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  الملخص
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى بنـــاء مقيـــاس التفضـــيل المهنـــي " الصـــورة س" لطلبـــة الصـــف العاشـــر 

ين: األول ويتنألف من تسعة مقاييس فرعيـة، يقـيس كـل أكون المقياس من جز األساسي في األردن. ت
منهــا درجــة تفضــيل الطلبـــة ألحــد فــروع التعلــيم الثـــانوي: العلمــي، واألدبــي، والصــناعي، والصـــحي، 

   .قتصاد المنزليوالزراعي، والفندقي، والشرعي، واإلدارة المعلوماتية، واال
المعرفيـــة  فقـــرتين منهـــا أحـــد جوانـــب التفضـــيل: ) فقـــرات تعكـــس كـــل6ويتـــألف كـــل قســـم مـــن (

 يعكـس مضـمون أحـدها جانبـاً  ،بـدائل (عبـارات) )3والوجدانية والسلوكية لكل فرع، يتلو كل فقـرة (
ــذا 3،2،1تقابلهــا الــدرجات( إيجابيــاً واألخــر محايــداً والثالــث ســلبياً للفــرع موضــوع المقيــاس، )، وب

) فقرة تشـتمل 36أما القسم الثاني فقد تكون من (). 18-6تتراوح الدرجات على كل مقياس من (
 .ه ألحـد فـروع التعلـيم الثـانوينـكل منها علـي مهنتـين مـن المهـن السـائدة فـي األردن، تنتمـي كـل مه

جتماعيـة والمـردود المـادي روعي أن تكون المهنتين في كل فقرة متمـاثلتين مـن حيـث القيمـة االوقد 
صــة بكــل فــرع فــي فقــرات هــذا الجــزء مــن المقيــاس إالمــرة تشــترك المهــن الخاال لمــن يشــغلهما ، وأ

) مهنة 72واحدة مع مهن الفروع األخرى؛ أي أن المهن التي تتضمنها فقرات هذا القسم وعددها (
وبـذا تتـراوح درجـات  .) مهن الكل فرع 8قع (اموزعة بالتساوي على فروع التعليم الثانوي التسعة بو 

)، وعليه فإن الدرجة الكللية لتفضيل كل فرع من 8 - 0من ( التفضيل لكل فرع من الفروع التسعة
  ) . 26 – 6فروع التعليم الثانوي على المقياس ككل تتراوح من(

تــم التحقــق مــن صــدق المضــمون للمقيــاس بعرضــه علــى حكــام متخصصــين، كمــا تــم التحقــق مــن 
) .كمــا تــم 0.77 – 0.4القــدرة التمييزيــة لفقــرات الجــزء األول مــن المقبــاس والتــي تراوحــت مــن (

ســــتقرار وثبــــات التصــــنيف للمقــــاييس الفرعيــــة التســــعة بتطبيقهــــا علــــى العينــــة الالتجقــــق مــــن ثبــــات ا
 0.69سـتقراربين (حيث تراوحت معامالت ثبـات اال ،سبوعانأستطالعية بعد فاصل زمني مقداره اال
– 0.88(.  

  
  
  
  ـ  جامعة مؤتة -كلية العلوم الرتبوية   - قسم علم النفس *
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)، أظهـرت نتـائج تحليـل التبـاين 0.91 – 061راوحـت بـين(تا معامالت ثبات التصنيف فقد أم 

جابـات عينـة مــن طلبـة المرحلــة الثانويـة علـى الفــروع التسـعة للمقيــاس وجـود أثـر لفــرع الطالـب قــي إل
أمـا معـامالت االرتبـاط بـين أداء  .أدائه على المقاييس الفرعية ولصالح الطلبة في الفرع الخاص بهـم

طلبة المرحلة الثانوية على المقاييس الفرعيـة، فقـد أظهـرت أنمـاط لبيئـات مهنيـة مماثلـة  إلـى حـٍد مـا 
للبيئات الخاصة بأنماط الشخصية المهنية الستة عند هوالند. كما أيدت المعاييرالمشتقة ألداء عينة 

يـة نللتفضيالت المه ) طالباً وطالبة التوجهات الواقعية2285طلبة الصف العاشر األساسي والبالغة (
  ردني. للمجتمع األ

وعليـه فإنـه يوصـى باسـتخدام المقيـاس كأحـد المعـايير لتوزيـع طلبـة الصـف العاشـر األساسـي علـى 
 واستخدامه لغات التوجيه واإلرضاد المهني. ،فروع التعليم الثانوي  في األردن

ــا ــة : التفضــيل المهنــي، مقــاييس التفضــيل المهنــي، مقي س التفضــيل المهنــي " الكلمــات المفتاحي
 .الصورة س" لطلبة الصف العاشر األساسي في األردن
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  المقدمة -1

تتوىل املؤسسات التعليمية يف اتمع إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها ملزاولة الوظائف واملهن        
حلاجته من املستويات املختلفة من املختلفة، مبا حيقق التوزيع املتوازن للقوى العاملة يف اتمع تبعًا 

  املهارات، اليت جيب أن تتوفر فيمن يزاول هذه املهن.

) ليحدد فلسفة واضحة للرتبية والتعليم ورد 1964) عام (16ويف األردن جاء قانون الرتبية والتعليم رقم ( 
ستعدادام، وتنمية احرتام فيه هدفان رئيسيان ركزا على توجيه املتعلمني حنو املهنة اليت تتواءم وميوهلم وا

  العمل املهين يف نفوس املتعلمني، ولتحقيق ذلك ُقِسم سلم التعليم املدرسي إىل مرحلتني:

: مرحلة التعليم أألساسي. يتم تزويد املتعلمني باملعارف واملهارات واخلربات اليت تشكل قاعدة األولى 
فإا تشكل ضرورة أساسية لضمان قدرم  أساسية ألي تعلم الحق تسمح به قدرام، وإذا تعذر ذلك

) ( وزارة الرتبية 1988على التكيف مع حيام العملية الالحفة.( قانون الرتبية والتعليم/األردن،
  .أ )2004؛ وزارة الرتبية والتعليم/األردن،1992والتعليم/األردن،

عرفياً ملواصلة تعلمهم الالحق سواء يف : أوما تعرف مبرحلة التعليم الثانوي فتهدف إىل إعداد الطلبة مالثانية
كليات انمع أو يف اجلامعات وفق ما تسمح به قدرام املعرفية، واليت تعرب عنها معدالهم يف امتحان 
شهادة الدراسة الثانوية العامة، أوتزويدهم باملهارات اليت تلزمهم لاللتحاق بسوق العمل يف املهن اليت 

وحسب فرع التعليم الثانوي الذي يلتحق به الطالب. ومن أجل ذلك ُقِسم تتطلب أيدي عاملة ماهرة، 
التعليم الثانوي إىل مسارين؛ أكادميي ويضم فروع التعليم الثانوي: العلمي واآلديب وإدارة املعلومات 
والصحي والشرعي، ومهين تطبيقي يضم: الفرع الصناعي، والزراعي، والفندقي، واالقتصاد املنزيل.(أبو 

؛ 2002ب؛مؤمن،1993أ؛ واملصري،1993؛ املصري1989؛ العيسوي،1989؛ عاقل،1983ة،عزال
  ب).2004ا 2004؛1989/األردن ، ؛ وزارة الرتبية والتعليم1988قانون الرتبية والتعليم/األردن،

 وينظرة حتليلية سريعة إىل هذه املراحل جند ما يلي:     
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يف حتديد املسار املهين للفرد؛ فهو إما أن  تشكل اية مرحلة التعليم األساسي مرحلة حامسة -
يلتحق بأحد فروع التعليم الثانوي األكادميي أو املهين أو يلتحق بسوق العمل ويف مجيع 

 احلاالت تتحدد مالمح مستقبله املهين.

تشكل اية مرحلة التعليم الثانوي مرحلة يكاد يتحدد فيها وبشكل ائي مسار الفرد املهين  -
 الزمه طيلة حياته القادمة.والذي رمبا ي

 وهنا ميكن طرح السؤال التايل:

إذا كانت اية مرحلة التعليم األساسي تعد مرحلة حامسة يف حتديد املسار املهين للفرد، فهل يتم اعتماد 
معايري موضوعية مبنية على نتاج عمليات قياس صادقة ودقيقة (ثابتة) يف حتديد هذه املسارات، مبا حيقق 

بني قدرات الفرد وميوله ومنط شخصيته املهنية واملسار املهين الذي نضعه فيه؟ وهل من العدالة التوافق 
 (Zunker,2002)االجتماعية والقيم األخالقية أن يتم ذلك بدون اللجوء إىل معايري موضوعية؟  

تماد على معدالت إن ما يتوفر من معايري لتوزيع الطلبة على فروع التعليم الثانوي حىت اآلن ينحصر باالع 
تراكمية لتحصيل الطلبة يف السنوات الثالث األخرية من مرحلة التعليم األساسي وفق معادلة معينة،  
باإلضافة إىل ورقة يعدها الطالب يالتشاور مع ويل أمره يرتبون فيها فروع التعليم الثانوي حسب درجة 

 أ)2004/األردن ، رغبتهم لاللتحلق ا .(وزارة الرتبية والتعليم

من هنا تأيت هذه الدراسة لتأمني مقياس للتفضيل املهين، تتوفر فيه اخلصائص السيكومرتية من    
صدق وثبات، يصلح لالستخدام كمعيار موضوعي يف اية املرحلة األساسية لتوزيع الطلبة على 

  كن إعدادها يف املستقبل.فروع التعليم الثانوي املختلفة، إضافة إىل املعايري املتوفرة واملعايري اليت مي

  مشكلة الدراسة وأسئلتها  -2

تتحدد مشكلة الدراسة ببناء مقياس التفضيل املهين " الصورة س" لطلبة الصف العاشر      
  األساسي يف األردن،  وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالبة :
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س التفضيل املهين ما دالالت اخلصائص السيكومرتية املتوفرة يف " الصورة س" من مقيا -2-1
اخلاصة بطلبة الصف العاشر األساسي يف األردن واملتمثلة بِـ معامالت متييز الفقرات، 

 ومعلمالت ثبات االستقرار وثبات التصنيف لفروع املقياس؟ 
 .هل خيتلف األداء على جماالت املقياس باختالف فرع التعليم الثانوي  للطلبة ؟ -2-2
فروع املقياس بيئات مهنية تتسق مع أمناط  هل حتقق االرتباطات الداخلية بني -2-3

 .الشخصية املهنية الستة يف نظرية هوالند ؟
ماهي معايري أداء طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن على التجمعات املهنية  -2-4

 ملقياس التفضيل املهين " الصورة س" ؟

  أهمية الدراسة   -3  

هين خاص بطلبة الصف العاشر األساسي الذي يشكل تكمن أمهية الدراسة يف توفري مقياس للتفضيل امل
اية املرحلة األساسية يف األردن، يصلح لالستخدام كأحد املعايري لتوزيع الطلبة على فروع التعليم الثانوي، 

  مبا حيقق التوافق بني امليول ومنط الشخصية املهنية للفرد وبيئته املهنية اليت سيلتحق ا فيما بعد. 

مبا يؤدي إىل تكيفه فيها، مما حيسن من أدائه أويزيد من إنتاجه، األمر الذي ينعكس عليه األمر الذي ر 
وعلى جمتمعه بشكل إجيايب إن شاء اهللا. كما ميكن االستفادة من املقياس كأداة ميكن استخدامها لغايات 

حتديدها بسمات  اإلرشاد النفسي واملهين، وذلك الرتباط منط الشخصية املهنية اليت يساعد املقياس يف
  شخصية متعددة عند الفرد، كما ميكن توظيف املقياس يف األحباث والدراسات ذات الصلة. 

  أدب الدراسة -4

تناول العديد من النظريات عملية االختياراملهين للفرد، وميكن تصنيف هذه النظريات يف حمورين مها:       
  احملور النمائي والشخصي.

)  Hermaوهريما  Gemzpergوجيمزبريغ  Superور النمائي (سوبريتبىن أصحاب نظريات احمل •
فكرة أن االختيار املهين عملية متنامية، وليست وليدة حلظة أو فرتة زمنية حمددة  

(Henry,1989) . 
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) فكرة   Hollandوهوالند   Ann Rooويتبىن أصحاب نظريات احملور الشخصي (آن رو  •
امل الشخصية يف عملية االختيار املهين للفرد، وأن التفضيل أثر عوامل التنشئة االجتماعية والعو 

املهين ماهو إال عملية توافق بني منط شخصية الفرد والبيئة املهنية اليت تنتمي إليها املهنة اليت 
  )1990؛ زايد، 1999؛ غرايبه، 2005( الداهري،   خيتارها.

 ,Holland, 1959 :Holland) العمـل هوالنـد لألمنـاط السـتة للتفضـيل املهـين وبيئـات  تشـكل نظريـة
 & Armstrong, Hubert)يف علم النفس املهين    (Dominant Model)النموذج السائد  (1997

Rounds,2003)   والقـــــت اهتمـــــام العديـــــد مـــــن البـــــاحثني(Larson, Rottinghaus, & 
Borgen,2002; Tokar, Fischer& Subich,1998) اخلمســة  الــذين وثقــوا العالقــة بــني األبعــاد

وأمنـاط الشخصـية املهنيـة السـتة عنـد هوالنـد، وأثـرت    (Costa & McCrae,1992)الكربى للشخصية 
ــــــة  يف تطــــــوير العديــــــد مــــــن مقــــــاييس التفضــــــيل املهــــــين املســــــتخدمة يف اإلرشــــــاد املهــــــين ويف مواقــــــف تطبيقي

 -Strong Interest Inventory)    كقائمـة سـرتونغ للتفضـيل املهـين   (Rounds,1995)أخـرى
SII)اً  ، ومقياس البحث املوجه ذاتي (Self-Directed-Search- SDS).  

(Aremstrong, Hubert & Rounds, 2003; Cook,1993; Donnay, Borgen,1996; 
Holland, Fritzsche & Powell, 1997;Pulver& Kelly,2008; Schaub & Toker, 

2005) 

 ,Holland, Whitney, Cole)اقـــه ،وهوالنـــد ورف (Holland,1959) اقـــرتح هوالنـــد    
&Richards,1969) وهوالند وجوتفردسون ،(Holland & Cottfredson,1992)  وجود ستة أمناط

  للشخصية املهنية ، ترافقها ستة أمناط للتفضيل املهين لست بيئات مهنية وهي:

صحاب :وأهم الصفات اليت يتميز ا أ(Investigative)منط الشخصية االستقصائية العقلية •
هذا النمط أم حمللون، أذكياء، نشطون، استقالليون، باحثون، حمكمون، ومتحفظون، حيبون 
التعامل مع األفكار اردة واملشكالت العقلية، ويفضلون مهن مثل عامل أحياء أو كيميائي، 

 (مهتم بالرياضيات)، أو مهندس ميكانيكي. أوباحث علمي أورياضي
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: ويتسم أصحاب هذا النمط بأم صرحيون، عمليون (Realistic)منط الشخصية الواقعية •
وأقوياء البنية ، يفضلون التعامل مع األشياء، ومييلون ملهن  ،مصممون على أفكارهم، حازمون

 مزارع، أومريب حيوانات،  صناعي، أوحريف حيب األعمال اليدوية. مثل:

مط بأم حريصون،  : ويتصف أصحاب هذا الن(Conventional)منط الشخصية التقليدية  •
حمافظون، وعصاميون، يراعون العادات واألعراف والتقاليد، حيرصون على اتقان ما يوكل إليهم 
من أعمال، حيبون التعامل مع البيانات واألشياء، ومييلون ملهن مثل: إدارة األعمال، وإدارة 

مكتبة  املعلومات، حماسب مايل، وموظف بنك، وحمررصحفي أوحمرر كتب علمية، وأمني
 كاتب تقارير.   -أومستودع، ومقرر

: ويتصف املغامرون بأن لديهم القدرة على اإلقناع، ( Enterprising )منط الشخصية املغامرة  •
وحيويون، ولديهم قدرات اجتماعية، ومغامرون ، وخماطرون، وطموحون، يتعاملون مع البيانات 

والسياحة، أعمال احملاماة والقانون،  والناس، أما املهن اليت يفضلوا فهي: أعمال الفندقة
 وأعمال البيع والشراء والتسويق.

: أهم الصفات اليت يتميز ا أصحاب هذا النمط أم (Social)منط الشخصية االجتماعية •
حيبون تقدمي املساعدة لألخرين، خمربون، معلمون، وملهمون، يقدمون اخلدمات اإلرشادية، 

ن مهنًا مثل معلم، طبيب أوممرض، معاجل استشفائي، مرشد حيبون التعامل مع الناس، يفضلو 
 اجتماعي، ورجل دين.  

: وميتاز أصحاب هذا النمط بأم مييلون للتعقيد، حيبون (Artistic)منط الشخصية الفنية •
األصالة، مندفعون، استقالليون، انفعاليون، ومبتكرون، يتعاملون مع األشياء والناس، أما املهن 

فهي: الفنون، واآلداب، واملوسيقى، والتمثيل واإلخراج الفين واملسرحي، وتصميم  اليت يفضلوا
 األزياء والفنون، والتصوير، والكتابة اآلدبية، أديب، وفن اإلنتاج الصناعي.
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 ،وهوالند ورفاقه  (Holland,1959) واقرتح هوالند •

  
• (Holland, Whitney, Cole, &Richards,1969)ون وجوتفردس ، وهوالند

(Holland& Cottfredson,1992  استخدام الشكل السداسي لتمثيل العالقة بني هذه
األمناط الستة للشخصية املهنية، بعد مالحظام ألمناط العالقات يف مصفوفات معامالت 

 & Armstrong, Hubert)االرتباط بني األمناط الستة للشخصية املهنية، 
Rounds,2003)  د رؤوس الشكل، وتتجاور هذه األمناط حسب حبيث يقع كل منط على أح

قوة العالقة بينها، فاألمناط األقرب جتاوراً تكون العالقة بينها أقوى، تليها العالقة بني األمناط اليت 
يفصل بينها منط واحد، وأقلها عالقة هي العالقة بني  األمناط اليت تقع على الرؤوس املتقابلة 

 ) يوضح 1للشكل السداسي، والشكل (

  ثيل العالقة بني أمناط الشخصية املهنية عند هوالندم) الشكل السداسي الت1شكل (              

ويف ضــوء نظريــة هوالنــد مت يف هــذه الدراســة إعــداد مقيــاس التفضــيل املهــين "الصــورة س" اخلاصــة بطلبــة     
  الصف العاشر األساسي يف األردن. 
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  الطريقة واإلجراءات-5

  جتمع الدراسة وعيناتها م 5-1

جمتمع الدراسة املستهدف هـم طلبـة الصـف العاشـر األساسـي يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة للفصـل الدراسـي 
  ) طالباً وطالبًة.122600والبالغ عددهم حوايل ( 2008 -2007األول من العام الدراسي 

ع اجلنـــدري ومديريـــة الرتبيـــة، وعنقوديـــة علـــى أّمـــا عينـــة الدراســـة فقـــد مت اختيارعينةعشـــوائية طبقيـــة تبعـــاً للنـــو  
مستوى املدرسة  وعلى مراحل؛ حيث مت أوالً اختيار أحد أقاليم اململكة عشوائياً فكان إقليم اجلنوب، ومن 
مث مت عشوائياً اختيار حمافظة الكرك. حيث مت إعداد قائمة بأمساء مدارس البنني والبنـات الـيت حتـوي الصـف 

مديرية من مديريات تربية: قصبة الكرك، واألغوار، والقصر، واملزار اجلنويب، ومن كل العاشراألساسي يف كل 
قائمـــة مت عشـــوائياً اختيـــار عـــدد مـــن املـــدارس، شـــكل طلبـــة الصـــف العاشـــر األساســـي فيهـــا عينـــة الدراســـة.   

يهم مقيـاس ) يبني توزيع أفراد عينـة الدراسـة حسـب املديريـة والنـوع االجتمـاعي والـذين طُبـق علـ1واجلدول (
  التفضيل املهين "الصورة س" لغايات اشتقاق معايري أداء الطلبة على فروعه .   

  ) طلبة عينة الدراسة موزعني حسب املديرية والنوع اجلندري1جدول(
            النوع 

االجتماعي          

  املديرية    

ذكور                  
عدد                  عدد       

الشعب              الطلبة     

إناث                
عدد                عدد 
  الشعب            الطلبة

  اموع
عدد                 عدد 
  الشعب             الطلبة

  939  41  457  20  482  21  قصبة الكرك
  318  10  162  5  156  5  األغوار
  786  31  401  16  385  15  القصر

  487  21  254  11  233  10  ار تاجنويباملز 
  2530  103  1274  52  1256  51  اموع

ورقة)، فبلغ عدد الطلبة الذين خضعت البيانات اخلاصة  245ولدى اسرتجاع املقياس وتدقيقه مت إسقاط (
 ) طالباً وطالبًة، وقد توزعت األوراق اليت مت إسقاطها على فئات العينة )2285م للتحليالت اإلحصائية

  حسب نسبة متثيلها يف العينة.
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  إعداد المقياس  5-2

للتفضــيل املهــين،   (Holland,1997 : Holland,1959) مت إعــداد املقيــاس يف ضــوء نظريــة هوالنــد
 & Armatrong,Day,McVay)ومراجعـــــــة األدب الســـــــابق ذو الصـــــــلة مبوضـــــــوع املقيـــــــاس 

Rounds,2008: Armstrong, Hubert & Rounds,2003; Donnay, Morris. 
Schaubhut, &Thombson,2005)(  واالطالع على بعض مقاييس التفضيل املهين كقائمة هوالند ،

  وقائمــة ســرتونج للتفضــيل املهــين  ،) Holland Carreer-Choice Inventoryلالختيــار املهــين (
(Strong Interest Inventory - SII-  ًومقيـاس البحـث املوجـه ذاتيـا ،.(Holland, Fritzsche         

& Powell,1997) (Self-DirectedSearch–SDS-)  :وقد تكون املقياس من جزئني  

  الجزء األول 

) فقـــرات لكـــل فـــرع مـــن فـــروع التعلـــيم الثـــانوي: العلمـــي واآلديب وإدارة 6) فقـــرة بواقـــع (54ويتكـــون مـــن (
رتـــان تعكســـان اجلانـــب املعلومـــات والصـــحي والشـــرعي والصـــناعي والزراعـــي والفنـــدقي واالقتصـــاد املنـــزيل، فق

املعريف للتفضيل وفقرتان تعكسان اجلانب الوجداين للتفضيل، وفقرتان تعكسان اجلانب السلوكي للتفضيل، 
يلي كل فقرة ثالثة بدائل. يتضمن األول تفضيل إجيايب، والثاين تفضيل حمايد، والثالث تفضيل سليب للفرع 

  املعين. 

ختيـــار البـــديل الـــذي ينطبـــق علـــى درجـــة تفضـــيله لـــذلك الفـــرع، وعنــد تطبيـــق املقيـــاس ُيطلـــب مـــن الطالـــب ا
) 1) درجتان إذا اختـار البـديل الثـاين، ودرجـة (2) درجات إذا اختار البديل األول، و(3ويعطى الطالب (

) 6) عالمات على اجلزء األول، ترتاوح من(9واحدة  إذا اختار البديل الثالث، وعليه يصبح لكل طالب (
  منها درجة تفضيله ألحد فروع التعليم الثانوي.)، تقيس كل 18إىل(
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  الجزء الثاني 

) مهن ذات صلة بكل فرع من فروع التعليم 8يف األردن، بواقع ( مهنة من املهن السائدة )72مت حتديد (  
  أعطيت مهن كل فرع رموزاً مماثلة لرمز الفرع الذي تنتمي إليه وعلى النحو التايل: الثانوي التسعة،

  الرمز  الفرع  الرمز  الفرع  رمزال  الفرع
  ز  الزراعي  د  الصحي  أ  العلمي
  ح  الفندقي  ه  الشرعي  ب  األديب

  ط  االقتصاد املنزيل  و  الصناعي  ج  اإلدارة املعلوماتيه

) فقـرة، حبيـث تشـتمل كـل فقـرة علـى مهنتـني ذات صـلة بفـرعني خمتلفـني، وقـد 36وزعت املهن علـى (     
بأحــد الفــروع يف الفقــرات الــيت تتواجــد فيهــا إالّ مبهنــة  املهــن ذات الصــلة روعــي يف توزيــع املهــن أال تشــرتك

واحدة من املهن ذات الصلة بكل فرع من الفروع  األخرى، وأن تكون املهنتـني يف كـل فقـرة متكـافئتني مـن 
واحدة  حيث املردود املايل واملرغوبية االجتماعية للمهنة. وعند تطبيق املقياس يُطلب من الطالب اختيارمهنة

من كل فقرة اليت يفضلها أكثر، وحىت عند وجود فقـرة تتضـمن مهنتـني رمبـا اليفضـل الطالـب أيـاً منهـا عليـه 
  ) فقرة خمتلفة. 36أن خيتارإحداها؛ أي أن عليه أن خيتار (

يعطى الطالب على كـل فقـرة عالمـة واحـدة للفـرع الـذي اختـار مهنتـه، وصـفر للفـرع الـذي مل خيتـار مهنتـه، 
) تقـيس كـل منهـا درجـة 8) عالمـات علـى هـذا اجلـزء تـرتواح مـن( صـفر) إىل(9صيح لكـل طالـب (وعليه ي

) درجات 9تفضيله ألحد فروع التعليم الثانوي. أما الدرجات الكلية على املقياس؛ فيحسب لكل طالب (
ويعترب  )، تقيس كل منها درجة تفضيل الطالب لكل فرع من فر وع التعليم الثانوي،26) إىل(6ترتاوح من(

أو  17= 1}+]2)/26+6({[الفـروع إذا كانـت درجتـه علـى هـذا الفـرع تسـاوي الطالـب مفضـًال ألحـد
) أو 17أكثر، وميكن أن يعترب الطالب  مفضًال لثالثة  فروٍع على األكثر إذا كانت درجاته عليها تسـاوي(

  أكثر.
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  ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم إجراء ما يلي:  5-3

  ول السؤال األ 5-3-1

ما دالالت اخلصائص السيكومرتية املتوفرة يف " الصورة س" من مقياس التفضيل املهين اخلاصة بطلبة  
الصف العاشر األساسي يف األردن واملتمثلة بـ معامالت متييز الفقرات، ومعلمالت ثبات و صدق فروع 

  التايل:التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس وفقراته على النحو  املقياس ؟ مت

  صدق المحكمين  -

) 15) حمكماً، منهم (25مت عرض إجراءات بناء املقياس وفقراته، مرفقة باستبانة لتقييم املقياس على(  
من أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية من ذوي االختصاص يف جمال اإلرشاد والتوجيه املهين، 

حمكمني من ذوي اخلربة العملية يف اإلشراف الرتبوي والتعليم ) 10والقياس والتقومي النفسي والرتبوي، و(
) 10( -)1ملباحث الرتبية املهنية. طُلب من احملكمني يف االستبانة املرفقة مع املقياس إعطاء درجات من(

لكل فقرة من فقرات اجلزء األول من املقياس مرة لتقدير مناسبة مضمون الفقرة للغرض الذي ُوضعت من 
للحكم على سالمة صياغتها. أّما لفقرات اجلزء الثاين فقد طُلب من احملكمني اإلجابة بنعم أو  أجله، ومرة

ال مرة للحكم على انتماء املهن يف كل فقرة لفروعها، ومرة أخرى للحكم على تكافؤ املهنتني يف الفقرة 
تقدمي مالحظام  الواحدة من حيث املردود املادي واملرغوبية االجتماعية، كما طُلب من احملكمني

  وتوجيهام وتعديالم املقرتحة لكل فقرة من فقرات جزئي املقياس. 

وقد أظهرت تقديرات احملكمني مناسبة مجيع فقرات املقياس بأوساط حسابية لتقديرام عن كل فقرة 
) 5) ، كما مت األخذ باملالحظات والتعديالت املقرتحة واليت أمجع عليها (9.82 - 8.36تراوحت بني (

  م من أجله.حمكمني على األقل، ويف ضوء ذلك ميكن القول أن املقياس أصبح مناسباً لقياس ما صم

  الصدق الظاهري للمقياس  -

) طالبًا وطالبًة من طلبة الصف العاشر األساسي 20مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من ( 
للتحقق من فهم الطلبة لتعليمات املقياس، ومقروئية فقراته (وضوح صياغة الفقرات ومالءمتها هلم)، 

قياس وكفايته للغرض املنشود، حيث أمجع الطلبة على أمهية املقياس والوقوف على رأيهم يف مدى مالءمة امل
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  وضرورته للكشف عن تفضيالم املهنية، ومساعدم يف اختيارهم لفرع التعليم الثانوي.

  اخلصائص السيكومرتية لفقرات املقياس   -

ف العاشر األساسي، ) طالبًا وطالبًة من طلبة الص458مت تطبيق املقياس على عينة جتريبية تكونت من (
وُحسبت معامالت التمييز لفقرات اجلزء األول من املقياس على أساس معامل االرتباط املصحح بني كل 

  ) يبني ذلك.2فقرة والدرجة الكلية للفرع الذي تنتمي إليه، واجلدول (

  ) معامالت تمييز فقرات الجزءاألول من المقياس 2جدول( 
الفـــــــــــــرع        

الفقرة           
اإلدارة   األديب  العلمي

  املعلوماتيه
اإلقتصاد   الفندقي  الزراعي  الصناعي  الشرعي  الصحي

  منزيل

1  0.65  0.54  0.77  0.54  0.61  0.65  0.44  0.63  0.55  
2  0.58  0.61  0.54  0.66  0.52  0.53  0.46  0.54  0.48  
3  0.66  0.74  0.62  0.48  0.47  0.57  0.59  0.62  0.46  
4  0.73  0.55  0.53  0.58  0.54  0.48  0.52  0.38  0.42  
5  0.57  0.49  0.60  0.72  0.51  0.46  0.48  0.51  0.40  
6  0.58  0.52  0.58  0.44  0.62  0.50  0.48  0.61  0.54  

) أن قـــــــيم معـــــــامالت متييـــــــز فقـــــــرات اجلـــــــزء األول مـــــــن املقيـــــــاس كانـــــــت عاليـــــــة 2ويظهـــــــر مـــــــن اجلـــــــدول(
  ممت من أجله.وبشكل واضح، مما يشري إىل مالءمتها لقياس ما ص

  ثبات المقياس:  -

مت التحقـــــق مـــــن ثبـــــات التصـــــنيف وثبـــــات االســـــتقرار ملقـــــاييس الفـــــروع التســـــعة للمقيـــــاس، وذلـــــك بتطبيـــــق 
ــــة مــــن ( ــــة املكون ــــة التجريب ــــاً وطالبــــًة مــــرة أخــــرى بعــــد فاصــــل زمــــين مقــــداره 458املقيــــاس علــــى العين ) طالب

  ثالثة أسابيع. 

ـــــات التصـــــنيف ملقـــــا ـــــاعي وحلســـــاب معامـــــل كابـــــا لثب ييس الفـــــروع التســـــعة،  مت لكـــــل فـــــرع بنـــــاء جـــــدول رب
يبـــــني عـــــدد الطلبـــــة الـــــذين مت تصـــــنيفهم كمفضـــــلني للفـــــرع، وعـــــدد الطلبـــــة الـــــذين مت تصـــــنيفهم علـــــى أـــــم 
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ال يفضـــــــــلون الفـــــــــرع لـــــــــدى تطبيـــــــــق املقيـــــــــاس يف املـــــــــرتني، وكـــــــــذلك عـــــــــدد الطلبـــــــــة الـــــــــذين مت تصـــــــــنيفهم  
ــــق املقيــــاس مــــرة ثانيــــة علــــى أــــم كمفضــــلنب للفــــرع يف املــــرة األوىل مــــن التطبيــــق، و  مت تصــــنيفهم عنــــد تطبي

غريمفضـــــلني للفـــــرع. والعكـــــس عـــــدد الطلبـــــة الـــــذين مت تصـــــنيفهم علـــــى أـــــم ال يفضـــــلون الفـــــرع يف املــــــرة 
ـــــة كمفضـــــلني للفـــــرع، واجلـــــدول التـــــايل  ـــــق املقيـــــاس مـــــرة ثاني ـــــد تطبي ـــــق، ومت تصـــــنيفهم عن األوىل مـــــن التطبي

 يبني ذلك للفرع العلمي:

  املرة األوىل للتطبيق                                                     
       عدد املفضلني  

  املتوقع           املشاهد   
  عدد غري املفضلني 
  املشاهد      املتوقع

  اموع

  156  105             12  49             142  عدد املفضلني  ملرة الثانية للتطبيقا  
  304  205           298  99                 6  عدد غري املفضلني  

  458  310  148  اموع  
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ملقيــــاس كــــل فــــرع،  فقــــد مت تقــــديره حبســــاب معامــــل ارتبــــاط بريســــون بــــني  أمــــا معــــامالت ثبــــات االســــتقرار
ــــــق املقيــــــاس يف املــــــرتني، واجلــــــدول( ــــــاس كــــــل فــــــرع لــــــدى تطبي )  يبــــــني 4درجــــــات افــــــراد العينــــــة علــــــى مقي

  لتصنيف وثبات االستقرار ملقاييس الفروع التسعة.  معامالت ثبات ا

  ) قيم معامالت ثبات التصنيف وثبات اإلستقرار لمقاييس الفروع التسعة4جدول(
  ثبات اإلستقرار  ثبات التصنيف   مقياس الفرع

  0.88  0.91  العلمي
  0.84  0.79  األديب

  0.80  0.75  اإلدارة املعلوماتيه
  0.76  0.82  الصحي

  0.82  0.73  لشرعيا
  0.78  0.86  الصناعي
  0.69  0.72  الزراعي
  0.81  0.61  الفندقي

  0.77  0.70                االقتصاد املنزيل

) أن مجيــع املقــاييس الفرعيــة "للصــورة س" مــن مقيــاس التفضــيل املهــين 4ُتظهــرالقيم يف اجلــدول (
لقيـاس التفضـيل املهـين تتمتع مبعامالت ثبات التصنيف واالسـتقرار بدرجـة كافيـة جتعلهـا مناسـبة 

  بشكل دقيق نسبياً. -طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن  -للفئة املستهدفة

  السؤال الثاني  5-3-2

 هل خيتلف األداء على جماالت املقياس باختالف فرع التعليم الثانوي  للطلبة ؟ 
ول الثانوي والثاين ولإلجابة عن هذا السؤال مت تطبيق املقياس على عينات من طلبة الصفني اآل

طالبـاً وطالبـة) موزعـة علـى فـروع التعلـيم الثـانوي علـى  329الثانوي، تكونت يف جمموعها من (
  :النحو التايل
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  العدد   الفرع  العدد   الفرع

  42  الصناعي  58  العلمي
  34  الزراعي  62  األديب

  25  الفندقي  41  اإلدارة املعلوماتيه
  23  االقتصاد املنزيل  24  الصحي

      20  لشرعيا
) 4مت حساب األوسط احلسابية لدرجات الطلبة يف كل فرع أكادميي على مقاييس فروع املقياس، واجلدول(

 يبني ذلك.
) األوسط الحسابية لدرجات الطلبة في الفروع األكاديمية على مقياس كل فرع من فروع 4الجدول(
  المقياس 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع               
  الفرع     املقياس

  ي             اإلكادمي

اإلدارة   األديب  العلمي
  املعلوماتية

االقتصاد   الفندقي  الزراعي  الصناعي  الشرعي  الصحي
  املنزيل

  8.3  12.1  14.2  19.1  15.3  16.8  16.3  14.5  21.4  العلمي
  9.5  13.7  12.6  10.5  18.2  11.3  15.4  22.3  12.1  األديب

  11.7  10.9  14.7  16.5  10.1  15.8  23.8  15.3  17.2  اإلدارة املعلوماتيه
  13.8  12.4  12.5  9.2  17.1  20.4  16.2  13.5  18.5  الصحي
  9.4  7.1  15.6  9.4  24.5  18.2  11.1  18.5  12.1  الشرعي
  9.5  10.2  17.5  22.6  9.7  11.5  16.4  10.5  18.9  الصناعي
  12.4  10.5  21.4  18.2  16.6  15.1  13.7  12.5  12.6  الزراعي
  .17.1  21.6  11.6  10.7  9.5  15.6  15.2  13.4  10.5  الفندقي

  19.8  17.6  14.5  12.8  13.7  15.8  15.4  12.6  11.8  االقتصاد املنزيل

) إىل وجود فروق ظاهرية بني األوساط احلسابية ألداء طلبـة املرحلـة الثانويـة يف 4تشري البيانات يف جدول (
وملعرفـة فيمـا إذا كانـت هـذه  الفروع األكادميية املختلفة على فروع "الصورة س" من مقياس التفضـيل املهـين،

)، مت إجـراء حتليـل التبـاين العديـد ألثرفـرع التعلـيم الثـانوي يف α > 0.05الفـروق ذات داللـة إحصـائية ((
  ) يبني نتائج حتليل التباين.5األداء على مقاييس فروع املقياس واجلدول (
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ألداء علي مقياس فروع التعليم فرع التعليم الثانوي في ا ) نتائج تحليل التباين العديد ألثر5جدول (
  الثانوي*

  قيمة ف المحسوبة  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  مقياس الفرع
  9.62  24.81  8  198.48  بني اموعات  العلمي

    2.58  320  824.43  داخل اموعات
  10.01  25.53  8  204.27  بني اموعات  األديب

    2.55  320  815.45  داخل اموعات
  اإلدارة

  املعلوماتيه
  8.46  24.11  8  192.84  بني اموعات

    2.85  320  912.45  داخل اموعات
  9.07  22.85  8  182.76  بني اموعات  الصحي

    2.52  320  805.24  داخل اموعات
  7.61  21.55  8  172.42  بني اموعات  الشرعي

    2.83  320  904.27  داخل اموعات
  9.80  22.94  8  183.52  بني اموعات  الصناعي

    2.34  320  748.61  داخل اموعات
  9.01  22.08  8  182.42  بني اموعات  الزراعي

    2.45  320  782.68  داخل اموعات
  10.88  25.56  8  204.46  بني اموعات  الفندقي

    2.35  320  752.47  داخل اموعات
  االقتصاد 

  املنزيل
  9.01  23.78  8  190.20  اموعات بني

    2.64  320  845.64  داخل اموعات

  2.68) = 320) وللمقام (8) ودرجات حرية للبسط (α = 0.01*قيمة( ف) احلرجة عند  (

) لفرع التعليم الثانوي للطلبة α > 0.01) إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية (5تشري النتائج يف اجلدول (
  رع من فروع املقياس.يف أدائهم على كل ف

وقــد كــان هــذا األثــر  بشــكل خــاص لصــاحل طلبــة الفــرع األكــادميي العلمــي علــى مقيــاس الفــرعني العلمــي  



  2017 – الثانيالعدد  - المجلد الخامس عشر  . ...............……. العربية للتربية وعلم النفسمجلة اتحاد الجامعات 
 

 129

فالصناعي، ولصاحل طلبة الفرع األكادميي األديب على مقياس الفرعني األديب فالشرعي، ولصاحل طلبـة الفـرع 
دارة املعلوماتيــه فـالعلمي، ولصـاحل طلبــة الفـرع الصــحي األكـادميي اإلدارة املعلوماتيـه علــى مقيـاس الفـرعني اإل

علــى الفــرعني الصــحي فــالعلمي، ولصــاحل طلبــة الفــرع األكــادميي الصــناعي علــى مقيــاس الفــرعني الصــناعي 
فالعلمي فالزراعي، ولصاحل طلبة الفرع األكادميي الزراعي على مقيـاس الفـرعني الزراعـي فالصـناعي، ولصـاحل 

الفندقي على مقياس الفرعني الفندقي فاالقصاد املنزيل، ولصاحل طلبة الفرع األكادميي  طلبة الفرع األكادميي
  االقتصاد املنزيل على مقياس الفرعني االقتصاد املنزيل فالفندقي. 

  السؤال الثالث  5-3-3

ستة يف هل حتقق االرتباطات الداخلية بني فروع املقياس بيئات مهنية  تتسق مع أمناط الشخصية املهنية ال 
 نظرية هوالند ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت أوًال حساب معامالت االرتباط بني الدرجات الكلية لطلبة العينة التجريبية 
  ) يبني قيم معامالت االرتباط.6على مقياس كل فرع واجلدول (

  كل فرع) قيم معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لطلبة العينة التجريبية على مقياس  6جدول(
  

  الفرع
  

  األديب
  اإلدارة
  املعلوماتيه

  
  الصحي

  
  الشرعي

  
  الصناعي

  
  الزراعي

  
  الفندقي

  االقتصاد 
  املنزيل

  0.34  0.32  0.42  0.53  0.41  0.54  0.51  0.58  العلمي
  0.38  0.32  0.38  0.32  0.48  0.42  0.23  -      األديب

  0.58  0.38  0.33  0.42  0.12  0.32  -         اإلدارة املعلوماتيه
  0.28  0.26  0.18  0.21  0.65  -         الصحي
  0.12  0.09  0.41  0.21  -           الشرعي
  0.28  0.21  0.62  -             الصناعي
  0.44  0.31  -               الزراعي
  0.35  -                  الفندقي

تيه. ) أن أعلى ارتباط للفرع العلمي كان مع الفرع  الصحي فالصناعي، فاإلدارة املعلوما6يظهرمن جدول(
وهذا رمبا يشري إىل أن البيئة املهنية هلذه الفروع تتطلب نشاطًا عقلياً، غري أن ارتباط الفرع  الصحي كان 
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أعلى وبصورة واضحة مع الفرع الشرعي، وارتباط الصناعي كان أعلى مع الفرع الزراعي، وارتباط فرع اإلدارة 
  املعلوماتيه كان أعلى مع فرع االقتصاد املنزيل. 

) مع مجيع الفروع، وكذلك هو احلال 0.5لفرع األديب فقد كان ارتباطه بشكل عام متدنيًا (أقل من أما ا
مع الفرع الفندقي. األمر الذي جيعلنا نتوقع أن إجابات طلبة الفرع العلمي على املقياس رمبا تعكس منط 

ة الفرع اآلديب على شخصية يتسق مع منط الشخصية العقلية عند هوالند. بينما نتوقع أن إجابات طلب
املقياس تشكل منط شخصية مستقل عن طلبة الفروع األخرى، من املمكن أن يكون مماثًال لنمط 
الشخصية الفنية عند هوالند. كذلك هي احلال بالنسبة لطلبة الفرع الفندقي الذين ميكن أن تعكس 

رى مياثل منط الشخصية املغامرة إجابام على املقياس منط شخصية منفرد عن بقية الطلبة يف الفروع األخ
  عند هوالند. 

بينما تشكل إجابات طلبة الفرعني الصحي والشرعي منط شخصية رابع ميكن تشبيهه بنمط الشخصية 
االجتماعية عند هوالند. وتشكل إجا بات طلبة الفرعني الزراعي والصناعي منط شخصية خامس مماثل 

  لنمط الشخصية الواقعية. 

ات طلبة فرعي اإلدارة املعلوماتيه واالقتصاد املنزيل رمبا تعكس منط شخصية سادس، ميكن وأخرياً فإن إجاب
أن مياثل منط الشخصية التقليدية عند هوالند. ويف ضوء ما تقدم ميكن القول بأن االرتباطات الداخلية بني 

  هوالند.فروع املقياس حتقق بيئات مهنية  تتسق مع أمناط الشخصية املهنية الستة يف نظرية 

  السؤال الرابع   5-3-4

ماهي معايري أداء طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن على املقاييس الفرعية ملقياس التفضيل املهين " 
) طالباً 2285( الصورة س" ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال مت تطبيق املقياس على عينة الدراسة املكونة من 

ي خضعت نتائجهم على فروع املقياس للمعاجلات اإلحصائية وطالبًة من طلبة الصف العاشر األساس
  اخلاصة باإلجابة عن السؤال الرابع وعلى النحو التايل:

مت أوًال حساب الدرجات الكلية للطلبة على كل فرع من فروع املقياس التسعة، وصنف الطلبة يف       
الثانوي إذا كانت درجته الكلية على  ضوء هذه الدرجات بأم يفضلون الفرع األكادميي من فروع التعليم
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) أوأكثر. وميكن أن ُيصنف الطالب بأنه يفضل أكثر من فرع أكادميي 17املقياس اخلاص ذا الفرع (
) يبني أعداد الطلبة الذين 7واحد على أال يتجاوزعدد الفروع اليت يفضلها عن ثالثة فروع. واجلدول رقم (

من فروع التعليم الثانوي التسعة، واألوساط احلسابية واالحنرافات مت تصنيفهم على أم يفضلون كل فرع 
 املعيارية لدرجات تفضيلهم لذلك الفرع.

) أعداد الطلبة الذين يفضلون كل فرع من فروع التعليم الثانوي والوسط 7جدول(
 الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تفضيلهم

  الحنراف املعياريا  الوسط احلسايب   عدد الطلبة  الفرع األكادميي
  1.9  22.1  464  العلمي
  1.9  20.5  432  األديب

  2.1  21.4  310  اإلدارة املعلوماتيه
  2.0  20.8  275  الصحي
  2.1  20.1  152  الشرعي
  1.8  21.5  322  الصناعي
  2.0  20.4  115  الزراعي
  1.9  19.8  109  الفندقي

  1.8  19.6  88  االقتصاد املنزيل
    3067  احملموع

) 3067) أن جمموع الطلبة الذين صنفوا حسب تفضيلهم لفروع التعليم الثانوي (7دول (يظهر من اجل
وهو يزيد عن عدد أفراد العينة، ويعود ذلك لوجود أعداد من الطلبة أبدوا تفضيلهم ألكثر من فرع من فروع 

  التعليم الثانوي.

) واحنراف معياري مقداره 50مقداره ( مت بعد ذلك حساب العالمات املعيارية الزائية، والتائية بوسط       
  ) يبني ذلك.8)، والرتب املئينية املقابلة لدرجات تفضيل الطلبة لكل فرع، واجلدول رقم (10(
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  درجات تفضيل الطلبة لكل فرع والعالمات المعيارية الزائية والتائية والرتب المئينية المقابلة لها) 8جدول (
الفرع 

  األكادميي
الدرجة 

  اخلام
المة الع

  الزائية
العالمة 
  التلئية 

الرتبة 
  املئينية

الفرع 
  األكادميي

الدرجة 
  اخلام

العالمة 
  الزائية

العالمة 
  التلئية 

الرتبة 
  املئينية

 
 
 
 
 

  العلمي
  
  

17  -2.7  23  0.4   
 
 
 
 

  الصناعي
  

17  -1.9  31  3  
18  -2.3  27  1.1  18  -1.4  16  8  
19  -1.8  32  3.6  19  -.9  41  18  
20  -1.2  38  11.5  20  -.4  46  35  
21  -.6  44  27.4  21  .1  51  54  
22  -.05  49.5  48  22  .6  56  77  
23  .5  55  52  23  1.1  61  86  
24  1  60  84  24  1.6  66  95  
25  1.5  65  94  25  2.1  71  98  
26  2.1  71  99.9  26  2.6  76  99.9  

 
  ) 8تابع جدول (

 ارية الزائية والتائية والرتب المئينية المقابلة لهادرجات تفضيل الطلبة لكل فرع والعالمات المعي
 
 
 
 
 

  األديب
  

17  -1.8  32  4   
 
 
 
 

  الزراعي
  

17  -1.7  33  5  
18  -1.3  37  10  18  -1.2  38  12  
19  -.8  42  21  19  -.7  43  24  
20  -.3  47  38  20  -.2  48  42  
21  .3  53  62  21  .2  52  58  
22  .8  58  79  22  .7  57  76  
23  1.3  63  90  23  1.2  62  88  
24  1.8  68  96  24  1.7  67  96  
25  2.4  74  99  25  2.2  72  99  
26  2.9  79  99.9  26  2.7  77  99.9  

 
 

17  -2.1  29  2   
 

17  -1.5  35  7  
18  -1.6  34  6  18  -1.0  40  16  
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اإلدارة 
  املعلوماتيه

19  -1.1  39  14   
 
 

  الفندقي
  

19  -.4  46  34  
20  -.7  43  24  20  .1  51  54  
21  -.2  48  42  21  .6  56  73  
22  .3  53  62  22  1.2  62  88  
23  .8  58  79  23  1.7  67  96  
24  1.2  62  88  24  2.3  73  99  
25  1.7  67  96  25  2.8  78  99.7  
26  2.2  72  99.9  26  3.3  83  99.9  

 
 
 
 
 

  الصحي
  

17  -1.9  31  3   
 
 
 
 

االقتصاد 
  املنزيل

17  -1.4  36  8  
18  -1.4  36  8  18  --.9  41  18  
19  -.9  41  18  19  -.3  47  38  
20  -.4  46  34  20  .2  52  58  
21  .1  51  54  21  .8  58  79  
22  .6  56  73  22  1.3  63  90  
23  1.1  61  86  23  1.9  69  97  
24  1.6  66  94.5  24  2.4  74  99  
25  2.1  71  98  25  3.0  80  99.9  
26  2..6  76  99.9  26  3.6  86  99.9  

 
 
 
 
 

  الشرعي

17  -1.5  35  7            
18  -1  40  16          
19  -.5  45  31          
20  -.05  49.5  48          
21  .4  54  65          
22  .9  59  82          
23  1.4  64  92          
24  1.9  69  97          
25  2.3  73  98.9          
26  2.8  78  99.9               
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  مناقشة النتائج والتوصيات  -6

علقة باخلصائص السيكومرتية للمقياس إىل أن لفقرات املقياس قوة متييزية تشري نتائج الدراسة املت        
عالية قادرة على تصنيف الطلبة حسب فروع التعليم الثانوي اليت يفضلوا . كما أن املقاييس الفرعية تتوفر 
هلا دالالت صدق متييزي واضحة، ظهرت من خالل نتائج حتليل التباين إلجابات طلبة فروع التعليم 

  الثانوي املختلفة. 

األمرالذي يشري إىل أن كل مقياس فرعي يتمتع مبؤشر صدق جيد لقياس ما صمم ألجله واملتمثل بقياس 
تفضيل الطلبة ألحد فروع التعليم الثانوي الذي أُعد املقياس ألجله. كما أشارت النتائج املتعلقة بثبات 

لفروع التعليم الثانوي املختلفة، ظهر ذلك من  املقاييس إىل دقة هذه املقاييس يف قياس تفضيل الطلبة
  خالل القيم املرتفعة نسبياً ملعامالت ثبات االستقرار والتصنبف.

كما أشارت النتائج املتعلقة بفحص تطابق إجابات الطلبة على املقاييس الفرعية للمقياس مع اإلطار         
إجابات الطلبة على املقاييس أظهرت  إن –نظرية هوالند  -النظري الذي بين املقياس على أساسه 

معامالت ارتباط مقبولة بني تفضيالت الطلبة لبيئات مهنية متاثل املهن املقابلة ألمناط الشخصية الست 
  وبنفس جتاورها عند هوالند.

إن املعايري املشتقة ألداء الطلبة على املقاييس الفرعية تعكس التوجهات الواقعية لتفضيالت طلبة       
العاشر األساسي لفروع التعليم الثانوي يف األردن، حيث جند أن الرتب املئينية العالية تقابل درجات  الصف

منخفضة على مقاييس الفروع غرياملرغوبة كالفرع الفندقي،  بينما جند أن الرتب املئيتية املقابلة ملثل هذه 
  الدرجات على مقاييس الفروع املرغوبة كالفرع العلمي.

  ما تقدم فإنه يوصي مبا يلي: ويف ضوء    

استخدام مقياس التفضيل املهين " الصورة س" لطلبة الصف العاشر األساسي يف األردن   -6-1
 كأحد املعايري لتوزيع الطلبة على فروع التعليم الثانوي يف األردن.
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استخدام مقياس التفضيل املهين " الصورة س" لطلبة الصف العاشر األساسي يف األردن  -6-2
 وجيه واإلرشاد املهين للطلبة املعنيني.لغايات الت

استخدام مقياس التفضيل املهين " الصورة س" لطلبة الصف العاشر األساسي يف األردن  -6-3
 لغايات إجراء البحوث واادراسات العلمية ذات الصلة مبوضوع املقياس. 

ألردين، إجراء املزيد من الدراسات لتطوير املقياس و استخدامه يف بيئات مشاة للمجتمع ا -6-4
 عربية  أو رمبا غري عربية  حيث يكون ذلك مناسباً.
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