ه  

  لخص الدراسةم
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طلبـة لالختـصاص     بهدف التعرف إلـى اختيـار ال       ،مع األنماط الشخصية وفقاً لنظرية هوالند     
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  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

  
  ظرية هوالند؟ما هي األنماط الشخصية المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لن -
هل تختلف األنماط الشخصية المهنية  لدى طلبة جامعة القدس وفقـاً لنظريـة هوالنـد                 -

  ومهنة األب؟ العلميالجنس والتخصص: باختالف متغيرات الدراسة الحالية

  
واستخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني في الدراسة، ولتحقيق أهداف الدارسـة تـم اسـتخدام          

   .تفضيل المهنيمقياس هوالند في ال
  

 وطالبة مـن  اًطالب) 341(وكانت العينة تمثل مجتمع الدراسة من طلبة جامعة القدس وتكونت من  
 والعلوم، والحقوق، والفنـون الجميلـة،       ،جامعة القدس في تخصصات المهن الطبية واالجتماعية      

  . والهندسة،والعلوم اإلدارية واالقتصادية
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 من النمط االجتماعي والمغامر والتقليدي وذلك لصالح تخصص المهـن الطبيـة             الشخصية لكل 

  . واالقتصاديةةواالجتماعية وتخصصات لحقوق والعلوم اإلداري
  



و  

كذلك نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في األنماط الشخـصية المهنيـة              أظهرت  و
يدية وعلى األداة الكلية وجاءت الفروق لـصالح  التقلوتبعاً لمتغير مهنة األب في البيئتين المغامرة     

  .النمط المغامر في تخصص الحقوق والنمط التقليدي في تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية
وبناء على نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها اعتماد الجامعات الفلـسطينية    

ذلك تفعيل دور التوجيه واإلرشاد المهني فـي        وك. معايير مهنية قبل التحاق الطلبة باالختصاص     
  .المدارس الحكومية والخاصة



ز  

Abstract 
 

The study aims to identify the personal vocational patterns among students of Al-Quds 
University and its compatibility with personal patterns according to the theory of 
Holland in order to identify students' choice of  university specialization . It also aimed 
at knowing the level of differences in personal vocational patterns  according to the 
theory of Holland, due to the variables of sex, specialization , and father's career. 
 
The study attempted to answer the following questions:  
 
- What are the personal vocational patterns among students of Al-Quds University 
according to the theory of Holland?  
 
- Do the personal vocational patterns among students of Al-Quds University differ  
according to the theory of Holland, due to the current study variables: sex, university 
specialization, and father's career?  
 
The researcher used the descriptive field approach in the study and in order to achieve 
the objectives Holland measure of vocational preferences was used. 
  
The sample represented the research  community and  consisted of (341) students from 
Al-Quds University in the medical and social sciences, law, fine arts, administrative& 
economic science, and engineering specialties. 
  
The results showed that the dominant pattern of students at Al-Quds  University is the 
social pattern, and statistically significant differences were found between males and 
females in the personal patterns of each of the realistic pattern , and the technical pattern 
for the benefit of males. 
 
  
The results of the study showed a statistically significant differences in the personal 
vocational patterns due  to specialization in each of the social, the traditional and the 
venture patterns  for the benefit of the medical and social professions, law and economic 
administrative sciences specialty. 
 
As well as the results of the study showed a statistically significant differences in the 
personal vocational patterns due to variable of father's profession in both of the venture 
and traditional environments and on the total degree for the benefit of the venture 
pattern in the specialization of law and in the  economic Administrative Sciences. 
  
Based on the results of the study the researcher suggested some recommendations, 
notably the adoption of vocational standards criteria by the Palestinian universities 
before the enrollment of students. As well as activating the role of career guidance in 
public and private schools. 
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  الفصل األول
_____________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  مقدمة الدراسة 1.1
  

وأحـد  .  في مراحله العمرية المختلفة    ته معالم شخصي  يحتاج الفرد في حياته إلى قرارات مهنية تحدد       
أهم هذه المراحل التي يحتاج فيها الفرد إلى اتخاذ قرارات مهمة ومفصلية هي المرحلـة الجامعيـة                 

، وفي هذه المرحلة يختلف األفراد فيما بينهم بالنـسبة         تهتخصص الذي يناسب نمط شخصي    واختيار ال 
 والـبعض  ، فالبعض يختارها بطريقة عشوائية ال يراعى فيها قدراتـه أو رغباتـه         ،لالختيار المهني 

اآلخر يختار بطريقة مدروسة قائمة على معرفة الفرد لقدراته ورغباته بناء على نمـط شخـصيته                
)Gati, & Saka, 2000(.ال بـد  ته ولمساعدة الفرد في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع نمط شخصي 
 حيث بإمكان الطلبة التوجـه إلـى        ،ن توظيف خدمات التوجيه واإلرشاد المهني في مرحلة التعليم        م

  .المرشد التربوي في المدرسة للتعرف على أنماط شخصياتهم تمهيداً التخاذ قرارات مناسبة لهم
  

 ، المرشد توظيف نظريات اإلرشاد المهني لمساعدة الطلبة في الوعي ألنماط شخـصياتهم            ويستطيع
  ).Osipow, 1983(وتوظيف هذه النظريات بشكل فعال في اختيار التخصص 

  
وتهدف عملية التوجيه المهني مساعدة الفرد على اختيار المهنة التي تتناسب مع استعداداته وميولـه               

 وقــد عبــر .)1988زهــران ( بمــا يحقــق آمالــه وتطلعاتــه ودوافعـه وخططــه المــستقبلية 
عن الحاجة الملحة للتوجيه واإلرشاد المهني لكي ال يذهب الفـرد إلـى عـالم            ) Parsons(بارسونز

المهنة المعقد وهو غير مهيأ لتلك المهنة خاصة في فترة االنتقال الحرجـة بـين التعلـيم والعمـل                   
  ).1988زهران، (
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تكيف الفرد في مهنته يساعده على أن يصبح أكثر تكيفاً في جميـع مظـاهر          وتجدر اإلشارة إلى أن     
 وهذا يعكس حقيقـة االرتبـاط والتـداخل بـين           ،حياته االجتماعية واألسرية واالقتصادية والنفسية    

ولهذا تأتي حاجة الفـرد لخـدمات        .المشكالت المهنية والمشكالت األخرى و تأثيرها في حياة الفرد        
  . لمهني لمعرفة ذاته والتأكد من االختيار المهني المناسبالتوجيه واإلرشاد 

  
وتستند هذه الدراسة على نظرية هوالند في األنماط الشخصية لتكون طريقاً يساعد المرشـدين فـي               

 هوالند التي تقوم على أن االختيـار المهنـي مـرتبط بخـصائص        ة من خالل فكر   ،مجاالت عملهم 
ولة الفرد في استخدام أنماط سلوكية شخـصية فـي حياتـه    ن هذا االختيار يعكس محا ، وأ الشخصية
قابلها يوأن األفراد ينظرون إلى عالم العمل بصورة أنماط وخصائص سماها البيئات المهنية             . العملية

  ).Holland, 1997(األنماط الشخصية 
  

  مشكلة الدراسة 2.1
  

لديهم اإلمكانيات لمواصـلة    والذين  يلتحق الراغبون منهم    بعد نجاح الطلبة بالثانوية العامة التوجيهي       
 ومن  ،تعليمهم األكاديمي بالجامعة، فيحصل الطالب على مقعد جامعي باالستناد لمعدله في التوجيهي           

خالل لوائح القبول وبيانات الجامعات لوحظ أن بعض الطلبة يغيرون تخصصاتهم في السنة األولـى        
تخصص الذي حصلوا عليه بداية دخولهم الجامعة       والثانية من التحاقهم بالجامعة، وذلك لفشلهم في ال       

  .األمر الذي ينعكس على حالة االستقرار النفسي واالجتماعي والمهني للطالب
  

اتخاذ القرار تنعكس على نـوع المهنـة        الة عدم االستقرار هذه في القدرة على        ويرى الباحث أن ح   
  بعض العاملين في مهنة     على ، حيث طرح الباحث   التي سيلتحق بها في المستقبل في مجال تخصصه       

لو أتيحت لك فرصة االلتحاق من جديد في الجامعة هل ستغير تخصـصك الحـالي؟          : معينة السؤال 
  .فكانت اإلجابة بنعم

  
، ويشير كذلك إلى    الختيار غير المناسب لالختصاص الجامعي لدى كثير من األفراد        إلى ا وهذا يشير   

  .تيار لنوع من التعليم المناسب لنمط الشخصيةفي اتخاذ قرار إيجابي في االخالفرد سوء 
  

ن األنماط الشخصية والبيئات المهنية وفقـاً       لة الدراسة في الكشف عن التوافق بي      ومن هنا تكمن مشك   
ل إشكالية اتخاذ القرار المهني في االختـصاص        حلنظرية هوالند لدى طلبة جامعة القدس، وبالتالي        
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 إلى أي مدى يختار الطالب اختصاصه بنـاء علـى نمـط             الجامعي ويترتب على ذلك أيضاً الكشف     
  .شخصية وتواؤمه مع البيئات المهنية التي سيلتحق بها مستقبالً

  
  هدف الدراسة 3.1

  
 األنماط الشخصية لدى طلبة جامعة القدس وفقـاً لنظريـة هوالنـد            التعرف إلى هدفت هذه الدراسة    

 ، واختيار الطالب لتخصـصه الجـامعي      ،مهنية ال اتالبيئومدى التوافق بين هذه األنماط الشخصية و      
وبالتالي معرفة مدى قدرة الطالب في جامعة القدس على االختيار المهني السليم لنوع التعليم الـذي                

  .يتناسب مع نمط شخصيته
  

  أسئلة الدراسة 4.1
  

  والند؟ما األنماط الشخصية المهنية السائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية ه :السؤال الرئيس
  

  :األسئلة الفرعية التي انبثقت عن السؤال الرئيس فهي كما يليأما 
  

هل تختلف األنماط الشخصية المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالنـد              -1
  ؟الجنسباختالف 

هل تختلف األنماط الشخصية المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالنـد              -2
 ؟تخصص العلميباختالف ال

هل تختلف ألنماط الشخصية المهنية لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالنـد              -3
 باختالف مهنة األب؟

  
  فرضيات الدراسة 5.1

  
  :انبثقت عن األسئلة السابقة الفرضيات التالية

  
في األنماط الشخصية   ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -1

  .الجنسعزى إلى امعة القدس وفقاً لنظرية هوالند تى طلبة جالمهنية السائدة لد
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في األنماط الشخصية    ) α = 0.05(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           -2
 .تخصص العلميعزى إلى الامعة القدس وفقاً لنظرية هوالند تالمهنية السائدة لدى طلبة ج

في األنماط الشخصية   ) α = 0.05( الداللة   ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -3
 .عزى إلى مهنة األبتالمهنية السائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالند 

  
  أهمية الدراسة 6.1

  
 على أهميـة التوافـق بـين األنمـاط          )Holland ( ومنهم هوالند   النفس المهني  اءعلمبعض  يركز  

جام والنجاح في حياة الفرد المهنيـة وتحقيـق الرضـا     والمهنية وضرورتها لتوفير االنس   ،الشخصية
  .)Holland, 1997(ستقبالًالوظيفي م

  
فالطالب الذي يختار نوع التعليم الذي يتالءم مع نمط شخصية سيكون أكثر إنتاجية ورضا وسـعادة                

  .بعكس الطالب الذي ال يستطيع اختيار نوع التعليم بشكل يتالءم مع نمط شخصيته
 مرحلة عمرية من حياة الفرد مؤشراً للتكيف في مراحل عمرية مختلفة، فتكيـف              ويشير التكيف في  

 مع نـوع المهنـة التـي    تقبالًالطالب في المرحلة الجامعية مع نوع التعليم بشكل مؤشراً للتكيف مس          
  .سيلتحق بها

  
مهنيـة  ومن هنا فإن األهمية النظرية لهذه الدراسة تأتي في محاولتها الكشف عن األنماط الشخصية ل     

  . طلبة جامعة القدس ومدى توافقها مع البيئات المهنية لنظرية هوالندلدى
  

ويربط الباحث األهمية النظرية باألهمية التطبيقية التي ستنعكس إيجابياً على العاملين فـي اإلرشـاد       
مـة  ن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة تكمن في االستخدامات العملية فـي خد     أفي ميادين مختلفة، إذ     

لتوجيه واإلرشاد المهني في المؤسسات التربوية المختلفة ومساعدتهم فـي       امن هم بحاجة إلى عملية      
 ومدى توافقها مع البيئات المهنية لنظرية هوالند األمـر الـذي        ،أنماط الشخصية لديهم   التعرف على 

اسب مـع نمـط   سيسهل على الطالب في مرحلة الثانوية العامة موضوع اختيار نوع التعليم الذي يتن       
  . شخصيته

  
كذلك تكمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في أنها امتداد لعدد من الدراسات قام بها الباحثين في هذا                

 حيث أن هذا الجهد سيضاف إلى جهد من سبقوا الباحـث            ،المجال في أماكن مختلفة خارج فلسطين     
لمساهمة في توفير االختيـارات     لالستفادة من موضوع الدراسة في مجالها وموضوعها، من حيث ا         
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 العمليـة   فـي  المقننة للبيئة الفلسطينية لتكون عوناً للمرشدين على اختالف مجال أعمالهم            سوالمقايي
  . اإلرشادية التي تخدم العملية التربوية في المجاالت المختلفة

  
  محددات الدراسة 7.1

   
ة لدى طلبـة جامعـة القـدس وفقـاً     حيث أن موضوع الدراسة هو األنماط الشخصية المهنية السائد  

ن موضوع الدراسة يتحدد بطلبة جامعة القدس فـي مرحلـة البكـالوريوس مـن               إلنظرية هوالند ف  
تخصصات العلوم والهندسة والحقوق والفنون الجميلة والعلوم االقتصادية واإلدارية والمهن الطبيـة            

  . واالجتماعية
  

كـذلك بـالفترة   . ياس هوالند في التفـضيل المهنـي  كما تحددت الدراسة باألداة المستخدمة وهي مق  
  . م2009 – 2008الزمنية التي أجريت فيها الدراسة وهي الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 
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  الفصل الثاني 
_____________________________________________________  

  والدراسات السابقة اإلطار النظري 
  

  اإلطار النظري  1.2
  

  :المقدمة  .1.1.2
  

ن في مجال التوجيه واإلرشاد المهني أن الفـرد بحاجـة إلـى عمليتـي التوجيـه          لقد أشار المهتمو  
واإلرشاد المهني لما فيها من انعكاسات إيجابية على الفرد من حيث كمية ونوعية المعلومات المهنية               

ولـذلك يعتبـر    .  المهني التي يحصل عليه الفرد لمساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة في االختيار          
قدراتـه  بـه  مكن أن تنمو أعلى مستوى يالفرد إلى  لكي يصل التوجيه واإلرشاد المهني عملية مهمة  

   .)2005نزال،  (،)Gibson and Mitchell, 1981. (بشكل أفضل
  

 كما ورد باإلسالم ومن خالل القرآن والسنة النبوية دليالً على أهمية التوجيه واإلرشاد المهني بمـا               
طـالب  يتناسب مع القدرات والرغبات لألفراد وفي ذلك يؤكد ابن حزم علـى ضـرورة توجيـه ال              

 ويحث اإلسالم على تعليم العلوم النافعة التي من شـأنها   ،)1978وي،  نجال(وإرشادهم وفقاً لقدراتهم    
أن تنهض بالشعوب وترقى بهم من خالل تحقيق األهداف الخاصة لألفراد في اختيار المهـن التـي               

 وكذلك بحث اإلسالم علـى توجيـه المتعلمـين          ،تتناسب مع القدرات وال تتعارض مع الدين والقيم       
  .)1983عثماني، ( والعقلية، والعسكرية والصناعية للعلوم التي فيها منفعة ومنها العلوم الدينية،

  
ـ                 رد وأن  وتأتي أهمية التوجيه واإلرشاد المهني في المراحل العمرية المختلفة التـي يمـر بهـا الف

تحدث ضمن فترات زمنيـة واضـحة وأن القـرارات    المهني هو عملية مستمرة ومتطورة االختيار  
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وإنما هي عملية تراكمية لـسنوات طويلـة    المهنية التي يتخذها الفرد ليست وليدة اللحظة أو الموقف  
يـة   أن عملية النمو المهني تمر بمراحـل متتال        )Ginzberg (ومن هنا فقد أوضح جبنزبرغ    . مضت

ليصل الفرد من خاللها إلى االختيار المهني المناسب وأن هذه المراحل هي المرحلة التخيلية وهـي                
 ويـستخدم جبنزبـرغ     ،مرحلة الروضة وفيها ينتقل الطفل من التوجه باللعب إلى التوجـه بالعمـل            

فـي  لتوضيح ذلك مفهوم متعة العمل وهو استمتاع الطفل عند ممارسة األنشطة كاستخدامه الطـين               
ثم تأتي بعد ذلك المرحلة التجريبية وهي مرحلة المدرسة وفيها يتم التركيز علـى              . صناعة األشكال 

تحديد الميول من خالل تحديد األشياء التي يحبها أو ال يحبها والقدرة على أن يدرك الطفل مـستوى             
وبداية المرحلة الجامعية   ية المرحلة الثانوية العامة     عد ذلك المرحلة الواقعية وهي نها     وتأتي ب . قدراته

 ولما فـي هـذه المرحلـة مـن          .)Osipow,1983(والتي تتميز باالستكشاف والبلورة والتخصص    
صعوبات تواجه الطالب وتتعلق في اتخاذ قرارات مناسبة في اختيار نـوع التعلـيم المناسـب فـي         

الطالب بشكل عـام     وذلك بسبب أن قرار االختيار المهني من القرارات المرحلية في حياة             ،الجامعة
وكذلك بسبب التطور السريع الذي يشهده عـالم المهـن مـن حيـث              . وحياته المهنية بشكل خاص   

مـن حيـث    مدى وعي الفرد لذاتـه      ار المهني على    تيوتعتمد عملية االخ  . المتطلبات وحاجة السوق  
قـد  و). Swanson and Foud, 1999(وف بيئته ومعرفته للمهن المختلفةالقدرات والرغبات وظر

أبو التوجيه المهني ضرورة ثالث خطوات لمساعدة الفرد على اختيـار           ) Parsons (ارسونزباعتبر  
  : مهنته هي

  
  . ضعفه واستعداداتهوأن يعرف الفرد نفسه من حيث نقاط قوته  . 1
أن يعرف بمتطلبات وشروط المهنة التي يرغب بها من حيث ظروف العمل التي تتعلق في                . 2

 . هذه المهنة

 . ر الذي يعتمد بالمالءمة بين الخطوتين السابقتينرااتخاذ الق . 3

   
والـذي يـضم    ) اختيار مهنة ( بهذه الخطوات من خالل كتابه الشهير        )Parsons (وقد جاء يارسونز  

عدداً من المهن التي تم تحليلها من خالل جمع المعلومات عن كل مهنة لتساعد الفرد فـي التعـرف       
  .)Zunker, 1994(على المهنة التي تناسب نمط شخصيته

  
 االختيار المهني عملية تتعلق بتحديد نـوع العمـل الـذي            أن) Fringold,1969(ويرى فراينجولد   

 Herr and(سيعمل به الفرد وهي عملية تنمو وتتطور مع تقدم الفرد في العمر أما هير وكريمـر  

Gramere, 1984 ( ية واالجتماعية على مدى إشباع الحاجات النفسيعتمد فيريا أن االختيار المهني
  )1999غرايبة، (. المناسبة للفرد
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أن عملية اتخاذ القرار في االختيار المهني ليست ) Osipow, et.al, 1996( وآخرون ويرى أوسبو
إال أن القرارات الفردية تلعـب      . من السهولة بمكان بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية أو الجامعية         

وتعود الصعوبة في اتخـاذ     . التخاذ القرار المهني المتعلق بالطالب    دوراً في درجة الصعوبة بالنسبة      
القرار إلى قلة المعرفة والمعلومات، وعدم جاهزية الطالب ودافعيته أو معلومـات متناقـضة لـدى             

  . الفرد عن المهنة التي يريدها
  

 الطالـب هـو     وفي هذه الفترة من حياة الفرد سواء كانت المرحلة الثانوية أو الجامعية فإن ما يهـم               
وقد أكد  . ولذلك فإن الطالب يحتاج إلى قرارات تتعلق بمستقبله التعليمي        . المستقبل التعليمي والمهني  

 في المرحلة الثانوية مشغولين لبة من الط)%36(بأن ) Gellin & Cample, 1981(جيلن وكامبل 
الصعوبة التي تواجـه  أنه بالرغم من ) Qudrel, 1993( وأشار كوادرل ،بمواضيع التعليم والمهنة

 إال أنه إذا تم توجهيه بشكل صـحيح سـواء كـان مـن               ،الطالب في هذه المرحلة في اتخاذ القرار      
وأما مايو  . الوالدين أو المرشد التربوي في المدرسة فإنه يستطيع اتخاذ قرارات مبنية على العقالنية            

)Mau, 2000 (رار المهني بالنـسبة للمـستقبل   فيذكر أن األفراد في هذه المرحلة، مرحلة اتخاذ الق
 وذلك لكونهم ما يزالون فـي       ،التعليمي فأنه تنقصهم الكثير من المعلومات عن أنفسهم وعن قدراتهم         

ويدعم هـذا التوجـه     . طور التشكيل وبلورة الهوية المهنية التي تعتبر إحدى مكونات الهوية الذاتية          
رد في هذه المرحلة عن نفـسه وعـن   قلة معرفة الفيرى أن الذي ) Salomone, 1995(سالمون 

المهن التي يرغب في اختيارها وقلة قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة سـوف تـؤدي إلـى اتخـاذ      
  .قرارات ال تلبي بالضرورة احتياجات الفرد الحقيقية

   
وتسهم المؤسسات االجتماعية والتربوية بدور كبير في عملية النمو المهني وتطويرها لـدى الفـرد               

 فاألسرة وهي المدرسة األولى في حياة الطفل ومن خالل األسـاليب            ،ته في االختيار المهني   لمساعد
التي يستخدمها الوالدين في التنشئة االجتماعية تساعد في صقل شخصية الطفل مستقبالً مـن خـالل    

  وأكدت ذلك الدراسات التي أجريت حـول أهميـة         ،كيفية اتخاذ القرارات التي تتعلق بحياته المهنية      
 & Fery(األسرة للطفل فيما يتعلق بالقرارات التي تتعلق بحياتـه بمـا فيهـا االختيـار المهنـي      

Rothlisberger, 1996 (  وحيث أن الوالدين يشكالن نموذجاً للطفل فإن الطفل سوف يحذو حـذو
فإن نمط الشخصية لدى الوالدين سـوف يـؤثر   . والديه في كثير من السلوكات التي تتعلق في حياته       

 شخصية الطفل وينعكس على توجهاته المهنية في المستقبل بحيث أن الطفل سوف يبحث علـى                في
 ويشير أصـحاب نظريـة الـتعلم    ،)Bloder & Fallon, 1995(البيئة التي تناسب نمط شخصيته 

االجتماعي الختيار المهنة إلى أن عملية تطوير النمو المهني لدى الفـرد تـؤثر فيهـا المؤسـسات             
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التربوية على اختالف أنواعها ابتداء من األسرة والمدرسة والجامعة ووسائل اإلعـالم            االجتماعية و 
  : وتتأثر بأربعة عوامل هي

  
  . المواهب الموروثة والقدرات الخاصة ويكون ذلك من خالل األسرة . 1
 . الظروف البيئية والخبرات . 2

 . خبرات التعلم . 3

  .)Osipow, 1983 (مهارات طريقة تأدية المهام . 4

  
في حياة الفرد في عمليـة االختيـار المهنـي تلعـب     مهمة حلة المراهقة التي تعتبر مرحلة   وفي مر 

 وذلك بتمثل قـيم     ، في تدعيم القيم ومعرفة حاجات الفرد      مهماًالمؤسسة التربوية وهي المدرسة دوراً      
تعلـق   لتعلم قيم ت،المجتمع واتجاهاته ورغباته ومعاير السلوك عن طريق المواد التي يدرسها الطالب  

باالنجاز والتحصيل والمشاركة التي تساعد في رسم صورة صحيحة في حياة الفرد المهنية مـستقبالً    
ولذا يجب أن تكون المدرسة مؤسسة لإلعداد للحياة لكي تستطيع بناء ذاته بـشكل              ). 1997عيطه،  (

عليميـة  فعال وإيجابي من خالل األنشطة المختلفة الموجودة في المدرسـة بـاختالف المراحـل الت              
االبتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية وأن يكون هناك برامج مهنية تلبي احتياجات الطلبـة فـي              

  . كل مرحلة تعليمية
  

على أن تسهيل عملية النمو للفرد في مرحلة الطفولـة مـن خـالل              )Genzberg(ويؤكد جينزبرغ   
شباع الحاجات األساسية للطفل التي      ويكون ذلك بإ   ،األسرة سوف يساعد مستقبالً في االختيار المهني      

كمـا  .)Zunker,1994(  وخاصة في مرحلة المراهقة،سوف تؤثر إيجابياً في عملية االختيار المهني     
  : أن هناك أربعة عوامل تؤثر في عملية االختيار المهني عند الفرد هييرى 

  
  .العامل الواقعي في استجابة الفرد للضغوطات التي تفرضها البيئة . 1
 . نوع التعليم الذي يتلقاه  الفردكمية و . 2

 . االستجابة للعوامل العاطفية واالنفعالية . 3

 .)Zunker, 1994(القيم الذاتية الموجودة لدى الفرد ومقارنتها بالمهنة التي سيختارها  . 4

  
ويشير أيضاً كثير من الباحثين إلى أن نوع الجنس له عالقة باالختيار المهني المناسب مـن خـالل                 

 جيفـون  وقد أشـار جـاتي و  ،لنوع الجنس الذي يبحث عن البيئة المهنية المناسبة له  نمط الشخصية   
)Gatti and Givon,1995 (     إلى أن الذكور يتجهون نحو المهـن العتبـارات الـدخل والوضـع
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وهذه إشارة إلى أن ثقافـة  . االجتماعي، بينما تتجه اإلناث نحو المهن العتبارات العالقة مع اآلخرين    
من خـالل  . دوراً أساسياً في تحديد األنماط الشخصية المهنية لكل من الذكور واإلناثالمجتمع تلعب   

األفكار المشبعة لدى الذكور بأنهم يتحملون مسؤولية أكثر من اإلناث في تحقيق المستقبل االجتماعي              
ثـى،  باإلضافة إلى الدور السلطوي الذي يسنده الوالدين لالبن الذكر في حماية أختـه األن             . والمهني

أن هناك ثالثة عوامل تؤثر في تقبل المجتمع أو عدم تقبلـه للمهنـة عنـد                ) 1994(ويوضح شقير   
  .اإلناث وهذه العوامل هي تقاليد وثقافة المجتمع وشخصية المرأة إضافة إلى األجر الذي تتقاضاه

  
 هـذا  أن اختالف القيم لدى الجنسين له عالقة باالختيـار المهنـي وأن     ) 1994(كذلك يضيف شقير    

 والتي تؤثر على قيم الفرد األمر الذي يؤدي إلـى األخـذ بعـين               ،االختالف عائد إلى قيم المجتمع    
 وهذا  ،االعتبار أن نوعية القيم المقبولة اجتماعياً لكل جنس هي التي تؤثر في عملية االختيار المهني              

لعوامـل البيئيـة    ما يؤكده سوبر حين افترض بأن اختالف القيم تبعاً الخـتالف الجـنس يتـأثر با               
  .واالجتماعية وبمستوى التربية

  
من هنا فإن الجنس يلعب دوراً في عملية االختيار المهني لمهنة المستقبل إال أنه وبالرغم من تـأثير                  

 إضافة إلى ثقافة المجتمع فإن الباحث يرى بأنه         ،التنشئة االجتماعية في تحديد اتجاهات كال الجنسين      
المهنية تعمل على تلبية احتياجات الفرد نفـسه، وذلـك عـن طريـق          يتوجب أن تكون االختيارات     

توظيف وتفعيل الخدمات اإلرشادية لكال الجنسين على السواء في كافة المؤسسات التي يتواجد فيهـا           
كال الجنسين من الذكور واإلناث، ولذلك تعتبر عملية التوجيه واإلرشاد المهني قائمة على مـسلمات              

لقرار من قبل المسترشد وحقه في تقرير المصير إضافة إلى النظر للفرد على             ومبادئ أهمها اتخاذ ا   
أنه ذاتية متميزة، إشارة إلى الفروق الفردية بين األفراد وكذلك االحترام للفرد واالعتراف بكرامتـه               

 وبما يتناسب مع قدرات ورغبات الفرد أيضاً        ،)1998 ،زهران(وحقه في اختيار المهنة التي تناسبه       
ن أساسيات عملية اإلرشاد، وبذلك ينظر إلى اإلرشاد المهني على أنه مجموعة من النـشاطات      هي م 

التي تستهدف مساعدة الفرد ليصل إلى أعلى مستوى ممكن من النمو المهني بما يمكنه مـن اتخـاذ                  
  .)1988 ،عطوي(القرار السليم المتعلق بخياراته المهنية 

  
 )Gellatt ( هناك خطوات التخاذ القرار وضعها جـيالت      إال أن ) Tolbert,1980(ويشير تولبورت   
  :في نظريته هي

  .أن يدرك الفرد أنه بحاجة التخاذ قرار . 1
 .جمع المعلومات والبيانات حول الهدف الذي يسعى إليه . 2

 .االستفادة من المعلومات التي ستحدد ما يمكن عمله . 3
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 .تقدير النتائج المرغوب فيها بما يتالءم مع نمط الشخصية . 4

 .ة النهائية تتضمن تقييم النتائج واختيار القرار النهائيالخطو . 5
 

  : للمضي قدماً في هذا النموذج ضرورة توفر ما يلي)Gellatt (وأضاف جيالت
  

  .تعاون المسترشد في العملية اإلرشادية -1
 .معرفة المسترشد لذاته من خالل التعرف على مصادر قوته وضعفه -2

 .ة المسترشدمعرفة المرشد للمصادر المختلفة لمساعد -3

  
رها إلـى  كذلك يرتبط االختيار المهني بالشخصية إلى درجة أن المشكالت المهنية تعود فـي جـذو              

 وهذا يعني أن من أسباب عدم قدرة الفرد على االختيار المهني الصحيح             ،مشكالت نفسية واجتماعية  
روف المحيطـة   هو وجود صعوبات في حياة الفرد مردها إلى نواحي نفسية واجتماعية تتعلق بـالظ             

أن الشخصية لها عالقة ذات داللة بالتفضيل المهني والنجاح والعمـل  ) 1992(بالفرد، ويذكر شهاب    
واإلشباع المهني، كما ترتبط األنماط الشخصية المهنية لدى الفرد وبالقدرة والرغبة فال يمكن للفـرد             

ن أن يعتمد على القـدرة دون       أن يعتمد في االختيار المهني على الرغبة دون القدرة، وكذلك ال يمك           
الرغبة وإنما التوافق بين الرغبة والقدرة وذلك لتحقيق التوافق النفـسي واالجتمـاعي مـع المهنـة          

)Phillips, et.al, 1981(،)  ،2007رواشدة(.  
  

) آن رو، سوبر، جبنزبرغ   (وهذا عرض موجز لبعض أبرز نظريات اإلرشاد المهني وهي نظريات           
  :الند كما يلية هويمع تفصيالً لنظر

  
 :ن رونظرية آ .2.1.2

  
 أحد المنظرين المهمين في مجال النمو المهني وقد بنت فكرتها على تأثير             Roe)(تعتبر   -1

كل من األسرة والوراثة في االختيار المهني لدى األفراد، فالوراثة تلعب دوراً في تـأثير     
ي وعالقته باالختيار   العوامل الجينية أما األسرة فتمثل أثر البيئة في تشكيل السلوك المهن          

المهني لدى الفرد، فالطفل الذي يتربى في أسرة تتسم بالرفض والحرمـان مـن إشـباع     
الحاجات النفسية مثل الحب واالحترام  ينشأ لديه اتجاهات عدوانية تؤثر فـي اختيـاره               
المهني مثل المهن التي ال تتطلب التفاعل مع الناس، على العكس من األسرة التي تربـي     
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ها على التقبل والحب واالحترام فإنه يتأثر بذلك في المستقبل في اختياره المهني في              أطفال
   .)Kroll, et.al, 1970(مهن لها عالقة بالتفاعل مع األشخاص 

  
  :ثالثة أنواع من العالقات بين اآلباء واألبناءإلى ) Roe, 1979 (نقالً عن) 2005(ويشير نزال 

  
  .واالحترام من قبل اآلباء ألبنائهمويتصف هذا النمط بالحب : التقبل -2
ويتصف هذا النمط بمراقبة اآلباء لسلوكيات أبنائهم وتحديـد اختيـارهم           : الحماية الزائدة  -3

 .لألصدقاء

ويتصف هذا النمط بعدم إشباع الطفل لحاجاته األساسية ويتـردد فـي اتخـاذ              : التجنب -4
 .قراراته إضافة إلى اإلهمال

  
 :نظرية سوبر .3.1.2

   
 الذي ربط مفهومه لالختيار     )Super (معروفين أيضاً في مجال النمو المهني سوبر      ومن المنظرين ال  

  :المهني بالقيم الموجودة لدى الفرد، وقد اعتمد ثالثة أسس لنظريته في النمو المهني هي
  

  .مفهوم الذات . 1
 .الفروق الفردية . 2

 .التطور والنمو . 3
 

 أن الفرد يتطور مهنياً بجانب مـن        ويرى سوبر أن هذه األسس مهمة جداً في االختيار المهني حيث          
الجوانب المهنية الكلية التي حددت بفعل الصفات النفسية والفسيولوجية وبفعل الظروف البيئية فـي              

  .جزء آخر
  

والناس يكافحون من أجل تحقيق ذواتهم باختيارهم دخول المهنة التي يرون أنها ستسمح لهـم أكثـر     
هومهم عن ذواتهم، ويربط سوبر مفهوم النضج بمفهـوم         من غيرها من المهن بتحسين انطباعهم ومف      

  ).Osipow, 1983(الذات فكلما نضج اإلنسان أصبح مفهومه عن ذاته أكثر وضوحاً 
  

ويؤكد سوبر على فكرة المراحل العمرية أيضاً وعالقتها باالختيار المهني التي يمر بهـا اإلنـسان،                
  يـن تلك التـكالً مختلفاً عـرحلة المراهقة تأخذ شفمثالً محاولة أخذ القرارات المهنية المرتبطة بم
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  : وقد أوضح سوبر مراحل النمو المهني كما يلي،تؤخذ خالل مرحلة العمر المتوسطة
  
وتبدأ هذه المرحلة من الميالد وحتى سـن الرابعـة عـشر    : )Growth Stage( مرحلة النمو -1

في البيت والمدرسة مستخدماً الخيـال      ويتطور مفهوم الذات في هذه المرحلة من خالل وجود الفرد           
  : هذه المرحلة إلى" سوبر" وقد قسم  .في هذه المرحلة

  
  .  يسيطر عليها الحاجات والخيال) سنوات10-4(مرحلة الخيال   . أ 
 . ، المسيطر هنا الرغبات الخاصة باألهداف واألنشطة) سنة12 -11(مرحلة االهتمامات  . ب 

رات وزن أكثر ومتطلبات التـدريب الـوظيفي   حيث تعطي القد ) سنة14-13(مرحلة القدرة     .ج 
 . مأخوذة في اإلعتبار

 
   Exploration stage)(مرحلة االستكشاف. 2
  

الخصائص الرئيسية لهذه المرحلة اختبار الذات، االكتشاف المهني في المدرسة،           سنة) 24-15(من  
  . نشاطات الفرد في أوقات الفراغ والمحاولة

  
  : المراحل الفرعية

  
 سنة تقوم على الحاجات واالهتمـام والقـدرات   )17-15(المبدئية أو التجريبية من  المرحلة    . أ 

والقيم والفرص ولكنها تؤخذ باإلعتبار واالختبار التجريبي ثم القيام به في الخيال والمناقـشة    
 . من خالل الدورات للعملومن خالل خبرات أخرى

ي اهتمام أكثر بمجـرد دخـول        عوامل واقعية حقيقية تعط    ) سنة )21-18( مرحلة اإلنتقال    . ب 
 . الفرد عالم العمل

 سنة تقوم على االختبار المناسب والبدء بوظيفة ثـم          )24-22(مرحلة المحاولة أو التجريب       .ج 
 . الحصول عليها والقيام بها

  
  : (Establishment Stage)مرحلة التأسيس . 3
  

هنـاك  . كان دائم بالعمل سنة مجال عمل مناسب موجود والقيام بجهد للحصول على م  )44-25(من  
  ال وبجميع ـة ببعض التعديل أو االنتقـة المبكرة في هذه المرحلة مقرونـبعض المحاولة أو التجرب
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  . األحوال يمكن أن تبدأ هذه المرحلة بدون الحاجة إلى محاولة
  

  : المراحل الفرعية
  

ـ           )30-25(مرحلة المحاولة     .  أ م اختيـاره    سنة حيث من الممكن أن يكون مجال العمل الذي ت
غير مناسب ويمكن القيام بإجراء تغير أو اثنين قبل القيام بإيجاد وظيفة مناسـبة أو يمكـن                 

  . إتباع  نمط قائم على سلسلة من الوظائف غير المرتبطة بمجال العمل
 سنة بعد أن يتضح نمط المهنة تبذل الجهود لتثبيتها أو اسـتقرارها             44 : 31مرحلة الثبات    .  ب

 . ي عالم العملوتطوير مكان آمن ف

  
  : )Maintenance Stage(مرحلة البقاء . 4
  

 سنة المكان في مجال العمل يكون محقق وال يحتـاج إلـى جهـود لبنـاءه وهنـاك               )64-45(من  
  . استمرارية على امتداد خطوط التأسيس

  
  : (Decline Stage)مرحلة اإلنحدار أو األفول . 5
  

و أن القوى العقلية والجسدية تنحدر ونشاط العمـل         سنة فما فوق خصائص هذه المرحلة ه       )65(من  
من الممكن أن يكون هناك مشاركة اختياريـة  :  يتوقف ويتم تطوير أدوار جديدة أولها  ،يتغير تدريجياً 

. وثانياً المالحظ أو المرشد حيث تظهر الحاجة إلى اإلرشاد لمساعدة الفرد علـى أداء أدوار جديـدة          
)Zunker 1994, Tolbort 1980 (   
  

  :نظرية جينزبرغ ورفاقه. 4.1.2
  
 وتأتي أهميتها من اشتراك مجموعـة       ،تعتبر هذه النظرية رائدة في مجال التوجيه واإلرشاد المهني         

 طبيـب   ، فمـنهم     في هذه النظرية   )Genzberg (جينزبرغ معمن اختصاصات مختلفة    من العلماء   
ماعي، وترى هـذه النظريـة أن        إضافة إلى أخصائي اجت    ، وأخصائي نفسي  ، وعالم اقتصادي  ،نفسي

االختيار المهني هو عملية نمو مستمرة ومتطورة تتميز بممارسات يقوم بها الفرد للتوفيق بين سماته               
  .الشخصية وإمكانياته، لتنتهي هذه العملية بالتوافق بين الرغبات والقرارات
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لـم الـنفس التطـوري    جينزبرغ ورفاقه بأن عملية االختيار المهني تأثرت بمفاهيم ع     وكذلك أضاف 
والنموذج الفرويدي لتطور الشخصية، وأن مرحلة المراهقة هي المرحلة أألكثر تأثيراً فـي عمليـة               

  .النمو المهني ووصفوها بالعاصفة والخطرة
  

  :وتحدثت النظرية عن ثالثة فترات للنمو المهني هي
  

  .الفترة التخيلية . 1
 .الفترة التجريبية . 2

 .الفترة الواقعية . 3

  
حددها بشكل أسرع كلما وصل إلـى عمليـة    وية إلى أنه كلما تعرف الفرد على قدراته     وتشير النظر 

  . االختيار المهني بشكل أفضل وأسرع
    

  :ومن أهم الفرضيات التي قامت عليها النظرية
  

  .أن عملية االختيار والنمو المهني عملية مستمرة ودائمة -1
 .ناعة والقرارات المهنيةالتوجه نحو القيم يعطي وزناً وله دور في الرضا والق -2

 . دخل األسرة وقيم الوالدينأهمهاالمعيقات  -3

 .التفاؤل بدالً من التسوية بمعنى إيجاد عمل مناسب بعد عملية مستمرة وتبذل له جهود دائمة -4

إن فكرة عدم إمكانية الرجوع عن المهنة لم تعد صالحة والتحدي األساسـي الـذي يواجـه       -5
. تطوير إستراتيجية تجعـل الخيـارات أمامـه مفتوحـة         الشاب خالل مرحلة المراهقة هو      

)Osipow, 1983, Zunker, 1994( 

  
  :نظرية هوالند. 5.1.2

  
 المهني التي ناقشت موضوع األنمـاط الشخـصية واالختيـار    وتعتبر هذه النظرية من نظريات النم  

النفس في جامعة    أستاذ علم    )Holland (المهني وتوافقها مع البيئات المهنية، وصاحبها جون هوالند       
حيـث أكـدت علـى أن       ،  )1959(وقدمها في العـام     . جونز بكنز في الواليات المتحدة األمريكية     

الشخصية هي نتيجة لتفاعل العوامل الوراثية والعوامل البيئية وهناك أيضاً فروقـاً واضـحة عنـد                 
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ـ      ،)Holland,1977(األفراد في توجهاتهم المهنية      ارات المهنيـة أن     ويشير هوالند في كتابه االختي
  :النظرية تزودنا بالمعلومات حوال ثالثة أسئلة هي

  
ما هي صفات الشخصية والبيئية التي تعود لالقتناع باتخاذ قرار حول العمل أو عدم القدرة                 -1

  على اتخاذ قرار؟
 .ما هي مواصفات بيئة  العمل التي تقود إلى التوازن في العمل -2

لذين يواجهون صعوبات في المهنة عندما ال تتوافـق         ما هي الطرق الفعالة لمساعدة الناس ا       -3
 الصفات الشخصية مع بيئة العمل؟

  
  :فرضيات النظرية .1.5.1.2

  
، المغـامر،   يالـواقعي، االجتمـاع   (يصنف األفراد حسب واحد من األنماط الشخصية الستة وهي          

وعات  ويوصف كل نمط بأنه عبارة عن تلخيص لما نعرفه في المجم           ،)التقليدي، االستقصائي، الفني  
المهنية المحددة، وأنه أي النمط نتاج لتفاعل ظواهر عن طريق تعدد القوى الحضارية والشخـصية               

  .بما فيها نظير األشياء المتماثلة والصفات البيولوجية المتوارثة، والطبقة االجتماعية، والثقافة
  

  :)Holland,1977 (نظريةالوفيما يلي الفرضيات التي تضمنتها 
  

ير في تفضيله لبعض األنـشطة عـن األخـرى والتـي تـصبح       طريق الغ يتعلم الفرد عن     -1
  .اهتمامات قوية تقوده إلى مجموعات خاصة تنافسية

 إلى التفكير واإلدراك    ه  خلق نزعة أو استعداد شخصي خاص يقود      إن اهتمام الفرد وتنافسه ي     -2
 .ثم التصرف بطريقة خاصة

ط معين في الشخصية، وكل بيئـة  سيطر عليها من قبل نم ي بيئات مهنية وكل بيئة      يوجد ست  -3
بمعنـى  . منمطة بوضع فيزيائي خاص، فمثالً البيئة الواقعية محكومة لألنماط الواقعية للناس   

أن السمات الشخصية للنمط الواقعي يفرض وجود بيئة مهنية تنسجم مع سمات الشخـصية              
 .للنمط الواقعي لدى األفراد

ا مهاراتهم وقدراتهم ويعبروا عـن اتجاهـاتهم        األفراد يبحثون عن البيئة التي تجعلهم يدربو       -4
وقيمهم ليأخذوا أدواراً معقولة فمثالً األنماط الواقعية هنا تبحث عن بيئة واقعية بمعنـى أن               
األفراد يتجهون إلى البيئة التي تتوفر فيها ما يشبع حاجاتهم النفسية واالجتماعية لمتطلبـات              

 .المهنة التي سيختارونها
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ريق التفاعل بين الشخص والبيئة، ونتيجة لهذا التفاعل يمكـن التنبـؤ            السلوك يتحدد عن ط    -5
 .بالنتائج للنمط في شخصيته

  
أهمية معرفة الذات في تشكيل الهوية المهنية والقـرار المهنـي    ) Holland,1997(هوالند  ويوضح  

  :بضرورة معرفة الفرد لذاته عبر وسائل متعددة هي
  

قتها بالمهنة التي سيختارها، فمثالً إذا كانـت مهنـة          معرفته نقاط القوة والضعف لديه وعال      -1
العمل ليالً والفرد ال يرغب في العمل بالليل فعليه أن يدرك ذلـك فـي ذاتـه            الطب تتطلب   

  .لوجود هذا األمر في نمط شخصيته
 ومن متطلبات معرفة الذات عند هوالنـد أن يتعـرف            المعرفة بالمهن المحيطة ببيئة الفرد     -2

 .المهن الموجودة في بيئتهالفرد على أنواع 

 ويرى هوالند دور الضغوط االجتماعية في المعيقات التي توضع أمام         : الضغوط االجتماعية  -3
الفرد وعليه إدراكه لها والعمل على التعامل معها من أجل اتخاذ القرار المناسب وخاصـة               

 .تأثيرات الوالدين

ذات لدى الفرد بطبيعة الفرص      تتطلب معرفة ال   يثح:  فرص الموجودة للمهن في المجتمع    ال -4
 .في المهنة التي سيختارهاالموجودة للعمل ومدى إمكانية التطور 

  
على أن األفراد الذين يتلقون معلومات حول المهـن الموجـودة فـي      ) Holland(كذلك أكد هوالند    

يـار  بيئتهم ومعلومات حول ذاتهم يصبح لديهم فرصة أكثر إيجابية في اتخاذ قرارات مـستقبلية الخت   
أننـا   ويرى هوالند    .بالمقارنة مع أولئك الذين ال يمتلكون معلومات عن المهن أو حول ذاتهم           المهنة  

ـ          يمكن أن نصنف األشخاص على أساس شبههم بنمط        ن ا أو أكثر من أنماط الشخـصية، وكلمـا ك
ك جهـة والـسلو  هاً لذلك النمط في سماته الشخصية من      يالتشابه الشخصي لنمط معين كبيراً كان شب      
  )1999غرايبة،  (.المرافق لذلك النمط المهني من جهة أخرى

  
ألنماط البيئية الخاصة بهوالند والتأثيرات البيئية هـو أن األفـراد يـتم           لالمفهوم األساسي    ويوضح  

على وقد أكد هوالند     .جذبهم إلى دور معين للبيئة المهنية تلبي متطلبات الشخصية وتزودهم بالرضا          
 فـي    بحيث أن كل نمـط     ، األنماط الشخصية واألنماط المهنية أو البيئات المهنية       فكرة المزاوجة بين  

 وإن هذا التوافق يجعل الفـرد قـادراً         ،يقابله بيئة مهنية مناسبة لذلك النمط في الشخصية        الشخصية
على اتخاذ قرار إيجابي فيما يتعلق بمشكالته المهنية مـن حيـث االختيـار المهنـي واالسـتقرار                  
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 هوالنـد بفكـرة هـذه    تـى ولكن كيف أ). 2007رواشدة،  (،)Zunker, 1994( االنجازووالتحصيل 
   األنماط والبيئات؟

  
فمن خالل األبحاث والدراسات التراكمية التي قام بها هوالند توصل إلى أن البيئة تتضمن صـفات                 

ها، وخصائص معينة تعكس طبيعة أعضائها وأن مالمح هذه البيئة تعكس الصفات النمطية ألعـضائ             
نستطيع أن نستنتج طبيعة المنـاخ والجـو   فإذا عرفنا نوعية الناس في مجموعة معينة أو بيئة معينة         

الذي توجد فيه الجماعة فمثالً مكتب مليء بالمهندسين يتوقع أن يختلف الجو فيه عن مكتب ملـيء                  
نمـاط  يهـا فاأل  بالمحاسبين وكذلك فإن األنماط الشخصية لألفراد تعكس طبيعة البيئة التي يعيشون ف           

ـ الشخصية والبيئات المهنية تشتركان في بناء واحد مشترك فالتزاوج بين األفراد والبيئـات          ستطيع ن
بالنتائج أي أننا نستطيع التنبؤ ماذا سيحدث عندما يوضع شخص معـين فـي بيئـة    من خالله التنبؤ    

التشكيالت المناسبة  معينة، من خالل تصنيف الشخص وبيئته باصطالح األنماط والبيئات، ومراجعة           
الكتشاف التطابق وعدم التطابق، فمثالً التفاعل بين النمط التقليدي والبيئة التقليدية يتوقـع أن ينـتج                

 Holland, 1973- Osipow.(واالتزان الـوظيفي اإلقناع واإلنجاز عنه عدد من المخرجات مثل 

1983 (  
  

  األنماط الشخصية الستة التي أشار إليها هوالند . 6.1.2
  
  :كما يلي األنماط الستة التي أشار إليها هوالند )Osipow, 1973(خص ل
  

  : (Social Type)النمط االجتماعي  .1.6.1.2
  

لنمط النشاطات لمرتبطة باآلخرين، والتي تؤكد على المساعدة وتقديم المعونة، ويرغـب          يفضل هذا ا  
  :راد في هذا النمط ويتميز األفالمساندب ويعبر عنه في التطور ويهتم بالنشاطات األكاديمية

  

  .يتفاعلون مع البيئة عن طريق استخدام مهارات االتصال مع اآلخرين -
 .لديهم قدرة على التفاعل االجتماعي -

 .يفضلون الوظائف التربوية والعالجية والدينية -

 .لديهم اهتمام  بالمشكالت االجتماعية -

 .ال يفضلون المهارات الجسمية أو المشكالت العقلية المعقدة -

 . تقبل لذواتهملديهم -
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 .لديهم مرونة في التعامل مع األشياء -

 .يتحملون المسؤولية -
  

  : (Realistic Type)النمط الواقعي .2.6.1.2
  

نظمة اليدوية للمواضيع واألدوات واألجهزة، ويعبر عنـه بـالحركي، ويفتقـر            يفضل هذا النمط األ   
  :ألفراد في هذا النمطللتفاعالت الشخصية، ويفضلون مهن الميكانيك والهندسة والزراعة، ويتميز ا

  
  .ةسمع البيئة بطريقة موضوعية ومحسويتعاملون  -
 .ال يفضلون األنشطة التي تتطلب استخدام مهارات اجتماعية -

 .وماديينمستقرين انفعالياً  -

 .يتسمون بأنهم ذكوريون -

 .يدركون أنفسهم كأقوياء -
  

  : Enterprising Type)(النمط المغامر. 3.6.1.2
  

اطات المرتبطة بالمعالجة اليدوية في مجـال الـربح االقتـصادي واألهـداف       ذا النمط النش  يفضل ه 
  :المنظمة، ويعبر عنه باإلقناعي، ويتميز األفراد في هذا النمط

  
  .يتفاعلون مع البيئة عن طريق ممارسة أنشطة تتيح لهم التعبير عن المغامرة -
 .لديهم حب السيطرة -

 .اندفاعيين -

 .لديهم قدرة على اإلقناع -

 .ة بالنفسلديهم ثق -

 .لديهم تقبل لذواتهم -

 .يتصفون بالجرأة -
  

  : )Conventional Type( النمط التقليدي .4.6.1.2
  

يتصف هذا النمط بالنشاطات التي تهتم باألوامر واألنظمة والقوانين، ويعبر عنه بالمطيع إضافة إلى              
  :بما يلياألنشطة التي تؤدي إلى االستحسان االجتماعي ويتميز األفراد في هذا النمط 
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  .يتعاملون مع المواقف بشكل روتيني وتقليدي -
 .يتصفون بالنظام والترتيب -

 .ال يوجد لديهم مرونة -

 .يلتزمون باألنظمة والتعليمات -

 .لديهم قدرة على ضبط النفس -

 .يكرهون الغموض والحرية والنشاطات الالمنهجية -

 .متطورة في النشاطات الكتابيةم قدرته -
  

 : )Investigative Type( النمط االستقصائي .5.6.1.2
  

يتصف هذا النمط باألنشطة الفيزيائية والبيولوجية والدراسات العلمية، يتجه إلى التحليـل والتفكيـر              
  :ويعبر عنه بالعقلي، ويتميز األفراد في هذا النمط بما يلي

  
  .يتفاعلون مع البيئة عن طريق استخدام الذكاء -
 .يميلون إلى استخدام األفكار -

 .يةيفضلون المهام النظر -

 .يحاولون تجنب المواقف االجتماعية -

 .ذكوريون -

 .مثابرون -

 .يميلون إلى العزلة -

 .إنجازهم في المجاالت العلمية واألكاديمية -

 .ال يصلحون للوظائف القيادية -
  

 : Artistic Type)(لنمط الفني  ا .6.6.1.2
  

ويعبـر  يفضل هذا النمط األنشطة الالنظامية ويفضل الغموض ويتجه إلى الوظائف التي تكون فنية              
  :عنه بالجمالي، ويتميز األفراد في هذا النمط بما يلي

  
  .عن طريق اإلبداع الفنييتفاعلون مع البيئة  -
 .يعتمدون على انطباعاتهم وتخيالتهم الذاتية في البحث عن حلول للمشاكل -
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 . الذكوريةاألدواءأو ال يحبون األنشطة الرجولية  -

 .يعبرون عن أنفسهم عن طريق األدب والفن -

 .لديهم قدرة على ضبط الذاتليس  -

 .يرون أنفسهم بأنهم غير اجتماعيين -

 .حساسون -

 .خياليون -
  

  البيئات المهنية التي تقابل األنماط الشخصية. 7.1.2
  

 البيئات المهنية التي تقابـل األنمـاط   )Hays 1968, Zunker 1994, Churchill, 2006(لخص 
  :الشخصية بما يلي

  
  :)Social Environment( البيئة االجتماعية . 1.7.1.2

   
تتطلب هذه البيئة القدرة على تعديل وتفسير السلوك اإلنساني والرغبة في االهتمـام والتعامـل مـع       
اآلخرين، وتوفر هذه البيئة فرصة لألفراد لتقديم المساعدة واالهتمـام وتعلـيم اآلخـرين، وتعـزز                

للمساعدة والعمـل االجتمـاعي وفهـم       رات االجتماعية، ويميل األفراد لفهم أنفسهم باهتمامهم        المها
اآلخرين، ومن األماكن المناسبة للعمل في هذه البيئة المؤسسات التعليمية والمؤسـسات االجتماعيـة    

التعليم، والتعليم الجامعي، والطب، والتمريض، والخدمة      لهذه البيئة   والطبية، ومن الوظائف المناسبة     
  .االجتماعية

  
  : ) (Realistic Environmentالبيئة الواقعية  .2.7.1.2

  
الجسدية والمهارات الميكانيكية إضافة إلى الجهد البدني الواضح، وتقـدم  وتتطلب هذه البيئة األنشطة  

ها، وتبعدهم عما يكرهـون مـن       نهذه البيئة لألفراد إمكانية إظهار كفاءاتهم في النشاطات التي يحبو         
   .كفاءات غير مالءمة في العالقات االجتماعية

  
 ومن األماكن المناسبة للعمل     المخالطةة هذه البيئة أنها توفر االنسجام والنشاطات العملية وعدم          وميز

وظـائف فمنهـا    في هذه البيئة محطة بنزين، محل ميكانيكي، مزرعة، شركة مقاوالت بناء، أمـا ال             
  .، مهندس ميكانيكي، كهربائي، خياطجارن
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  : ) (Enterprising Environmentالبيئة المغامرة  .3.7.1.2
  

 وتتطلب هذه البيئة مهارات لفظية، وقدرة على إقناع اآلخرين، وهذه البيئة تفرض وتعزز المعالجـة              
المنظمة والعمل بقواعد القيادة وتقدير القوة والمسؤولية، وكذلك تساعد هـذه      اليدوية لتحقيق األهداف    

لعمل في هذه البيئة مكتـب عقـار،        ناسبة ل مالبيئة في تعزيزها للطموح لدى األفراد، ومن األماكن ال        
ومن الوظـائف المناسـبة      .شركة دعاية وإعالن، مكاتب محاماة، مكان بيع سيارات، إدارة مبيعات         

  .مندوب مبيعات، محامي، عالقات عامة، مدير فندق، سياسي، موظف في شركة سياحية
  

  :) Conventional Environment(البيئة التقليدية  .4.7.1.2
  

 دالبيئة تعامل منتظم وروتيني مع المعلومات اللفظية واألرقام، وتشجع هذه البيئة األفرا           وتتطلب هذه   
مر ونظام المعالجات اليدوية للمعلومـات، يحبـون        على إيجاد أنفسهم بالنشاطات ذات العالقة باألوا      

، ومـن   األوامر كما أنها تعمل على توفير الوعي والقدرة على التأثير والدقة وضبط النفس ألفرادها             
األماكن المناسبة للعمل في هذه البيئة بنك، شركة محاسبة، مكتب بريد، غرفـة ملفـات، أرشـيف،                

  .سكرتارية، ومن الوظائف المناسبة محاسب، سكرتيرة، أعمال كتابية
  

  : (Mental Environment)البيئة العقلية .  5.7.1.2
  

العمل مع األفكار واألشـياء ولـيس مـع         وتتطلب هذه البيئة استخدام القدرات المجردة واإلبداعية و       
الناس، وتهتم هذه البيئة بالنظام والدراسات اإلبداعية في الفيزياء والبيولوجيا، كما تهتم فـي التعامـل          

المهـن  ومـن   .مع المفاهيم النظرية وتوفر هذه البيئة ألفرادها القدرة على التحليل والدقة والعقالنيـة  
  . كيميائي، مبرمج كمبيوتر، فني مختبرالمناسبة عالم بيولوجي، فيزيائي،

  
  : (Artistic Environment)البيئة الفنية .6.7.1.2

  
البيئة االستخدام اإلبداعي والحدس والعاطفة إضافة إلى االعتماد على المعايير الذاتية في            تتطلب هذه   

ـ   الحكم على األشياء، وتوفر هذه البيئة ألفرادها الحرية والنـشاطات            ن األمـاكن   الالمنهجيـة، وم
ديو، مراكز الفنون، أما الوظـائف المناسـبة فمنهـا          والمناسبة  للعمل في هذه البيئة المسرح، االست       

  .مطرب، مخرج تلفزيوني، مؤلف أغاني، عازف موسيقي
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ويرى هوالند أن الفرد يبحث عن البيئة المهنية التي تـتالءم مـع نمـط الشخـصية فمـن خـالل        
ة التي تعمـل  نوتكون متوفرة في الفرد فإنه يقوم بالبحث عن المه    ط  المواصفات التي تميز بها كل نم     

على تلبية حاجات الفرد النفسية واالجتماعية وتكون من خالل البيئة المهنية المناسبة، فمثالً الشخص              
ئة المهنية التي ستلبي له حاجاته فـي الـنمط          الذي يتوفر فيه النمط االجتماعي فإنه سيبحث عن البي        

إذا كان مثالً أصحاب النمط االجتماعي لديهم قدرة على التفاعل االجتماعي فإن البيئـة              االجتماعي ف 
  .والبيئاتالتي تلبي لهم ذلك هي البيئة االجتماعية وهكذا في باقي األنماط 

  
 أحد األنماط السابقة في الشخصية فإنه سيذهب إلى اتخاذ القـرار            وضحوكذلك يرى هوالند أنه إذا      

. مع نمط الشخـصية ب سب مع هذا النمط وذلك للدخول في البيئة المهنية التي تتناس       المهني الذي يتنا  
)Rosenberg and Smith, 1987(   
  

هـي أحـد مظـاهر    أن نظريته تقوم على أن األنماط المهنيـة  ) Holland 1997(ويشير هوالند 
اختيـار  ل مالمح الشخصية الخاصة بهم، وإن الشخصية وأنه يمكن وصف شخصية أي فرد من خال 

المهنة هو تعبير عن الشخصية وذلك لتحديد األنماط المهنية وإن المقارنة بـين الشخـصية وإدراك                
  .العمل أو المهنة وعملية القبول أو الرفض تعتبر عامل رئيسي محدد الختيار المهنة

  
  هوالنـد بـالنمط الشخـصي      هل المهني يشكل ما يسمي    ولذلك فإن مالءمة نظرة الفرد لذاته والتفضي      

لفرد واالسـتجابة لمتطلبـات     الظاهري وهو عملية متطورة شكلت من خالل الوراثة وتاريخ حياة ا          
 ، ولذلك فإن الشخص عندما يختار مهنته فإنه يختارها بناء على النمط الشخـصي الظـاهري               ،البيئة

ـ             فإذا طور الفرد نمطاً قوياً فإن        نمط الرضا محتمل في التوافق مـع البيئـة المهنيـة، وإذا كـان ال
  .)2007رواشدة،  ()Zunker, 1994( الشخصي الظاهري ضعيفاً فإن احتمالية الرضا تنخفض

  
ولتوضيح العالقة بين األنماط المهنية والبيئات المهنية قام هوالند بوضع مفاهيم أساسية توضح هـذه     

  ).Hollnd, 1997( )1.2(العالقة مثلها بالشكل السداسي المبين في الشكل 
  

) 1(ق هذا المفهوم على األنماط التي يكون فيها ترابط قوي كما فـي الـشكل                ينطب: االتفاق -1
رتباط النمط العقلي مع النمط الواقعي ونالحظ ارتباط النمط الفني مع الـنمط             إفمثالً نالحظ   

  .نالحظ الترابط مثالً بين النمط الفني والنمط العقليال االجتماعي بينما 
يئة، فالنمط االجتماعي يكون في بيئة اجتماعية والـنمط       بحيث يتطابق النمط مع الب    : التطابق -2

فنية والنمط الواقعي يكون في بيئة واقعية وهكذا، وبعكس ذلـك فـإن             الفني يكون في بيئة     
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التعارض يكون النمط للشخصية في بيئة مختلفة فالنمط االجتماعي يوجد في بيئة واقعيـة،              
 .والنمط المغامر يكون في بيئة عقلية

 فإذا كانت المسافة قصيرة دلت علـى تـشابه    ،)1( كما هي في الشكل      :ن األنماط المسافة بي  -3
 كبير بين النمطين كما في النمط العقلي والواقعي وإذا كانت المسافة بعيـدة دلـت تنـاقض              

 . وتعارض كما في النمط العقلي والنمط المغامر

  )2007رواشدة،  (للتفضيل المهنينموذج هوالند ): 1.2(شكل  
  

 يتعلق بتطبيقات نظرية هوالند في المجال التعليمي فإن النظرية تقترح استراتيجيات جديدة من              وفيما
يد الطالب بتجارب ومعلومات للتعرف على نمط شخصيته        تقوم على تزو   المهني   كالسلوأجل تطوير   

  .من خالل األنماط الشخصية الستة والبيئات المهنية الستة مما يزود الطالب بمعلومات عن ذاته
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شاملة للتطبيق في المدارس للصف العاشر عندما يريـد التوجـه الختيـار الفـرع              وتعتبر النظرية   
  .األكاديمي للصف األول ثانوي

  
 مساعدتهم اختيار التخصص األكاديمي في      الب الجامعي في مساعدته   وكذلك تعتبر النظرية مفيدة للط    
  .السنة األولى من دخوله الجامعة

  
لنظرية في تصميم برامج في اإلرشاد أو التوجيـه المهنـي لتوضـح أهميـة               يمكن االستفادة من ا   و

 في الكشف عن التفضيالت المهنية لدى األفراد في أماكن مختلفة مـن         المقاييس التي تساعد  استخدام  
  .تواجدهم

  
من خالل استعراض الخلفية النظرية يرى الباحث أهمية التوجيه واإلرشاد المهنـي فـي مـساعدة                

عملية االختيار المهني وأثرها في النمو المهني لدى الفرد من خالل المراحـل العمريـة              األفراد في   
  .مر بها ابتداء من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الجامعية وما بعدهاالمختلفة التي ي

  
كما يرى الباحث أهمية العوامل الوراثية وتفاعلها مع البيئة في بلـورة االتجاهـات المهنيـة فـي                  

حيث يتم بلورتها من العوامل الوراثية الجينية التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء ومن خـالل  المستقبل ب 
اً المهن التي يتعايش معها، إضـافة       دالعوامل البيئة التي يعيشها الفرد منذ طفولته وحتى شبابه وتحدي         

سـتناد إلـى   إلى توظيف مهارة الوعي للذات التي تساعد الفرد في اتخاذ قرارات مهنية صحيحة باال   
  .معرفة الفرد بذاته عن طريق المعلومات التي يجمعها الفرد والتي تتعلق بالمهنة التي يبحث عنها

  
  سابقة الدراسات ال  2.2

  
وجهود متعددة لباحثين ومنظرين بحثت في موضوع األنماط الشخصية واالختيار  سابقة دراساتٌ

  :ث هيالمهني وقد أمكن تقسيم هذه الدراسات إلى محاور ثال
  

 مـن   لدى طلبة الجامعات  دراسات تناولت بعض األنماط الشخصية المهنية       : المحور األول . 1.2.2
  :حيث االختصاص

  
  ة عند هوالند، ـخصية بالبيئات المهنيـالشحول عالقة األنماط ) Chang, 1973(ففي دراسة شانغ 
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 ولتحقيـق  ، التـي تناسـبه  نيةهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين نمط الشخصية والبيئة المه     
طالباً وطالبة من طلبة إحدى الكليـات فـي أمريكـا    ) 156(اختار الباحث عينة من    الدراسة   أهداف

واستخدم الباحث قائمة التفضيل لهوالند التي تقيس األنماط الشخصية وتوافقها مع البيئات المهنيـة،              
إلـى  اسب نمط الشخصية لديهم، إضـافة  توصلت الدراسة إلى أن األفراد يبحثون عن المهنة التي تن     

  .دعمها في توافق األنماط الشخصية مع البيئات المهنية في نظرية هوالند
  

هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الميول المهنيـة وبعـض      ) 1976 ،الدسوقي(وفي دراسة أجراها    
راسة لطلبة المدارس   مجتمع الد  واالنطوائية، واختار الباحث     ةسمات الشخصية االنبساطية واالنفتاحي   

طالباً وطالبـة، ولتحقيـق أهـداف       ) 326(في الثانوية العامة في دولة السودان، وتكونت العينة من          
وتوصلت نتائج الدراسة إلـى وجـود        . للميول المهنية  )Koder(كودربار  الدراسة طبق الباحث اخت   

يدية والواقعية وعالقة إيجابية بـين  بين بيئة االنطوائية والبيئة التقلعالقة إيجابية ذات داللة إحصائية    
  .بيئة االنبساطية والبيئة االجتماعية ووجود عالقة إيجابية بين بيئة االنفتاحية والبيئة الفنية

  
حول التفضيل المهني هدفت إلى الكشف عن األنمـاط الشخـصية           ) 1978 ،مرسي(دراسة  أما في   

 طالباً وطالبة مـن  )632(ار الباحث عينة من ومقارنتها بالميول المهنية ولتحقيق أهداف الدراسة اخت     
م الباحث بتطبيق مقياس هوالنـد     اطالباً وطالبة من الجنسية المصرية، وق     ) 349(الجنسية السعودية و  

للتفضيل المهني، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق لدى الطلبة المصريين الذكور فـي كـل مـن          
أمـا الطلبـة الـسعوديون       .العقلي والنمط الواقعي  في النمط   األنماط الشخصية والتفضيالت المهنية     

 فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق لدى الذكور في كل من األنماط الشخصية والتفضيالت المهنيـة               
  .العقليفي النمط االجتماعي والنمط 

  
فـي المـرحلتين األساسـية والـدنيا،        حول األنماط الشخصية لألطفال     ) 1980 ،مناع(وفي دراسة   
طالبـاً  ) 1200(باحث قائمة الميول المهنية التي صممها دريس وموش، وكانت العينة من    واستخدم ال 

 قراءة الموضوعات العلمية     نحو وتوصلت نتائج الدراسة أن ميل األطفال      .وطالبة من مدارس عمان   
واختيار الصحف يزداد مع ازدياد العمر، أما األنماط المهنية فتطور وتزداد مع المهن التـي تتـسم                 

أن اإلناث يملن إلى المهن التـي تتعلـق بـالنمط    ثارة، أما الفروق بين الجنسين فأظهرت النتائج     باإل
  .االجتماعي في حين يميل الذكور إلى المهن التي تتعلق بالنمط المغامر والنمط الواقعي

  
دراسة حول تكييف مقياس هوالند في التفضيل المهني وتطبيقـه علـى            ) 1982 ،الحواري(وأجرى  

الـصف الثالـث   من طلبة الصف الثالث ثانوي في مدينة إربد، تكون مجتمع الدراسة من طلبة   عينة  
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طالباً وطالبة من مجتمع الدراسة البالغ      ) 454(الثانوي في مدينة إربد، واختار الباحث عينة الدراسة         
  بالنسبة طالباً وطالبة وأظهرت نتائج الدراسة أن أداء طلبة الفرع العلمي كان أعلى           ) 4000(عددهم  

وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن أداء طلبة الفرع األدبي كان           .لألنماط العقلي واالجتماعي والواقعي   
  . للنمط الواقعيأعلى بالنسبة للبيئة االجتماعية، أما طلبة الفرع الصناعي فكان أعلى بالنسبة

  
ز طلبـة الجامعـة     في دراسة أخرى حول األنماط الشخصية التي تمي       ) 1985 ،الشحروري(وبينت  

األردنية في تخصصات مختلفة هدفت إلى الكشف عن السمات الشخصية المهنية المختلفة التي تميز              
 طالباً وطالبة من طلبـة الجامعـة،   )470(طلية الجامعة األردنية، واختارت الباحثة عينة مكونة من   

رت الباحثة ثالث بيئـات     ل للشخصية، واختا  بار كام داف الدراسة استخدمت الباحثة اختب    ولتحقيق أه 
مهنية وفق نظرية هوالند وهي البيئة الواقعية ممثلة بكلية الهندسة، والبيئة االجتماعية ممثلة بكليـة               

وأظهرت نتائج الدراسـة إلـى أن طلبـة          .المغامرة ممثلة بكلية الحقوق   الطب والتمريض، والبيئة    
ز الطالب بالدهاء والحيلة، أما طلبة كليـة  أما طلبة كلية الهندسة فتمي   الحقوق غير متوترين وهادئين،     

يجابية  واالستقاللية، كما أظهرت النتائج وجود عالقة إ       لتحفظالطب فتميز الطالب بالتوتر والنشاط وا     
  .ة عليهابين التخصص والبيئة المقاس

  
حول الخصائص الشخصية للممرضين، واختار الباحـث       ) ,Stewart 1987(ستيوارت  وفي دراسة   
ممن يعانين من   ممرضة  ) 58(ن طلبة التمريض اإلناث، تكونت المجموعة األولى من         مجموعتين م 

ممن يعانين من توتر بدرجة منخفضة، واستخدم الباحـث اسـتبانة مـن    ) 83(توتر بدرجة عالية و    
تصميمه إضافة إلى قائمة التفضيل المهني لهوالند، وأظهرت نتائج الدراسـة إلـى أن الممرضـات          

، وأكثر  ن توتر منخفض أكثر استقراراً عاطفياً وأكثر هدوءاً وأكثر تحمالً للمسؤولية          اللواتي يعانين م  
  . النمط الفنيثمللنمط االجتماعي تكيفاً ومرحاً، وحصلن على درجة عالية بالنسبة 

  
فقد قام بدراسة حول األنماط الشخصية المهنية لدى الطلبة الجامعيين،          ) Abusall,1990(بسال  أأما  

) 219(لكشف عن العالقة بين األنماط الشخصية والبيئات المهنية على عينة مكونة مـن          هدفت إلى ا  
طالباً وطالبة من جامعة بنسلفيا في أمريكا، واستخدم الباحث مقياس هوالند فـي التفـضيل المهنـي     

 في السمات الشخصية وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بـين البيئـة             )بروجرمابرز(وقائمة  
شخصية الحسية من جهة وبين البيئة االجتماعيـة ونمـط الشخـصية االنبـساطية              ية ونمط ال  الواقع

  .والحدسية من جهة أخرى، وهي عالقة ذات داللة إحصائية لدى الذكور واإلناث
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دراسة لمعرفة مدى توافق الميول المهنية المقاسة لطلبة المرحلة الجامعية          ) 1993 ،شرعة(وأجرى  
ية، وكان المجتمع الدراسي طلبة جامعة مؤتة، واختار الباحث عينة الدراسة           مع تخصصاتهم األكاديم  

 من طلبة كلية اآلداب والعلوم، ولتحقيق أهداف الدراسة اسـتخدم الباحـث             طالباً وطالبة ) 259(من  
مقياس هوالند في التفضيل المهني، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية                

 لـنمط اآلداب وكلية العلوم في النمط االجتماعي والفني لصالح كليـة اآلداب، أمـا ا             بين طلبة كلية    
وكذلك أظهرت نتائج الدراسة إلى وجـود فـروق ذات           .الواقعي والتقليدي فكان لصالح كلية العلوم     

داللة إحصائية بين كل من الذكور واإلناث في النمط االجتماعي لصالح اإلنـاث والـنمط الـواقعي         
  .كورلصالح الذ

  
مقياس هوالند وكامبل للميول المهنية علـى       بإجراء دراسة بعد تعديل على      ) 1994 ،خويلة(وقامت  

طلبة المرحلة الثانوية في األردن، وكان المجتمع الدراسي طلبة الصفين األول ثانوي والتوجيهي في              
لدراسـة أن أداء    طالباً وطالبة، وأظهرت نتـائج ا     ) 454( عينة مكونة من     ة الباحث تاألردن، واختار 

لـنمط  علـى ا  ، وأداء طلبة الفرع األدبي عالية       للنمط العقلي طلبة الفرع العلمي كانت أعلى بالنسبة       
بينمـا تميـز   النمط الواقعي االجتماعي، أما أداء طلبة الفرع الزراعي والصناعي فكانت عالية على          

  . النمط التقليديأداء طلبة الفرع التجاري على
  

 هدفت للكشف عن عالقة نمط الشخصية الحسية واالختيار المهني لدى           )1995 ،رفوع(وفي دراسة   
واستخدم ) 253(في الذكور واإلناث    ثانوي المهني واختار الباحث عينة الدراسة       طلبة الصف الثاني    

الباحث لتحقيق أهداف الدراسة قائمة هوالند في التفضيل المهني وأظهرت نتـائج الدراسـة وجـود       
ي اختيارات الجنسين في المهن الواقعية والتقليدية والفنية وكانـت الفـروق فـي            فروق ذات داللة ف   

  .فيما المهن الفنية كانت لصالح اإلناث في النمط الفنيالنمط الواقعي والتقليدي لصالح الذكور 
  

دراسة هدفت إلى التعرف على عالقة اإلدراك الذاتي لنمط الشخصية          ) John,1996(وأجرى جون   
استبانة من تطويره حول أثـر اإلدراك الـذاتي         تخصص الجامعي وقد استخدم الباحث      في اختيار ال  

 )Memphis(طالباً وطالبة في جامعـة    ) 540(ار المهني، وكانت عينة الدراسة من       يوعالقته باالخت 
وتوصلت الدراسة إلى دعم أثر اإلدراك الذاتي في نمط الشخصية في التوجه إلـى البيئـة المهنيـة                  

  .مط الشخصيةالمناسبة لن
  

دراسة تحليلية هدفت إلى الكشف عن العالقة  )Larsoni, et.al, 2002 (وآخرونوأجرى الرسون 
علـى  العوامل الخمس الكبرى فـي الشخـصية آليزنـك    بين أنماط الشخصية المهنية لدى هوالند و 
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المهنيـة  أظهرت الدراسة وجود ارتباط قوي بين األنماط ) 24(مجموعة من الدراسات السابقة بلغت    
، مع عامل اإلقنـاع   الخمس الكبرى وهي النمط الفني مع عامل االنفتاحية، والنمط المغامر           امل  والعو

  .والنمط االجتماعي مع عامل االنبساطية، أما النمط العقلي فكان مع عامل االنفتاحية
  

 بـين هدفت إلى فحـص العالقـة    )Staggs, et.al, 2003 (وآخرونستيجز، وفي دراسة قام بها 
) 200(االهتمامات المهنية والشخصية على عينة من الطلبة الجامعيين واختار الباحث عينـة مـن               

، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث قائمـة هوالنـد فـي التفـضيل المهنـي      طالباً وطالبة في والية ايوا 
رة وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباط بين النمط المغامر واالجتماعي مـع البيئـة المهنيـة المغـام           
  .واالجتماعية ووجود ارتباط بين الطيبة والنمط االجتماعي واالنفتاح بين النمط الفني والنمط العقلي

  
الشخـصية التـي يجـب أن تتـوفر فـي      حول األنماط ) Brink,1989(وفي دراسة أجراها برنك  

مـديراً ممـن    ) 34(السكرتيرة من وجهة نظر المدراء لبعض المؤسسات واختار الباحث عينة من            
لديهم سكرتيرات، واختار الباحث مقياس هوالند كأداة للدراسة، وتوصلت نتـائج الدراسـة إلـى أن     

، أما النمط الفنـي فكـان بدرجـة         المدراء يفضلون النمط التقليدي والنمط االجتماعي بدرجة عالية       
  .منخفضة

  
لـب فـي   تضمنت فرضـية أن الطا  )Osipowi, et.al, 1996(دراسة قام بها أوسيبو ورفاقه في و

الستة لهوالند والتي تناسب أحـد األنمـاط الـستة          الجامعة سيختار مهنة تقع ضمن البيئات المهنية        
 أطلق عليهم المقررون أما     للشخصية وللتحقق من هذه الفرضية اختار الباحث ثالث مستويات األول         

يـر متأكـدين    المقررون مبدئياً بينما أطلق على المـستوى الثالـث غ         المستوى الثاني فأطلق عليهم     
من اإلنـاث للمـستوى األول      ) 27(من الذكور و  ) 81(ألهدافهم التربوية، واختار الباحث عينة من       

مـن  ) 26(للمستوى الثالث   ، فيما تألفت العينة     من اإلناث للمستوى الثاني   ) 12(من الذكور و  ) 79(و
فضيل المهني، وكانـت    واستخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة قائمة هوالند للت        .إناث) 3(الذكور و 

  .نتائج الدراسة تشير إلى صحة الفرضية بأن الطالب يختار تخصصه بناء على خصائص شخصية
  

حـول الفـروق فـي الشخـصية       )Robert, et.al, 2003 ( وآخرونوفي دراسة قام بها روبرت
ل المهنـي  قائمـة التفـضي   وعالقتها باألنماط المهنية في نظرة هوالند ولتحقيق ذلك استخدم الباحث           

من الكلية، وتوصلت نتائج الدراسة إلـى وجـود         ) 126(لهوالند، واختار الباحث عينة الدراسة من       
ارتباط بين األنماط الشخصية المهنية من خالل الدرجات في األنماط الشخصية والبيئـات المهنيـة               

  .ي عند النساءنمط الواقعي والمغامر والعقلي عند الرجال والنمط االجتماعي والفنعلى كل من ال
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 فقد قاما بدراسة حول العالقة بين السمات )Sullivan and Hanson, 2004 (نأما سوليفان وهانس
طالباً وطالبة من جامعـة     ) 217(الشخصية واالهتمامات المهنية، واختار الباحث عينة الدراسة من         

 وقائمـة   المهنـي مدرسترون واستخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة قائمة هوالند فـي التفـضيل       
الدراسة إلى وجود عالقة بين الـنمط        وتوصلت نتائج    آليزنكالعوامل الخمس الكبرى في الشخصية      

االجتماعي وعامل االنبساطية ووجود عالقة بين النمط المغامر وعامل االنبساطية أيـضاً وكـذلك              
  .عالقة بين النمط الفني وعامل االنفتاحية

  
سة حول العالقة بين األنماط الشخصية والتفـضيل المهنـي          درا) Goh,2005(جوه  وكذلك أجرى   

وأجريت الدراسـة    .هدفت إلى التعرف على عالقة النمط السائد في الشخصية باختيار الفرد لمهنته           
 من الذكور واإلناث من طلبة جامعة كاليفورنيا، ولتحقيـق أهـداف الدراسـة      )500(على عينة من    

ضيل المهني، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بـين          استخدم الباحث مقياس هوالند في التف     
 نتائج الدراسة الفرضية التـي      دعمت نمط شخصية الفرد وبين البيئات المهنية في نظرية هوالند كما         

  .بوجود عالقة بين نمط الشخصية والمهنة التي سيختارهاتقول 
  

ن مدى مالءمـة األنمـاط    دراسة هدفت للكشف ع)Chi- ping, 2007(وأجرى شاي بينغ ورفاقه 
مـن الطلبـة الجـامعيين،      ) 266(المهنية وفقاً لنظرية هوالند واختار الباحث عينة منن         الشخصية  

 طبق الباحث قائمة التفضيل المهني لهوالند وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن            ةولتحقيق أهداف الدراس  
لعقلي للذكور وعلى   الواقعي وا مط  النهناك عالقة بين نمط الشخصية لدى الفرد واختيار المهنة على           

  .االجتماعي والفني لدى اإلناثالنمط 
  

  :دراسات تناولت األنماط الشخصية المهنية مع متغير الجنس: المحور الثاني. 2.2.2
  

 متغير الجنس باألنماط المهنية هدفت الدراسة إلى        حول عالقة ) Strong,1966(سترونج  في دراسة   
باالختيار المهني، وطبق الباحث قائمة التفضيل المهني على عينة         نس  التعرف على عالقة متغير الج    

من الطلبة من الذكور واإلناث وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الـذكور يفـضلون النـشاط                ) 130(
الميكانيكي والعملي ويفضلون النشاط الجسمي والمهن التجارية ومهن السياسة والقانون وهم بـذلك             

أما اإلنـاث فيفـضلن    . العقلي والواقعي والتقليدي والمغامر على النمطصلون على درجات عالية   يح
أوجه النشاط الموسيقي والفني والمهن األدبية واألعمال الكتابية والتدريس والخدمة االجتماعية وهن            

  . االجتماعي والمقياس الفنييحصلن على درجة عالية على النمطبذلك 
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دفت إلى الكشف عن األنماط الشخـصية لطلبـة كليـة           ه) Pitro,1975(وفاسا  بيترو  وفي دراسة   
من الذكور واإلناث وطبق الباحـث قائمـة        ) 215(الهندسة في جامعة إيوا واختار الباحث عينة من         

المهندسون الذكور لـديهم حاجـة عاليـة        التفضيل المهني لهوالند، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن         
  . في االنتماء وأن هذه الصفات هي نفسها لدى اإلناثوالتحمل والتنظيم ولديهم عدم رغبةلالنجاز 

  
هـدفت للكـشف عـن تـصنيف     ) Holland and Holland, 1977(وفي دراسة هوالند وهوالند 

من الطلبة الجامعيين   ) 524(األنماط الشخصية المهنية وعالقتها بالجنس واستخدم الباحثان عينة من          
فضيل المهني وتوصلت نتـائج الدراسـة إلـى أن          من الذكور واإلناث وطبق مقياس هوالند في الت       

 حـصلن علـى    العقلي والواقعي والتقليدي بينما اإلناث   عالية في النمط  الذكور حصلوا على درجات     
  . االجتماعي والفنيدرجات عالية في النمط

  
دراسة هدفت إلى توضيح العالقـة  ) Gianakos and Subich, 1999(جيناكوس وسبتش وأجرى 

طالبـاً  ) 608(في الجامعة واختار الباحثان عينة من       دور المرتبط باختيار التخصص     بين الجنس وال  
وطالبة مسجلين في مساق مقدمة في علم النفس في إحدى الجامعات األمريكية، ولتحقيـق أهـداف                
الدراسة استخدم الباحثان مقياس الدور المرتبط بالجنس وقائمـة هوالنـد فـي التفـضيل المهنـي،         

 .صص األكاديمي بـين الـذكور واإلنـاث    لدراسة إلى وجود فروقاً في اختيار التخ      وتوصلت نتائج ا  
  .العقلي والتقليديفي النمط االجتماعي بينما أظهر الذكور تفوقاً في النمط وأظهرت اإلناث تفوقاً 

  
 فقد أجرى دراسة هدفت للكشف عـن الميـول المهنيـة وعالقتهـا بـالجنس                )1999 (أما محمود 

للـصف  لمهني، واختار الباحث عينة من طلبة المدارس الحكومية في األردن           والتخصص والنضج ا  
من الذكور واإلناث ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس         ) 564(الثاني ثانوي تكونت من     

هوالند في التفضيل المهني ومقياس النضج المهني، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ميـول اإلنـاث           
  .الواقعينمط ر أعلى ما يمكن على الوفيما أظهرت النتائج أن الذكالتقليدي النمط في أعلى ما يمكن 

  
 هدفت للتعرف على االختالفات بين الجنسين فـي اختيـار         ) Feldman,2000(وفي دراسة فلدمان    

مـن  ) 146(من الذكور و     )157(مالءمتها لنمط الشخصية واستخدم الباحث عينة من         و نوع المهنة 
وطبق الباحث مقياس هوالنـد للتفـضيل        . سنة 15-14 مدارس نيويورك من عمر      اإلناث من طلبة  

 االجتماعي والفني   ث حصلن على درجة عالية في النمط      المهني وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اإلنا      
ن هناك نوع من التـوازن  بينما كا  العقلي والواقعي    لذكور على درجات عالية في النمط     بينما حصل ا  

  .يدي في اختيار المهنة لكال الجنسين على السواء التقلفي النمط



 32

 دراسة هدفت إلى الكشف عن الميول المهنيـة  فقد أجروا) Walsh, et.al,2002(ورفاقه أما والش 
طالب وطالية من المدارس الحكومية في أمريكا، واستخدم في         ) 151(للذكور واإلناث لدى عينة من      

أكثر مـيالً للمهـن     توصلت نتائج الدراسة إلى أن اإلناث       الدراسة مقياس هوالند للتفضيل المهني، و     
   . العقلي و المغامر في النمطاالجتماعي بينما الذكور أكثر ميالً للمهن الموجودةفي النمط الموجودة 

  
 التي بحثـت فـي العالقـة بـين          سابقةتؤكد نتائج الدراسة ال   ) Baulg,2003(بولغ   دراسة   وجاءت

اً لنظرية هوالند وعالقتها بمتغير الجنس والتخصص لدى عينة تكونت          األنماط الشخصية المهنية وفق   
من اإلناث واسـتخدم الباحـث مقيـاس    ) 215(من الذكور و  ) 220( منهم   طالباً وطالبة ) 435(من  

كاليفورنيا وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة         هوالند، وأجريت الدراسة في جامعة      
يث أن األنماط الشخصية لدى اإلناث كانت عالية في النمط الفني والـنمط     إحصائية بالنسبة للجنس ح   

والـنمط  االجتماعي بينما كانت األنماط الشخصية المهنية لدى الذكور عالية فـي الـنمط الـواقعي             
  .المغامر

  
فت أيضاً إلى التعرف على األنماط الشخـصية  فهد) John & etal,2006(ورفاقه أما دراسة جون 

مـن اإلنـاث    ) 200(مـن الـذكور و    ) 215(عة حسب تصنيفات هوالند، وكانت العينة       لطلبة الجام 
ولمعرفة الفروق بين الجنسين استخدم الباحث مقياس هوالند حيث توصلت الدراسة إلـى أن الـنمط      
السائد لدى الذكور بدرجة عالية هو النمط العقلي فيما اإلناث وجد لديهن أن النمط السائد هو الفنـي                  

  .يواالجتماع
  

دراسات تناولت األنماط الشخصية المهنية ومتغيرات أخرى مثـل مهنـة           : محور الثالث ال. 3.2.2
  :األب والعرق

  
العوامل التـي تـؤثر فـي تفـضيل الطالـب      تناولت ) Abusall 1990(أبسال في دراسة أجراها 

جامعـات   طالباً وطالبة في إحدى ال    )115(لتخصص على آخر في أمريكا، واختار الباحث عينة من          
واستخدم الباحث استبانة من تطويره وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن العوامل التي تؤثر فـي قـرار              
الطالب هي اهتمام الطالب في الدخل للمهنة ومدى توفر فرص العمل للمهنة، وظروف العمـل فـي      

  . في تعلم مهنة أحدهماالمستقبل، إضافة إلى تأثير الوالدين
  

هدفت للكشف عن أسـباب التغيـرات   ) Reig and Bodi, 1990(وبودي ريج وفي دراسة قام بها 
ين في كاليفورنيا ولتحقيق أهداف الدراسة      يالتي تحدث في االختيار المهني لدى عينة من طلبة جامع         
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طالباً وطالبة وتوصـلت    ) 1309(وكانت العينة   استخدم الباحثان استبانة خاصة من تطوير الباحثان        
أسباب التغيرات في االختيار المهني تعود إلى الضغوطات ألحـد الوالـدين،            نتائج الدراسة إلى أن     

  .اختالف الميول المهنية من مرحلة إلى أخرى، تأثير وسائل اإلعالم، التقدم التكنولوجي
  

 هدفت إلى الكشف عن الخـصائص الشخـصية   )Steil and Hay,1997(هي وفي دراسة ستيل و
مـن  ) 60(عينـة مـن   باحثان ختار الاوماعي في مكان العمل،  وتأثيرها على التكيف المهني واالجت    

واسـتخدم الباحثـان    من اإلناث هم أزواجاً لبعضهما البعض يعملون بمهن مزدوجة          ) 60(الذكور و 
استبانة للمقارنة بالجانب االجتماعي واستبانة لألنماط الشخصية المهنيـة والتـي تكـشف الـسمات           

ألنمـاط الشخـصية علـى    راسة إلى أن هناك أثراً واضحاً ل وتوصلت الد  .المرتبطة بالجنس والعمل  
  .التكيف المهني واالجتماعي بين مهنة وأخرى

  
ة حول استقرار األنماط المهنية بين طلبة المرحلـة الثانويـة           دراس) Mullis,1998(مليس  وأجرى  

من اإلناث من طلبـة المـدارس فـي الغـرب     ) 130(من الذكور و   ) 141(على عينة دراسية من     
مهنة األب واستخدم   مع  على عالقة األنماط المهنية     ألوسط األمريكي، وهدفت الدراسة إلى التعرف       ا

ل آباؤهم فـي    الباحث مقياس هوالند في التفضيل المهني، وتوصلت الدراسة إل أن الطلبة الذين يعم            
ئة المهنية  والبيالواقعي  لنمط   غير ماهرة وال تحتاج إلى تعليم قد حصلوا على درجة عالية في ا             مهن

الواقعية، أما الطلبة الذين يعمل آباؤهم في مهن ماهرة وتحتاج إلى تعليم قد حـصلوا علـى درجـة         
  . االجتماعي والفني والتقليديلنمطعالية في ا

  
سة لمعرفة تأثير العـرق والجـنس البـشري فـي     درا) Davison,1999(ورفاقه وأجرى ديفسون  

من الطلبة ذوي األصول األفريقيـة   ) 570(نة تكونت من    التوجهات المهنية وطبقت الدراسة على عي     
واإلسبانية واألمريكية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن النمط السائد لدى الطلبة من ذوي العرق فـي               

هو النمط التقليدي والبيئة التقليدية التي تتضمن مهن فيها نوع من االنطواء في نمـط     الصفوف الدنيا   
ارة، أما الطلبة ذوي العرق في الصفوف العليا فكان النمط الـسائد هـو              الشخصية كالمحاسبة واإلد  

  .النمط االجتماعي الذي يتضمن مهن تتطلب التعامل مع اآلخرين كمهن الطب والتمريض والتعليم
  

 العوامل التي تؤثر لبحث) Athunason and Cooksey, 2001(  وكوكسي ثاناسونوفي دراسة أ
في إحدى الجامعات االسـترالية،  طالباً وطالبة ) 940( الباحث عينة من     في االختيار المهني، واختار   

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان استبانة من تطوير الباحثان وتوصلت نتائج الدراسة إلـى              
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أن العوامل التي تؤثر في االختيار المهني هي نوع مهنة األب، الفـرص المتـوفرة فـي الـسوق،                 
  .مهنة، ظروف العمل وحاجة السوق للمهنةالمعرفة عن طبيعة ال

  
هدفت إلى الكشف عن العوامل التي تؤثر في اختيـار          ) Esters,2004(إسترز  وفي دراسة قام بها     

مدرسة الزراعية الذين تخرجـوا فـي   الطلبة للتعليم الزراعي، اختار الباحث عينة مكونة من طلبة ال   
دم الباحث استبانة تـضمنت مجموعـة مـن         ولتحقيق أهداف الدراسة استخ    )1995 -1992(العام  

 نتائج الدراسة إلـى أن اآلبـاء        العوامل رأى الباحث أنها تؤثر في عملية االختيار المهني وتوصلت         
  .كان لهم تأثيراً في االختيار المهني إضافة إلى تأثير الخبرات السابقة وفرص العمل المستقبلية

  
  االستنتاجات

  
  : ما يلييمكن استنتاجات السابقة من خالل استعراض الباحث للدراس

  
أظهرت الدراسات السابقة وجود عالقة بين نمط الشخصية واالختيار المهني لنوع التعليم كمـا فـي        

  ).1982(واري ودراسة الح) Chang, 1973(ودراسة شانغ ) 1976(دراسة الدسوقي 
  

البيئـات المهنيـة وفقـاً      كما أظهرت الدراسات السابقة وجود عالقة بين األنماط الشخصية الستة و          
 ,Staggs, et.al( و)Larsoni, et.al, 2002(لنظرية هوالند كما في دراسـة الرسـون ورفاقـه    

  ).Goh, 2005(ودراسة ) 2003
  

كذلك أظهرت الدراسات وجود عالقة في اختيار نوع المهنة ومتغير الجنس كما في دراسة سترونغ               
)Strong, 1966 ( ودراسة هوالند وهوالند)Holland and Holland, 1977.(   أظهـرت  كـذلك

ود عوامل تتعلق باختيار المهنة مثل تأثير الوالدين ومهنة أحد الوالدين وغيرها            الدراسات السابقة وج  
إضـافة إلـى أن    ).Abusall, 1990(ودراسـة أبـسال   ) Esters, 2004(كما في دراسة إسترز 

ني في مساعدة الفرد في االختيـار المهنـي         الدراسة أظهرت أهمية استخدام التوجيه واإلرشاد المه      
وتـأتي هـذه    .الذي يتالءم مع نمط شخـصيته  اإليجابي والتعرف على نمط شخصيته التخاذ القرار 

الدراسة استكماالً لجهود الباحثين والمنظرين في مجال التوجيه واإلرشـاد المهنـي وتتميـز هـذه                
فرد قرارات تتعلق باالختيار المهني في البيئـة        الدراسة بقدرتها على توفير معلومات جديدة باتخاذ ال       

الفلسطينية التي تفتقر لمثل هذه المعلومات خاصة وأن الدراسات العلمية في هذا المجال قليلة جـداً،                
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إضافةً لذلك فإن هذه الدراسة تتميز عن غيرها في استخدامها للعينة من المجتمع الفلـسطيني ولـم                 
  .راسة تناولت نظرية هوالند في البيئة الفلسطينيةيعثر الباحث وفي حدود علمه على د
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  الفصل الثالث
_____________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
  

يتناول هذا الفصل وصفاً لمجتمع الدراسة وعينتها وأداتها وإجراءات الصدق والثبات وكذلك مـنهج              
  .ة إضافة إلى المعالجات اإلحصائية ومتغيراتهاالدراسة وكيفية سير الدراس

  
  منهج الدراسة  1.3

  
ج الوصفي الميداني الذي يقوم بدراسة الظاهرة كما هي في الواقـع    استخدم الباحث في الدراسة المنه    

ويعمل على تفسيرها وتحليلها وربطها بالظواهر األخـرى المتـشابهة دون تـدخل الباحـث فـي                 
  .مجرياتها

  
  دراسةمجتمع ال 2.3

   
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة القدس في تخصصات الهندسة والعلـوم، الحقـوق، العلـوم                
االقتصادية واإلدارية، الفنون الجميلة، المهن الطبية واالجتماعية، والمسجلين رسمياً  لـدى دائـرة              

طالبـاً  ) 3405( والبالغ عددهم 2009-2008التسجيل في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي      
  .وطالبة

  
  عينة الدراسة 3.3

  
تم اختيار أفرادها بالطريقة    من مجتمع الدراسة    % 10أي ما نسبته    ) 341(تكونت عينة الدراسة من     

لمتغيـر مهنـة األب     ) 316(= ن لمتغيري الجنس والتخصص فيما كانت    ) 341(= ن ، وكانت الطبقية
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يلي توزيع أفراد العينـة بحـسب متغيراتهـا         وفيما   .الطالب أو أنه بال عمل    وفاة والد   وذلك بسبب   
   :المستقلة

  
   والتخصص للطالبتوزيع عينة الدراسة بحسب متغير الجنس : 1.3الجدول 

 
  المجموع  اإلناث  الذكور  التخصص  الرقم
  44  15  29  الهندسة   .1
  124  60  64  العلوم   .2
  25  13  12  الطب   .3
  26  19  7  الخدمة االجتماعية   .4
  13  5  8  التمريض   .5
  63  20  43  قالحقو   .6
  34  16  18  العلوم االقتصادية    .7
  12  7  5  الفنون الجميلة   .8

  341  155  186  المجموع  
 

   توزيع عينة الدراسة بحسب متغير مهنة األب :2.3الجدول 
  

  النسبة  العدد  مهنة األب
  32.6  111  البيئة الواقعية 
  7.9  27  البيئة العقلية 

  23.8  81  البيئة االجتماعية 
  5.3  18  غامرة البيئة الم

  23.2  79  البيئة التقليدية 
  %100  316  المجموع 

  
  أدوات الدراسة  4.3

  
 والـذي  هنيةلألنماط الم) Holland(ألغراض تحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام مقياس هوالند         

  : وهو يقيس ستة أنماط هي.ه وتعديله ليناسب البيئة الفلسطينيةبقام الباحث بتعري
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جهـد   التي تحتاج إلـى      هنفقرة ويدل على الم    )12(ويتكون هذا النمط من     : عيالنمط الواق  -1
  )12-1(ويقاس بالفقرات عضلي 

 ويدل على المهن التي تحتـاج إلـى جهـد        فقرة   )12(يتكون هذا النمط من     و: النمط العقلي  -2
  )24-13(عقلي ويقاس بالفقرات 

  إلـى  التـي تحتـاج    المهن    فقرة ويدل على   )12(ا النمط من    ويتكون هذ : النمط االجتماعي  -3
  )36-25(ويقاس بالفقرات .التعاون وتتصف بمساعدة اآلخرين وتخفف آالمهم

 التي تحتاج إلى دقـة فـي األداء          ويدل على المهن   ، فقرة )12(يتكون من   و: النمط التقليدي  -4
  )48-37(واتباع التعليمات ويقاس بالفقرات 

 التي تحتاج إلى مهارات     هن فقرة ويدل على الم    )12(ويتكون هذا النمط من     : النمط المغامر  -5
  )60-49(تبادلية ويقاس بالفقرات 

 اإلبـداع    إلـى  التي تحتاج  فقرة ويدل على المهن      )12(ا النمط من    ويتكون هذ : النمط الفني  -6
  )72-61(والقدرات الفنية ويقاس بالفقرات 

  

   :وصف القياس
  

 اسـم   فقـرة هـي  )12( وكل نمط يقـيس  . فقرة موزعة على ستة أنماط)72( على  المقياس يشتمل
 وذلـك مـن     .بين قوسين لطبيعة المهنة    ثم توضيح بسيط     ةهن وقد وضع في المقياس اسم الم      .هنةالم

 وأعطيـت  . بنعم أو الاإلجابة وقد درجت مستويات .ةساعدة المفحوص على فهم طبيعة المهن     أجل م 
 )18(الكلية لكل نمط بمتوسـط  درجة   ال وبذلك تتراوح درجة  ) 1(  ال واإلجابةدرجة  ) 2( نعم   اإلجابة

مهنيـة  وهي درجة القطع ما بين من لديه ميول مالئمة ومن لديه ميـول              درجة   )1.5(وبما يساوي   
وبمتوسـط   .درجـة  )72-144(جميع األنماط ما بين     لالكلية للمقياس   درجة  غير مالئمة وتتراوح ال   

درجـة  كون الذي يحصل على  هذا ي  وب .وهي درجة القطع  درجة   )1.5( وبما يساوي    )108( درجات
والطالـب الـذي    .   الفرعي يكون لديه ميول مهينة مالئمة في ذلك الـنمط            فأكثر على النمط   )18(

  .مالئمةيكون لديه ميول الكلي  فأكثر في المقياس )108(درجة يحصل على 
  

  :تطوير الصورة المعربة للمقياس
  

  : التاليةباإلجراءات فقد قام الباحث لتطوير وتعديل المقياس ليناسب البيئة الفلسطينية
  

   تعريب المقياس:أوالً
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 ثم عرض الترجمة على ثالثة من المتخصصين فـي          ،قام الباحث بترجمة المقياس إلى اللغة العربية      
ن بعض المالحظات حول    وحكمم وقد أبدى ال   . وذلك للحكم على صحة الترجمة وصياغتها      .الترجمة

  .تم تعديلها لتصبح بصورة أجمع عليها المحكمونترجمة وصياغة بعض الفقرات حيث 
  

  صدق المقياس: ثانيا
  

 بالعلوم التربويـة والنفـسية مـن جامعـة     عشرة  متخصصين  بعد ترجمة المقياس تم عرضه على       
 وذلك إلبـداء مالحظـاتهم      .وزارة التربية والتعليم   ، جامعة القدس المفتوحة   ، جامعة النجاح  ،القدس

لنمط الذي تقيـسه ومـدى مالءمـة ذلـك للبيئـة            لمن فقرات المقياس    حول مدى مالئمة كل فقرة      
حكمين مالحظات حول بعض الفقرات حيث تم تعديل صيغة الفقرات          موقد أبدى بعض ال   . الفلسطينية

  .التي رأى ثالثة أو أكثر من المحكمين ضرورة تعديلها أو استبدالها
  

   الثبات:ثالثاً
  

 طالباً وطالبة من    )27(لبيئة الفلسطينية على عينة مكونة من       لى ا إتم احتساب ثبات المقياس المعرب      
ألفـا  كرونبـاخ  االتساق الداخلي باسـتخدام معامـل   جامعة القدس من خارج عينة الدراسة بطريقة        

أمـا معـامالت    ،  0.94وكان معامل الثبات الكلي للمقياس      .  على التجانس الداخلي   مؤشراًباعتبارها  
 معـامالت  )4.3(وبين الجدول رقم   )0.89 و   0.66(ة فقد تراوحت بين     الثبات لألنماط الستة الفرعي   

  .الثبات لألنماط الستة وللدرجة الكلية على المقياس
  

  معامالت الثبات لألنماط الستة وللدرجة الكلية على المقياس :3.3الجدول 
  

  عدد الفقرات  معامل الثبات  النمط  الرقم
  12  0.8549  الواقعي   -1
  12  0.8267  العقلي   -2
  12  0.6609  االجتماعي   -3
  12  0.8637  التقليدي   -4
  12  0.7888  المغامر   -5
  12  0.8933  الفني   -6
  72  0.9358  الدرجة الكلية على المقياس   -7
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) 0.78(مـن  أعلـى   يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات للمجاالت الفرعية كانت جميعها            
وهـذا  ) 0.94( الكليـة  ةاوبلغ المعامل لألد) 0.66( ثباته باستثناء النمط االجتماعي الذي كان معامل    
  .معامل مرتفع ويعكس درجة ثبات مقبولة

  
 قام الباحث بزيارة دائرة القبول والتسجيل وطلب المساعدة فـي     ،بعد إعداد المقياس بصورته النهائية    

 من خالل وحدة المعلومات التابعة لدائرة القبول والتسجيل بأعداد الطلبة فـي التخصـصات             ه  تزويد
التي شملت المجتمع الدراسي ذكوراً و إناثاً في كل تخصص والمسجلين رسمياً في الفصل الدراسي               

 طالبـا   )341( والتي بلغ عددها      العينة الطبقية،   ومن ثم اختيار   2009- 2008الثاني للعام الدراسي    
ـ      ،وطالبة ى تطبيـق   ومن ثم توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة بحيث راعى بأن يشرف بنفسه عل
 وأجاب على استفسارات أفراد الدراسة كما قام بشرح التعليمات الخاصـة لإلجابـة وقـد                ،الدراسة

  .استغرقت عملية تعبئة األداة أسبوعان
  

  متغيرات الدراسة  5.3
  

  :تكونت متغيرات الدراسة كما يلي
  
  :المتغيرات المستقلة-1
  )أنثى،ذكر (نالجنس وله مستويا-
 ، العلـوم اإلداريـة واالقتـصادية      ،الفنون الجميلة ،الهندسة،العلوم(ويات   التخصص وله ستة مست    -

  )االجتماعيةو الطبية هن الم،الحقوق
 ، البيئة المغامرة  ، البيئة االجتماعية  ، البيئة العقلية  ،البيئة الواقعية (ة األب ولها خمسة مستويات      مهن -

لتي جاء بها الطلبة لوالديهم إلى البيئـات        ، وقد تم تحديدها عن طريق مالءمة المهن ا        )البيئة التقليدية 
  .المهنية التي تحدث عنها هوالند، وسقطت البيئة الفنية لعدم وجود مهن تنتمي إلى البيئة الفنية

  
  : المتغير التابع-2

  وفقاً لنظرية هوالندمهنية األنماط الشخصية ال
  

  المعالجات اإلحصائية 6.3
  

  الل برنامج ـلى الحاسب اآللي والتعامل معها من خوإدخالها إالالزمة تم تفريغها بعد جمع البيانات 
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)spss(              وذلك بعد تحويل استجابات أفراد العينة إلى درجات حيث كانت نعم لهـا)ال( و درجـة ) 2( 
  .درجة) 1(
  

 السائدة لدى جامعـة القـدس   مهنيةوكانت اإلجابة على السؤال الرئيسي وهو ما األنماط الشخصية ال   
أمـا  ،  بحساب التكرارات والمتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة          الند؟وفقاً لنظرية هو  

كمـا تـم   ، باين األحـادي ار تحليل الت  ختبو  .للعينات المستقلة ) ت(ار  بالفرضيات فقد تم استخدام اخت    
ـ  وذلك للكشف عن     ،للفروق البعدية ) LSD(ار أقل فرق دال إحصائيا      إجراء اختب  واطن الفـروق   م

  .تهاهجوو



 42

  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
_____________________________________________________  

  عرض النتائج 
  

    تمهيد 1.4
  

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدارسـة مـن خـالل االسـتجابات ألفـراد                  
ـ                   ب عينة الدراسة بعد استخدام المعالجات اإلحـصائية للبيانـات التـي تـم إدخالهـا إلـى الحاس

   . وسيتم عرض النتائج بالتسلسل حسب أسئلة الدراسة.اآللي
  

مـا األنمـاط الشخـصية المهنيـة        (: ي يـنص علـى    ذالنتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس وال     2.4
  ) السائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقا لنظرية هوالند؟

  
لعينـة علـى    السؤال السابق فقد تم حـساب مجمـوع التكـرارات إلجابـات أفـراد ا           عنلإلجابة  

كل مجال من مجاالت أداة الدراسـة الـستة، كـذلك تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية لكـل                     
وفيمـا   التكـرارات علـى عـدد أفـراد العينـة،            مجال على حدة، وذلك من خالل قسمة مجموع       

  :يلي جدول يوضح هذه النتائج
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  ية وفقاً لنظرية خصـابية ألنماط الشـطات الحسـرارات والمتوسـمجموع التك: 1.4جدول رقم 
  هوالند مرتبة ترتيبا تنازليا                 

  
  المتوسط الحسابي  مجموع التكرارات  )النمط(المجال   الرقم

  1.58  540.08  النمط االجتماعي  .1
  1.57  536.67  النمط المغامر  .2
  1.56  531.50  النمط العقلي  .3
  1.55  527.67  النمط الواقعي  .4
  1.53  521.50  النمط الفني  .5
  1.52  520.08  النمط التقليدي  .6
  1.55  529.58  األنماط مجتمعة  .7

  
يتضح من خالل الجدول الـسابق أن أكثـر األنمـاط الشخـصية المهنيـة الـسائدة لـدى طلبـة                  
جامعة القدس وفقا لنظرية هوالند قد كان النمط  االجتماعي، حيـث حـصل هـذا الـنمط علـى                    

التكــرارات إلجابـات أفــراد العينــة علــى هــذا الــنمط  المرتبـة األولــى، إذ بلــغ مجمــوع  
 بينمـا جـاء الـنمط المغـامر فـي المرتبـة             ،)1.58(، وبمتوسط حسابي بلغت قيمته      )540.08(

، )536.67(الثانية، حيث بلغ مجموع التكـرارات إلجابـات أفـراد العينـة علـى هـذا الـنمط                   
ـ        )1.57(وبمتوسط حسابي بلغت قيمته      ي علـى المرتبـة الثالثـة،       ، في حين حـصل الـنمط العقل

  ).1.56(، وبمتوسط حسابي )531.50(وبمجموع تكرارات بلغت قيمته 
  

أما فيما يتعلق بالنمط الواقعي فقد حصل على المرتبة الرابعـة، حيـث بلـغ مجمـوع تكـرارات                   
، أمـا   )1.55(وبمتوسـط حـسابي بلغـت قيمتـه         ) 527.67(إجابات أفراد العينة على هذا النمط       

مسة فقد كانت للنمط الفنـي، إذ بلـغ مجمـوع التكـرارات إلجابـات أفـراد العينـة                   المرتبة الخا 
ط مل الـن  ، فـي حـين حـص      )1.53(وبمتوسط حسابي بلغـت قيمتـه       ) 521.50(على هذا النمط    

التقليدي على المرتبة السادسة واألخيرة، حيث بلـغ مجمـوع تكـرارات إجابـات أفـراد العينـة                  
  ). 1.52(سابي بلغت قيمته ،وبمتوسط ح)520.08(على هذا النمط 

  
لطلبـة جامعـة القـدس فقـد بلـغ مجمـوع            ) األداة الكلية (أما بالنسبة لألنماط الشخصية مجتمعة      

وبمتوسـط  ) 529.58(تكرارات إجابـات أفـراد العينـة علـى األنمـاط الشخـصية مجتمعـة                
  ).        1.55(حسابي بلغت قيمته 
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ال توجـد  : "ن فرضيات الدراسة والتي تنص علـى    النتائج المتعلقة بفحص الفرضية األولى م      3.4
في األنماط الشخصية المهنية  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

  ". السائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقا لنظرية هوالند تعزى لمتغير الجنس
  

للعينـات المـستقلة    ) ت ( تم إجـراء اختبـار     هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد     بهدف فحص   
  :التالي يوضح نتائج هذا االختباروالجدول 

  
للعينات المستقلة الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابـات الطلبـة           ) ت(نتائج اختبار   : 2.4جدول  

  تبعا لمتغير الجنس
  

المتوسط   العدد  الجنس  )النمط(المجال   الرقم
  الحسابي

درجات 
  الحرية

" ت"قيمة 
  المحسوبة

 مستوى
  الداللة

  1.60  186  ذكر
  النمط الواقعي  -1

  1.48  155  أنثى
339  3.572  0.000*  

  1.57  186  ذكر
  النمط العقلي  -2

  1.55  155  أنثى
339  0.427  0.669  

  1.59  186  ذكر
  النمط االجتماعي  -3

  1.58  155  أنثى
339  0.331  0.741  

  1.60  186  ذكر
  النمط المغامر  -4

  1.54  155  أنثى
339  1.812  0.071  

  1.54  186  ذكر
  النمط التقليدي  -5

  1.50  155  أنثى
339  1.048  0.295  

  1.57  186  ذكر
  النمط الفني  -6

  1.48  155  أنثى
339  2.125  0.034**  

  1.579  186  ذكر
األداة الكلية   -7

  1.522  155  أنثى  )األنماط مجتمعة(
339  1.938  0.530  

  

  )α= 0.05( مستوى الداللة دالة عند *
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائية                  
)0.05=α(             بين متوسطات إجابات الطلبة فيما يتعلق بأنماطهم الشخصية بحسب تصور هوالند تبعا ،

داللـة لهـذا الـنمط    لمتغير الجنس، وذلك على مستوى النمط الواقعي، حيث بلغت قيمة مـستوى ال  
، مما يعني رفض الفرضية الصفرية على مـستوى هـذا المجـال             )0.05(، وهي أقل من     )0.00(

واثبات وجود الفروق، وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يتضح بان الفرق هو لـصالح الطلبـة                
بمعنـى أن   ،  )1.48(، بينما بلغ متوسط إجابات اإلنـاث        )1.60(الذكور، حيث بلغ متوسط إجاباتهم      

  .الذكور أكثر توجها نحو النمط الواقعي من توجه اإلناث
  

، بـين   )α=0.05(كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية              
متوسطات إجابات الطلبة تبعا لمتغير الجنس للطالب على مستوى النمط الفني، حيث بلغـت قيمـة                

، مما يعني رفض الفرضـية الـصفرية        )0.05(، وهي أقل من     )0.034(مستوى الداللة لهذا النمط     
على مستوى هذا النمط واثبات وجود الفروق، وعند النظر إلى المتوسطات الحسابية يتـضح بـان                

، بينما بلغ متوسـط  )1.57(الفرق في هذا النمط هو لصالح الطلبة الذكور حيث بلغ متوسط إجاباتهم         
  .لذكور أكثر توجها نحو النمط الفني من توجه اإلناث نحوه، بمعنى أن ا)1.48(إجابات اإلناث 

  
، )α=0.05(في حين اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحـصائية               

وعلـى  ) األنماط مجتمعة (بين متوسطات إجابات الطلبة تبعا لمتغير الجنس وذلك على األداة الكلية            
، والمغامر، والتقليدي، حيث بلغت قيم مستوى الداللة لألداة الكلية          كل من النمط العقلي، واالجتماعي    

وذلك على التوالي، وجميـع هـذه       ) 0.295 ،0.071 ،0.741 ،0.669 ،0.530(لألنماط المذكورة   
مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى األداة الكلية وعلـى مـستوى     ) 0.05(القيم اكبر من    

  .ورةكل مجال من المجاالت المذك
  

ال توجـد   : " النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة والتي تنص على            4.4
في األنماط الشخصية المهنية  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

  ". السائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقا لنظرية هوالند، تعزى لمتغير التخصص للطالب
  
) One Way-Anova(بهدف فحص هذه الفرضية فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   و

  :والجداول التالية توضح نتائج هذا االختبار
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة بحسب متغير التخصص: أ-3.4جدول 
  

المتوسط   العدد  الفئة  المجال  الرقم
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

 0.38150  1.5664  64  المهن الطبية واالجتماعية
 0.32003  1.5303  44  هندسة

 0.25706  1.5556  12  فنون جميلة
 0.30099  1.6071  63  حقوق
 0.34007  1.4828  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

  النمط الواقعي  -1

 0.28776  1.5302  124  علوم
 0.33653  1.5755  64   الطبية واالجتماعيةالمهن
 0.31560  1.5227  44  هندسة

 0.27255  1.4861  12  فنون جميلة
 0.31803  1.5728  63  حقوق
 0.36187  1.5123  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

  النمط العقلي   -2

 0.30732  1.5753  124  علوم
 0.27852  1.7240  64  المهن الطبية واالجتماعية

 0.35824  1.4659  44  هندسة
 0.25459  1.4444  12  فنون جميلة

 0.31679  1.6111  63  حقوق
 0.29483  1.5588  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

  النمط  -3
  االجتماعي 

 0.33275  1.5598  124  علوم
 0.38238  1.5221  64  المهن الطبية واالجتماعية

 0.32623  1.5436  44  هندسة
 0.31474  1.4514  12  جميلةفنون 
 0.29022  1.6389  63  حقوق
 0.28213  1.7157  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

  النمط المغامر  -4

 0.31714  1.5511  124  علوم
 0.38562  1.5521  64  المهن الطبية واالجتماعية

 0.38508  1.4470  44  هندسة
 0.30038  1.4097  12  فنون جميلة

 0.35432  1.6071  63  حقوق
 0.27235  1.6225  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

  النمط التقليدي  -5

 0.36122  1.4819  124  علوم
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة إلجابـات الطلبـة بحـسب متغيـر             : ب-3.4جدول  
  التخصص

 
 0.38908  1.5247  64  المهن الطبية واالجتماعية

 0.38207  1.4962  44  هندسة
 0.29400  1.4514  12  فنون جميلة

 0.35943  1.5913  63  حقوق
 0.35120  1.4804  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

  النمط الفني  -6

 0.35336  1.5329  124  علوم
 0.30561  1.5775  64  المهن الطبية واالجتماعية

 0.32040  1.5009  44  هندسة
 0.23928  1.4664  12  فنون جميلة

 0.27006  1.6047  63  حقوق
 0.19547  1.5621  34   واقتصاديةإداريةعلوم 

ــة   -5 األداة الكليــ
  )األنماط مجتمعة(

 0.24145  1.5385  124  علوم
  

أن هناك فروقاً في المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدى أفـراد العينـة            ) 3.4(يبين الجدول رقم    
 اختبار تحليل التباين األحـادي كمـا   بحسب متغير التخصص، ولتحديد مستوى الداللة سيتم استخدام 

  .)4.4(هو موضح في الجدول 
  

الختبار مستوى داللة الفروق بين إجابات الطلبـة تبعـا لمتغيـر            ) ف(نتائج اختبار   : )4.4(جدول  
  التخصص للطالب

 داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 ةالحري

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

  0.502  0.869  0.101  335  33.919  0.088  5  0.440 النمط الواقعي
  0.775  0.502  0.103  335  34.444  0.052  5  0.258 النمط العقلي

  *0.001  4.439  0.101  335  33.828  0.448 5  2.241  النمط االجتماعي
  *0.021  2.685  0.105  335  35.097  0.281 5  1.406  النمط المغامر
  *0.048  2.264  0.128  335  43.018  0.291 5  1.454  النمط التقليدي
  0.640  0.678  0.132  335  44.204  0.089 5  0.447  النمط الفني

  0.286  1.248  0.071  335  23.881  0.089 5  0.445 الكليةاألداة 
  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
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 من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائية                  يتضح
)0.05=α(              بين متوسطات إجابات الطلبة فيما يتعلق بأنماطهم الشخصية وفقاً لنظرية هوالند تبعـا ،

لمتغير التخصص للطالب، وذلك على مستوى النمط االجتماعي، حيث بلغت قيمة مـستوى الداللـة             
، مما يعني رفض الفرضية الصفرية على مستوى هـذا          )0.05(، وهي اقل من     )0.001(لهذا النمط   

النمط واثبات وجود الفروق، كذلك تبين وجود فروق ذات داللة إحـصائية علـى مـستوى الـنمط            
، وهي اقل من    )0.021(المغامر تبعا لتخصص الطالب، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لهذا النمط            

ض الفرضية الصفرية على مستوى هذا النمط أيضا واثبات وجود الفـروق،            ، مما يعني رف   )0.05(
كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى النمط التقليدي، حيث بلغت قيمـة مـستوى                 

، مما يعني رفض الفرضية الصفرية على       )0.05(، وهذه القيمة أقل من      )0.048(الداللة لهذا النمط    
  .واثبات وجود الفروقمستوى هذا المجال أيضا 

  
، )α=0.05(في حين اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحـصائية               

بين متوسطات إجابات الطلبة تبعا لمتغير تخصص الطالب، وذلك على مستوى كل من األداة الكليـة    
حيث بلغت قيم مـستوى     ، وعلى مستوى كل من النمط الواقعي، والعقلي، والفني،          )األنماط مجتمعة (

 علـى التـوالي     وذلك) 0.640،  0.775،    0.502،  0.286(ولألنماط المذكورة   الداللة لألداة الكلية    
 مـستوى األداة الكليـة      مما يعني قبول الفرضية الصفرية علـى      ) 0.05(وجميع هذه القيم اكبر من      

  .وعلى مستوى كل نمط من األنماط المذكورة
  

جهتها على مستوى النمط االجتماعي تبعا لمتغير تخصص الطالـب        وللكشف عن مواطن الفروق وو    
  :، وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار للمقارنات البعدية)LSD(استخدام اختبار فقد تم 

  
للفروق بين مستويات متغيـر تخـصص الطالـب علـى           ) LSD(نتائج اختبار   : أ-5.4جدول رقم   

  مستوى النمط االجتماعي
  

ية مهن طب  التخصص
  واجتماعية 
المتوسط 

)1.7240(  

 هندسة
المتوسط 

)1.4659(  

 فنون جميلة
المتوسط 

)1.4444(  

 حقوق
المتوسط 

)1.6111(  

 إداريةعلوم 
 واقتصادية
المتوسط 

)1.5588(  

  علوم
 المتوسط 

)1.5598(  

مهن طبية واجتماعية 
  )1.7240(المتوسط 

-----  0.25805*  0.27951*  11285.0*  0.16513*  0.16415*  
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للفروق بين مستويات متغير تخـصص الطالـب علـى          ) LSD(نتائج اختبار   : ب-5.4جدول رقم   
  مستوى النمط االجتماعي

 
 المتوسط هندسة

)1.4659(  
  -----  0.02146 0.14520-*  0.09291-  0.09390-  

 المتوسط فنون جميلة
)1.4444(  

    -----  0.16667-  0.11438-  0.11537-  

 المتوسط حقوق
)1.6111(  

      -----  0.05229  0.05130  

 إداريةعلوم 
 المتوسط واقتصادية

)1.5588(  

        -----  0.00099- 

  

 المتوسط علوم
)1.5598(  

          -----  

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  * 
  

 صيتضح من خالل الجدول السابق أن الفروق في األنماط الشخصية بين الطلبـة بحـسب تخـص                
مـن  ) مهن طبية واجتماعيـة   (ي قد كانت بين الطلبة من تخصص فئة         الطالب على النمط االجتماع   

جهة، وكل من الطلبة من فئة تخصص الهندسة وتخصص الفنـون الجميلـة وتخـصص الحقـوق             
 وتخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية وتخصص العلوم من جهة أخرى، وذلـك لـصالح المهـن              

) 1.7240(توسط إجاباتهم على هـذا الـنمط   على النمط االجتماعي، حيث بلغ م   الطبية واالجتماعية   
  . على التواليللفئات األخرى وذلك) 1.5598 ،1.5588 ،1.6111 ،1.4444 ،1.4659(مقابل 

  
كما يتضح وجود فروق بين الطلبة من تخصص الهندسة والطلبة من تخـصص الحقـوق، وذلـك                 

، مقابل متوسـط    )1.4659(لصالح طلبة تخصص الحقوق، حيث بلغ متوسط إجابات طلبة الهندسة           
لطلبة الحقوق، أي أن طلبة تخصص الحقوق يميلـون بـشكل اكبـر وبفـرق دال     ) 1.6111(قدره  

  .   نحو النمط االجتماعي أكثر من طلبة الهندسةإحصائيا
  

 تبعا لمتغير تخصص الطالب فقد      النمط المغامر وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على مستوى        
  :، وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار)LSD(ل إحصائيا تم إجراء اختبار أقل فرق دا
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تويات متغير تخصص الطالب على مستوى      ـللفروق بين مس  ) LSD(نتائج اختبار   : 6.4جدول رقم   
  النمط المغامر

  
مهن طبية   التخصص

واجتماعية 
المتوسط 

)1.5221(  

 هندسة
المتوسط 

)1.5436(  

 فنون جميلة
المتوسط 

)1.4514(  

توسط  المحقوق
)1.6389(  

 إداريةعلوم 
 واقتصادية
المتوسط 

)1.7157(  

 المتوسط علوم
)1.5511(  

مهن طبية 
  واجتماعية 
المتوسط 

)1.5221(  

----  0.02143-  0.07075  0.11675-*  0.19355-*  0.02894-  

 المتوسط هندسة
)1.5436(  

  ----  0.09217  0.09533-  
  

0.17213-*  0.00751-  

 فنون جميلة
المتوسط 

)1.4514(  

    ----  0.18750-  0.26430-*  0.09969-  

 المتوسط حقوق
)1.6389(  

      ----  0.07680-  0.08781  

 إداريةعلوم 
 واقتصادية
المتوسط 

)1.7157(  

        ----  0.16461*  

 المتوسط علوم
)1.5511(  

          ----  

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  * 
  

 ص األنماط الشخصية بين الطلبـة بحـسب تخـص         يتضح من خالل الجدول السابق أن الفروق في       
من جهـة،  ) مهن طبية واجتماعية(الطالب على النمط المغامر قد كانت بين الطلبة من تخصص فئة         

. وكل من الطلبة من فئة تخصص الحقوق وتخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية من جهة أخـرى              
دارية واالقتصادية، حيـث بلـغ      وذلك لصالح الطلبة من فئة تخصص الحقوق وتخصص العلوم اإل         

وذلك على التوالي، مقابل متوسط بلغت قيمته       ) 1.7157 ،1.6389(متوسط إجاباتهم على هذا النمط      
من فئة تخصص الحقوق     ، أي أن الطلبة   )مهن طبية واجتماعية  (للطلبة من فئة تخصص     ) 1.5221(
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مغامر وبفرق دال إحـصائيا مـن       وتخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية قد كانوا أميل إلى النمط ال         
  .نحو هذا النمط) مهن طبية واجتماعية(ميل الطلبة من فئة التخصص 

   
كما يتضح وجود فروق بين الطلبة فيما يتعلق بتوجهاتهم المهنية الشخصية علـى مـستوى الـنمط                 

 وطلبة تخصص العلوم اإلدارية واالقتـصادية، وذلـك لـصالح    ةالمغامر بين طلبة تخصص الهندس  
طلبة من تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية، حيث بلغ متوسط إجابـاتهم علـى هـذا الـنمط                 ال
للطلبة مـن تخـصص الهندسـة، أي أن طلبـة           ) 1.5436(مقابل متوسط بلغت قيمته     ) 1.7157(

تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية أميل إلى النمط المغامر وبفرق دال إحصائيا عن مـن ميـل                
  .لهندسةنظرائهم في تخصص ا

   
كما يتضح وجود فروق بين الطلبة فيما يتعلق بتوجهاتهم المهنية الشخصية علـى مـستوى الـنمط                 
المغامر بين طلبة تخصص العلوم اإلدارية واالقتصادية من جهة، وكل من طلبة تخـصص الفنـون    
الجميلة وطلبة تخصص العلوم من جهة أخرى، وذلك لصالح طلبـة تخـصص العلـوم اإلداريـة                 

، 1.4514(، مقابل المتوسـطات     )1.7157(تصادية حيث كان متوسط إجاباتهم على هذا النمط         واالق
للفنون الجميلة والعلوم وذلك على التـوالي، أي أن طلبـة تخـصص العلـوم اإلداريـة          ) 1.5511

واالقتصادية أميل إلى النمط المغامر وبفرق دال إحصائيا من نظرائهم في كل من تخصص الفنـون                
 تبعـا  النمط التقليـدي  مستوى  وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على       .صص العلوم الجميلة وتخ 

ـ  )LSD( تخصص الطالب فقد تم إجراء اختبار أقل فرق دال إحصائيا         لمتغير ي جـدول  ، وفيمـا يل
  :يوضح نتائج هذا االختبار

  
للفروق بين مستويات متغيـر تخـصص الطالـب علـى           ) LSD(نتائج اختبار   : أ-7.4جدول رقم   

  النمط التقليديتوى مس
  

مهن طبية   التخصص
واجتماعية 
المتوسط 

)1.5521(  

 هندسة
المتوسط 

)1.4470(  

 فنون جميلة
المتوسط 

)1.4097(  

 المتوسط حقوق
)1.6071(  

 إداريةعلوم 
 واقتصادية
المتوسط 

)1.6225(  

 علوم
المتوسط 

)1.4819(  

مهن طبية واجتماعية 
  المتوسط 

)1.5521(  

  0.07023  -0.07047  -0.05506  0.14236  0.10511  ــــــ
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للفروق بين مستويات متغير تخـصص الطالـب علـى          ) LSD(نتائج اختبار   : ب-7.4جدول رقم   
  النمط التقليديمستوى 

 
 المتوسط هندسة

)1.4470(  
-0.03489  *-0.17558  *-0.16017  0.03725  ــــــ    

 
 المتوسط فنون جميلة

)1.4097(  
  -0.07213  -0.21283-  -0.19742  ـــــ    

 المتوسط حقوق
)1.6071(  

  *0.12529  -0.01541  ــــــ      

 إداريةعلوم 
 المتوسط واقتصادية

)1.6225(  

  *0.14069  ــــــ        
  

 المتوسط علوم
)1.4819(  

  ــــــ          

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  * 
  

ـ             ة بحـسب تخـصص     يتضح من خالل الجدول السابق أن الفروق في األنماط الشخصية بين الطلب
فـي  الطالب على النمط التقليدي قد كانت بين الطلبة من تخصص الهندسة من جهة، وكل من الطلبة  
 فـي  تخصصي الحقوق والعلوم اإلدارية واالقتصادية من جهة أخـرى، وذلـك لـصالح الطلبـة                

ته تخصصي الحقوق والعلوم اإلدارية واالقتصادية، حيث حصل طلبة الحقوق على متوسط بلغت قيم            
فقط للطلبـة   ) 1.4470(، مقابل متوسط    )1.6225(، وطلبة العلوم اإلدارية واالقتصادية      )1.6071(

من تخصص الهندسة، أي أن طلبة تخصصي الحقوق والعلوم اإلدارية واالقتصادية قد كانوا أميـل               
  .إلى النمط التقليدي وبفرق دال إحصائيا من ميل نظرائهم الطلبة من تخصص الهندسة

  
ضح وجود فروق بين الطلبة فيما يتعلق بتوجهاتهم المهنية الشخصية علـى مـستوى الـنمط                كما يت 

التقليدي وذلك بين طلبة تخصص العلوم من جهة، وكل من طلبة الحقوق وطلبة العلـوم اإلداريـة                 
واالقتصادية من جهة أخرى، وذلك لصالح طلبة تخصصي الحقوق والعلوم اإلدارية واالقتـصادية،             

، وطلبـة العلـوم   )1.6071(ة تخصص الحقوق على متوسط حسابي بلغت قيمتـه         حيث حصل طلب  
مقابل متوسط لطلبة العلوم بلغـت قيمتـه    ) 1.6225(اإلدارية واالقتصادية على متوسط بلغت قيمته       

فقط، أي أن طلبة تخصصي الحقوق والعلوم اإلدارية واالقتصادية أميـل إلـى الـنمط               ) 1.4819(
  .ئيا من نظرائهم من تخصص العلومالتقليدي وبفرق دال إحصا
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ال توجـد   : "والتي تنص على  النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثالثة من فرضيات الدراسة           5.4
في األنماط الشخصية المهنية  )α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
  ". ى لمتغير مهنة األبالسائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقا لنظرية هوالند، تعز

  
 One(بهدف فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

way - ANOVA (والجداول التالية توضح نتائج هذا االختبار:  
  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة بحسب متغير مهنة األب: أ-8.4جدول 
  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مهنة األب  المجال  لرقما
  0.31537  1.5646  111  البيئة الواقعية
  0.29448  1.5741  27  البيئة العقلية

  0.32763  1.4805  81  البيئة االجتماعية
  0.35371  1.6343  18  البيئة المغامرة

  النمط الواقعي  -1

  0.31850  1.5612  79  البيئة التقليدية
  0.32800  1.5518  111  البيئة الواقعية
  0.31260  1.5895  27  البيئة العقلية

  0.31104  1.5195  81  البيئة االجتماعية
  0.28757  1.6296  18  البيئة المغامرة

  النمط العقلي  -2

  0.33973  1.5759  79  البيئة التقليدية
  0.33337  1.6156  111  البيئة الواقعية
  0.32467  1.5370  27  البيئة العقلية

  0.34233  1.5278  81  البيئة االجتماعية
  0.33333  1.6111  18  البيئة المغامرة

النمط   -3
  االجتماعي

  0.30478  1.6013  79  البيئة التقليدية

  0.33656  1.5661  111  البيئة الواقعية
  0.31307  1.5864  27  البيئة العقلية

  0.33644  1.4722  81  لبيئة االجتماعيةا
  0.24556  1.7731  18  البيئة المغامرة

  النمط المغامر  -4

  0.30110  1.6424  79  البيئة التقليدية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة بحسب متغيـر مهنـة           : ب-8.4جدول  
  األب

 
  0.38394  1.5210  111  البيئة الواقعية
  0.33893  1.4846  27  البيئة العقلية

  0.34058  1.4588  81  البيئة االجتماعية
  0.30459  1.7315  18  البيئة المغامرة

  النمط التقليدي  -5

  0.36722  1.5517  79  البيئة التقليدية

  0.35810  1.5541  111  البيئة الواقعية
  0.34258  1.5710  27  البيئة العقلية
  0.36965  1.4619  81  اعيةالبيئة االجتم

  0.33087  1.6389  18  البيئة المغامرة

  النمط الفني  -6

  0.38544  1.5253  79  البيئة التقليدية

  0.28609  1.5622  111  البيئة الواقعية
  0.25311  1.5571  27  البيئة العقلية

  0.25657  1.4868  81  البيئة االجتماعية
  0.23616  1.6698  18  لمغامرةالبيئة ا

األداة الكلية   -7
األنماط (

  )مجتمعة

  0.25451  1.5763  79  البيئة التقليدية

  
أن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدى أفـراد         ) 8.4(يبين الجدول رقم    

العينة بحسب متغير مهنة األب، ولتحديد مستوى الداللة سيتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي              
  ). 9.4(هو موضح في الجدول كما 

  

الختبار مستوى داللة الفروق بين درجات الطلبة تبعا لمتغير مهنة          ) ف(نتائج اختبار   : أ-9.4جدول  
  األب

  
 داخل المجموعات بين المجموعات

مجموع  المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

  0.240  1.382  0.102  311  31.821  0.141  4  0.566 النمط الواقعي
  0.633  0.642  0.105  311  32.523  0.067  4  0.268 النمط العقلي
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الختبار مستوى داللة الفروق بين درجات الطلبة تبعـا لمتغيـر           ) ف(نتائج اختبار   : ب-9.4جدول  
  مهنة األب

 
  0.369  1.075  0.108  311  33.475  0.116 4  0.463  النمط االجتماعي
  *0.001  4.675  0.103  311  32.161  0.483 4  1.934  النمط المغامر
  *0.050  2.339  0.130  311  40.576  0.305 4  1.220  النمط التقليدي
  0.260  1.310  0.134  311  41.538  0.175 4  0.700  النمط الفني

ــة  األداة الكليــ
 )األنماط مجتمعة(

0.653  4 163  21.936  311  0.071  2.314  0.050*  

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
  

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة اإلحـصائية                  
)0.05=α(             بين متوسطات إجابات الطلبة فيما يتعلق بأنماطهم الشخصية بحسب تصور هوالند تبعا ،

لب، وذلك على مستوى النمط المغامر، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لهـذا             لمتغير مهنة األب للطا   
، مما يعني رفض الفرضية الصفرية على مـستوى هـذا           )0.05(، وهي أصغر من     )0.001(النمط  

المجال واثبات وجود الفروق، كذلك تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية علـى مـستوى الـنمط                 
، وهـي  )0.050( الطالب، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لهذا النمط  التقليدي تبعا لمتغير مهنة األب    

مساوية لقيمة ألفا التي افترضناها، مما يعني رفض الفرضية الصفرية على مـستوى هـذا المجـال        
أيضا واثبات وجود الفروق، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية على مـستوى األداة الكليـة            

، وهي مساوية لقيمة ألفـا      )0.050(ت قيمة مستوى الداللة لألداة الكلية       ، حيث بلغ  )األنماط مجتمعة (
التي افترضناها، مما يعني رفض الفرضية الصفرية على مستوى المجال الكلي أيضا واثبات وجـود   

  .الفروق
  

، )α=0.05(في حين اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحـصائية               
لمتغير مهنة األب للطالب، وذلك على مستوى كـل مـن الـنمط          ابات الطلبة تبعا    بين متوسطات إج  

الواقعي، والعقلي، واالجتماعي، والفني، حيث بلغت قـيم مـستوى الداللـة للمجـاالت المـذكورة                
ممـا  ) 0.05(وذلك على التوالي، وجميع هذه القيم أكبر مـن          ) 0.260 ،0.369 ،0.633 ،0.240(

  . من المجاالت المذكورةرية على مستوى كل مجاليعني قبول الفرضية الصف
  

تبعا لمتغير مهنـة األب للطالـب   النمط المغامر وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على مستوى   
  -:، وفيما يلي جدول يوضح نتائج هذا االختبار)LSD(فقد تم إجراء اختبار أقل فرق دال إحصائيا 
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ق بين مستويات متغيـر مهنـة األب للطالـب علـى     للفرو) LSD(نتائج اختبار : 10.4جدول رقم   
  النمط المغامرمستوى مجال 

  
البيئة الواقعية   مهنة األب

المتوسط 
)1.566(  

البيئة العقلية 
المتوسط 

)1.586(  

البيئة االجتماعية 
المتوسط 

)1.472(  

البيئة المغامرة 
المتوسط 

)1.773(  

البيئة التقليدية 
  )1.642(المتوسط 

المتوسط البيئة الواقعية 
)1.566(  

0.02035  ـــــــ
-  

0.09384*  0.20708-*  0.07634-  

البيئة العقلية المتوسط 
)1.586(  

ـــــ  
  ــ

0.11420  0.18673-  0.05599-  

البيئة االجتماعية 
  )1.472(المتوسط 

-0.17018    *-0.30093  ـــــــ    
*  

البيئة المغامرة 
  )1.773(المتوسط 

  0.13074  ـــــــ      

تقليدية المتوسط البيئة ال
)1.642(  

  ـــــــ        

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة  * 
  

يتضح من خالل الجدول السابق أن الفروق في األنماط الشخصية بين الطلبة تبعا لمتغير مهنة األب                
للطالب على مستوى مجال النمط المغامر، قد كانت بين الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تنتمي إلـى                 

يئة الواقعية من جهة، وكل من الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئـة االجتماعيـة والبيئـة                  الب
المغامرة من جهة أخرى، حيث كانت الفروق لصالح الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهـن تمثـل البيئـة     

توسـط  الواقعية على حساب الطلبة الذين يعمل آباؤهم بمهن تمثل البيئة االجتماعية، حيـث بلـغ م               
متوسط بلغت قيمته فقـط     مقابل  ) 1.566(إجابات الطلبة ممن يعمل باؤهم بمهن تمثل البيئة الواقعية          

للطلبة الذين يعمل آباؤهم بمهن تمثل البيئة االجتماعية، بينما كانت الفروق لصالح الطلبـة            ) 1.472(
مل آبـاؤهم بمهـن تمثـل    الذين يعمل آباؤهم بمهن تمثل البيئة المغامرة على حساب الطلبة الذين يع         

البيئة الواقعية، حيث بلغ متوسط إجابات الطلبة ممن يعمل بـاؤهم بمهـن تمثـل البيئـة المغـامرة        
للطلبة الذين يعمل آباؤهم بمهـن تمثـل البيئـة          ) 1.566(مقابل متوسط بلغت قيمته فقط      ) 1.773(

  . الواقعية
  

 تمثل البيئة االجتماعية من جهة، وكـل  كذلك يتضح وجود فروق بين الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن     
من الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئة المغامرة والبيئة التقليدية من جهـة أخـرى، وذلـك                  
لصالح الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل كل من البيئة المغامرة والبيئة التقليدية،  حيث حـصلوا                 
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وذلك على التوالي، مقابـل متوسـط بلغـت      ) 1.642 ،1.773(على متوسطات حسابية بلغت قيمها      
وللكشف عن مـواطن    .  للطلبة الذين يعمل آباؤهم بمهن تمثل البيئة االجتماعية       ) 1.472(قيمته فقط   

تبعا لمتغير مهنة األب للطالب فقد تم إجـراء اختبـار           النمط التقليدي   الفروق ووجهتها على مستوى     
  -:ي جدول يوضح نتائج هذا االختبار، وفيما يل)LSD(أقل فرق دال إحصائيا 

  
للفروق بين مستويات متغيـر مهنـة األب للطالـب علـى     ) LSD(نتائج اختبار : 11.4جدول رقم   

  النمط التقليديمستوى مجال 
  

البيئة   مهنة األب
الواقعية 
المتوسط 

)1.521(  

البيئة العقلية 
المتوسط 

)1.484(  

البيئة االجتماعية 
المتوسط 

)1.458(  

لمغامرة البيئة ا
المتوسط 

)1.731(  

البيئة التقليدية 
المتوسط 

)1.551(  

البيئة الواقعية 
  )1.521(المتوسط 

  -0.03067  *-0.21046  0.06217  0.03645  ــــــ

البيئة العقلية 
  )1.484(المتوسط 

  -0.06712  *-0.24691  0.02572  ـــــ  

البيئة االجتماعية 
  )1.458(المتوسط 

  -0.09284  *-0.27263  ــــــــ    

  البيئة
 المغامرة المتوسط 

)1.731(  

  0.17979  ـــــــ      

البيئة التقليدية 
  )1.551(المتوسط 

  ــــــــ        

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
  

يتضح من خالل الجدول السابق أن الفروق في األنماط الشخصية بين الطلبة تبعا لمتغير مهنة األب                
النمط التقليدي، قد كانت بين الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئـة             للطالب على مستوى مجال     

المغامرة من جهة، وكل من الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئة الواقعية والبيئة العقلية والبيئة                
حيث تمثل البيئة المغامرة،    االجتماعية من جهة أخرى، وذلك لصالح الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن            

، مقابل متوسطات للطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئة الواقعيـة   )1.731(بلغ متوسط إجاباتهم    
 .وذلـك علـى التـوالي   ) 1.458، 1.484 ،1.521(والبيئة العقلية والبيئة االجتماعية بلغت قيمهـا       

بعا لمتغير مهنة   ت) األنماط مجتمعة (األداة الكلية   وللكشف عن مواطن الفروق ووجهتها على مستوى        
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ي جدول يوضـح نتـائج   ، وفيما يل)LSD(األب للطالب فقد تم إجراء اختبار أقل فرق دال إحصائيا          
  :هذا االختبار

  
للفروق بين مستويات متغير مهنـة األب للطالـب علـى    ) LSD(نتائج اختبار  : )12.4(جدول رقم   

  )األنماط مجتمعة(األداة الكلية مستوى 
  

  اقعيةالبيئة الو  مهنة األب
المتوسط 

)1.562(  

  البيئة العقلية
 المتوسط 

)1.557(  

البيئة 
  االجتماعية
 المتوسط 

)1.486(  

  البيئة
   المغامرة

 المتوسط 
)1.669(  

  البيئة التقليدية 
المتوسط 

)1.576(  

البيئة الواقعية المتوسط 
)1.562(  

  -0.01411  -0.10757  0.07539  0.00509  ــــــ

  البيئة العقلية
  )1.557( المتوسط 

  -0.01920  -0.11265  0.07030  ــــــ  

  البيئة االجتماعية
  )1.486( المتوسط 

  *-08950.  *-0.18296  ـــــــ    

  البيئة
   المغامرة

  )1.669( المتوسط 

  0.09345  ــــــــ      

البيئة التقليدية المتوسط 
)1.576(  

  ــــــ        

  )α = 0.05(دالة عند مستوى الداللة * 
  

ل الجدول السابق أن الفروق في األنماط الشخصية بين الطلبة تبعا لمتغير مهنة األب              يتضح من خال  
، قد كانت فقط بين الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثـل           )األنماط مجتمعة (للطالب على األداة الكلية     

والبيئـة  البيئة االجتماعية من جهة، وكل من الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئـة المغـامرة        
التقليدية، وذلك لصالح الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئة المغامرة والبيئة التقليديـة، حيـث                

وذلك على التوالي، مقابـل متوسـط   ) 1.576 ،1.669(حصلوا على متوسطات حسابية بلغت قيمها      
  .   اعيةللطلبة الذين يعمل آباؤهم بمهن تمثل البيئة االجتم) 1.486(بلغت قيمته فقط 
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  الفصل الخامس
____________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج والتوصيات لدراسة األنماط الشخصية المهنية لدى طلبـة جامعـة               
  .ضياتها ثم عرضاً للتوصياتالقدس وفقاً لنظرية هوالند، وتفسير النتائج وفقاً ألسئلتها وفر

  
ما األنماط الشخصية المهنية لـسائدة       :النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي والذي ينص     مناقشة   1.5

  لدى طلبة جامعة القدس وفقاً لنظرية هوالند؟
  

بمراجعة نتائج هذا السؤال من خالل مجموع التكـرارات والمتوسـط الحـسابي تبـين أن الـنمط                  
ومتوسـط  ) 540.08(ئد لدى طلبة جامعة القدس حيث بلغت مجموع التكرارات          االجتماعي هو السا  

إلى حصول النمط االجتماعي على المرتبة األولى والذي يمثل          ذلك   ويعزو الباحث    ،)1.58(حسابي  
البيئة االجتماعية عند هوالند والذي يميل أصحابه إلى النشاطات المرتبطة باآلخرين والتـي تؤكـد               

لمعونة، حيث أن هذه الخصائص تميز بها المجتمع الفلسطيني بشكل عام وخاصـة             على المساعدة وا  
  .في اآلثار التي تركها االحتالل في تجسيد صف التعاون في أفراد المجتمع

  
 عنـد هوالنـد حيـث يتميـز         ةمثل البيئة المغامر   ي  المغامر على المرتبة الثانية وهو     وحصل النمط 

 إلى رغبة الـشباب     ويعزو الباحث ذلك   ،  اع واالتصاف بالجرأة  أصحاب هذا النمط بالقدرة على اإلقن     
في فرض سيطرتهم إلبراز قوة شخصيتهم في هذه المرحلة الهامة في تكوين مفهوم الذات وقـدرتهم      

  .على إقناع اآلخرين بوجهات نظرهم
 هوالنـد  مثلها البيئة التقليدية عنـد يوعند مالحظة النمط التقليدي الذي حصل على المرتبة األخيرة و   

 يتصف أصحاب هذا النمط بااللتزام باألنظمة والتعليمات فإن الباحث يعزو ذلـك أيـضاً إلـى          حيث
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 حاول تمريرهـا    االحتالل الذي في جعل المجتمع الفلسطيني ال يلتزم باألنظمة والقوانين التي طالما           
  .جعل المجتمع الفلسطيني يلتزم بهال
  

لطلبة جامعة القدس فقد جاءت متفقة مع نظرية        ) ألداة الكلية ا(أما بالنسبة لألنماط الشخصية مجتمعه      
وهذا برأي الباحث داللة    ) 529.58(وبمجموع تكرارات   )1.55(هوالند حيث بلغ المتوسط الحسابي      

  .على توافق األنماط الشخصية مع البيئات المهنية في نظرية هوالند
  

التي أكـدت  ) Chung, 1973(قت مع دراسة وبمقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة أنها تواف
 مع دراسة الحواري    توافقهالمهنية لنظرية هوالند، وكذلك     على توافق األنماط الشخصية مع البيئات ا      

  .التي أشارت إلى وجود عالقة في  النمط للشخصية والبيئة المهنية) 1982(
  

وجد فروق ذات داللـة إحـصائية   ال ت ":مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي تنص  2.5
في األنماط الشخصية المهنية السائدة لدى طلبة جامعة القدس وفقاً          ) α = 0.05(عند مستوى الداللة    

  ."لنظرية هوالند تعزى لمتغير الجنس
  

 حيثبمراجعة نتائج الدراسة نجد أن هناك فروق في األنماط الشخصية في النمطين الواقعي والفني،               
وهذا يعني رفـض الفرضـية      ) 0.05(وهي أقل من    ) 0.000(اللة للنمط الواقعي    بلغت مستوى الد  

الصفرية في هذا النمط وانه ال توجد فروق وأن هذه الفروق هي لصالح الطلبة الذكور وتتفق هـذه                  
إلى أن الذكور يفضلون النشاط الميكـانيكي والنـشاط         ) strong,1966(النتيجة مع دراسة سترونج     

 الذكور لديهم حاجة عالية إلـى       في أن المهندسين  ) Pitro,1975(دراسة  قت مع   الجسمي، وكذلك اتف  
  .اإلنجاز والتحمل

  
التـي أشـارت إلـى حـصول     ) Holland and Holland,1977(وأيضاً اتفقت مع نتائج الدراسة 

 الواقعي والعقلي وكذلك تتفق نتائج الدراسة مع دراسـة بولـغ            نمطالذكور على درجة عالية على ال     
)Baulg,2003 (في جزئية الذكور الذين حصلوا على درجات عالية في النمطين العقلي والمغامر.  

 على المقياس الواقعي منه فـي       ويعزو الباحث االختالف في الدرجات وحصول الذكور درجة أعلى        
تطلب األنشطة الجـسدية والمهـارات الميكانيكيـة        تاث إلى أن البيئة الواقعية في نظرية هوالند         األن
خصية المهنيـة مـع     شهذا يعزز برأي الباحث توافق األنماط ال      و .جهد البدني الواضح  الفة على   إضا

إضافة إلى لدور االجتماعي الذي يعطـي للـذكر مـن تحمـل     . البيئات المهنية وفقاً لنظرية هوالند    
  .الضغط والقوة
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ول الطلبـة  التي أشارت إلى حـص ) John & et.al, 2006(الدراسة مع دراسة هذه واختلفت نتائج 
الذكور على درجات عالية في النمط العقلي أما فيما يتعلق بالنمط االجتماعي والنمط العقلي والـنمط          

  .المغامر والنمط التقليدي فقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث
  

بلغت قيمة مـستوى  وفيما يتعلق بالنمط الفني فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق بين الجنسين حيث       
 ويعزو الباحث تفوق الذكور على اإلناث في النمط الفني إلى أن ثقافـة              )0.034(الداللة لهذا النمط    

المجتمع تفرض قيوداً على االختيار المهني في البيئة الفنية وخاصة الموسيقى والـرقص والغنـاء،               
ال يفرض المجتمع قيـوداً علـى       وأن هذه المهن غير مقبولة لدى كثير من األسر الفلسطينية، بينما            

  .الشاب في اختياره لمهنة تنتمي إلى البيئة الفنية
  

التي أشارت إلى أن اإلناث يفـضلن  ) strong,1966(وقد اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة سترونج      
 Holland and(أوجه النشاط الموسيقي والفني كذلك اختلفت مع نتائج دراسـة هوالنـد وهوالنـد    

Holland,1977 (        واختلفت . االجتماعي والفني  نمطعلى أن اإلناث حصلن على درجات عالية في ال
حيث كانت الفروق في األنماط الشخصية في النمطـين   ) Bulg,2003(الدراسة مع جزء من دراسة      

  .الفني واالجتماعي لصالح اإلناث وليس الذكور
  

وق ذات داللـة إحـصائية عنـد    ال توجد فـر  " مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية التي تنص  3.5
في األنماط الشخصية المهنية السائدة لـدى طلبـة جامعـة    ) α = 0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

  ".القدس تعزى إلى تخصص إلى الطالب
  

                 بمراجعة نتائج هذه الفرضية تبين أن هناك فروقـاً ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة       
)0.05 = α ( تغير التخصص وكانت هـذه الفـروق فـي    م تبعاً لةاألنماط الشخصية لدى الطلبفي

األنماط االجتماعي والمغامر والتقليدي في حين لم يكن هناك فروقاً في األنماط الـواقعي والعقلـي                
  .والفني

  
 وتخـصص   جهـة وكانت الفروق في النمط االجتماعي في تخصص المهن الطبية واالجتماعية من            

ـ نون الجميلة والعلوم اإلدارية واالقتصادية والعلوم في        الهندسة والف   ة أخـرى، وذلـك لـصالح      جه
 نظرية هوالند في توافق األنماط الشخـصية        نتيجة تفسر تخصص المهن الطبية واالجتماعية وهذه ال     

  .مع البيئات المهنية حيث جاء النمط االجتماعي موافقاً للبيئة االجتماعية
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 إلى وجود عالقة إيجابية بين التخـصص        )1985 (حروريع دراسة الش  وتتفق هذه النتيجة جزئياً م    
والبيئة المقاسة عليها، وهذا ما يتضح في هذه النتيجة من توافق تخصص المهن الطبية واالجتماعية               

  .مع النمط االجتماعي عند هوالند
  

 حصلن  التي أظهرت أن الممرضات   ) Stewart,1987(ستيورات  كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة       
بوجود ) 1993 (الشرعةعلى درجة عالية على النمط االجتماعي وكذلك اتفقت في جزء من دراسة             

فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة كلية اآلداب وكلية العلوم في النمط االجتماعي والفني لـصالح                
  .طلبة كية اآلداب

  
 الـنمط االجتمـاعي   ة فيعالقبوجود ) Larson, et.al, 2002(واتفقت كذلك في جزء مع دراسة 

نتيجة الدراسة من توافق تخصص المهن الطبية واالجتماعية مـع         همل االنبساطية وهذا ما تفسر    وعا
وهذا أيضاً ما توافق مـع      . باالنبساطية والتعاون مع اآلخرين   النمط االجتماعي الذي يتميز أصحابه      

التـي أكـدت وجـود    )  Gotti, 2005(وكذلك دراسة ) Sullivan and Hanson, 2004(دراسة 
 ,Chi-ping et.al(عالقة في نمط شخصية الفرد والبيئات المهنية في نظرية هوالند وكذلك دراسة 

  .االجتماعيفي النمط التي أكدت على وجود عالقة بين نمط شخصية الفرد واختيار المهنة ) 2007
  

تخصص الحقـوق وذلـك      الهندسة والطلبة في     ما بين الطلبة من تخصص    وقاً  وكان أيضاً هناك فر   
  .لصالح الطلبة تخصص الحقوق الذين يميلون بشكل أكبر إلى النمط االجتماعي

  
ن هذه النتيجة تؤكد نظرية هوالند في العالقة بين األنماط الشخصية والبيئات المهنية             ويرى الباحث أ  

مط االجتمـاعي   يمثل طلبة الحقوق في النمط المغامر إلى الن       وواألنماط الشخصية فيما بينها البعض      
 ص )1.2(انظر الشكل رقـم  ( غامرم االجتماعي والوهو تأكيد على فكرة هوالند في تقارب النمطين     

24.(  
  

 الـنمط   فـي في األنماط الشخصية حسب تخصص الطالـب        إلى فروق   كذلك تشير نتائج الفرضية     
الحقوق وبين تخصص   من جهة   المغامر حيث كانت الفروق في تخصص المهن الطبية واالجتماعية          

والعلوم اإلدارية واالقتصادية في مهنة أخرى، وذلك لصالح طلبة تخـصص الحقـوق وتخـصص               
العلوم اإلدارية أي أن تخصص الحقوق وتخصص العلوم اإلدارية أميل إلى النمط المغامر، وبفـرق             

ـ       دال إحصائياً في تخصص المهن الطبية واالجتماعية إلى النمط         د  ويفسر الباحث هذه النتيجـة بتأكي
البيئات المهنية إذ يالحظ الباحث حصول الطلبة في        نظرية هوالند على توافق األنماط الشخصية مع        
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الحقوق على درجة عالية على النمط المغامر وكذلك طلبة العلوم اإلدارية واالقتصادية واختلفت هذه              
 إلى توافـق  جزء حيث كانت نتيجة الدراسة تشيرفي ) Stagges, et.al, 2003(سة النتيجة مع درا

وعالقة في النمط المغامر والنمط االجتماعي في حين أن هذه الدراسة تـشير إلـى عالقـة الـنمط      
المغامر مع النمط التقليدي ويعزو الباحث هذه النتيجة على تشابه بعض الـصفات ألصـحاب هـذا                 

خصية المهنية  النمط ومنها القدرة على إقناع اآلخرين إضافة إلى نموذج هوالند لتصنيف األنماط الش            
  ).24ص ) 1.2(انظر الشكل رقم (غامر والنمط التقليدي يشير إلى تقارب بين النمط الم

  
 عالقة نمـط الشخـصية باختيـار    في) chi-ping, et.al, 2007(واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

  .المهنة
  

 الـنمط التقليـدي     وتؤكد حالة التقارب بين النمط المغامر والنمط التقليدي عند مالحظة الفروق على           
حيث جاءت الفروق في األنماط الشخصية على هذا النمط فـي تخـصص الهندسـة حتـى مهنـة               
وتخصص الحقوق والعلوم اإلدارية واالقتصادية وهذا يثبت مرة اخرى التقارب في النمطين المغامر             

). 24  ص )1.2(انظر الـشكل رقـم      (ماط الشخصية والمهنية    والتقليدي كما في نموذج هوالند األن     
 مع البيئة المهنية التقليدية فـي تخـصص العلـوم االقتـصادية           لتقليديوكذلك نالحظ توافق النمط ا    

  .واإلدارية
  

التي أشارت إلـى حـصول طلبـة الفـرع     ) 1994(لة يواتفقت هذه النتيجة في جزء من دراسة خو  
ـ   ,Brink(ع دراسـة  التجاري على درجة عالية من النمط التقليدي والبيئة التقليدية وكذلك اتفقت م

  .في أن المدراء يفضلون النمط التقليدي بدرجة عالية) 1989
  

بوجود عالقة إيجابية من البيئـة االنطوائيـة        ) 1976( مع دراسة الدسوقي     نتيجةكذلك اتفقت هذه ال   
  .والبيئة التقليدية حيث أن أصحاب النمط التقليدي يتصفون باالنطوائية

  
ن أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائياً فـي األنمـاط الـواقعي               تبي نتيجةمناقشة هذه ال  وفحص  بو

والعقلي والفني مما يعني قبول الفرضية الصفرية على مستوى األداة الكلية وعلى مستوى األنمـاط               
  .المذكورة
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 هذه األنماط إلى أن المعدالت المطلوبة للتخصصات فـي          بينويعزو الباحث إلى عدم وجود فروق       
أما تخصص الفنون فإن الطالب يتوجه إليه بعد أن يكون قد فـشل              .إلى معدل عال  الهندسة والعلوم   

  .في تخصصات أخرى لذلك ال يوجد أمامه خيار سوى االستمرار في هذا التخصص
  

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد          " :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية التي تنص       4.5
رية هوالند تعزى لتغيـر مهنـة       ماط الشخصية المهنية وفقاً لنظ    في األن ) α = 0.05(مستوى الداللة   

  "األب
  

فـي  ) α = 0.05( بمراجعة نتائج الفرضية تبين أن هناك فروق عند مستوى الداللـة اإلحـصائية            
 من النمط المغامر والتقليدي وذلك برفض الفرضية الصفرية وإثبـات           ية لكل األنماط الشخصية المهن  

  . النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية على مستوى األداة الكليةوجود الفروق، وكذلك بينت
  

ويعزو الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية في األنماط الشخصية المهنية لـدى الطلبـة تبعـاً                 
لمتغير مهنة األب إلى عدة عوامل أهمها تأثير مهنة الوالدين على اختيار الطالب وكذلك تأثير الشلة                

  .ى الطالب إضافة إلى قلة المعلومات لدى الطالب بالنسبة الختياره المهنيواألصدقاء عل
  

 األب على مستوى النمط المغـامر        مهنة وبينت النتائج أن الفروق في األنماط الشخصية تبعاً لمتغير        
، وكل من الطلبة الذين يعمـل       جهةكانت بين الطلبة الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئة الواقعية من            

، حيث كانت الفروق لـصالح الطلبـة        ة من جهة أخرى   ئهم بمهن تمثل البيئة االجتماعية والمغامر     آبا
الذين يعمل آبائهم بمهن تمثل البيئة االجتماعية ويعزو الباحث هذه الفروق لصالح البيئة الواقعية ألن               

  .معظم المهن ال يحتاج إلى تعليم متوسط أو عالي
  

ة في البيئة المغامرة على حساب الطلبة الذين يعمل آبائهم في البيئة            بينما تمثلت الفروق لصالح الطلب    
تتطلب قدرة على اإلقناع لآلخرين حيث يـتمكن        باحث ذلك إلى أن البيئة المغامرة       الواقعية ويعزو ال  

  .اآلباء من إقناع أبنائهم بتعلم مهن تعلموها وهذا يوضح قدرة تأثير الوالدين على أألبناء
  

ـ روق من الطلبة الذين يعمل آباؤهم في مهن تمثل البيئة االجتماعية من جهة و         كذلك كان هناك ف    ن م
تمثل البيئة المغامرة والبيئة التقليدية من جهة أخرى وذلك لصالح المهن التي تمثل البيئـة المغـامرة    

  .والتقليدية
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نمـوذج  ويعزو الباحث هذه الفروق حسب تصور هوالند بتقارب النمطين المغامر والتقليـدي فـي               
وهذا بطبيعته ينعكس على تقارب المهن فـي        ). 24ص  ) 1.2(انظر الشكل رقم    (التصنيفات المهنية   
  . والتقليديةةالبيئتين المغامر

  
أما الفروق على مستوى النمط التقليدي فقد كانت من الطلبة الذين يعمل آباءهم بمهن تمثـل البيئـة                  

 بمهن تمثل البيئة الواقعية والعقلية واالجتماعية مـن   الطلبة الذين يعمل آباءهم    بينالمغامرة من جهة    
  .جهة أخرى وذلك لصالح الطلبة الذين يعمل آباءهم بمهن تمثل البيئة المغامرة

  
ويعزو الباحث هذه الفروق إلى تمثل النمط المغامر والبيئة المغامرة بصفة القـدرة علـى اإلقنـاع                 

  .والتأثير حيث أن األبناء يتأثرون بآبائهم
  
ذا ما لوحظ في الفروق على مستوى النمط المغامر حيث كانت الفروق لصالح الـنمط المغـامر،        وه

وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع    .وهذا ما يبرز مرة أخرى أثر الوالدين في االختيار المهني لدى الطلبة      
ـ  في) Abusall, 1990(دراسة أبسال  ذلك  أهمية تأثير الوالدين في القرار المهني لدى الطلبـة، وك
 إلى أسـباب التغيـرات فـي االختيـار     التي أشارت) Reig & Bodi, 1990(وبودي دراسة ريج 

  .المهني هي ضغوطات الوالدين وتأثيرهما
  

وعلى مستوى األداة الكلية فقد كانت الفروق بين الطلبة الذين يعمل آبـاؤهم بمهـن تمثـل البيئـة                   
هن تمثل البيئة المغـامرة والتقليديـة وذلـك         االجتماعية من جهة ومن الطلبة الذين يعمل آباؤهم بم        

  .لصالح الطلبة الذين يعمل آباؤهم بمهن تمثل البيئة التقليدية والمغامرة
  

في الفروقات في النمطـين المغـامر والتقليـدي    وبرأي الباحث إن هذه النتيجة تعزز النتائج السابقة     
ي التأكيد على أثر الوالدين فـي القـرار         وبين النمط االجتماعي ولصالح البيئة المغامرة والتقليدية ف       

وهذا ما جاء في     .المهني للطالب من جهة وفي انصياع الطالب إلى رغبة الوالدين في قراره المهني            
  ).Reig & Bodi, 1999(ودراسة ريج وبودي) Abusall, 1990(االتفاق مع دراسة 

  
  توصيات 5.5

  
  . الطلبة قبل االختيار المهني وزارة التعليم العالي معايير تعتمد على فحص ميوليبنت -1
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 قبـل   ارات ومقاييس علمية قادرة على فحص ميول الطلبـة        بتبني الجامعات الفلسطينية اخت    -2
 .االختيار المهني

تفعيل دور اإلرشاد المهني في المدارس الحكومية والخاصة وتبني سياسات واضـحة مـن               -3
 .اختياره للصف األول ثانويقبل وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالصف العاشر وآلية 

كز متخصصة في التوجيه واإلرشاد المهني تكون داعمـة لـسياسات           االعمل على توفير مر    -4
 .وزارة العمل والتربية والتعليم العالي للتأكد من فحص ميول الطلبة قبل اختيارهم المهني

لـسطين  العمل على إجراء المزيد من الدراسات في مجال التوجيه واإلرشاد المهني فـي ف              -5
 .وذلك لحاجة المجتمع الفلسطيني لمثل هذه الدراسات

 .فهم نتائج هذه الدراسة وفق محدداتها على طلبة جامعة القدس في فلسطين -6
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  االستبانة ):1.3(ملحق 
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  تفضيل المهنيلمقياس هوالند ل) : 2.3(ملحق 
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  ولة بالدراسة والمتعلقة بمهنة األبالبيئات المهنية المشم): 3.3(ملحق 
  

  البيئة التقليدية  البيئة المغامرة  البيئة االجتماعية  البيئة العقلية  البيئة الواقعية
  مزارع
  مهندس
  عامل
  نجار
  حداد
  طيار

  كهربائي
  دهان سيارات

  موسرجي
  بليط

  ميكانيكي سيارات
  سائق

  فني أسنان
  مدرب سواقة

  خياط
  مقاول

  فني مطبعة
  شيف مطبخ

  لممع
  طبيب

  ممرض
  دكتور جامعي
  مدير مدرسة

  سكرتير مدرسة
  متقاعد
  قاضي

  محامي
  مدير شركة
  مدير مطعم
  صحافي
  محافظ

  مدير عام في وزارة

  محاسب
  موظف في بنك
  موظف حكومي

  تاجر
  رجل أعمال
  أعمال حرة

صاحب سوبر 
  ماركت

  
.الند للبيئـات المهنيـة    ه هو يئات المهنية حسب التوصيف الذي وضع     تم توزيع المهن السابقة إلى الب     
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  أسماء المهن كما وردت في النص األصلي لهوالند :)4.3(ملحق 
  
  النمط االجتماعي  ثالثاً  النمط الواقعي  أوالً

  متشردين خارج البالد  -1  ميكانيكي طائرات  -1
  خبير انحرافات في األحداث  -2  مشغل محطة كهربائية  -2
  خبير في عالج النطق  -3  موسرجي  -3
  مرشد زواجي  -4  ق جرافةسائ  -4
  منظم حفالت رياضية  -5  مساح أراضي   -5
  مختص في علم النفس األكلينلي  -6  مفتش إنشاء مباني  -6
  معلم مواد اجتماعية  -7  فني راديو  -7
  مدير مؤسسة خيرية  -8  عامل في محطة بنزين  -8
  نائب مدير  في المدرسة  -9  خبير آفات زراعية  -9

  مرشد نفسي  -10  مهندس إنتاج  -10
  عامل في الطب العقلي  -11  حفار أختام  -11
  مرشد مهني  -12  كهربائي  -12
  النمط المغامر  رابعاً  النمط العقلي  ثانياً

  تاجر مضارب  -1  خبير أرصاد جوية   -1
  بائع أسهم ومستندات  -2  عالم بيولوجيا  -2
  مندوب مبيعات  -3  عالم في الفلك  -3
  مخرج تلفزيوني   -4  مختص في علم الحيوان  -4
  مدير فندق  -5  باحث مستقل في الطبيعة  -5
  مدير مطعم  -6  عالم في الكيمياء  -6
  عريف حفالت  -7  كاتب مقاالت علمية  -7
  موزع بضائع متجول  -8  رئيس تحرير مجلة علمية  -8
  بائع عقارات  -9  عالم في الجيولوجيا  -9

  منشار عالقات صناعية  -10  مساعد باحث علمي  -10
  مدير مخابرات  -11  عالم نباتي  -11
  مدير شركة  -12  فيزيائي  -12
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  النمط الفني  ثالثاً  النمط التقليدي  أوالً
  شاعر  -1  ماسك دفاتر حسابية  -1
  موسيقي  -2  مراقب جودة  -2
  قائد فرقة موسيقية  -3  مراجع ميزانية  -3
  مؤلف  -4  إحصائي  -4
  رسام كاريكتير  -5  كاتب اختزال في المحكمة  -5
  مخرج موسيقى  -6  أمين صندوق  -6
  بائع تحف  -7  أمين مستودع  -7
  مدرب مسرح  -8  محلل مالي  -8
  مغني  -9  مخمن تكاليف  -9

  مؤلف موسيقى  -10  مدقق في بنك  -10
  مدير مسرح  -11  كاتب رواتب  -11
  كاتب روايات مسرحية  -12  خبير ضرائب  -12
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   أسماء المحكمين :)5.3(ملحق 
  

  المؤسسة/ الجامعة  محكماسم ال  الرقم
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  جامعة النجاح الوطنية  علي عادل الشكعة. د-10
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