
  
 
  

  
  

الفاعلیة الذاتیة المهنیة وعالقتها بصعوبة اتخاذ القرار 
 لدى عینة من طالبات وطالب السنة التحضیریة المهني

  جدة–بجامعة الملك عبد العزیز  
  
  

  دادــــــــــــــإع
  
  

  آمنة عبد العزیز صالح أبا الخیل /د

  أستاذ علم نفس التعلم المشارك 
 لمملكة العربیة السعودیة ا/  جامعة جدة –كلیة التربیة 

  
  
  
  



 الفاعلیة الذاتیة المهنیة وعالقتها بصعوبة اتخاذ القرار المهني
  جدة–بجامعة الملك عبد العزیز   لدى عینة من طالبات وطالب السنة التحضیریة

  

  

٥٤

   
    

   
    

  
  
  
  



٢٠١٧ریل أب/ ١جـ–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

٥٥

 الفاعلیة الذاتیة المهنیة وعالقتها بصعوبة اتخاذ القرار المهني
  لدى عینة من طالبات وطالب السنة التحضیریة

   جدة–بجامعة الملك عبد العزیز  
  * آمنة عبد العزیز صالح أبا الخیل/د

  :مقدمة الدراسة
، سواء كان ذلك من النواحي ً مهما في حیاة األفرادًلعب دوراإن المهنة ت

 ً، فهي تمثل أسلوب حیاة الفرد وتلعب دورا في االقتصادیةم االجتماعیة أمیة أالنفس
ٕ، واذا ما اختار الفرد المهنة المناسبة لمیوله وقدراته تشكیل أنماط األبنیة النفسیة له

، مما یعود على اإلنتاجة ، وزیاد الوظیفياسیؤدي إلى الشعور بالرضفإن ذلك 
 وعلى العكس من ذلك فإن فشل الفرد في ،)٢٠٠٢ ،مبارك (الفرد والمجتمع بالفائدة

ن إ والتوتر، وحیث واإلحباط الشعور بالفشل إلىاتخاذ القرار المهني سیؤدي 
ًالفاعلیة لذاتیة المهنیة تمثل معتقدات الفرد عن كونه قادرا على أداء السلوك 

 الذي یؤهله لمهنة المستقبل مثل المثابرة ،ت اتخاذ القرار المهنيالمتعلق بعملیا
 واختیار المهنة من بین الوظائف المتوفرة والتي تناسب ،على االستكشاف المهني

 ;Blustein,et al. 1997; Constantine,et al. ,1998) .مع میوله وقدراته
Flores & O’Brien ,2002(  

 الفاعلیة الذاتیة أن معرفة مستوى Tayler & Betz)(1983 كما افترض 
هم في تحدید مجموعة السلوك الذي یجب أن تركز علیها برامج المهنیة قد یس

  .  المهني، مما یساعد األفراد على تعدیل معتقداتهم حول سلوكهم المهنياإلرشاد
 وقد أشارت نتائج الدراسات حول الفاعلیة الذاتیة التي قام بمراجعتها كل من

)(Betz & Luzzo, 1996الفاعلیة الذاتیة متنبأ في التردد في اختیار القرار   أن
 وجاء في توصیات الدراسات ضرورة أن .المهني وفي االستكشاف الوظیفي

التقییم الذاتي  :در األربعة للفاعلیة الذاتیة وهي المهني المصااإلرشادیتضمن 

                                                           
 – كلیة التربیة-فس التعلم المشاركأستاذ علم ن: آمنة عبد العزیز صالح أبا الخیل/ د *

 . بیة السعودیةالمملكة العر/ جامعة جدة 
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 ، القلقإدارةت  وتقنیا، للمعلومات عن الذات والمهنالحاجةوالذي یمثل مدى 
  .  والدعم اللفظي،- التعلم غیر المباشر – ةوالنمذج
والفاعلیة الذاتیة المهنیة تعتبر من العوامل المعرفیة التي تؤثر على تطویر  

اهتمام وأهداف وسلوك الفرد الخاص بمجال االستكشاف الوظیفي واتخاذ القرار 
لى درجة ثقة الفرد بأنه سینجح  حیث یشیر مفهوم الفاعلیة الذاتیة المهنیة إ،المهني

   )Betz,et al. ,1996( .في المهام المتعلقة باالختیار المهني وااللتزام الوظیفي
وتشیر نظریات النمو النفسي إلى أن تحقیق مطالب النمو النفسي خالل  

المراحل النمائیة المختلفة مهم من أجل تكیف الفرد مع نفسه ومع المجتمع، ومن 
یسمى بتطویر الهویة   مرحلة المراهقة المتأخرة والشباب هو مامطالب النمو في

المهنیة، والتي تتطلب أن یكون الفرد قادر على االستكشاف المهني والتخطیط 
   (Mc Whirter,et al,2000). لمستقبله المهني

 (1996)وفي نموذج تصنیف صعوبات اتخاذ القرار المهني التي وضعها
Gati,el al.وبة اتخاذ القرار المهني تعود إلى نقص أو  أشار إلى أن صع

 والتردد في اتخاذ القرار ونقص ،تضارب في المعلومات عن الذات والمهنة
 المعرفي لمعالجة وتجهیز المعلومات أن األسلوبكما جاء في نموذج  .الدافعیة

  :مهني تضمن ثالث مكونات أساسیة هيمكونات اتخاذ القرار ال
  .  المعرفة عن الذات والمهنةإلى مكون المعرفة وتشیر -
حلیل والتقییم مكون عملیة اتخاذ القرار المهني ویتضمن مهارات التواصل والت -

  .نجازوالتولیف واإل
 والتغلب ،تمثل توجیه عملیة التفكیر أثناء اتخاذ القرارمكون العلمیات التنفیذیة و -

 Peterson ذ القرارعلى التفكیر السلبي والمعتقدات السلبیة التي تؤثر على اتخا
et al., 1996)( .  

وتعتبر صعوبة اتخاذ القرار المهني من أكثر المشاكل المهنیة الشائعة لدى 
 وعلى جمیع مراحل ، وهذه الصعوبة قد تؤثر على حیاتهم بشكل عام،الشباب

 سواء كان ذلك صعوبة اتخاذ قرار اختیار ،حیاتهم المهنیة بشكل خاص
 Osipow  ( اتخاذ قرار بالتقاعدم أ،ر المسار المھني تغییم أ،التخصص الدراسي

أن أكثر أنواع ) ٢٠١٢ (et al. Vahedi وأظھرت نتائج دراسة.  (1999,
 وخلل ،صعوبات اتخاذ القرار المهني كانت في مجال التردد والصراع الخارجي



٢٠١٧ریل أب/ ١جـ–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

٥٧

 وأن طالب المرحلة الثانویة لدیهم مستوى صعوبة في اتخاذ ،المعتقدات الوظیفیة
   لقرار المهني أعلى من مستوى صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى الطالباتا

 لتحلیل عدد من الدراسات التي Nesdale & Pinter (2000)وفي دراسة 
أجریت في بیئات ثقافیة مختلفة، وجد أن الفاعلیة الذاتیة المهنیة تتنبأ في قدرة 

هني الذي یتضمن  وفي سلوك االستكشاف الم، فرص العملإیجاداألفراد على 
 كما أشارت نتائج دراسة .ساعد على اتخاذ القرار المهنيجمع المعلومات التي ت

Sterret (1998) أن ذوي مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة المرتفعة یستمرون في 
البحث عن فرص العمل رغم تعرضهم للرفض المستمر، وبمجرد حصولهم على 

 & VanRyn ح من نتائج دراسة واتض.فرص عمل یحافظون على وظائفهم
Vinokur )ًأن ذوي مستوى الفاعلیة الذاتیة أكثر حصوال على فرص ) ١٩٩٢

  . العمل من ذوي المستوى المنخفض
 یتضح أن الفاعلیة الذاتیة )Gushue et al. 2006(ومن نتائج دراسة 

 .المهنیة هي متغیر متنبأ في كل من الهویة المهنیة وأنشطة البحث المهني
 أن هناك عالقة ارتباطیة سالبة )٢٠٠٦( Amir & Gatiحت نتائج دراسة وأوض

   .بین الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني
أن هناك سمات مشتركة بین الطلبة  العدید من الدراسات وتشیر نتائج

 من حیث االفتقار إلى ،الجامعیین واألفراد العاطلین عن العمل بعد تخرجهم
 ,Patton, 2000; Maglio( ات اتخاذ القرار المهني والتفكیر المهني السلبيمهار

2005 ; Bullock-Yowell, 2014). ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن 
ودرجة صعوبات  عالقة بین الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني،

هم في بناء التحضیریة مما یسة اتخاذ القرار المهني التي قد یواجهها طلبة السن
   .  األكادیمي لطلبة الجامعة التي تلبي احتیاجاتهماإلرشادبرامج 

   :مشكلة الدراسة
ًن الطالب في المرحلة الجامعیة كثیرا ما یواجهون التحدیات عندما إ

 ، المستقبلیة للمهن التي یمكن أن یعملون بهالإلمكانیاتیحاولون وضع تصور 
عن   وذلك الفتقارهم للمعلومات عن ذواتهم أو،یاتهم المهنیةوالتخطیط لمسار ح

 أو عن عملیات اتخاذ القرار ،المهن المتاحة والتي تتناسب مع قدراتهم ومیولهم
 أو اتخاذ قرارات ، مما یؤدي إلى حالة من التردد في اتخاذ القرار المهني،المهني

 ، المهني والحیاتي ولتقدیم المساعدة التي تساعدهم على التكیف،غیر صائبة
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 یتطلب ذلك الكشف عن طبیعة الصعوبات التي تواجههم عند اختیارهم القرار
 & Barth , 1994 ;Kenny et al 2003 ; Bigler ,2003; Creed  (المهني

Yin , 2006(  
وتمثل البطالة أحد المشكالت التي تعاني منها المجتمعات، ومنها المجتمع 

 م،٢٠١٣لعام ) ١١.٥ (لسعودیة قد بلغتالسعودي، فنسبة البطالة في ا
 حسب ما ورد في البیان المشترك الذي صدر عن ،م٢٠١٤لعام %) ١١.٧(و

  .)2015 ،جریدة الریاض( اإلحصاءاتوزارة العمل ومصلحة 
هم هني قد تكون أحد العوامل التي تسن صعوبات اتخاذ القرار المإوحیث 

وبات التي یواجهها الطلبة  مما یستوجب معرفة طبیعة الصع،في نسب البطالة
 التي اإلرشادي من أجل إعداد برامج التدخل ،الجامعیین في اتخاذ القرار المهني

 كما أن .تتمكن من معالجتها حتى ال یكونوا عاطلین عن العمل بعد تخرجهم
الفاعلیة الذاتیة المهنیة تزودنا بمعلومات مهمة لها عالقة في فهم تطور العملیات 

وتمثل الدافع الذي یدفع األفراد نحو  (Niles & Sowa,1992) دةالمهنیة المعق
 فانخفاض (Betz & Taylor,2001) القیام بالسلوك المھني أو تجنب القیام بھ

مستوى الفاعلیة الذاتیة لدى األفراد یمكن أن یؤدي إلى المماطلة والتردد في اتخاذ 
أن  وجد. (Gushue,et al,2006) ، وفي دراسة(Betz,1992) القرار المهني

مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة المرتفع له عالقة ارتباطیة موجبة مع مفهوم الذات 
  . االیجابي وأنشطة االستكشاف المهني

 ،ومن هنا كان اهتمام الدراسة الحالیة في معرفة مستوى الفاعلیة المهنیة
جامعة الملك ودرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى طلبة السنة التحضیریة في 

  بعد انتهاء طالب السنة التحضیریة، حیث تم تطبیق أدوات الدراسة،عبد العزیز
 التي كان أحد أهدافها رفع ،من دراسة المواد التي تتضمنها السنة التحضیریة

 التي تعتبر من المهارات ،كفاءة الطلبة في مهارات التفكیر ومهارات االتصال
 تعقده الذي اإلرشاديقد انتهوا من حضور البرنامج  وكانوا ،الالزمة التخاذ القرار

وكالة الجامعة لشؤون الطالب من أجل مساعدتهم على اختیار المسار الدراسي 
 -  وكذلك كانوا في فترة اختیار مسار الدراسة،الذي یؤهلهم لمهنة المستقبل

نة  الذي سیلتحقون به بعد انتهاء الس- المحددة من قبل عمادة القبول والتسجیل 
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 أم أن ،هم ذلك في مساعدة الطلبة على اتخاذ القرار المهنيسأالتحضیریة، فهل 
   .لدیهم صعوبات في اتخاذ القرار المهني

  :من خالل العرض السابق یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤالت التالیة
یة ما مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى عینة من طالب السنة التحضیر .١

  ؟ ة الملك عبد العزیزفي جامع
ما درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى عینة من طالب وطالبات السنة  .٢

 ؟ ضیریة في جامعة الملك عبد العزیزالتح
هل توجد عالقة بین مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار  .٣

 المهني؟
اسة في هل توجد فروق بین درجات الطالبات ودرجات الطالب عینة الدر .٤

 مقیاس صعوبات اتخاذ القرار المهني؟
لدى عینة )  منخفض–مرتفع  (هل توجد فروق بین مستوى الفاعلیة الذاتیة .٥

 ًمن طالب السنة التحضیریة وفقا لمتغیري الجنس والتخصص؟
هل هناك اختالف بین متخذي وغیر متخذي القرار المهني في عالقة  .٦

  ؟المهنياتخاذ القرار الفاعلیة الذاتیة بصعوبات 
 بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى عینة من طالب ؤالتنبهل یمكن  .٧

السنة التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز من خالل معلومیة مستوى 
 الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدیهم؟

 :فروض الدراسة
 ٠.٠٥ ≤αتوجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال .١

  . ى الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهنيبین مستو
 بین ٠.٠٥ ≤αتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال .٢

متوسطي درجات الطالبات ودرجات الطالب عینة الدراسة في مقیاس 
 . صعوبات اتخاذ القرار المهني

 بین مستوى ٠.٠٥ ≤αتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال .٣
لدى عینة من طالب السنة التحضیریة )  منخفض–مرتفع  (الفاعلیة الذاتیة

  .الجنس ًوفقا لمتغیر
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 بین مستوى ٠.٠٥ ≤αتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال .٤
لدى عینة من طالب السنة التحضیریة )  منخفض–مرتفع  (الفاعلیة الذاتیة

 . التخصص ًوفقا لمتغیر
بین  ٠.٠٥ ≤αجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة تو ال .٥

معامالت االرتباط بین الفاعلیة الذاتیة وصعوبات اتخاذ القرار المهني لدى 
 . عینة من متخذي وغیر متخذي القرار المهني

 بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى عینة من طالب السنة ؤال یمكن التنب .٦
ملك عبد العزیز من خالل معلومیة مستوى الفاعلیة التحضیریة في جامعة ال

 . الذاتیة المهنیة لدیهم
  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة الحالیة إلى
 الكشف عن مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى عینة من طالبات وطالب -

  ومعرفة الفروق بینهم في مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة،السنة التحضیریة
  ).  منخفض– مرتفع(

 الكشف عن الفروق بین الطالب والطالبات في درجة صعوبة اتخاذ القرار -
    وعالقته بالفاعلیة الذاتیة المهنیة،المهني

الكشف عن االختالف بین متخذي وغیر متخذي القرار في عالقة الفاعلیة  -
  .  المهنیة بصعوبة اتخاذ القرار المهنيةالذاتی

  . بصعوبة اتخاذ القرار المهني الفاعلیة الذاتیة المهنیة تنبؤ إمكانیة الكشف عن -
  :أهمیة الدراسة

 الضوء على جانب مهم من إلقاءهدف الدراسة الحالیة إلى المساهمة في 
جوانب الدراسات النفسیة من خالل تناول العالقة بین متغیري الفاعلیة الذاتیة 

 والتي تتضح ،لة الجامعیةالمهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني لدى طالب المرح
  :فیما یلي

 توفیر المعلومات عن متغیر الفاعلیة الذاتیة المهنیة كمتغیر دافعي داخلي -
 وهل یمكن أن یتنبأ بقدرة األفراد على ،وعالقته في صعوبة اتخاذ القرار المهني

مواجهة الصعوبات المهنیة التي قد تواجههم خالل عملیة اختیار المسار 
  . تخاذ القرار المهنيالدراسي أو ا
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 إن معرفة طبیعة ونوعیة الصعوبات التي یتعرض لها طالب السنة التحضیریة -
 مهني یلبي إرشاد یساعد على بناء برنامج ،وعالقتها بالفاعلیة الذاتیة

 من خالل تنمیة عملیة اتخاذ القرار ،احتیاجاتهم لإلرشاد النفسي والمهني
  . ة والفاعلیة الذاتیة المهنی،المهني

 مثل صندوق تطویر –هم هذه الدراسة في مساعدة المؤسسات الرسمیة تس -
 بتوفیر مقاییس نفسیة تقیس الفاعلیة الذاتیة - الموارد البشریة التابع لوزارة العمل

 مما یمكنها من تشخیص بعض العوامل ،المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني
 ویقنن المساعي التي ،عوديالتي لها عالقة في البطالة في المجتمع الس

  . تبذلها من أجل توظیف الشباب
  :مصطلحات الدراسة

  : لفاعلیة الذاتیة المهنیة ا-
 موااللتزادرجة ثقة الفرد بقدرته على أداء المهام المتعلقة باالختیار المهني 

هم في تطورها البیئة االجتماعیة وخبرات الفرد  تس، وهي خبره تطوریة،الوظیفي
  ).(Betz , et al. 1996 السابقة

الدرجة التي یحصل علیها " للفاعلیة الذاتیة المهنیة هو اإلجرائيالتعریف 
من خالل االستجابة على مقیاس الفاعلیة الذاتیة  )الطالبة والطالب (المفحوص

  ). المهنیة المستخدم بالدراسة الحالیة
هنة المستقبلیة  عدم قدرة الفرد على اختیار الم: صعوبة اتخاذ القرار المهني-

 نتیجة لنقص الدافعیة أو المعلومات عن الذات ،التي تتناسب مع میوله وقدراته
  )Amir , et al., 2008( . أو عن عملیة اتخاذ القرار المهنيالمتاحةوالمهن 

:  في الدراسة الحالیة هوار المهني لصعوبة اتخاذ القراإلجرائيوالتعریف 
ن خالل استجابتهم على مقیاس صعوبة اتخاذ الدرجة التي یحصل علیها الطلبة م

  . القرار المهني المستخدم بالدراسة الحالیة
  :النظرياإلطار 

   : تطور مفهوم الفاعلیة الذاتیة المهنیة- ًأوال 
 على أهمیة Banduraأكدت النظریة االجتماعیة المعرفیة التي وضعها 
 حیث ،وأهداف األفرادالعوامل المعرفیة من حیث تأثیرها على تشكیل اهتمامات 

تعتبر هذه النظریة أن الفاعلیة الذاتیة هي العامل األساسي المعرفي الذي یتوسط 
 .ویؤثر على تطور االهتمامات واألهداف واألفعال الخاصة بمجال محدد



 الفاعلیة الذاتیة المهنیة وعالقتها بصعوبة اتخاذ القرار المهني
  جدة–بجامعة الملك عبد العزیز   لدى عینة من طالبات وطالب السنة التحضیریة

  

  

٦٢

 (Lent et al , 2002)   
 كان الفرد إذا تعتبر من العوامل األساسیة التي تحدد فیما ةالذاتیوالفاعلیة 

ن معتقدات الفرد حول إ حیث ، أو االمتناع عن أدائها،ختار أداء مهمة ماسی
 ولهذا تعتبر الفاعلیة الذاتیة عامل ،قدراته تعتبر محور تعامله مع البیئة من حوله

 وكیف یشعرون ویفكرون ،قدراتهم والثقة فیهامهم في فهم كیف یطور األفراد إدراك 
  )Sterrett , 1998( .ویدعمون ذواتهم
االجتماعیة المعرفیة التي اشتقت منها Bandura,1986,1993)  (في نظریة

 إنشاؤها وصف الفاعلیة الذاتیة بأنها البنیة المعرفیة التي یتم ،نظریة فاعلیة الذات
 هذه الخبرات ،من خالل الخبرات التراكمیة للفرد التي یخبرها خالل مراحل حیاته

 كان سینجح أم ال في أداء مهام إذاته فیما تقود الفرد ألن یطور معتقداته أو توقعا
 . أو أنشطة معینة

 مصادر ةة الذاتیة من خالل أربعوافترض أن الفرد یطور معتقدات الفاعلی
  : هي
 ،ًوهي تتضمن خبرات النجاح التي مر بها الفرد: ة الناجحنجاز تجارب اإل-١

ل منها  وتتأثر بعدة عوام،وهذه الخبرات تؤثر على مستوى فعالیة الذات
 تأثیره المهام الصعبة یكون إنجاز فنجاح الفرد في ،صعوبة أو سهولة المهمة

 واألداء الفاشل ،أكثر في رفع معتقدات الفاعلیة الذاتیة من المهام السهلة
 أقل على انخفاض مستوى الفاعلیة الذاتیة من تأثیرهوغیر المتكرر یكون 

   .الفشل المتكرر
وهي الخبرات التي یكتسبها من خالل مالحظة : ة خبرات التعلم غیر المباشر-٢

 فكلما كان النموذج قریب من مستوى كفاءة ،أداء النموذج واالقتداء به
 انخفاض مستوى الفعالیة إلىالشخص فإن مشاهدته وهو یخفق یؤدي ذلك 

  . ُالذاتیة للفرد المالحظ
 ، الذاتیةوهو یمثل التأثیرات االجتماعیة على الفعالیة:  اللفظياإلقناع -٣

 المهمة إنجازتلقاه من اآلخرین حول قدرته على فالتشجیع اللفظي الذي ی
 التي تشكل تأثیر سلبي على فعالیة اآلخرین أو التحذیرات من .تشكل دافع له

 اللفظي اإلقناع ویختلف مدى التأثیر حسب الشخص الذي یصدر عنه ،الفرد
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 باإلقناعالیة الذات  فتتأثر فع،أم غیر موثوق به هل هو شخص موثوق به
   . كلما كان الشخص موثوق به-  اًإیجابً سلبا أو -اللفظي

فاألشخاص :  الحاالت النفسیة السلبیة والقلقمثل العاطفیة  االستثارة- ٤
ًالذین یخبرون خوفا شدیدا وقلقا حادا یغلب أن تكون توقعاتهم حول فاعلیتهم  ً َ

 ثارة تؤثر على فعالیة الفردلالست وكذلك الدافعیة المدركة ،منخفضالذاتیة 
فإذا أدرك الفرد أن الخوف من الفشل أمر طبیعي فمن المتوقع أن ال تتأثر ‘

 ،ًفعالیته سلبا بل تزید فعالیته لكي یبذل الجهد الذي یمكنه من النجاح
ً فالعمل السهل ال یتأثر كثیرا ، لطبیعة العمل سهل أم صعبباإلضافة

  . الصعبة األعمالعكس بمستوى االستثارة العاطفیة على 
لوك الفرد ومعتقداته ًویفترض أن أكثر مصادر الفعالیة الذاتیة تأثیرا على س

   . التي یمر بها الفردالناجحة نجازهو تجارب اإل
وأظهرت العدید من نتائج الدراسات أن مستوى الفاعلیة الذاتیة المرتفع یأتي 

الفاعلیة وعلى العكس مستوى  ، التي یمر بها الفردواإلتقانمن خبرات النجاح 
 Niles ( الذاتیة المنخفض یرتبط بخبرات الفشل التي تتكرر في سیاقات مختلفة

& Sowa , 1992; Sterrett , 1998 ; Lane et al 2002(  وتأتي هذه النتائج
  مدعمة لصحة افتراضات نظریة الفاعلیة الذاتیة 

اعلیة الذاتیة نموذج الف (Hackett & Betz, 1981)  ثم طور كل من
 ،المهنیة من خالل تطبیق مفهوم الفاعلیة الذاتیة على السلوك المتعلق بالمهنة

حیث یشیر إلى ثقة األفراد بمدى قدرتهم على أداء السلوك المتعلق باتخاذ القرار 
 ویتضمن التطور المهني تكوین قیم واتجاهات ایجابیة ،والتطور المهني ،المهني

 تقرارا والمشاركة الفعالة في اتخاذ ،ات والمهارات تطویر القدر،نحو العمل
   .مدروسة في االختیار المهني والتكیف المهني

بتحدید السلوك المتعلق بالمكونات  )Taylor & Betz ,1983 (ثم قام
 الخمسة الختیار الوظیفة والمستمدة من نموذج النضج المهني الذي افترضه

Crites)( متعلق بعملیات اتخاذ القرار المهنيوالذي یوضح مجاالت السلوك ال، 
  : وهذه المكونات الخمسة هي

   Self – Appraisal (SA) : التقییم الذاتي-
   occupational Information (OI):  المعلومات المهنیة-
   Goal Setting (GS) : وضع األهداف-
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   )Planning (PL):  التخطیط-
   Problem Solving (PS):  حل المشكالت-

تقاد األفراد بأنهم یمكن أن ینجزوا هذه المهام بنجاح یشیر إلى أن لدیهم واع
   .مستوى عالي من الفاعلیة المهنیة

  :صعوبة اتخاذ القرار المهني - ًثانیا
تم بذل الكثیر من الجهد لتحدید واستقصاء أسباب صعوبات اتخاذ القرار 

  : ومن أبرز هذه الجهود،المهني لدى الشباب
  الذي وضعه: بنائي لتصنیف صعوبات اتخاذ القرار المهنيالنموذج ال -

(Gati et al , 1996)، وتم من خالله تصنیف صعوبات اتخاذ القرار المهني 
 ،ً فئات فرعیة وفقا للفروق الدقیقة بینهاإلى فئتین وكل فئة تم تصنیفها إلى

 :والفئتین الرئیسیتین هما
تتضمن عدم الجاهزیة و: ر المهنيا صعوبات قبل البدء في عملیة اتخاذ القر-١

التخاذ القرار المهني نتیجة النخفاض الدافعیة الناتج عن التردد وخلل 
  . المعتقدات الوظیفیة

 فئتین فرعیتین إلى اتصنیفهتم و:  خالل عملیة اتخاذ القرار المهني الصعوبات-٢
  :هما
 عن وتضمنت االفتقار إلى وجود معلومات: االفتقار إلى المعلومات –أ 

 ونقص المعلومات عن التخصصات ،الذات مثل المیول والقدرات
 وعدم وجود معلومات حول المصادر المختلفة التي ،الجامعیة المتاحة

 عن الذات –یمكن أن یحصل منها الفرد على المعلومات التي یحتاجها 
  .  وعدم معرفة بكیفیة اتخاذ القرار المهني–وعن المهن 

تتضمن ثالثة أنواع من المشكالت في استخدام و: اتتضارب المعلوم –ب 
 صراعات ،متناقضة أو ة مثل وجود معلومات غیر موثوق،المعلومات

 وصراعات ، حل وسطإیجادداخلیة مثل تضارب التفضیالت أو صعوبة 
   .خارجیة

  : المعرفي لمعالجة وتجهیز المعلوماتاألسلوب -
هم ثالثة أبعاد تسي یتضمن نموذج هرم (Peterson et al., 1996) وضع

  : والتي تتضمن،في اتخاذ القرار المهني الفاعل
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 ، معرفة عن الذات: وتشتمل على نوعین من المعرفة هما: مكون المعرفة-
  . قاعدة الهرم  وهذه تشكل،والمعرفة عن المهن

 وتتضمن خمسة عملیات ویتم تطبیق :مكون عملیات اتخاذ القرار المهني -
لقة دائریة فیتم العمل خطوه خطوه أو قد یرجع الفرد هذه المهارات على شكل ح

 ،وتمثل وسط الهرم .حتى یستطیع الفرد اتخاذ القرار المهني ،للخطوة السابقة
  : العملیات هيهوهذ
 بین الفجوة وتشیر إلى قدرة الفرد على تحدید ، وهو بدایة الحلقة:التواصل §

ا هي المعلومات  وم، وما یرغب أن یكونه،الوضع الحالي لتطوره المهني
   . ومصادر الحصول علیها،التي یحتاجها

 والتفكیر ،تحلیل البیانات التي تتوفر لدیه عن ذاته وعن المهن :التحلیل §
 وتحدید ،بالبدائل الوظیفیة من خالل مقارنة البیانات عن ذاته وعن المهن

 .  أو أن یستمر في عملیة التحلیل،إضافیة كان یحتاج لمعلومات إذافیما 
 یقوم الفرد بعملیة عصف ذهني ، أو یطلق علیها مرحلة التولیف:تركیبال §

 ثم یضیق هذه ،لكل الخیارات الوظیفیة التي توصل لها من مرحلة التحلیل
 لمهاراته مطابقة خیارات تمثل أفضل )٥–٣ (الخیارات بحیث یقتصر على

 . وقدراته
رات التي نتجت  یقوم بوزن التكالیف والفوائد لكل خیار من الخیا:التقییم §

 تناسب تلك الخیارات مع اًأیض ویتضمن ذلك ،عن عملیة التركیب
 . خصائصه الشخصیة

 وتتضمن وضع خطة للعمل واالنخراط في ، مرحلة الحسمأو :نجازاإل  §
 . السلوك للحصول على أفضل اختیار من بین البدائل

 اتخذه  ما كان القرار الذيإذا مرحلة التواصل ویقرر إلى ثم یرجع الفرد 
 .  أم أنه بحاجه الستخدام دائرة اتخاذ القرار مرة أخرى،حقق هدفه

 ، والتي تمثل توجیه عملیة التفكیر أثناء اتخاذ القرار،مكون العملیات التنفیذیة -
  . وتشكل رأس الهرم وتعكس مدى التطور المهني

وحسب اتجاه تحلیل وتجهیز المعلومات فإن تطویر هذه المكونات الثالث 
 وأن ،تبر عامل جوهري في زیادة قدرة األفراد على صنع القرار المهني الفاعلیع

صعوبة اتخاذ القرار المهني قد تنشأ عن نقص في المعلومات عن الذات أو 
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 مكون العملیات أو ، الفرد لمهارات اتخاذ القرار المهنيإتقان أو عدم ،المهنة
  . لمهنيالتنفیذیة التي تقود الفرد أثناء اتخاذ القرار ا

یمكننا تحلیل نقاط االتفاق واالختالف بین النموذج البنائي لتصنیف 
 المعرفي لمعالجة وتجهیز المعلومات واألسلوب ،صعوبات اتخاذ القرار المهني

  : بالنقاط التالیة،المتعلقة باتخاذ القرار المهني الفاعل
ات المتوفرة لدى  عن قلة المعلومناتجة أن صعوبة اتخاذ القرار المهني قد تكون -

ً وكان النموذج البنائي أكثر تصنیفا لطبیعة الصعوبة ،الفرد عن المهنة أو الذات
   ).ةغیر موثوق / متناقضة / ناقصة (في المعلومات

 المعرفي لمعالجة وتجهیز المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار المهني واألسلوب -
 .مة التخاذ القرار المهنيًالفاعل كان أكثر توضیحا لطبیعة المهارات الالز

 مكون العملیات التنفیذیة التي تمثل المیتامعرفة وهي عملیات أضافوكذلك 
  . تنفیذیة ضابطه توجه تفكیر الفرد أثناء اتخاذ القرار المهني

  .  عامل الدافعیة كعامل مهم في اتخاذ القرار المهنيأضاف النموذج البنائي -
  . ة قیاس صعوبات اتخاذ القرار المهنيوتم مراعاة النموذجین في بناء أدا

  :ٕواجراءاتهامنهج الدراسة 
مع ضبط ثالثة من  ،لمنهج الوصفي االرتباطي المقارناتبعت الباحثة ا

  : المتغیرات هي
  .  انتهاء الطلبة من دراسة السنة التحضیریة-
 عمادة شؤون ه الختیار التخصص والذي تقدماإلرشاديحضورهم البرنامج  -

  . امعةطالب بالج
 الطلبة كانوا في مرحلة اختیار التخصص الدراسي الذي سیلتحقون به بعد السنة -

  من أصلأسابیع )٣ (ً ومدتها شهر وكان قد مر على الفترة المحددة،التحضیریة
 لمعرفة الطلبة ، وهي الفترة التي حددتها عمادة القبول والتسجیل بالجامعة)٤(

  . ما زالوا مترددین باختیار التخصصالذین اختاروا التخصص الدراسي أو 
 ونوعیة صعوبات اتخاذ ،وتم الكشف عن مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة

 ، والعالقة بین الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني،القرار المهني
 الذاتیة الفاعلیةوالكشف عن الفروق بین متخذي وغیر متخذي القرار بعالقة 
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 مستوى الفاعلیة الذاتیة بدرجة ؤ ومدى تنب، بصعوبة اتخاذ القرار المهنيالمهنیة
   .صعوبة القرار المهني

  : عینة الدراسة-
اختیرت عینة عشوائیة من طالبات وطالب السنة التحضیریة بجامعة الملك 

 )١٧٦ ( تضمنت)٢٥٧ ( وكان حجم العینة،واألدبیةعبد العزیز بأقسامها العلمیة 
 مقدارهوانحراف معیاري ) ١٩.٥٣ (مقداره بمتوسط عمري ،اًطالب) ٩٠(وطالبة 

  : مواصفات العینة تبعا لمتغیرات الدراسة)١(یوضح الجدول  و،)٠.٥٧(
   توزیع عینة الدراسة وفق متغیرات الدراسة وتصنیفاتها)١ (جدول

 التصنیف المتغیرات المجموع غیر متخذي القرار متخذي القرار
 %النسبة العدد %النسبة دالعد %النسبة العدد

 الجنس ٣٥ ٩٠ ١٧.١ ٤٤ ١٧.٩ ٤٦ طالب
 ٦٥ ١٧٦ ٣٠ ٧٧ ٣٥ ٩٠ طالبات
 التخصص ٤٩.٠ ١٢٦ ٢٣.٧ ٦١ ٢٥.٣ ٦٥ علمي
 ٥١.٠ ١٣١ ٢٣.٤ ٦٠ ٢٧.٦ ٧١ أدبي

 ١٠٠ ٢٥٧ ٤٧.١ ١٢١ ٥٢.٩ ١٣٦ المجموع
  : أدوات الدراسة-
 Career :)تصرة النسخة المخ (مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة :١

Decision – Making Self Efficacy Scale- Short Form 
(CDMSE-SF)   

 ,Taylor &Betz( مقیاس الكفاءة الذاتیة في اتخاذ القرار المهني أعده 
   .فقرة) 50  (ویتكون المقیاس األصلي من (1983

 )Betz, Klein, Taylor,1996 (ووضع النسخة المختصرة لهذا المقیاس
 من ، مهام تتعلق باتخاذ القرار المهنيإنجازیس ثقة األفراد بقدرتهم على ي یقوالذ

 ،خمسة أبعاد تمثل الفاعلیة الذاتیة في اتخاذ القرار المھنيخالل التركیز على 
 ووضع ، والمعلومات المهنیة،التقییم الذاتي :وتضمنت (Crites, 1961) وضعھا
  .  وحل المشكالت، والتخطیط،األهداف
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 لمقیاس الكفاءة )األصلیة (النسخة حقق من الخصائص السیكومتریة وتم الت-
 حیث بلغت ،الذاتیة في اتخاذ القرار المهني من خالل صدق االتساق الداخلي

  الفرعیة بینللمقیاس ألفا وتراوحت قیمة )٠.٩٧ (قیمة ألفا للمقیاس الكلي
  .)٠.٨٩ إلى ٠.٨٦(

حیث تم تطبیق المقیاس  ةاإلعاد ثبات أسلوباستخدام  تم :ثبات المقیاس
  .)٠.٨٣ ( وبلغت قیم معامل الثبات، تطبیقه بعد ستة أسابیععادةٕاو

بوضع  (Betz, Klein, & Taylor, 1996)  قام:النسخة المختصرة
 فأصبح ،النسخة المختصرة من مقیاس الكفاءة الذاتیة في اتخاذ القرار المهني

 )٥ (بحیث یحتوي كل بعد على تتوزع على األبعاد الخمسة ،فقرة) 25 (یتكون من
  :)٢(فقرات والموضحة بالجدول 

  توزیع فقرات مقیاس أبعاد الفاعلیة الذاتیة النسخة المختصرة )٢( جدول
 أرقام الفقرات األبعاد

 ٢٢ ،١٨ ،١٤ ، ٩ ،٥ )SA)() Self–Appraisalالتقییم الذاتي 
  المعلومات المهنیة

occupational Information) (OI)( 
٢٣ ،١٩ ،١٥ ،١٠ ،١ 

 ٢٠ ،١٦ ،١١ ،٦ ،٢ (GS) (Goal Setting)ضع األهداف و
 ٢٤ ،٢١ ،١٢ ،٧ ،٣  )Planning) (PL)  التخطیط

 ٢٥ ،١٧ ،١٣ ،٨ ،٤ Problem Solving(PS) حل المشكالت
  : النظرياإلطارهذه األبعاد موضحة في ) *(

 )الصدق والثبات (وتم التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس
 وكان االرتباط المقیاسیین ،استخدام صدق المحك مع مقیاس النضج المهنيب
 أي أن األشخاص ذوي المستوى المرتفع في النضج المهني هم من ذوي )٠.٦٣(

ًوارتبط مقیاس الكفاءة الذاتیة التخاذ القرار المهني سلبیا  .الكفاءة المهنیة المرتفعة
 طاالرتبافلقد بلغت قیم معامل  ،الذي یقیس التردد المهني )CDS (مع مقیاس

   وهي قیمة مرتفعة )٠.٩٤ (ألفاوبلغت قیم معامل ثبات  )-٠.٦٣(
 & ,Betz, Klein(  ودعمت كثیر من الدراسات النتائج التي توصل لها

Taylor, 1996) على الطلبة الجامعیین في أمركاأجریتدراسات  منها  )Betz 
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& Voyten, 1997; Chung, 2002; Brown, et al., 2003; Chaney et 
al. , 2007)،   

 من الطلبة الجامعیین والعاملین عینة أفراد الصینین وأیضا في دراسة شملت
Hou , et al. ,2014)(  

  .  والترجمة العكسیة، تم ترجمة المقیاس:د المقیاس للدراسة الحالیةإعدا** 
   : صدق المقیاس-
ي اللغة لمقیاس على متخصصین ف تم عرض ا:الصدق الظاهري §

 ،اللغویة لفقرات المقیاس  للتأكد من سالمة الترجمة والصیاغة،نجلیزیةاإل
المتخصصین في علم النفس للتحقق  كما تم عرضه على مجموعة من

 ومدى ،من وضوح الفقرات ومدى ارتباطها بالبعد الذي تنتمي إلیه
ثم تم إجراء تعدیل صیاغة بعض  .مناسبتها للغرض الذي أعدت له

للبیئة العربیة وكان عدد  ت في ضوء آراء المحكمین لتكون مالئمةالعبارا
  .  فقرة)٢٥ (العبارات نفس عدد عبارات المقیاس المترجم

 تم تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة مكونة :صدق االتساق الداخلي §
لحساب صدق االتساق   لها نفس خصائص العینة األصلیة)٤٣ (من

   : من خالل حساب، القرار المهنيالداخل لمقیاس فاعلیة اتخاذ
وذلك بتعیین قیم معامل االرتباط   للعباراتحساب االتساق الداخلى -ا

 واتضحت النتائج كما ،المقیاس بالدرجة الكلیة بالبعد التابعة له بنود
   .)٣(تظهر في الجدول 

  )٣ (جدول
  كلیة قیم معامالت ارتباط بنود مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة بالدرجة ال

  )٤٣=ن: العینة االستطالعیة ( لهالتابعةللبعد 
 حل المشكالت التخطیط وضع األهداف المعلومات المهنیة التقییم الذاتي

معامل  م
معامل  م االرتباط

معامل  ممعامل االرتباط م االرتباط
معامل  م االرتباط

 االرتباط
٦٧. ٠ ٤ **٦٨. ٠ ٣ **٧٠. ٠ ٢ **٦١. ٠ ١ **٦٩. ٠ ٥**
٦٠. ٠ ٨ **٦٤. ٠ ٧ **٦٦. ٠ ٦ **٦٢. ٠ ١٠ **٧٤. ٠ ٩**
٧٤. ٠ ١٣ **٥٤. ٠ ١٢ **٧٠. ٠ ١١ **٥٦. ٠ ١٥ **٧٢. ٠ ١٤**
٦٧. ٠ ١٧ **٦٠. ٠ ٢١ **٤٩. ٠ ١٦ **٧٣. ٠ ١٩ **٦٩. ٠ ١٨**
٦٨. ٠ ٢٥ **٧٠. ٠ ٢٤ **٥٤. ٠ ٢٠ **٦١. ٠ ٢٣ **٤٥. ٠ ٢٢**

   ٠.٠١دالة عند مستوى ** 
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 أن جمیع قیم معامالت االرتباط بین بنود المقیاس )٣( یتضح من الجدول
 مما یدلل ،)٠.٠١ (والدرجة الكلیة للبعد التابعة له قیم دالة عن مستوى الداللة

   .على صدق االتساق الداخلي للمقیاس
 وذلك بحساب قیم معامل االرتباط بین كل بعد االتساق الداخلي لألبعاد -ب 

   . یوضح هذه القیم)٤(ل ود الج، الكلیة للمقیاسوالدرجة
  )٤(جدول 

  قیم معامالت ارتباط أبعاد مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة بالدرجة الكلیة للمقیاس
 معامل االرتباط البعد

 **٧٧. ٠ التقییم الذاتي
 **٧٢. ٠ المعلومات المهنیة
 **٧١. ٠ وضع األهداف

 **٧٨. ٠ التخطیط
 **٧٠. ٠ حل المشكالت

  ٠.٠١ مستوى دالة عند** 
یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت ارتباط أبعاد مقیاس الفاعلیة 

 مما ،)٠.٠١ (الذاتیة المهنیة بالدرجة الكلیة للمقیاس قیم دالة عن مستوى الداللة
   .یدلل على صدق االتساق الداخلي للمقیاس

  : ثبات المقیاس-
قیاس الفاعلیة الذاتیة على عینة الصدق نفسها تم حساب قیمة معامل ثبات م

 . ومعامالت ثبات التجزئة النصفیة،كرونباخ باستخدام معامل ثبات ألفا المهنیة
   .)٥(موضح بالجدول  كما هو

  قیم معامالت ثبات مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة وأبعاده )٥(جدول 
  )٤٣=ن: العینة االستطالعیة(

معامل ثبات  البعد
 ألفا كرونباخ

معامل ثبات 
 تجزئة النصفیةال

 ٥١. ٠ ٦٨. ٠ التقییم الذاتي
 ٧١. ٠ ٩٠. ٠ المعلومات المهنیة
 ٤٦. ٠ ٥٨. ٠ وضع األهداف

 ٥٩. ٠ ٦٢. ٠ التخطیط
 ٧٨. ٠ ٧٠. ٠ حل المشكالت

 ٨٣. ٠ ٨٥. ٠ الثبات الكلي لمقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة
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لیة الذاتیة یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت ثبات مقیاس الفاع
   .المهنیة قیم ثبات مرتفعة

   :تصحیح المقیاس
 یتم االستجابة علیه ، فقرة)٢٥ (المقیاس یتكون في نسخته المختصرة من

 ، ینطبق أحیانا،ً ینطبق غالبا،ًینطبق دائما (من خالل مقیاس لیكرت الخماسي
وأدنى  ،٥ بمتوسط نسبي ١٢٥ أعلى درجة على المقیاس ) ال ینطبق،ًینطبق نادرا

 مستوى كفاءة مهنیة مرتفع إلى تشیر المرتفعالدرجة  .١ بمتوسط نسبي ٢٥درجة 
  :ً انخفاض مستوى الكفاءة المهنیة وفقا للمحك التاليىغالوالدرجة المتدنیة تشیر 

  المهنیة وفقا لدرجة االستجابة مستوى الفاعلیة )٦ (جدول
 مستوى الكفاءة طول الخلیة

 ًمتدنیة جدا ٨. ١أقل من 
 متدنیة ٦. ٢ إلى أقل من ٨. ١من 
 متوسطة ٤. ٣ إلى أقل من ٦. ٢من 
 مرتفع ٢. ٤ إلى أقل من ٤. ٣من 

 ًمرتفع جدا ٢. ٤أكبر من 
  :مقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني -ًثانیا

حیث هدفت الدراسة الحالیة إلى دراسة صعوبة اتخاذ القرار المهني لذلك تم 
 وفق ، القرار المهني لدى الطلبة بمرحلة الجامعةاذاتخبناء أداة لقیاس صعوبة 

   :الخطوات التالیة
   في مجال صعوبة اتخاذ القرار المهني النفسیة االطالع على األطر -
 اإلطالع على المقاییس واألدوات التي اهتمت بقیاس صعوبة اتخاذ القرار -

   )٢٤ – ١٨  (المهني في الفئة العمریة من
الع علیة تم تحدید األبعاد التي یمكن أن یتضمنها مقیاس  من خالل ما تم االط-

  : وهي،صعوبة اتخاذ القرار المهني
 أو ،) المهارات والقدرات والمیل (نقص المعلومات التي تتعلق بمعرفة الذات -

  . نقص المعلومات التي تتعلق بالمهنة
   .ة انخفاض مستوى الدافعیة والصراع الداخلي والتردد في اختیار المهنی-
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وهي عملیات  ( العملیات التي یقوم بها الفرد خالل عملیة اتخاذ القرار المهني-
  ١)االتصال والتحلیل والتقییم والتولیف

 أعاله ولم تتضمنها المذكورةحیث اهتمت بعض المقاییس ببعض الجوانب  -
 بنود تتضمن قیاس نقص المعلومات عن بصیاغة فمنها من اهتم ،جمیعا

وكذلك العملیات التي تتم خالل اتخاذ  أهملت الدافعیة والترددالذات والمهنة و
   .)االتصال والتحلیل والتقییم والتولیف (القرار المهني

   :بنود المقیاس
   : التالیةاألبعاد فقرة ضمن ٢٦تضمن مقیاس صعوبات اتخاذ القرار المهني 

   توزیع فقرات مقیاس صعوبات اتخاذ القرار المهني)٧ (جدول
 أرقام الفقرات األبعاد

 ٢٦، ٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٨ نقص المعلومات عن الذات
 ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ نقص المعلومات عن المهن

 ١٧ ،١٦ ،٤،١٥ ،٢ الدافعیة
 ٢١ ،١٩ ،١١ ،٣ الصراع و لتردد

 ٢٥ ،٢٣ ،١٣،١٤، ١٢ ،٥ ،١ عملیات اتخاذ القرار المهني
   :صدق المقیاس

المتخصصین في علم  جموعة منتم عرض المقیاس على م:  الصدق الظاهري-
اللغویة لفقرات المقیاس ووضوح الفقرات   للتأكد من سالمة الصیاغة،النفس

 ومدى مناسبتها للغرض الذي أعدت ،ومدى ارتباطها بالبعد الذي تنتمي إلیه
ومن ثم تم إجراء التعدیالت المطلوبة في ضوء آراء المحكمین وأصبح  .له

  .  عبارة)٢٦ (ًالمقیاس مكونا من
على   تم تطبیق مقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني: صدق االتساق الداخلي-

لحساب   لها نفس خصائص العینة األصلیة)٤٣ (عینة استطالعیة مكونة من
   : من خالل حساب،صدق االتساق الداخل للمقیاس

                                                           
 .  موضحة في اإلطار النظري- 1
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 وذلك بتعیین قیم معامل االرتباط بنود  للعباراتالداخلي حساب االتساق -أ
 واتضحت النتائج كما تظهر في ،الدرجة الكلیة للبند التابعة لهالمقیاس ب
   .)٨(الجدول 

  قیم معامالت ارتباط فقرات مقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني) ٨ (جدول
  )٤٣=ن: العینة االستطالعیة(  بالدرجة الكلیة للبعد التابعه له

نقص المعلومات 
 عن الذات

نقص المعلومات 
عملیات اتخاذ  صراع والترددال الدافعیة عن المهن

 القرار المهني
معامل  م

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

معامل  م االرتباط
معامل  م االرتباط

 االرتباط
٨٤. ٠ ١**٦٢. ٠ ٣**٣٩. ٠ ٢**٨٠. ٠ ٦ **٧٨. ٠ ١٨**
٧٤. ٠ ٥**٥٨. ٠ ١١**٦٧. ٠ ٤**٧٩. ٠ ٧ **٦٥. ٠ ٢٠**
٦٧. ٠ ١٢**٨٣. ٠ ١٩**٦٣. ٠ ١٥**٨٤. ٠ ٨ **٧٤. ٠ ٢٢**
٤٨. ٠ ١٣**٨٣. ٠ ٢١**٦٩. ٠ ١٦**٨١. ٠ ٩ **٦٩. ٠ ٢٤**
٤٧. ٠ ١٤  **٥٨. ٠ ١٧**٦٨. ٠ ١٠ **٧٤. ٠ ٢٦**
        ٥٥. ٠ ٢٣**
        ٧٨. ٠ ٢٥**

   ٠١. ٠دالة عند مستوى ** 
لمقیاس  أن جمیع قیم معامالت االرتباط بین بنود ا)٨(یتضح من الجدول 

 مما یدلل ،)٠.٠١ (والدرجة الكلیة للبعد التابعة له هي قیم دالة عن مستوى الداللة
  على صدق االتساق الداخلي للمقیاس 

 االتساق الداخلي لألبعاد وذلك بحساب قیم معامل االرتباط بین كل بعد -ب 
  : یوضح هذه القیم)٩(ل و الجد، الكلیة للمقیاسوالدرجة

ت ارتباط أبعاد مقیاس صعوبات اتخاذ القرار المهني قیم معامال )٩ (جدول
 بالدرجة الكلیة للمقیاس

 معامل االرتباط البعد
 **٧٢. ٠ نقص المعلومات عن الذات
 **٧٣. ٠ نقص المعلومات عن المهن

 **٧٨. ٠ الدافعیة
 **٧٠. ٠ الصراع والتردد

 **٩١. ٠ عملیات اتخاذ القرار المهني
 ٠١ .٠دالة عند مستوى ** 
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یتضح من الجدول السابق أن قیم معامالت ارتباط أبعاد مقیاس صعوبة 
 ،)٠.٠١ (بالدرجة الكیة للمقیاس قیم دالة عن مستوى الداللة اتخاذ القرار المهني

  .مما یدلل على صدق االتساق الداخلي للمقیاس
  : ثبات المقیاس-

اعلیة على عینة الصدق نفسها تم حساب قیمة معامل ثبات مقیاس الف
 ومعامالت ثبات التجزئة ،كرونباخ باستخدام معامل ثبات ألفا الذاتیة المهنیة

   .)١٠(موضح بالجدول  كما هو .النصفیة
   قیم معامالت ثبات كرونباخ ألفا والتجزئة النصفیة )١٠ (جدول

  وأبعاده لمقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني
معامل ثبات  البعد

 ألفا كرونباخ
معامل ثبات 

 تجزئة النصفیةال
 ٠.٤٣ ٠.٧٧ نقص المعلومات عن الذات
 ٠.٧٧ ٠.٨٤ نقص المعلومات عن المهن

 ٠.٦٠ ٠.٥٣ الدافعیة
 ٠.٧١ ٠.٦٩ الصراع والتردد

 ٠.٧٧ ٠.٧٧ )التولیف (عملیات اتخاذ القرار المهني
الثبات الكلي لمقیاس صعوبة اتخاذ القرار 

 ٠.٨٦ ٠.٩٠ المهني
أن قیم معامالت المقیاس قیم مرتفعه مما یدلل یتضح من الجدول السابق 

  . على ثبات المقیاس
   :تصحیح المقیاس

 یتم االستجابة علیه من خالل مقیاس ، فقرة)٢٦ (المقیاس یتكون من
 ، درجات٤ً درجات، ینطبق غالبا وتمثل٥ًینطبق دائما وتمثل (لیكرت الخماسي

 ال ینطبق وتمثل درجة ،درجة ٢ً ینطبق نادرا وتمثل،درجات٣ینطبق أحیانا وتمثل 
 ٢٥ وأدنى درجة ،٥ بمتوسط نسبي ١٢٥ وتكون أعلى درجة على المقیاس )واحدة

   .١بمتوسط نسبي 
 *ًوتتحدد درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني في المقیاس وأبعاده وفقا للمحك

  :الموضح بالجدول التالي
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  ابة درجة صعوبة اتخاذ القرار وفقا لدرجة االستج)١١ (جدول
 درجة صعوبة طول الخلیة

 توجد ال ٨. ١أقل من 
 متدنیة ٦. ٢ إلى أقل من ٨. ١من 
 متوسطة ٤. ٣ إلى أقل من ٦. ٢من 
 شدیدة ٢. ٤ إلى أقل من ٤. ٣من 

 ًشدیدة جدا ٢. ٤اكبر من 
  : المستخدمةاإلحصائیة األسالیب -

  : التالیةئیةاإلحصا األسالیب عن تساؤالت الدراسة سیتم استخدام لإلجابة 
والمتوسطات  ، وصفي متمثل في حساب التكرارات والنسب المئویةإحصاء -

  . والترتیب واالنحرافات المعیاریة، ،الحسابیة
  : استدالليإحصاء -

 ،معامل ارتباط بیرسون للتحقق من االتساق الداخلي لمفردات المقاییس §
قة بین متغیرات واالتساق الداخلي ألبعد المقاییس، وكذلك لبیان وجود عال

  . الدراسة
 التجزئة النصفیة لحساب ثبات المقاییس المستخدمة ،لفا كرونباخأمعامل  §

 . بالدراسة
لحساب داللة الفروق بین معاملي االرتباط في متغیري الفاعلیة ) z(معامل §

الذاتیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني لدى متخذي وغیر متخذي القرار 
 . المهني

بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى  ؤالخطي للتنبمعامل االنحدار  §
عینة من طالب السنة التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز من خالل 

 . مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدیهم
  :نتائج الدراسة وتفسیرها

لإلجابة على أسئلة الدراسة قامت الباحثة بمعالجة بیانات أفراد العینة بنظام 
Spssانت النتائج كما یلي وك:   

 ما مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى عینة من طالب السنة : السؤال األول-
  التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز؟
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٧٦

 هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات نلإلجابة ع 
بتصنیف درجات المعیاریة ألبعاد مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة، وكذلك قامت 

إجابات عینة الدراسة على أبعاد مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة وحساب مستوى 
  :التالیة) ١٤( ،)١٣( ،)١٢(كما هو موضح بالجداول كل بعد وترتیبه

  )١٢(جدول 
  )الطالبات والطالب (مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى العینة الكلیة

  )٢٥٧=ن: عینة البحث(  عبد العزیزبالسنة التحضیریة في جامعة الملك
  المستوى منخفض متوسط مرتفع

  
  نسبة عدد البعد

  نسبة عدد %
  نسبة عدد %

% 
المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

  
ترتیب المستوى

 ١ مرتفع ٠.٧٦ ٣.٧٧ ٣.١ ٨ ٤٢.٤ ١٠٩ ٥٤.٥ ١٤٠ وضع األهداف
 ٢ مرتفع ٠.٧٧ ٣.٧٤ ٤.٧ ١٢ ٣٨.٩ ١٠٠ ٥٦.٤ ١٤٥ التقییم الذاتي
 ٣ مرتفع ٠.٧٨ ٣.٥٢ ٥.٨ ١٥ ٤٩.٤ ١٢٧ ٤٤.٧ ١١٥ حل المشكالت

 ٤ متوسط ٠.٨١ ٣.٣٧ ١٠.٩ ٢٨ ٥١.٨ ١٣٣ ٣٧.٤ ٩٦ التخطیط
المعلومات 

 ٥ متوسط ٠.٨٩ ٣.١٥ ١٩.٨ ٥١ ٥٢.١ ١٣٤ ٢٨.٠ ٧٢ المهنیة
الدرجة الكلیة 

   ٠.٦٤ ٣.٥١ ٣.٩ ١٠ ٥١.٨ ١٣٣ ٤٤.٤ ١١٤ للمقیاس
 مرتفع

الجدول السابق أن مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة ألفراد العینة یالحظ من 
 )٣.٥١ ( بلغ المتوسط الحسابي لمستوى الفاعلیة الذاتیة ككلإذ ،مستوى مرتفع

 وكانت نسبة أفراد العینة ذوي مستوى الفاعلیة الذاتیة ،)٠.٦٤ (وانحراف معیاري
 ة الذاتیة المهنیة كانت بینما نسبة منخفضي الفاعلی)%٤٤.٤ (المهنیة المرتفع

 )٣.٧٧ (بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي"وضع األهداف " وجاء بعد ،)%٣.٩(
 ،جاء بالمرتبة الثانیة" التقییم الذاتي" ثم بعد ،)٠.٧٦ (وانحراف معیاري مقداره
حل " وجاء بعد ،)٠.٧٧ ( وانحراف معیاري مقداره)٣.٧٤ (بمتوسط حسابي مقداره

  )٠.٧٨ ( وانحراف معیاري)52 .3 (لثالثة بمتوسط حسابيبالمرتبة ا "المشكالت
ًمما یشیر إلى أن مستوى الفاعلیة الذاتیة لدى أفراد العینة كان مرتفعا في 

   .وضع األهداف والتقییم الذاتي وحل المشكالتأبعاد 
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 "التخطیط"متوسط في أبعاد  وكان مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة
مسة فكان  على التوالي المرتبتین والرابعة والخااحتلتحیث  "المعلومات المهنیة"و

  وانحراف معیاري)٣.٣٧ (بمتوسط حسابي" التخطیط"المتوسط الحسابي لبعد 
  وانحراف معیاري)٣.١٥ (بمتوسط حسابي" المعلومات المهنیة"وبعد  )٠.٨١(
)٠.٨٩ .(  

ینة تم وإللقاء مزید من الضوء على مستوى الفاعلیة الذاتیة لدى أفراد الع 
 والتي ستتضح من الجدولین ،تحلیل بیانات كل من الطالب والطالبات على حدة

   .)١٤ ( و)١٣(
مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى الطالبات عینة البحث بالسنة  )١٣(جدول 

  )١٦٧=ن: عینة الطالبات (التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز
 المستوى منخفض متوسط مرتفع

  
  نسبة عدد %نسبة عدد البعد

  نسبة عدد %
% 

متوسط ال
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

  
 ترتیب المستوى

 ١ مرتفع ٠.٧٤ ٣.٨٨ ١.٨ ٣ ٣٧.٧ ٦٣ ١٠١٦٠.٥وضع األهداف
 ٢ مرتفع ٠.٧٦ ٣.٧٦ ٤.٢ ٧ ٣٥.٣ ٥٩ ١٠١٦٠.٥ التقییم الذاتي
المعلومات 

 ٥ متوسط ٠.٨٤ ٣.١٩ ١٨.٠ ٣٠ ٥٣.٣ ٨٩ ٢٨.٧ ٤٨ المهنیة
 ٤ مرتفع ٠.٨٠ ٣.٤٥ ١٠.٨ ١٨ ٤٩.١ ٨٢ ٤٠.١ ٦٧ التخطیط

 ٣ مرتفع ٠.٧٢ ٣.٦٥ ٤.٢ ٧ ٤٤.٩ ٧٥ ٥٠.٩ ٨٥حل المشكالت
الدرجة الكلیة 

 مرتفع ٠.٥٩ ٣.٥٩ ٣.٠ ٥ ٤٧.٣ ٧٩ ٤٩.٧ ٨٣ للمقیاس
  مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى الطالب عینة البحث )١٤(جدول 

  )٩٠=ن: عینة الطالب (الملك عبد العزیز بالسنة التحضیریة في جامعة 
  المستوى منخفض متوسط مرتفع

  
  نسبة عدد البعد

 %نسبة عدد %نسبة عدد %
المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

  
 ترتیبالمستوى

 ١ مرتفع ٠.٨٠ ٣.٧٠ ٥.٦ ٥ ٤٥.٦ ٤١ ٤٨.٩ ٤٤ التقییم الذاتي
 ٢ مرتفع ٠.٧٤ ٣.٥٧ ٥.٦ ٥ ٥١.١ ٤٦ ٤٣.٣ ٣٩ وضع األهداف
 ٣ متوسط ٠.٨٣ ٣.٢٨ ٨.٩ ٨ ٥٧.٨ ٥٢ ٣٣.٣ ٣٠ حل المشكالت

 ٤ متوسط ٠.٨٢ ٣.٢٢ ١١.١ ١٠ ٥٦.٧ ٥١ ٣٢.٢ ٢٩ التخطیط
 ٥ متوسط ٠.٩٩ ٣.٠٧ ٢٣.٣ ٢١ ٥٠.٠ ٤٥ ٢٦.٧ ٢٤ المعلومات المهنیة
الدرجة الكلیة 

 متوسط ٠.٦٩ ٣.٣٧ ٥.٦ ٥ ٦٠.٠ ٥٤ ٣٤.٤ ٣١ للمقیاس
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 أن مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة )١٤( و)١٣(ن فحص الجدولییالحظ من 
لدى الطالبات من أفراد العینة أعلى من مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى 

 حیث بلغ المتوسط للدرجة الكلیة على مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة ،الطالب
ما  بین، أي مستوى مرتفع)٠.٥٩ (مقداره وانحراف معیاري )٣.٥٩ (للطالبات

 أي )٠.٦٩ (بانحراف معیاري مقداره) ٣.٣٧ (المتوسط الحسابي للطالب بلغ
   .مستوى متوسط

البات في ًویتضح من الجدول أن مستوى الفاعلیة الذاتیة مرتفعا لدى الط
ًومتوسطا في بعدي التخطیط ،وضع األهداف وحل المشكالتأبعاد التقییم الذاتي و
مرتفع في أبعاد  الفاعلیة المهنیة للطلبة بینما كان مستوى ،والمعلومات المهنیة

المعلومات متوسط في حل المشكالت والتخطیط و و،وضع األهدافالتقییم الذاتي و
   .المهنیة

ما درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني " إجابة السؤال الثاني والذى ینص على-
  "لدى عینة من طالبات وطالب السنة التحضیریة بجامعة الملك عبد العزیز؟

 هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات واالنحرافات نلإلجابة ع 
المعیاریة ألبعاد مقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني، وتم تصنیف درجات إجابات 
عینة الدراسة على أبعاد مقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني، وحساب مستوى كل 

  :كما یلي) ١٧(،)١٦(،)١٥ (بعد وترتیبه كما هو موضح بالجداول ذات األرقام
 مستوى صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى الطالب والطالبات عینة )١٥(جدول 

  )٢٥٧=ن: عینة البحث(البحث بالسنة التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز
 المستوى منخفض متوسط مرتفع

  
 %نسبة العدد %نسبة ددالع %نسبة العدد البعد

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
ترتیب المستوىالمعیاري

٢٨. ٣ ١٨.٣ ٤٧ ٤٥.٥ ١١٧ ٣٦.٢ ٩٣ الصراع والتردد  ٩٠. ٠  ١ متوسط 
نقص المعلومات 

١٨. ٣ ٢٠.٦ ٥٣ ٤٧.١ ١٢١ ٣٢.٣ ٨٣ عن المهن  ٩٥. ٠  ٢ متوسط 
عملیات اتخاذ 
٩٥. ٢ ٢٦.١ ٦٧ ٤٩.٠ ١٢٦ ٢٤.٩ ٦٤ القرار المهني  ٨٧. ٠  ٣ متوسط 

نقص المعلومات 
 ٤ متوسط ٠٢. ١ ٨٥. ٢ ٣١.٩ ٨٢ ٤٤.٧ ١١٥ ٢٣.٣ ٦٠ عن الذات
٧١. ٢ ٣٠.٠ ٧٧ ٥٩.١ ١٥٢ ١٠.٩ ٢٨ الدافعیة  ٧٣. ٠  ٥ متوسط 

الدرجة الكلیة 
٩٨. ٢ ١٩.٥ ٥٠ ٦٣.٤ ١٦٣ ١٧.١ ٤٤ للمقیاس  ٦٩. ٠  متوسط 
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أن درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى عینة ) ١٥(یالحظ من الجدول 
 ،)٠.٦٩ (بانحراف معیاري) ٢.٩٨ (قداره بمتوسط م،الدراسة كانت متوسطة

 والصراع حیث التردد إلىوكانت درجة الصعوبة في اتخاذ القرار المهني ترجع 
 )٣.٢٨ (احتل الترتیب األول بین أبعاد صعوبة اتخاذ القرار المهني بمتوسط

 ثم نقص المعلومات عن المهن جاء بالمرتبة الثانیة ،)٠.٩٠ (وانحراف معیاري
 ثم بند عملیات اتخاذ القرار المهني جاء ، وانحراف معیاري)٣.١٨ (بمتوسط

 ثم تاله ،)٠.٨٧ (وانحرف معیاري) ٢.٩٥ (بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي
 وانحراف )٢.٨٥ (ُبالمرتبة الرابعة بعد نقص المعلومات عن الذات بمتوسط مقداره

 وإللقاء الضوء ،)٠.٧٣ (ُوبالمرتبة الخامسة بعد الدافعیة) ١.٠٢ (معیار معیاري
على درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى كل من الطالبات والطالب والتي 

   .)١٧( و)١٦(تتضح من الجدولین 
 مستوى صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى الطالبات عینة البحث )١٦(جدول 

  )١٦٧=ن: عینة الطالبات(بالسنة التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز
 المستوى منخفض متوسط مرتفع

  
  نسبة العدد بعدال

  نسبة العدد %
%نسبة العدد %

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

  
 ترتیب المستوى

 ١ متوسط ٠.٩٠ ٣.٣٢ ١٦.٨ ٢٨ ٤٥.٥ ٧٦ ٣٧.٧ ٦٣ الصراع والتردد
نقص المعلومات 

 ٢ متوسط ٠.٩٥ ٣.٢٤ ١٩.٨ ٣٣ ٤٣.١ ٧٢ ٣٧.١ ٦٢ عن المهن
ار عملیات اتخاذ القر

 ٣ متوسط ٠.٩٠ ٢.٩١ ٢٦.٩ ٤٥ ٤٧.٩ ٨٠ ٢٥.١ ٤٢ المهني
نقص المعلومات 

 ٤ متوسط ١.٠٠ ٢.٨٧ ٢٩.٣ ٤٩ ٤٧.٣ ٧٩ ٢٣.٤ ٣٩ عن الذات
 ٥ متوسط ٠.٧٧ ٢.٦٩ ٣٤.٧ ٥٨ ٥١.٥ ٨٦ ١٣.٨ ٢٣ الدافعیة

الدرجة الكلیة 
 متوسط ٠.٧٠ ٢.٩٩ ٢٠.٤ ٣٤ ٦٠.٥ ١٠١ ١٩.٢ ٣٢ للمقیاس
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بة اتخاذ القرار المهني لدى الطالب عینة البحث بالسنة  مستوى صعو)١٧(جدول 
  )٩٠=ن: عینة الطالب(التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز

 المستوى منخفض متوسط مرتفع
%نسبة العدد %نسبة العدد %نسبة العدد البعد

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعیاري

  
 ترتیب المستوى

نقص المعلومات 
 ٤ متوسط ١.٠٧ ٢.٨١ ٣٦.٧ ٣٣ ٤٠.٠ ٣٦ ٢٣.٣ ٢١ عن الذات

نقص المعلومات 
 ٢ متوسط ٠.٩٥ ٣.٠٧ ٢٢.٢ ٢٠ ٥٤.٤ ٤٩ ٢٣.٣ ٢١ عن المهن
٦. ٥ ٥ الدافعیة  ٣. ٧٣ ٦٦  ٧٥. ١٢. ٢١ ١٩  ٦٤. ٠  ٥ متوسط 

٣. ٣٣ ٣٠ الصراع والتردد  ٦. ٤٥ ٤١  ١٩. ١٣. ٢١ ١٩  ٨٩. ٠  ١ متوسط 
عملیات اتخاذ القرار 

٤. ٢٤ ٢٢ المهني   ١. ٥١ ٤٦  ٠٣. ٤٣. ٢٤ ٢٢  ٨١. ٠  ٣ متوسط 
الدرجة الكلیة 

٣. ١٣ ١٢ للمقیاس  ٩. ٦٨ ٦٢  ٩٦. ٨٢. ١٧ ١٦  ٦٦. ٠  متوسط 

یتضح من الجدولین السابقین أن بعد مستوى الصعوبة في اتخاذ القرار 
ًالمهني كان متوسطا لدى الطالبات والطالب وكان ترتیب الصعوبة في اتخاذ 

ي على أبعاد المقیاس متشابهة بین الطالبات والطالب من حیث القرار المهن
ُبعد نقص   تاله،فكانت على التوالي الصراع والتردد احتل المرتبة األولى الترتیب

 ،ُ ثم بعد عملیات اتخاذ القرار المهني بالمرتبة الثالثة،المعلومات بالمرتبة الثانیة
ُ ثم بعد الدافعیة جاء بالمرتبة ،اتُوبالمرتبة الرابعة بعد نقص المعلومات عن الذ

  . الخامسة
هل توجد عالقة ارتباطیة بین " السؤال الثالث والذي ینص على ن لإلجابة ع-

تم اختبار صحة "مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني؟
توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة  ال:  األول التالياإلحصائيالفرض 

بین مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبة  ٠.٠٥ ≤αعند مستوى داللة 
  . اتخاذ القرار المهني

وللتحقق من صحة هذا الفرض، قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بیرسون 
لقیاس العالقة بین متوسطات درجات عینة الدراسة في أبعاد والدرجة الكلیة 

 وبین متوسطات درجاتهم في أبعاد والدرجة لمقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة
الكلیة لمقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني، والجدول التالي یبین النتائج التي تم 

  :التوصل إلیها
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  )١٨(جدول 
  معامالت االرتباط بین أبعاد مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة

  )٢٥٧=ن( المهني لدى عینة الدراسة اتخاذ القرار صعوبة وبین أبعاد 
 الفاعلیة الذاتیة

 المهنیة
  صعوبة

 اتخاذ القرار المهني
التقییم 
 الذاتي

المعلومات 
 المهنیة

وضع 
حل  التخطیط األهداف

 المشكالت
الدرجة 
 الكلیة

نقص المعلومات عن 
- *٠.١٥- **٠.٢٤- **٠.٣٨- *٠.١٥-**٠.٤٠- الذات

٠.٣٣** 
نقص المعلومات عن 

-**٠.٢٥- **٠.٣٧- **٠.٣٦- **٠.٢٩-**٠.٣٧- المهن
٠.٤١** 

- *٠.١٣- **٠.١٧- **٠.٢٤- ٠.٠٠٠**٠.٢٠- الدافعیة
٠.١٨** 

- *٠.١٤- **٠.١٧- **٠.٢٦- **٠.١٧-**٠.٣٠- الصراع والتردد
٠.٢٦** 

عملیات اتخاذ القرار 
-**٠.٢٨- **٠.٣٩- **٠.٤٤- **٠.٢٦-**٠.٣٩- المهني

٠.٤٤** 
-**٠.٢٦- **٠.٣٧- **٠.٤٦- **٠.٢٤-**٠.٤٥- الدرجة الكلیة

٠.٤٤** 
  ٠١. ٠دالة عند مستوى **  ٠٥. ٠دالة عند مستوى * 

بین أبعاد مقیاس ) سالبة (أن هناك عالقة عكسیة) ١٨(یتضح من الجدول 
التقییم الذاتي، المعلومات المهنیة، وضع األهداف،  (:الفاعلیة الذاتیة المهنیة

 :اتخاذ القرار المهني، وبین أبعاد مقیاس صعوبة )التخطیط، حل المشكالت
نقص المعلومات عن الذات، نقص المعلومات عن المهن، الدافعیة، الصراع (

 مما یشیر إلى أنه كلما ارتفعت درجات أفراد ،والتردد، عملیات اتخاذ القرار المهني
العینة في أبعاد الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى طلبة جامعة الملك عبدالعزیز، 

 اتخاذ القرار المهني لدیهم، وكانت تلك العالقات دالة انخفضت درجات صعوبة
  .  فأقل٠٥. ٠ًإحصائیا عن مستوى 

یستثنى من ذلك العالقة بین بعد المعلومات المهنیة وبین الدافعیة حیث 
أن العالقة شبه منعدمة بین تلك األبعاد، مما یشیر إلى ) ١٨(یتضح من الجدول 

ي المعلومات المهنیة وبین درجاتهم في عدم وجود عالقة بین درجات الطالبات ف
وبهذا یكون الفرض الصفري  .ًالدافعیة، وكانت تلك النتیجة غیر دالة إحصائیا

  .  السؤال الثالثن عاإلجابةوبذلك تمت  .تحقق بصورة جزئیة
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هل توجد فروق ذات داللة "لإلجابة عن السؤال الرابع والذي ینص على
ت والطالب عینة الدراسة في مقیاس إحصائیة بین متوسطي درجات الطالبا

:  الثاني التالياإلحصائيتم اختبار صحة الفرض " صعوبات اتخاذ القرار المهني؟
بین متوسطي  ٠.٠٥ ≤αتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال

درجات الطالبات ودرجات الطالب عینة الدراسة في مقیاس صعوبات اتخاذ القرار 
  . المهني

قامت الباحثة بحساب الفروق بین  قق من صحة هذا الفرض،وللتح
متوسطي درجات الطالب ودرجات الطالبات عینة الدراسة في أبعاد مقیاس 

لداللة ) ت ( وذلك باستخدام اختبار،صعوبة اتخاذ القرار المهني والدرجة الكلیة
لتوصل  والجدول التالي یبین النتائج التي تم ا،الفروق بین مجموعتین مستقلتین

  :إلیها
  لداللة الفروق في استجابات )ت( اختبار )١٩(جدول 

  )٢٥٧ن (حول صعوبة اتخاذ القرار المهني باختالف نوع العینة عینة الدراسة
المتوسط  العدد نوع العینة البعد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قیمة ت المعیاري

 الداللة الداللة
نقص المعلومات  ١.٠٧ ٢.٨١ ٩٠ طالب

غیر دالة ٠.٦٥ ٠.٤٦ ١.٠٠ ٢.٨٧ ١٦٧ طالبات عن الذات
نقص المعلومات  ٠.٩٥ ٣.٠٧ ٩٠ طالب

غیر دالة ٠.١٨ ١.٣٥ ٠.٩٥ ٣.٢٤ ١٦٧ طالبات عن المهن
غیر دالة ٠.٥١ ٠.٦٧ ٠.٧٧ ٢.٦٩ ١٦٧ طالبات الدافعیة ٠.٦٤ ٢.٧٥ ٩٠ طالب
لةغیر دا ٠.٢٦ ١.١٣ ٠.٩٠ ٣.٣٢ ١٦٧ طالبات الصراع والتردد ٠.٨٩ ٣.١٩ ٩٠ طالب
عملیات اتخاذ  ٠.٨١ ٣.٠٣ ٩٠ طالب

غیر دالة ٠.٣١ ١.٠١ ٠.٩٠ ٢.٩١ ١٦٧ طالبات القرار المهني
غیر دالة ٠.٨١ ٠.٢٤ ٠.٧٠ ٢.٩٩ ١٦٧ طالبات الدرجة الكلیة ٠.٦٦ ٢.٩٧ ٩٠ طالب
 نقص (:غیر دالة في األبعاد) ت ( أن قیم)١٩(یتضح من الجدول 

المعلومات عن الذات، نقص المعلومات عن المهن، الدافعیة، الصراع والتردد، 
 وفي الدرجة الكلیة لصعوبة اتخاذ القرار المهني، مما ،عملیات اتخاذ القرار المهني

یشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة الدراسة حول 
بعاد، فاالختالف في درجة الصعوبة ال صعوبة اتخاذ القرار المهني في تلك األ

   .مما یجعلنا نقبل الفرض الصفري .تعود الختالف نوع العینة



٢٠١٧ریل أب/ ١جـ–العدد الثاني / العلوم التربویة  
 

  

  

٨٣

هل توجد فروق بین مستوى " السؤال الخامس والذي ینص علىنلإلجابة ع
ًلدى عینة من طالب السنة التحضیریة وفقا )  منخفض–مرتفع  (الفاعلیة الذاتیة

 الثالث نحصائییاإلر صحة الفرضین تم اختبا التخصص؟لمتغیري الجنس و
  :والرابع كما یلي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  ال"للتحقق من صحة الفرض الثالث  -أ
لدى )  منخفض–مرتفع  (بین مستوى الفاعلیة الذاتیة ٠.٠٥ ≤αمستوى داللة 

للتحقق من صحة " ًعینة من طالب السنة التحضیریة وفقا لمتغیر الجنس
قامت الباحثة بتصنیف عینة الدراسة وفق الوسیط إلى "ث الفرض الثال

منخفضي الفاعلیة الذاتیة ومرتفعي الفاعلیة الذاتیة، ثم قامت باستخدام اختبار 
، وذلك للتعرف على مدى وجود اختالف بین هاذین )٢كا (مربع كاي

 والجدول التالي یوضح النتائج ،المستویین لدى عینة الدراسة باختالف الجنس
  :ي تم التوصل لهاالت

  للتعرف على االختالف ) ٢كا ( اختبار مربع كاي)٢٠(جدول 
  في مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى عینة الدراسة باختالف نوع العینة

 نوع العینة المجموع عینة الطالبات عینة الطالب
 مستوى

 %ةالنسب العدد %النسبة العدد %النسبة العدد الفاعلیة الذاتیة المهني
٠. ٦٠ ٥٤ منخفض  ٥١.٠ ١٣١ ٤٦.١ ٧٧ 
٠. ٤٠ ٣٦ مرتفع  ٤٩.٠ ١٢٦ ٥٣.٩ ٩٠ 

 ١٠٠.٠ ٢٥٧ ١٠٠.٠ ١٦٧ ٠. ١٠٠ ٩٠ المجموع
)٢كا (قیمة مربع كاي  ٤.٥١٦ 

 ٠.٠٣٤ مستوى الداللة
، مما ٠.٠٥دالة عند مستوى ) ٢كا ( أن قیمة)٢٠(یتضح من الجدول 

ن مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى یشیر إلى أن المتغیرین غیر مستقلین أي أ
حیث یتضح أن مستوى )  طالبات–طالب  (عینة الدراسة یعتمد على نوع العینة

الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى الطالبات أعلى من مستوى الفاعلیة الذاتیة لدى 
  الطالب وبالتالي نرفض الفرض الصفري ونقبل بالفرض البدیل 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  ال"رابع وللتحقق من صحة الفرض ال 
لدى عینة )  منخفض–مرتفع (بین مستوى الفاعلیة الذاتیة ٠.٠٥ ≤αمستوى داللة 

قامت الباحثة بتصنیف عینة "التخصص ًمن طالب السنة التحضیریة وفقا لمتغیر
 الدراسة وفق الوسیط إلى منخفضي الفاعلیة الذاتیة ومرتفعي الفاعلیة الذاتیة، ثم
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، وذلك للتعرف على مدى وجود اختالف )٢كا (قامت باستخدام اختبار مربع كاي
 )٢١(بین هذان المستویین لدى عینة الدراسة باختالف التخصص، والجدول 

  :یوضح النتائج التي تم التوصل لها
  للتعرف على االختالف) ٢كا ( اختبار مربع كاي)٢١(جدول 

  دى عینة الدراسة باختالف التخصص في مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة ل
 التخصص المجموع أدبي علمي

 
 مستوى

 %النسبة العدد %النسبة العدد %النسبة العدد الفاعلیة الذاتیة المهنیة
 ٥١.٠ ١٣١ ٥١.٩ ٦٨ ٥٠.٠ ٦٣ منخفض
 ٤٩.٠ ١٢٦ ٤٨.١ ٦٣ ٥٠.٠ ٦٣ مرتفع

 ١٠٠.٠ ٢٥٧ ١٠٠.٠ ١٣١ ١٠٠.٠ ١٢٦ المجموع
)٢كا (قیمة مربع كاي  ٠.٠٩٤ 

 ٠٧٦٠ مستوى الداللة
غیر دالة، مما یشیر إلى أن ) ٢كا ( أن قیمة)٢١(یتضح من الجدول  

المتغیرین مستقلین أي أن مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى عینة الدراسة ال 
  . یعتمد على تخصص العینة

هل هناك اختالف بین "  السؤال السادس والذي ینص علىنلإلجابة ع
ر متخذي القرار المهني في عالقة الفاعلیة الذاتیة بصعوبات اتخاذ متخذي وغی

توجد فروق ذات داللة  ال :تم اختبار صحة الفرض الخامس التالي" القرار المهني؟
بین معامالت االرتباط بین الفاعلیة الذاتیة  ٠.٠٥ ≤αإحصائیة عند مستوى داللة 

  . وغیر متخذي القرار المهنيوصعوبات اتخاذ القرار المهني لدى عینة من متخذي 
للتحقق من صحة هذا الفرض، قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط 
بیرسون لقیاس العالقة بین درجات عینة الدراسة في الدرجة الكلیة لمقیاس الفاعلیة 
الذاتیة المهنیة وبین درجاتهم في مقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني وذلك لكل 

خذي القرار المهني ومجموعة الطلبة غیر متخذي القرار من مجموعة الطلبة مت
لحساب الفروق بین معاملي ) ز (المهني، ثم قامت بعد ذلك باستخدام اختبار

  :یبین النتائج التي تم التوصل إلیها) ٢٢(االرتباط للمجموعتین، والجدول 
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  )٢٢(جدول 
  لمهنیة داللة الفروق بین معامالت االرتباط بین الفاعلیة الذاتیة ا

  لدى الطالب متخذي وغیر متخذي القرار المهني وصعوبات اتخاذ القرار المهني
قیمة معامل  العدد العینة

 االرتباط
الدرجة المعیاریة 
مستوى  )ز (قیمة لمعامل االرتباط

 داللة
متخذي القرار 

 المهني
٠.٣٧- ١٣٦**  -٠.٣٩  

غیر متخذي القرار 
 المهني

٠.٣٧- ١٢١**  -٠.٣٩  
 

غیر دالة ٠.٠١١

بین الدرجة ) سالبة ( أن هناك عالقة عكسیة)٢٢(یتضح من الجدول 
الكلیة لمقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة، وبین الدرجة الكلیة لمقیاس صعوبة اتخاذ 

الطلبة متخذي القرار المهني، الطلبة غیر  (:القرار المهني لكل من عینتي الدراسة
ى أنه كلما ارتفعت درجات الفاعلیة الذاتیة ، مما یشیر إل)متخذي القرار المهني

المهنیة لدى طالبة جامعة الملك عبدالعزیز، انخفضت درجات صعوبة اتخاذ 
  . ٠.٠١ًالقرار المهني لدیهم، وكانت تلك العالقات دالة إحصائیا عن مستوى 

وهي أقل من ) ٠.٠١١ (المحسوبة) ز (كما یتضح من الجدول أن قیمة
، مما یشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة )١.٩٦٠ (الجدولیة) ز (قیمة

إحصائیة بین متخذي وغیر متخذي القرار المهني في عالقة الفاعلیة الذاتیة 
  . بصعوبات اتخاذ القرار المهني

هل یمكن التنبؤ بدرجة " السؤال السابع والذي ینص علىنلإلجابة ع
ضیریة في جامعة صعوبة اتخاذ القرار المهني لدى عینة من طالب السنة التح

الملك عبد العزیز بمعلومیة مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدیهم؟ تم اختبار 
 بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني ؤیمكن التنب ال: صحة الفرض السادس التالي

لدى عینة من طالب السنة التحضیریة في جامعة الملك عبد العزیز من خالل 
  . یة المهنیة لدیهممعلومیة مستوى الفاعلیة الذات

 هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام تحلیل االنحدار صحةللتحقق من 
ویعتمد هذا  .)Stepwise Multiple Regression Analysis (المتعدد المتدرج

ًاألسلوب على إدراج أقوى أبعاد مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة تأثیرا على المتغیر 
 وفي الخطوة الثانیة یتم ،، في الخطوة األولى)لمهنيصعوبة اتخاذ القرار ا (التابع
 لنصل بالنهایة إلى معادلة االنحدار تشتمل ، البعد الثاني من حیث القوةإدراج

التي لها تأثیر على درجة صعوبة اتخاذ  على أبعاد مقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة
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مرفقة تم إدراج عاملین وفي النتیجة ال .)ربما ال تكون جمیع األبعاد (القرار المهني
ولم یتم إدراج باقي أبعاد ) وضع األهداف، التقییم الذاتي (:هما على الترتیب

، لضعف )المعلومات المهنیة، التخطیط، حل المشكالت (:الفاعلیة الذاتیة المهنیة
 . تأثیرها على درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني

  )طوة الثانیةالخ (تحلیل تباین االنحدار المتعدد )٢٣(جدول 
  تعرف العوامل التي تسهم في التنبؤ بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني ل

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
)ف (قیمة المربعات  

 ١٤.٩٥ ٢ ٢٩.٨٩ االنحدار
 ٠.٣٦ ٢٥٤ ٩٠.٨٩ البواقي

٤١.٧٦  
)٠.٠١دالة عند (  

 ٠.٤٩٧ Rمعامل االرتباط 
 ٠.٢٤٧ R2معامل التحدید 

 ٠.٢٤٢ R2معامل التحدید المعدل 
 مما یشیر إلى ٠.٠١أن قیمة ف دالة عند مستوى  )٢٣(یتضح من الجدول 

) وضع األهداف، التقییم الذاتي (:وجود تأثیر ذو داللة إحصائیة لكل من العوامل
  . على التنبؤ بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهني
 )٠.٢٤٧ ( بلغتR2لتحدید المعدل كما یتضح من الجدول أن قیمة معامل ا

من التباین الكلي لدرجة صعوبة اتخاذ القرار %) ٢٤.٧ (أي أن تلك األبعاد تفسر
  . المهني

وللحصول إلى معادلة االنحدار التي یمكن من خاللها التنبؤ بدرجة صعوبة 
قیم ثوابت  (اتخاذ القرار المهني یوضح الجدول التالي قیم ثوابت معامل االنحدار

  .)عوامل التي تتنبأ بدرجة صعوبة اتخاذ القرار المهنيال
  قیم ثوابت معادلة االنحدار )٢٤(جدول 

الخطأ  قیمة الثابت المتغیرات المستقلة
)ت (قیمة قیمة بیتا  المعیاري مستوى  

)ت (داللة  
 ٠.٠٠٠ ٢٣.٤٦٢  ٠.٢١ ٤.٨١ ثابت االنحدار
٠.٢٦- وضع األهداف   .٠٦٦  -٠.٢٩  ٠.٠٠٠ ٣.٩٩٢ 

ییم الذاتيالتق  -٠.٢٣  ٠.٢٦- ٠.٠٦٤  ٠.٠٠٠ ٣.٥٦٦ 
) ٠.٠١دال عند مستوى  ( أنه یوجد تأثیر سالب)٢٤(یتضح من الجدول 

 .على درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني) وضع األهداف، التقییم الذاتي (للعوامل
  :وبالتالي یمكن أن تكون المعادلة على النحو التالي
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 ب + ٢ س٢أ + ١ س١أ=  المهني تقدیر درجة صعوبة اتخاذ القرار
  :نإحیث 

) العوامل ( هي قیم الثوابت المتغیرات٢٣٠. ٠-=  ٢ و أ٢٦٢. ٠-  = ١أ )١(
  المؤثرة الموجودة في الجدول

  درجة وضع األهداف: ١س  )٢(
   درجة التقییم الذاتي:٢س

  ٨٢٩. ٤=  ثابت االنحدار :ب  )٣(
 بین األفراد في درجة لتباینایتضح من هذه النتیجة أنه یمكن التنبؤ بتفسیر 

 وأن أكثر ،صعوبة اتخاذ القرار المهني بمعرفة مستوى الفاعلیة الذاتیة لدى األفراد
ًأبعاد الفاعلیة الذاتیة المهنیة إسهاما في تفسیر التباین هما بعدي وضع األهداف 

هني م وبالتالي یمكن التنبؤ في مستوى صعوبة اتخاذ القرار ال،والتقییم الذاتي
فاألفراد ذوي  معرفة درجات األفراد في بعدي وضع األهداف والتقییم الذاتيب

المستوى الفاعلیة الذاتیة المرتفعة بهاذین البعدین یكون مستوى صعوبة اتخاذ 
   .القرار المهني أقل

 المهني – األكادیمي اإلرشادوهذه النتیجة تشیر إلى أهمیة أن تعنى برامج 
  . ى الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى الطالبلطالب الجامعة بتنمیة مستو

  : مناقشة النتائج-
 السؤال األول متسقة مع اإلطار النظري للفاعلیة ن عاإلجابةتأتي نتیجة 
حیث افترض أن الفرد یطور معتقدات  (Bandura,1986)  الذاتیة الذي وضعه

 المباشرة وخبرات التعلم غیر الناجحة نجازالفاعلیة الذاتیة من خالل تجارب اإل
 وأن خبرات الفرد هي أكثر ،التي یكتسبها الفرد من خالل وجود نموذج یقتدي به

 وحیث أن أفراد عینة البحث ،ًتأثیرا على تكوین معتقداته حول فاعلیة الذاتیة
 یقدم لهم خبرات ، مهنيإرشادالحالي لم یمروا بخبرات تدریبیة من خالل برنامج 

تضمن عبارات عن التخطیط للمستقبل المهني الذي " التخطیط"فعلیة في مجال 
 ولم یدربوا على ، المقابلة المهنیةإلجراء وكیف یخططوا ،لخمس سنوات قادمة

 لكي تكون لدیهم ،كیفیة الحصول على المعلومات المهنیة من مصادر المعلومات
 ومعلومات عن ،معلومات عن ما ستكون علیه المهن في العشر سنوات القادمة

 المهني اإلرشادبل كان برنامج  .یث فرص التوظیف ومستوى الدخلالمهن من ح
عبارة عن یومین تقدم فیها كلیات الجامعة المختلفة للطالب فكرة عن الكلیة 
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ومن هنا كان اعتقادات الطالب  .وأقسامها العلمیة المختلفة وشروط التحاق بها
أو كیفیة الحصول المتعلقة بمستوى فاعلیتهم في حل المشكالت والتخطیط المهني 

  . على المعلومات مستوى متوسط
وضع األهداف والتقییم  :أما ما یتعلق بأبعاد مقیاس فاعلیة الذات وهي

 والتي احتلت مستوى مرتفع بین باقي أبعاد مقیاس الفاعلیة وحل المشكالت الذاتي
م من حیث  فربما أفراد العینة مروا بخبرات مختلفة قاموا خاللها بتقییم ذواته،الذاتیة

 ، التي یرغبونهالحیاة أسلوب وتحدید ،معرفتهم بمهاراتهم وقدراتهم بشكل عام
 المهنیة التي تتناسب وطبیعة األهدافواعتقادهم بأنهم فاعلین في اختیار 

 ما وضعت هذه األهداف ضمن قائمة یستطیعون إذا ،شخصیتهم واهتماماتهم
 ویتضح أن هذه النتیجة .ف المهنیةاالختیار من بینها كما جاء في بنود بعد األهدا

مستوى الفاعلیة الذاتیة المهنیة كان   مع النتیجة التي ظهرت بأنومرتبطةمنطقیة 
 ما كان المطلوب منهم الحصول بأنفسهم على المعلومات إذامتوسط في حالة 

  . المهنیة كما جاء في البنود التي تضمنها بعد المعلومات المهنیة
 الذي تضمن فقرات مثل كیفیة تحدید حل المشكالتوكذلك األمر في بعد 

 او معرفة ،سبب صعوبة اختیار التخصص الدراسي الذي یؤهلهم لمهنة المستقبل
الدراسي في   لكي یغیر التخصصإتباعها الجامعیة التي یمكن واإلجراءاتباللوائح 

 فهذه المعلومات متوفرة لدى ،حال لم یعجبه ذلك التخصص عندما یلتحق به
   .لبة من خالل األدلة التي وضعتها عمادة شؤون طالب على موقع الجامعةالط

وتأتي هذه النتائج مدعمة لصحة افتراضات نظریة الفاعلیة الذاتیة ومتسقة 
 , Niles & Sowa , 1992; Sterrett ( مع ما توصلت له دراسات كل من

1998 ; Lane et al 2002)   
لثاني أن صعوبة اتخاذ القرار المهني  السؤال ان عاإلجابةواتضح من نتائج 

 وأن أكثر ،لدى طالب السنة التحضیریة بجامعة عبد العزیز كانت متوسطة
 وجاءت نتائج الدراسة الحالیة ،مجاالت الصعوبة كانت في الصراع والتردد المهني

التي أوضحت أن أكثر أنواع ) ٢٠١٢ (et al. Vahedi متوافقة مع نتائج دراسة
  . القرار المهني هي في مجال التردد والصراع الخارجيصعوبات اتخاذ 

 فان صعوبة ،وحسب تصنیف النموذج البنائي لصعوبة اتخاذ القرار المهني 
اتخاذ القرار المهني لدى طالب السنة التحضیریة جاءت ضمن مجموعة 
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 وهي مرحلة اتخاذ -الصعوبات المتعلقة بالمرحلة الثانیة من اتخاذ القرار المهني
 حیث كان یجب ،وهي المرحلة التي كان یمر بها أفراد العینة -رار نفسها الق

 وهي صعوبات ،علیهم اختیار التخصص الدراسي الذي یؤهلهم لمهنة المستقبل
عن التردد والصراع الخارجي الذي یعود إلى تضارب المعلومات مثل وجود  ناتجة

 األفراد الطالب من  نتیجة تناقض النصائح التي یحصل علیهامتناقضةمعلومات 
 وصراعات ، الفردیالتتفض وكذلك الصراعات داخلیة مثل تضارب ،المقربین منه

 عن االختالف ما بین اختیار الطالب المهني ورغبة األفراد المقربین ناتجةخارجیة 
  . منه

التي جاءت بالمرتبة ة الحصول على معلومات عن المهن ووكذلك صعوب
المعلومات من  فة الطالب بكیفیة الحصول علىعدم معر إلىالثانیة وترجع 
 عن عدم المعرفة بعملیات الناتجة وجاء بالمرتبة الثالثة الصعوبة ،مصادر المعرفة

وهذه النتیجة متسقة مع نموذج معالجة وتجهیز المعلومات  .اتخاذ القرار المهني
اتخاذ الذي افترض ان توفر المعلومات لدى الفرد عن المهن هي قاعدة الهرم في 

 مهارات اتخاذ القرار المهني أو وتأتي في وسط الهرم عملیات ،القرار المهني
 بین الوضع الفجوة قدرة الفرد على تحدید إلىومنها مهارات التواصل التي تشیر 

 ، المعلومات التي یحتاجها وما، وما یرغب أن یكونه،الحالي لتطوره المهني
   .ومصادر الحصول علیها

 المهني التي تقدم للطالب ال بد أن اإلرشادأن برامج  هنا یتضح ومن 
بتضمینها تدریب للطلبة  . لكي تكون تلك البرامج ذات فائدة لهم،تراعي حاجاتهم

 ومهارات اتخاذ القرار ،على كیفیة الحصول على المعلومات من مصادر المعرفة
  . المهني األخرى من تحلیل وتركیب وتقییم

 عالقة عكسیة  وجودةللدراس السؤال الثالث نع اإلجابةواتضح من نتائج 
 مما یشیر إلى أنه ،بین الفاعلیة الذاتیة المهنیة وبین صعوبة اتخاذ القرار) سالبة(

 انخفضت ،كلما ارتفعت درجات أفراد العینة في أبعاد الفاعلیة الذاتیة المهنیة
قة مع نتائج درجات صعوبة اتخاذ القرار المهني لدیهم، وتأتي هذه النتیجة متواف

 والتي توصلت إلى أن هناك عالقة سلبیة بین )٢٠٠٦ (Amir & Gatiدراسة 
وفیما یتعلق  .الدرجة الكلیة لفاعلیة الذات المهنیة وصعوبة اتخاذ القرار المهني

بأبعاد المقیاسین وجدت عالقة بین جمیع األبعاد ما عدا بعد الدافعیة وبعد 



 الفاعلیة الذاتیة المهنیة وعالقتها بصعوبة اتخاذ القرار المهني
  جدة–بجامعة الملك عبد العزیز   لدى عینة من طالبات وطالب السنة التحضیریة

  

  

٩٠

نطقیة فالدافعیة مهمة عندما یقوم الفرد بأفعال  وهذه النتیجة م،المعلومات المهنیة
  . مثل التقییم ووضع األهداف والتخطیط وحل المشكالت

فقد اتضح أنه ال توجد فروق   السؤال الرابعن عباإلجابةأما النتائج المتعلقة 
 وهذه النتیجة تتعارض مع ،صعوبة اتخاذ القرار المهني بین الطالبات والطالب في

والتي أشارت إلى أن الطالب لدیهم ) ٢٠١٢( et al. Vahedi نتائج دراسة
مستوى صعوبة في اتخاذ القرار المهني أعلى من مستوى صعوبة اتخاذ القرار 

  . المهني لدى الطالبات
وتوضح نتائج السؤال الخامس بأنه توجد فروق في مستوى الفاعلیة الذاتیة 

 إلىن ال توجد فروق تعود  ولك،المهنیة بین الطالب الطالبات لصالح الطالبات
 )١٩٩٥ (Abdallaوتأتي هذه النتیجة مختلفة عن دراسة . نوع التخصص العلمي

 حیث توصلت إلى أن مستوى الفاعلیة ، وقطرییننكویتییالتي أجرتها على طالب 
  . الذاتیة مرتفع لدى الطالب عنه لدى الطالبات

ادس كانت هناك عالقة  عن السؤال السباإلجابةوفي نتائج الدراسة المتعلقة 
بین الدرجة الكلیة لمقیاس الفاعلیة الذاتیة المهنیة، وبین الدرجة ) سالبة (عكسیة

الطلبة  (:الكلیة لمقیاس صعوبة اتخاذ القرار المهني لكل من عینتي الدراسة
، مما یشیر إلى أنه كلما )متخذي القرار المهني، الطلبة غیر متخذي القرار المهني

الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى طالبة جامعة الملك عبدالعزیز، ارتفعت درجات 
انخفضت درجات صعوبة اتخاذ القرار المهني لدیهم، وتأتي هذه النتیجة متوافقة 

 بینما لم تتضح فروق بین متخذي وغیر متخذي القرار ،مع نتیجة السؤال الثالث
  . لمهنيفي عالقة الفاعلیة الذاتیة بصعوبات اتخاذ القرار ا المهني

 ضرورة دراسة كیفیة تم اتخاذ القرار المهني ىغالوربما هذه النتیجة تشیر 
 هل تم اتخاذه عن دراسة لجمیع ،لدى من قام باتخاذ القرار المهني من الطالب

 خطوات اتخاذ القرار إتباعخاللها   وعن قناعة وبطریقة علمیة تمالمتاحةالخیارات 
 یختار في الفترة التي حددتها الجامعة نأ ن علیه أم تم االختیار أل،المهني

 كان فإذا .الختیار التخصص الذي سیلتحق فیه الطالب في السنة التحضیریة
 هذا قد یؤدي إلى طلب الطالب،الطالب قد اختاروا التخصص بطریقه سلیمة

 مما – كما نالحظ ذلك –تغییر التخصص بعد مضي فصل دراسي أو أكثر 
   .معة البشریة والمالیةًیشكل هدرا لمقدرات الجا
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 السؤال السابع أن الفاعلیة الذاتیة المهنیة ن عاإلجابةواتضح من نتائج 
وأن أكثر أبعاد الفاعلیة الذاتیة  متغیر متنبأ في درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني

 ًالمهنیة إسهاما في تفسیر التباین هما بعدي وضع األهداف والتقییم الذاتي بنسبة
في  )(Gushue et al, 2006 متسقة مع النتائج التي توصل لها وهي ).%٢٤(

  . دراسته
نستنتج مما سبق أن تنمیة الفاعلیة الذاتیة المهنیة لدى الطالب تساعد على  

 المهني االستكشاف وتساعد على سلوك ،خفض درجة صعوبة اتخاذ القرار المهني
 والتي تعتبر عوامل مهمة في ، وااللتزام المهني،وتنمیة الهویة المهنیة لدى األفراد

كما  . والحفاظ علیها، واستمرار بذل الجهد في البحث عن وظیفة،االختیار المهني
 ,VanRyn & Vinokur, 1992; Sterret( اتضح ذلك من نتائج دراسة كل من
1998; Nesdale & Pinter, 2000)   

  :التوصیات
النظري والدراسات من خالل نتائج الدراسة واطالع الباحثة على اإلطار 

 ، القرار المهنيذاتخاوصعوبة  التي تناولت مصطلحي الفاعلیة الذاتیة المهنیة
   :یمكن تقدیم التوصیات التالیة

 وینمي مهارات ، والمهني للطلبة بما یلبي حاجاتهماألكادیمي اإلرشادبناء برامج  §
 وتنمیة ،التي تساعد على اتخاذهم القرار المهني المناسب لمیولهم وقدراتهم

 بحث یستطیعوا التعامل مع ما یواجههم من ،معتقداتهم عن فاعلیتهم الذاتیة
 . ًمشكالت مهنیة حالیا وبالمستقبل

 وتستمر في ، المهني للطلبة قبل نهایة المرحلة المتوسطةالرشاد أن تبدأ مرحلة §
 المرحلة الثانویة 

امعات بدایة من  في الجاإلرشادأن یتم عقد دورات تدریبیة من قبل مراكز  §
  .الفصل األول التحاق الطلبة بالجامعة

استخدام المقاییس المحوسبة لقیاس الفعالیة الذاتیة المهنیة لدى الطالب عن  §
لتحدید الطالب الذین یمكن أن یكون لدیهم صعوبة في  التحاقهم في الجامعة
  .اسب لهم في الوقت المناإلرشادیة وتقدیم المساعدة ،اتخاذ القرار المهني
   :الدراسات المقترحة

 دراسة العالقة بین التردد الوظیفي ونمط الشخصیة وصعوبة اتخاذ القرار -
  . المهني
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٩٢

 دراسة عالقة الفاعلیة الذاتیة المهنیة وصعوبات اتخاذ القرار المهني لدى طلبة -
  المرحلة الثانویة 

بي لدى متخذي  دراسة العالقة بین صعوبة اتخاذ القرار المهني والتفكیر السل-
  . وغیر متخذي القرار المهني من طلبة الجامعة

 قائم على نموذج تجهیز ومعالجة المعلومات لتنمیة إرشادي فعالیة برنامج -
  مهارات اتخاذ القرار المهني لدى الطلبة 
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  عــــــالمراج
  : المراجع العربیة- ًأوال

ستندان لنظریتي  جمعي یإرشاديفاعلیة برنامجي ) ٢٠١١ ( سیف سالم،العزیزي
هوالند وسوبر في تحسین مستوى اتخاذ القرار المهني لطالب التعلیم 

 .  جامعة نزوي:ُ عمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة،األساسي
 العدد ،اإلحصاء البیان المشترك لوزارة العمل ومصلحة )٢٠١٥ (جریدة الریاض

/ ١٦/٤ الموافق ،ه١٤٣٦/ ربیع الثاني/ ٢٧الصادر بتاریخ ) ١٣٣١٢(
  http://www. alriyadh. com/1022254 .م٢٠١٥
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