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Abstract 
     The main objective of this study is to introduce and adapt Holland's 
vocational preference inventory to the United Arab Emirates Society. 
The study was designed to identify the vocation environments of high 
school students in UAE, and its relationships with each of school 
achievement, and the majors of study. 
Subjects consisted of (747) male local students, randomly selected from the 
second secondary grade in the various majors.  For collecting data the 
“Vocational Preference Inventory / Holland” was used. This instrument 
measures six vocational preferences (realistic, investigation, artistic, social, 
enterprising, and conventional).  
       The following statistical procedures were used to analyze the data :
Person  – product moment correlation, multiple regression, one way 
classification analysis of variance (ANOVA). Post hoc multiple comparison 
tests were conducted with Scheffe, and Multiple analysis of variance. 
       The major findings were: 1-Students were distributed over all vocational 
environments with the social environment being preferred the most, while the 
artistic being the least preferred. 2-There was significant correlation between 
investigation, artistic, enterprising and conventional environments and 
academic achievement. 3- Significant mean differences on vocational 
preferences were found across majors. 

1



  2005 -  األول العدد -  لثالمجلد الثا ....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  

  

 
  

א א א א
א א א א

א א א   א

  
  

   ∗د اخلطيبصاحل أمح. د

א
يعد البحث عن بنية امليول احلقيقية للمتعلم ومراعاة هذه امليول مطلباً تنادي به التربية احلديثة، ألا ترى أن 

هـدفت  لقد . على بذل اجلهود يف التعلم، وعلى القيام بالنشاطات التربوية واملهنية بوصفها دافعاًامليول تعمل 
ة قياس لتحديد بنية امليول املهنية لطالب املرحلة الثانوية بدولة اإلمـارات العربيـة   هذه الدراسة إىل توفري أدا

. حتصيلهم الدراسـي، وختصصـام الدراسـية   والكشف عن العالقة بني ميول الطالب فضالً عن املتحدة، 
  :وحتددت مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية

 رحلة الثانوية بدولة اإلمارات على البيئات املهنية؟ اختالف يف نسبة توزع طالب امل هناكهل  -   أ 
  عالقة ذات داللة إحصائية بني البيئات املهنية والتحصيل الدراسي للطالب؟   هناكهل  - ب
      ؟هل ختتلف البيئة املهنية للطالب باختالف ختصصام الدراسية - ج

طالب الصف الثاين الثانوي الذكور مبختلف من بني  طالباً، مت اختيارهم عشوائياً) 747(تكونت العينة من 
ختصصام الدراسية، ومن خمتلف املناطق اجلغرافية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ومـن الـذين حيملـون    

س قـي يوالـذي  . الذي ترمجه الباحث ،واستخدم يف البحث اختبار هوالند للتفضيالت املهنية ،جنسيتها فقط
  ).التقليديةواملغامرة، واالجتماعية، والفنية، واالستكشافية، و الواقعية،( ست بيئات مهنية هي

وباستعراض النتائج املتعلقة باخلصائص السيكومترية لقائمة هوالند املعدلة، جند أا حصلت على معامالت 
ـ   دلت النتائج على أن هناك ارتباطاًلقد  .صدق ومعامالت ثبات مرتفعة ة ذا داللة إحصائية بني البيئـات املهني

، وأن مـتغريات امليـول   من جهة ثانية والتحصيل الدراسيمن جهة االستكشافية والفنية واملغامرة والتقليدية 
ـائياً ) 0.131(املهنية جمتمعة فسرت ما قيمته  ـا  . من التباين يف درجات التحصيل، وهي قيمة دالة إحص كم

البيئات املهنية تعزى إىل  يفأفراد العينة أداء  درجات ذات داللة إحصائية بني متوسطات أظهرت النتائج فروقاً
  .ختصصام الدراسية

                                                           
  .اإلمارات العربية املتحدة ،مانججامعة ع ،كلية التربية ∗
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  الخلفية النظرية للدراسة -1
من جماالت اهتمام العلماء والباحثني يف امليدان التربـوي،   مهماً متثل امليول املهنية جماالً

. تها وفعاليتها إذا متت مبعزل عـن ميـول املـتعلم   يوذلك ألن التربية تفقد الكثري من كفا
وافترض ثورندايك أن مفتاح التعليم يكمن يف استغالل ميول املتعلم، الرتبـاط حتصـيل   

وتأكدت أمهية امليول املهنية ). Charry,1981( بامليول وقوياً موجباً الطالب الدراسي ارتباطاً
ـ  بوصفها عامالًيف جماالت التوجيه التربوي واملهين  ة من العوامل الرئيسة يف توجيه الفرد حنو نوعي

الدراسة، أو اال املهين الذي يشبع حاجاته ودوافعه النفسية، وحيقـق لـه الرضـا واالسـتقرار     
باإلقبال على نـواحي   وثيقاً مة من مسات الشخصية، وترتبط ارتباطاًمهكما متثل امليول مسة .املهين

قدرات والقيم النشاط يف ااالت املختلفة، وتسهم مع غريها من السمات كاالجتاهات والدوافع وال
  ). Anastasi, 1982( الفرد التربوي يف تكيف

لزيـادة   الًميالناس لدى أن ) Mahrens & Lehman , 1991( ويقرر ماهرنز و ليهمان
يف األنشطة اليت حيبوا، ولكي يعرف املدرس ما حيبه الطالب  هاجهودهم وطاقام وحتسين

عطي للتوجيـه التربـوي   تفة ميول الفرد وما ال حيبونه فإن عليه أن يدرس ميوهلم، وإن معر
  .له معىن واملهين أساساً

 اًهمم اًعلى أن للميول دور) Charry, 1981(وشاري ) Hansen ,1995(واتفق هانسن 
يف متكني الطلبة من اختيار نـوع التخصص الدراسي املناسب، وذلك باستخدام اختبارات 

صات الدراسية املتنوعة، وأشـارا إىل أن  امليول اليت تسهل عملية توزيع الطلبة على التخص
أدوات قياس امليول أصبحت تستخدم يف األحباث التطبيقية، بغرض استكشاف امليل املهين 
الذي يقود إىل قرارات متعلقة باختيار التخصص الدراسي، واالختيار املهين والتغيري املهين، 

ية امليول، وعالقتها بـبعض  وأخذ علماء النفس املهين يستخدمون تلك األدوات لتحليل بن
) Sax, 1974( وينـاقش سـاكس  . املتغريات مثل الشخصية، والرضا والنجاح الوظيفيني

األسباب اليت تدعو إىل استخدام مقاييس امليول حيث يرى أا تكمن يف أربعة هي االنتقاء، 
  .والتسكني، ومعاجلة املشكالت التعليمية، وتقومي الربامج

امليول احلقيقية لألفراد ومراعاا ملساعدتـهم يف القيام باختيـار  ويعد البحث عن بنية 
على بذل اجلهود يف  تنادي به التربية احلديثة، ألا ترى أن امليل يعد باعثاً مهين حكيم مطلباً

ينظر كثري من علمـاء  و. التعلم، ويزود الفرد بدافع قوي للقيام بالنشاطات التربوية واملهنية
على أا مسة من مسات الشخصية، ويبدو ذلك يف تعريف جيلفورد للميل  النفس إىل امليول
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، ويضع هـذا  "نزعة سلوكية عامة لدى الفرد لالجنذاب حنو نوع معني من األنشطة" بأنه 

مـن   التعريف امليل يف اال العام للدوافع، فامليول كاحلاجات واالجتاهات تكـون نوعـاً  
  ).1972غنيم، (نامية أو دافعية السمات اليت ميكن أن يطلق عليها دي

ضوء مشاعر التقبل وعدم التقبل  امليل املهين يف) Strong , 1960( ويعرف سترونج
لألنشطة املختلفة، ويرى أن كل شخص يشارك يف آالف األنشطة اليت يفضلها ويتعلق بأي 

ة ويبتعد عما لدرجة تقبله أو عدم تقبله هلا، فالفرد يتوجه حنو ما حيب من األنشط منها طبقاً
ويتفق كودر مع سترونج يف هذا املعىن للميول املهنية حيث يرى أن امليول املهنية تبدو  .يكرهه منها

  .Kuder, 1977)( الفرد لألعمال املختلفة واضحة يف عملية التفضيل اليت يقوم ا
ضرورة دور البيئة يف تفسري أصل امليل املهين، و أمهيةفيؤكد ) Super ,1949( أما سوبر 

التعمق يف دراسة حمددات امليول مثل العمر، واخلربة واملستوى االقتصادي واالجتماعي، 
ويرى أن منو امليول خيضع حملاولة الفرد يف أن يكيف نفسه مع بيئته، وهو يف ذلك خيضع 

فضالً لتأثريات العائلة، واألصدقاء واملعلمني ومطالبه الشخصية، ومستوى ثقافته ونوعها، 
أخرى خارجة عن إرادته مثل حالته اجلسمية وقدراته العقلية ونشاطه وحيويته،  صفات عن

، وأن سعادة الفرد تعتمد إىل حد بعيد على اختيار ويرى أن منط امليل املهين يتكون تدرجيياً
  .منط فعال للميل، وأن لكل فرد مناذج خمتلفـة من امليول

ملهنة، تقوم على أن امليول املهنية نظرية يف الشخصية وا 1959عام  قدم جون هوالندو
وصف  ههي أحد مظاهر الشخصية، وأن وصف امليول املهنية لفرد ما هو يف الوقت نفس

لشخصيته، كما أن املعلومات اليت نصل إليها من إجراء اختبارات امليول تتخذ من الناحية 
  . لإلرشاد املهين التقليدية أساساً

 نّأمليول املهنية على أا تعبري عن شخصية الفرد، أي ويرى هوالند أنه ميكن النظر إىل ا
وقد بىن هوالنـد نظريتـه يف أمنـاط     .هناك عالقة تبادلية بني خصائص الشخصية وامليول

الشخصية املهنية على قاعدة أساسية، هي أن اختيار الفرد ملهنة معينه، واستمراره فيها إمنـا   
وضع هوالنـد االفتراضـات  و ،)Osipow,1983(مة تلك املهنة لشخصيته ءيعتمد على مال

  : لإلطار النظري يف عملية االختيار املهين أو التربوي اًملخصبوصفها التالية 
مـن األنماط  يمكن أن يصنف معظم األفراد على أنــهم يتبعون واحـداً -1-1

، الواقعي واالستقصائي والفني واالجتماعي والمغامر والتقليدي :الستـة التالية
شاب تصرفام بعض النواحي اليت تتصل بنمط أو منطني آخرين يف التعامل مع البيئـة  وإن 
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وكل منط من هذه األمناط نتاج للتفاعل بني العديد من العوامل الشخصية . اليت يعيشون فيها
. ، والوالدين والطبقة االجتماعية، والثقافة، واألقران، والبيئة املاديـة ةالوراثيمبا فيها العوامل 

مث . تيجة لكل هذه العوامل فإن الفرد يتعلم أن يفضل بعض هذه الفعاليات دون غريهـا ون
ـ تتحول هذه الفعاليات إىل ميول قوية؛ مث تتطور هذه امليول لتصـبح مقـدرة أو كفا   ة ي

ته تلك يقودانه إىل الـتفكري واإلدراك والتصـرف   يفإن ميول الفرد وكفا شخصية، وأخرياً
النمط االجتماعي يفضل البحث عن املهـن   ااملثال فإن الفرد ذوعلى سبيل . بطريقة معينة

  .االجتماعية مثل التعليم، واخلدمة االجتماعية
واالستقصـائية، والفنيـة،    ،الواقعية: هناك ستة أنماط من البيئات -1-2

ع أحد أمناط الشخصية الستة، تبت منهاكل بيئة  .واالجتماعية، والمغامرة، والتقليديـة 
تابعة لنمط الشخصـية الفـين،    مثالًالبيئة الفنية ف. ف بناء على خلفية ماديةوكل بيئة تصن
الغالبية العظمى من الناس الذين ينتمون هلذه البيئـة النمط الفين أكثـر   تفضل ،ومبعىن آخر

ومبا أن األمناط املختلفة هلا ميول، وكفايات خمتلفة، فإم مييلـون ألن  . من غريه من األمناط
شخاص الذين يشبهوم يف النمط، ويبحثون عن القضايا والفرص اليت تتطابق يكونوا مع األ

يف  يقيمونوهكذا فعندما يتطابق األفراد فإم . مع ميوهلم وقدرام، ومع نظرم إىل العامل
  . البيئة اليت متثل منطهم

يبحث األشخاص عن البيئات التـي تمكّـنهم مـن التعبيـر عـن       -1-3
فالنمط الواقعي يبحث عن البيئـة   .وتمثل اتجاهاتهم وقيمهم ، وقدراتهم،ممهاراته

وكذلك فـإن البيئـات   . الواقعية، والنمط االجتماعي يبحث عن البيئة االجتماعية وهكذا
تبحث عن منط الشخصية التقليدي  فق معها، فالبيئة الكتابية مثالًواتبحث عن األمناط اليت تت

يف البيئات الواقعيـة   يقيمون ن بالواقعية مثالًوعليه فإن األشخاص الذين يتسمـو. وهكذا
وبذلك فـان معرفتنا بنمط شخصية . أكثر من األشخاص الذين يتميزون بالبيئة االجتماعية

علنا نتكهن بالبيئة املهنية أو اال  املهين الذي يناسبه، كمـا أن معرفتنـا   جتالفرد املهنية، 
تصور شخصية الفرد، الذي ميكن أن يؤدي هذه مبتطلبات مهنة، أو جمال مهين معني جيعلنا ن

  .املهنة بنجاح
فـإذا عرفنـا منـط    . يتحدد السلوك بالتفاعل بين الشخصية والبيئـة  -1-4

كـن أن  مالشخصية، ومنط  البيئة للفرد فإننا نستطيع أن نفهم بعض خمرجاما، بل ومن امل
الوظيفـة واإلجنـاز الـوظيفي     نتنبأ بتلك املخرجات اليت منها؛ اختيار املهنة والتغيريات يف
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إن املهنة اليت خيتارها الفـرد تتصـل بعوامـل   . ة الشخصية والسلوك التربوي واالجتماعييوالكفا

  ).Holland, 1985( لذات الفـرد شخصيته؛ وعليه فإن املهنة املختارة، تعكـس فهمـاً
  :وقـدم هوالند عدة مفاتيح لفهم نظريته هي

سـواء   ويقصد به أن هناك أمناطاً ):Consistency(االتفاق أو االتساق  -1-4-1
بيئة مهنية تنسجم مع أمناط معينة دون غريها؛ مثالً منط البيئـة املهنيـة    مكانت شخصية أأ

الواقعي، ومنط البيئة املهنية االستقصائي مها أكثر انسجاماً مع بعضهما من انسجام منطـي  
  . البيئتني املهنيتني التقليدي والفين

ن بعض أمناط ألويعين به نقاء النمط املهين، ): Differentiation( لتمايزا -1-4-2
ا ال تتشابه مع األمناط األخرى، أما النمط الـذي تتـوزع   إاألفراد أو البيئات نقية، أي 

فالتمايز يعين االختالف يف درجة . أو عاماً موزعاً منطاً يعدأوصافه على األمناط الستة فإنه 
  . إىل منط بعينه النقاء واالنتساب

يبني هذا املفهوم مدى الثبات والوضوح يف الذاتيـة  : )Identity( الذاتية -1-4-3
الشخصية للفرد أو يف ذاتية بيئته، وتتحدد الذاتية الشخصية مبدى امتالكه لصورة واضـحة  

أما ذاتيته البيئية فتتحقق بتكامل األهـداف، واملهمـات   . وثابتة ألهدافه، وميوله، ومواهبه
    .وتبقى ثابتة على ذلك فترة طويلة من الزمن

األفراد يف بيئـات   يقيمحيدث التطابق عندما  ):Congruence( التطـابق  -1-4-4
وذلـك ألن األفـراد   ) الفنان يف البيئة الفنيـة  يقيممثالً عندما (تتفق مع أمناط شخصيام 

 يقـيم عنـدما   ابق كامالًويكون التط. فق معهموايف البيئة اليت تت جيتمعونيزدهرون عندما 
شخص واقعي يف بيئة واقعية ويتلو ذلك يف درجة التطابق عندما يكون منـط الشخصـية   

أما انعدام التطابق . عندما يوجد شخص واقعي يف بيئة استقصائية لنمط  البيئة، مثالً جماوراً
ن الفنـان  فيحدث عندما يكون تضاد بني النقطتني اللتني متثالن منطي الشخصية والبيئة، كأ

  .يف بيئة تقليديةموجود 
يرى هوالند أن العالقات بني أمناط الشخصية وأمنـاط   ):Calculus( الحسـاب  -1-5

البيئات وداخلهما ميكن ترتيبها طبقا للشكل السداسي، على أساس أن املسـافات بـني البيئـات    
يات والبيئات كـان  مع العالقة بينهما، أي كلما بعدت املسافة بني مناذج الشخص تتناسب عكسياً

حدد هوالند العالقات بني األمناط الستة، و). Holland, 1985( ذلك دليالً على تدين العالقة بينهما
ويوضح الشكل . من خالل الشكل السداسي، الذي وضعه ليوضح تلك العالقات بني هذه األمناط

  :لبيئات املهنيةالشكل السداسي الذي وضعه هوالند لتمثيل العالقات بني أمناط ا) 1(رقم 
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  )1(شكل رقم ال
  .الشكل السداسي الذي وضعه هوالند لتوضيح العالقات بني أمناط البيئات املهنية

 
  

                                                                             
               

  
  

  
وجية بني البيئات السـت الـيت   فاإلطار اخلارجي هلذا الشكل ميثل العالقات السيكول

فمثالً البيئة الواقعية . تشبه بعضها عالياً حددها هوالند؛ فالبيئات اليت ترتبط ببعضها ارتباطاً
ترتبط بالبيئة االستقصائية، يف أحد جوانب الشكل السداسي، وترتبط بالبيئة التقليدية مـن  

اعية ألا على الطـرف املقابـل   بينما تتعارض هذه البيئة مع البيئة االجتم. اجلانب اآلخر
البيئات املهنية أما  .) (Tracey  and   Rounds, 1993 للشكل السداسي، وهكذا لبقية البيئات

  :فقد أوردها هوالند يف نظريته كما يليوأمناط الشخصية املطابقة هلا 
تكون األعمال يف هذه البيئـة   :)Realistic(البيئة المهنية الواقعيــة  -1-5-1
فيها باملهـارة امليكانيكيـة، والصـرب     توحتل املشكال ،عضليحة، وحتتاج إىل جهد واض

، واملهارات االجتماعيـة  اًفردي أداًء واحلركة من مكان إىل آخر، وتؤدى األعمال فيها غالباً
، ألن العالقات بني األشخاص فيها قليلة وتعتمد علـى  يف هذه البيئة ليست مطلوبة كثرياً

ثلة على هذه البيئة املهنية بيئة اخلالء، والبيئة الريفيـة الصـغرية، وبيئـة    ومن األم. الصدفة
ويتطلب العمل يف هذه البيئة مهـارات يدويـة،   . الصناعات البنائية، واملؤسسات اإلنشائية

وتقنية وميكانيكيـة، مثل املهن الزراعيـة، والفنية، واحلـرف التجاريــة، واهلندسـة،    
  .والصناعـة، واجليش

بأم يفضـلون األعمـال    لذين ينتمون إىل البيئة الواقعيةصف األشخاص اوميكن و
احملددة والواضحة، وحيبون العمل اليدوي، ويسـتخدمون املهـارات البدنيـة، وحيبـون     
استكشاف األماكن واألشياء، ويبتعدون عن األهداف والواجبات اليت تتطلب قدرات ذاتية 

. ، وغـري اجتمـاعي  ومسلكياً ط متزن عاطفياًوعقلية وفنية، وهذا النمط من الشخصية من

 الفنان  

  ياالجتماع

 التقليدي

  املغامر

 الواقعي ستقصائياال
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كمـا أـم   . أفراد هذا النمط املهين العمل منفردين، وال يتحدثون كـثرياً  يفضللذلك و

ـ  تعـامالً ويتعاملون مع البيئة مبوضوعية ومتانة . وحمافظونواقعيون وعمليون  ويـرى  . اًطبيعي
لسوية، كما أن لديهم اجتاهات أصحاب هذه الشخصية أنفسهم بأم يتمتعون بعقول عملية، وبا

    .ثابتة حنو املهارات وامليول امليكانيكية، ولكن تنقصهم املهارة يف العالقات االجتماعية
تكون األعمال يف هذه  :)Investigation(البيئة المهنية االستقصـائية    -1-5-2

ه البيئة قـدرات  البيئة من نوع التعامل باألرقام، واملعادالت واألدوات الدقيقة، وتتطلب هذ
التعامل مع هذه البيئة مـع األفكـار   يكون ، واًكمي وضعاًمبدعة تستطيع أن تضع األفكار 

ما تكون  القدرة على التعبري الكتايب، وغالباًوجيب أن تتوافر لديهم واألشياء ال مع الناس، 
ت التصميم، ومن أمثلتها املكتبة واملخترب، واألحباث وشركا. عالقات العاملني فيها متباعدة

الشخصية االستقصائية فإا شخصية متحفظـة،  و. واجلامعات والكليات وااالت الطبية
وتم بالعلوم؛ كالبيولوجيـا والفيزيـاء والكتابـة العلميـة     . ومستقلة وحتليلية ومنطقية

من الدخول فيها، وتقدر العلم  والرياضيات والنظريات، وتفضل التفكري يف املشكالت بدالً
ومييـل  . ايا الفلسفية، وال تكترث بالنشاطات االجتماعية، أو السياسية أو اإلداريـة والقض

أفراد هذا النمط  إىل األملعية، والتحصيل الدراسي واملثابرة، ولديهم طموحات للحصـول  
تعليم عال، فهم أذكياء ولديهم نزعة علمية ومنطقية، ويتعاملون مع البيئة باستخدام الذكاء، على 

الرياضية والرموز، ومييلون إىل املهن العلمية ذات الطبيعة الفلسفية؛ مثل احلاسـوب،   والعمليات
  . واملهن الرياضية، واإلحصائية، والفيزيائية والتقنيات الطبية، والكتابة يف جمال التقنيات

هذه البيئة بيئة األعمال الـيت   تعدArtistic(: ( البيئة المهنية الفنيــة -1-5-3
النماذج الفنية، أو إبداعها من خالل الذوق واملشاعر، والتخيل مـن أجـل   تتطلب تفسري 

ومن أمثلة هـذه  . لذلك فهم أكثر األمناط إبداعاً. اًرمزي تعبرياًالتعبري عما يدور يف النفس 
  . ، واملراسم والكتابةاقاعات املسارح، ودور الرقص والغناء واملوسيق البيئة

 ،غـري تقليديـة   ،تعبريية ،شخصية حدسية، مبدعةأما الشخصية املهنية الفنية فهي 
 عـادة  وال يتقيد هذا الـنمط . تستخدم احلدس والتعبريية واالستقاللية يف حل املشكالت

كما يتصف أفراد هـذه  . بالقوانني، والذين ينتمون إليه ال خيافون من التعبري عن أفكارهم
بتكـار والتخيـل والتعقيـد    الشخصية بعدم النضج واحلساسية واألنثوية، ومييلون إىل اال
، ويفتقرون إىل اًكبري استخداماًواالنطواء وغرابة األطوار، وباستخدام املشاعر واألحاسيس 

االتصال االجتماعي، ومتتاز الشخصية الفنية بامليول الفنية واملوسيقية واألدبية والتمثيليـة،  
مجيـع   وتعد. النماذج الفنية فهم يتعاملون مع البيئة بصنع. وميثلها منط الفنانني بصفة عامة
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ق جديدة لعمـل  ائوالرسم والكتابة وختطيط الربامج، وابتكار طر اأشكال الفن مثل املوسيق
  .األشياء من النشاطات املفضلة لدى أفراد هذه البيئة

تكون األعمال يف هذه البيئة من  :)Social( البيئة المهنية االجتماعيـة -1-5-4 
وتفهم ظروفهم ومساعدم وتقدمي العون هلم، لذا فإن العاملني  نوع التحدث مع اآلخرين،

، ولـديهم رغبـة يف رعايـة    هوتغيري قدرة على تفسري السلوك اإلنساينالفيها حباجة إىل 
ومن األمثلة على هذه البيئة املدارس والكليات واملستشفيات العقلية، والرعايـة  . اآلخرين

ومن أمثلة املهن الـيت  . واملساجد ومراكز الترفيهالصحية، ووكاالت اخلدمات االجتماعية، 
أما أفراد هذا النمط فإم . ترتبط ذه البيئة؛ اإلرشاد والتدريس، ومعاجلة صعوبات النطق

يهتمون بالناس وخدمتهم، وميكنهم عمل أصدقاء بسهولة، ويستطيعون تطـوير مهـارات   
راد، ولديهم القدرة على حتديد اتصال جيدة، ويستمتعون بالعمل مع اموعات أو مع األف

ويفضلون القيام بأدوار التعليم أو العالج النفسي أو االجتمـاعي،  . الناس وحلها تمشكال
ولية، وحيبون مساعدة اآلخرين، وخدمة اتمع، ويقبلون األدوار األنثويـة  ؤويتحملون املس

ة علـى تكـوين   ولديهم بصرية يف العالقات الشخصية، وقدرة فائق. ومن السهل قيادم
. األدوار، وعلى االرتباط باآلخرين على أداءقدرة جيدة  ولديهمعالقات قوية مع اآلخرين، 

ولية، ؤوعادة ما يكونون راضني عن أنفسهم، ويتسمون بالبشاشة، وقادرين على حتمل املس
 ولديهم قدرة لغوية عالية، ومييلون إىل النشاطات ذات الطابع االجتماعي، واملهارات الـيت 

  .حتتاج إىل مهارات االتصال االجتماعي كاملهارات اللفظية والعاطفية
هذه البيئـة هـي بيئـة     :)Enterprising( البيئة المهنية المغامــرة -1-5-5 

املغامرات التجارية والسياسية، وتتطلب األعمال اليت تنتمي إىل هذه البيئة قيادة اجتماعية؛ 
لب مقدرة لغوية عالية من أجل توجيـه النـاس   واملؤسسات، كما تتط املشروعاتكإدارة 
يتميز األفراد ذوو الشخصية املغامرة بالسيطرة واإلقنـاع، والقيـادة والقـوة،    . وإقناعهم

واملركز، والثقة بالنفس، واالجتماعية والبشاشة واملغامرة، وحيتاجون إىل املهمات اللفظيـة  
هم يتميزون بإقناع اآلخرين أكثر الغامضة وإىل القوة، وهم يشبهون النمط االجتماعي لكن

 اًوسيطبوصفها وأصحاب هذه الشخصية يفضلون االتصاالت االجتماعية . املساعدة هلممن تقدمي 
للتعبري الشخصي، ولكنهم ال حيبون اللغة املنمقة أو مواقف العمل شديدة التنظيم، ويرون أنفسـهم  

أعظم مصدر للقوة، ولديهم حاجة قوية صفتها بقادة أقوياء وينظرون إىل مهارم اللغوية واإلقناعية 
والقيادة واجلرأة كما مييلون إىل جمـاالت   حب السيطرةإىل للوصول إىل مراكز عليا، ومييلون 
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   . مهنية معينة؛ كالبيع واإلشـراف والتوجيه والقيـادة والسياسة

 وهي بيئة األعمـال الـيت   :)Conventional( البيئة المهنية التقليديـة -1-5-6
باملعامالت الرياضـية واللغويـة،    تعامالًتتطلب تتطلب القيام مبهمات وضعها آخرون، و

ومعظم هذه األعمال تتطلب دقة يف األداء، واتباع التعليمات؛ كاألعمال الكتابية وتدقيقها، 
ومن األمثلة على هذه البيئة؛ البنوك وشـركات احملاسـبة واالسـتثمار،    . وتدقيق القوائم
ومكاتب امللفات، واملكاتب التجارية، ومن أمثلة املهن املرتبطة ذه البيئة؛  ومكاتب الربيد

   .مدقق حسابات البنك، ومشغل أجهزة الكمبيوتر، ومعلم الرياضيات
بالتفاصيل، ويفضلون  أما األفراد ذوو الشخصية التقليدية فهم تقليديون، ويهتمون كثرياً

ويتمسكون باألعراف القائمة ويبدون يف معظـم  التعامل بالبيانات، ويتوجهون حنو املراكز 
األحيان يف حالة انضباط ودفاع، ويفضلون التركيبات اللغوية واحلسابية، كما يفضـلون  

، ويبدو أن خضوعهم املعتاد حلاجام الشخصية جيعلهم مـن  اًعام تفضيالًأدوار اخلضوع 
م واجتاهام تتطابق بشدة مع ، كما أن قيمهة يف األمور املرتبة مسبقاًيذوي اإلنتاج والكفا
ويفضـلون  . ويفضلون حل املشكالت الواضحة واحملددة والعملية. القوة والنفوذ واملركز

  وجتنب األنشطة اليت تتطلب مهارات اجتماعية عاليـة ، يف حل املشكالت تطبيق القوانني
(Holland, 1985).  

   
  وأسئلتهاوأهدافها  مشكلة الدراسة -2

ولة اإلمارات إىل تعليم عام وتعليم فين، وتفرع التعليم العام يف الصف تنوع التعليم يف د
الثاين الثانوي إىل التخصصني العلمي واألديب، والتعليم الفـين إىل الصـناعي والتجـاري    

لتنوع قدرات الطلبة وميوهلم  اًوضروري اًهمموالزراعي وهذا التنوع يعد من الناحية التربوية 
  .اتمع من اخلربات املتنوعة حاجات تلبية فضالً عناملهنية 

 الطالب ال يتفق مع قدرات رمباوتكمن املشكلة يف التحاق الطالب بنوعية التعليم الذي 
، األمر الذي يولد لديه حالة من اإلحباط النفسي وعدم الرضا، ويقلل من فعالية هأو ميول

 اختاذ قراراتيف  مساعدم نم بد وملعاجلة هذه اآلثار، فال. التعليم، وتزايد حاالت الفشل
اف شومثل هذه املساعدة ال تكتمل جدواها إال باستك. لسنهم أكادميية ومهنية مناسبة

ودراسة عالقة تلك امليول  امليول املهنية احلقيقية للطالب باستخدام أدوات تصلح لذلك،
راسة الدإن أهداف  .بعض املتغريات األخرى مثل التحصيل الدراسي والتخصص الدراسيب

  :هي التالية
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  احلصول على أداة دقيقة لقياس امليول املهنية لطالب املرحلة الثانوية بدولة اإلمارات :أوالً
  .حتديد بنية امليول املهنية لطالب املرحلة الثانوية بدولة اإلمارات :ثانياً
، حتصيلهم الدراسيو املهنية للطالب ولـالقة بني امليـف عن العـالكش :ثالثاً

  .الدراسي موخنصصه
  :وحتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  ؟بعد تعديله لبيئة اإلمارات) VPI( للميول املهنية »هوالند«ما اخلصائص السيكومترية ملقياس  -1
  ما بنية امليول املهنية لطالب املرحلة الثانوية بدولة اإلمارات؟ - 2
أمناط امليول املهنية لطالب املرحلة عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  هناكهل  - 3

  الثانوية بدولة اإلمارات وحتصيلهم الدراسي؟ 
قاييس امليول مبأداء أفراد العينة  اتفروق ذات داللة إحصائية بني متوسط هناكهل  - 4 

  املهنية تعزى إىل ختصصام الدراسية؟
  
  ت الدراسةمصطلحا -3

انفعال جتاه جمال مهـين حمـدد،   هو شعور بالرغبة يصاحبه : الميل المهني -3-1
يف هذه الدراسة بالبيئات املهنيـة   وحيدد إجرائياً. متخيالً مأ اًكان هذا الشعور حقيقيأسواء 

للتفضيالت املهنية بعد تعديله لبيئة اإلمـارات،   »هوالند«الست اليت يكشف عنها مقياس 
 يفلى درجة مقارنة بدرجاتـه  إىل البيئة املهنية اليت حصل فيها على أع الطالب منتمياً دويع

  .البيئات املهنية األخرى
يتحدد يف هذه الدراسة مبعدل درجات الطالب النهائية  :التحصيل الدراسي -3-2

  .يف الصف األول الثانوي
هي املرحلة اليت يكون الطالب فيها يف أحد الصـفوف  : المرحلـة الثانويـة -3-3

  .فـي دولة اإلمارات العربية املتحدة) الثاألول أو الثاين أو الث(الثانوية الثالثة 
  
  الدراسة حدود -4

  :تتحدد الدراسة احلالية مبا يلي
مقاييس امليول املهنية املستخدمة يف الدراسة؛ وهي البيئات املهنية الست اليت حتـددت   -1
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  .بيئة اإلماراتليناسب بعد تعديله  »هوالند«مبقياس 

  . يل الدراسي، والتخصص الدراسيمتغريات الدراسة األخرى وهي؛ التحص -2
العينة املستخدمة يف الدراسة وهي؛ طالب الصف الثاين الثانوي يف دولـة اإلمـارات    -3

  .العربية املتحدة بتخصصام الدراسية العلمي واألديب والتجاري والصناعي والزراعي
 .اجلنس؛ فقد أجريت الدراسة على الذكور فقط من طالب الصف الثاين الثانوي - 4
  

  الدراسات السابقة -5
أن الباحث قـد  على الرغم من أن الدراسات السابقة اليت تناولت امليول املهنية عديدة إال 

عبد احلميد   اقتصر على الدراسات اليت تناولت متغريات الدراسة احلالية؛ ففي دراسة قام ا
لكل من التخصـص   دراسة مقارنة تبعاً: بعنوان االهتمامات املهنية) 2003عبد احلميد، (

والتحصيل الدراسي وتعليم الوالدين لدى عينة من طالبات جامعة اإلمارات تكونت مـن  
) SDS( طالبة من جامعة اإلمارات يف ختصصات خمتلفة، واستخدم مقياس هوالند) 220(

وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة يف كل من . لقياس االهتمامات املهنية ألفراد العينة
فرق واحد دال منها مات العقلية واالجتماعية والفنية واملغامرة يف نوع التخصص، واالهتما

ـ   فـروق دالـة يف   لد ويف مستوى التحصيل من حيث االهتمامات االجتماعيـة، وال وج
  .االهتمامات املهنية يف التفاعل بني نوع التخصص ومستوى التحصيل الدراسي

عينة من طلبة املدارس الثانوية الصينية على  دراسة )Wu, Tien,  2000( تني وأجرى وو
  . داللة إحصائية بني امليول املهنية والتحصيل الدراسي اذ أن هناك ارتباطاً بينت

بدراسة امليول املهنية لدى طالب املرحلة الثانوية، ) 1999(حممود عام ميسر وقامت 
) 564(نتها من وعالقتها مبتغريات النضج املهين والتخصص الدراسي واجلنس، وتكونت عي

تعود لعامل التخصص؛  وأظهرت الدراسة فروقاً. من طلبة املدارس احلكومية يف عمانطالباً 
تبني أن طلبة الفرع العلمي مييلون أكثر من طلبة الفرع األديب حنو جمموعات مهنية  إذ

 . ختتلف عن اموعات اليت مييل إليها طلبة الفرع األديب
بنية امليول املهنية لدى طـالب املرحلـة   "دراسة بعنوان  )Tien , 1997( تنيوأجرى  

طالباً وطالبة مـن املـدارس   ) 1861(بلغ جمموع أفراد عينة الدراسة ". الثانوية يف تايوان
أن طـالب  لـه   وتبني. بعد تعديلها لقياس امليول املهنية» هوالند«الثانوية واستخدم قائمة 

البيئة املهنية االستكشافية، فن البيئة املهنية الواقعية، املرحلة الثانوية الذكور يف تايوان يفضلو
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  . البيئة الفنية وأخرياً البيئة االجتماعيةف
عالقة منطي الشخصية احلسية واحلدسية "بدراسة عنواا ) 1995الرفوع، ( قام الرفوع

ـ  ". باالختيار املهين لدى طلبة الصف الثاين الثانوي يف إقليم جنوب األردن ة ومشلـت العين
للتفضيل املهين بعد  »هوالند«واستخدم قائمة . طالباً وطالبـة من املرحلة الثانوية) 956(

النتائج املتعلقـة بالتخصـص    ومل تظهر. تعديلها لتناسب البيئة األردنية لقياس امليول املهنية
البيئــة الواقعيـة، بينمـا     يفذات داللة بيـن التخصص العلمي واألديب  اًالدراسي فروق

  .باقي البيئات املهنية  يففروق ذات داللة  ظهرت
ولدراسة أثر امليول املهنية والتفضيالت املهنية ونوعية التعليم يف التحصيل الدراسي لدى 

بدراسة تكونت  Athanasou, 1994)( طلبة املعاهد التقنية يف أستراليا، قام جيمس أثاناسوا
لية تقنية، وقد مجعـت البيانـات   ك) 31(طالباً وطالبة يدرسون يف ) 1324(عينتها من 

، وصنفت املهن اليت اختارها كل طالـب وفـق   ةاملتعلقة مبتغريات الدراسة بواسطة استبان
من الطالب حصلوا على %) 66 ,3(وقد تبني من النتائج أن . التصنيف األسترايل للمهن

طالب كان من ال%) 57(تقدير ممتاز يف املوضوعات اليت كانوا يفضلوا على غريها، وأن 
  .حتصيلهم األسوأ يف املوضوعات الدراسية  اليت ال يفضلوا

دراسة للكشف عن العالقة بـني امليـول املهنيـة    ) 1993(وأجرى خضر والشناوي 
والتحصيل الدراسي يف التخصصات املختلفة يف املرحلة الثانوية واملرحلة اجلامعية، وتكونت 

ب يف مرحلة البكالوريوس يف طال) 307(وب يف الثانوي، طال) 207(عينة الدراسة من 
مقياس امليول املهنية الذي قام الباحثان بإعداده بالعربيـة   كلية التربية مبدينة أا، واستخدماً

  ). 1982(للميول املهنية الذي أعده روبرت ناب، وليالناب عام ) COPS( عن مقياس
  :توصلت دراستهما إىل ما يلي

ني امليول العلمية التخصصية والتحصـيل، وامليـول   ظهور معامالت ارتباط سالبة ب •
التجارية والتحصيل، وامليول حنو اقتصاديات املستهلك والتحصيل واألنشطة اخللوية 

 .وذلك لطالب اجلامعة التخصصات األدبية. والتحصيل
ظهور معامالت ارتباط موجبة ودالة بني التحصيل وكـل مـن امليـول العلميـة      •

مية املاهرة، ومعامل ارتباط سليب بني التحصـيل وامليـول   التخصصية، وامليول العل
 .التخصصات العلميةيف املاهرة، وذلك لطالب اجلامعة 

ظهور معامالت ارتباط سالبة ودالة بني التحصيل وكل من امليول الكتابية وامليـول   •
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 .الفنية التخصصية، لطالب الثانوي األديب

 .ل فيما خيص طالب الثانوي العلميد الرتباطات دالة بني التحصيل وامليووال وج •
ظهور معامالت ارتباط سالبة دالة بني درجات طالب الثانوي الصناعي يف التحصيل  •

 .املدرسي وميوهلم التقنية املاهرة
ظهور معامالت ارتباط سالبة بني درجات أفراد العينة يف التحصـيل ودرجـام يف    •

  .هرةاملا امليول التجارية التخصصية وامليول التجارية
العالقة بني امليول املهنية وبني كل من النجاح الدراسـي،  ) Luzzo, 1993( ودرس لوزو

 من طلبة اجلامعة يف الواليات املتحدة مسـتخدماً ) 401(والنضج املهين على عينة مشلت 
للتفضيل املهين، ومل تشر النتائج إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  »هوالند«قائمة 
  .هنية والنجاح الدراسيامليول امل
التوجيه التعليمي إىل نوعيات "بعنوان  بدراسة) 1993(سلطنة عمان قام  إلياس  ويف

) 5241(العينة   عدد أفرادوبلغ ". التعليم الثانوي يف سلطنة عمان من مدخل امليول املهنية
ستخدم اختبار وا. طالباً وطالبة من صفوف املرحلة الثانوية بالتعليم العام والتعليم التقين

لبيئة العمانية لتحديد بنية امليول املهنية لدى اكودر للميول املهنية بعد تعديله لكي يناسب 
وأشارت النتائج إىل تفوق طالب القسم العلمي على طالب القسم األديب يف . الطالب

وتفوق طالب القسم األديب على طالب القسم . امليول العلمية وامليكانيكية واحلسابية
  .علمي يف امليول األدبية واملوسيقية واخلدمة االجتماعيةال

بدراسة العالقـة بني التحصيل األكادميي، وامليـول ) Henry, 1989( قام هنري عامو
طالباً وطالبـة يف الواليـات   ) 157(وبلغت العينة . »هوالند«املهنية كاختبار لنظريـة 

تائج الدراسـة مؤيـدة لنظريـة    سنة، وجاءت ن) 34-20(املتحدة تتراوح أعمارهم بني 
يف افتراضها أن الطالب الذين لديهم تطابق بني بيئتهم املهنية وبني ختصصـهم   »هوالند«

ووجد أن متوسـط  . الدراسي؛ يكون حتصيلهم الدراسي أعلى من الطالب غري املتطابقني
غـري  لـدى الطلبـة    ي عليه احلالالدرجات التراكمية أعلى لدى الطلبة املتطابقني، مما ه

  .املتطابقني يف مجيع اموعات اليت شكلت العينة
العالقة بني امليول واجلهد والتحصـيل  " بعنوان  1984بدراسة عام   سوبريغ وأجرى

طالب من طالب املدارس الثانويـة يف  ) 100(على عينة مكونة من "  والتفضيالت املهنية
طالبـاً  ) 56(بينـهم   وكان مـن . من اإلناث) 29(من الذكور، و) 71(السويد؛ منهم 

على أفراد العينة  ةوزع استبان. طالباً يدرسون التكنولوجيا) 44(يدرسون العلوم الطبيعية، و
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وطلب . عن اجتاهات أفراد العينة حنو اتمع سؤاالً) 14( منهاشتمل على أسئلة دميغرافية ت
ات هـي؛  أفضليتها، وهذه املوضـوع  وفقكل منهم ترتيب مثانية موضوعات دراسية  إىل

الفيزياء والتاريخ والرياضيات واألحياء والعلوم االجتماعيـة واللغـة السـويدية، واللغـة     
كل منـهم أن يرتـب    إىلطلب  ةويف الفصل األخري من االستبان. اإلجنليزية، والتكنولوجيا

أفضليتها  وفقلطالب، وترتيب مثانية موضوعات دراسية، ا لدىأمهيتها  وفقمن املهن  عدداً
  :وقد جاءت نتائج الدراسة لتبني. هلدي
؛ بني الدرجات يف مخسة موضوعات دراسية، وبـني  وعالياً موجباً أن هناك ارتباطاً •

  . امليل حنو هذه املوضوعات
. بامليل العام عالياً التكنولوجيا والفيزياء والرياضيات؛ ارتبطت ارتباطاًأن موضوعات   •

، دية؛ كان ارتباطه بامليل العام منخفضاًأن التاريخ والعلوم االجتماعية واللغة السويو
 اإلجنليزيـة  األحيـاء واللغـة  : ل العام وبني كل منـى ارتباط بني امليـوكان أعل

)Sjoberg, 1984.(  
يف  »هوالنـد «تكييف مقيـاس  "بعنوان ) 1982احلواري، (احلواري دراسة  أجرىو

وتكونت عينة . يف األردن التفضيل املهين وتطبيقه على عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي
ومشلت الدراسة الفروع الدراسية؛  طالباً من  الصف الثالث الثانوي،) 454(الدراسة من 

بني متوسطات أداء  العلمي واألديب والتجاري والصناعي، وأظهرت النتائج أن هناك اختالفاً
؛ الت املهنيـة للتفضي »هوالند«قاييس قائمة مبللتخصصات الدراسية املختلفة  الطلبة وفقاً

متوسط أداء طلبـة  و ؛املقياس االجتماعيبفكان متوسط أداء طلبة التخصص األديب أعلى 
متوسط أداء طلبة املقاييس الثالثة الواقعي والعقلي واالجتماعي؛ وبالتخصص العلمي أعلى 

املقياس الواقعي، والتخصص التجاري أعلـى مـن أداء طلبـة    بالتخصص الصناعي أعلى 
  . املقياس اإلداريبخرى التخصصات األ
لتالميذ املرحلة  ، بدراسة نسق امليول املهنية والالمهنية)1982(وآخرون  وقام جابر

طالبة من الصف ) 200(و ،طالب) 200(وتشكلت العينة من . الثانوية يف دولة قطر
 واستخدموا مقياس امليول املهنية والالمهنية الذي وضعه. األول والثاين الثانوي القطريني

جيلفورد، وعربه عبد السالم عبد الغفار، وأظهرت النتائج فروقاً بني طالب الفرع األديب 
  .وطالب الفرع العلمي يف امليول املهنية

  :أظهرت نتائج الدراسات السابقة ما يلي
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هناك اتفاق يف النتائج حول التطابق بني امليول املهنية والتخصص الدراسي، مبعىن أن  - 1

ت منسجمة مع ختصصام الدراسية، ويتضح ذلك يف نتائج ميول الطلبة جاء
  ).1993(إلياس  ،1982احلواري : دراسات كل من

اختلفت نتائج الدراسات السابقة حول العالقة بني امليول املهنية والتحصيل  - 2
إىل عدم وجود عالقة بينهما، ) 1993(الدراسي، ففي حني أشارت دراسة لوزو 

، )1992(، ودراسة خضر والشناوي )1989(أشارت دراسة كل من هنري 
  .إىل وجود عالقة ارتباطية دالة بينهما) 1999(ودراسة حممود 

  .ندرة الدراسات خاصة العربية منها حول العالقة بني امليول املهنية واملنطقة السكنية - 3
  
  إجراءات الدراسةو الطريقة -6
  عينات الدراسة -6-1

ختيار العينة االستطالعية بطريقة عشـوائية مــن   مت ا: العينة االسـتطالعية  -6-1-1
مدارس الذكور الثانوية فـي مدينـة العني، وروعي أن تكون العينة االسـتطالعية مـن   

    .توزيع أفراد العينة االستطالعية) 1(ويبني اجلدول رقم  .مواطين دولة اإلمارات
  )1(دول رقم اجل

  .رس منطقة العني التعليميةتوزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية على مدا

  ةـــاملدرس  م
 التخصص الدراسي

  اموع
  الزراعي التجاري األديب العلمي

  86 - - 47 39 خليفة الثانويـــة  1
  43 - - 28 15 زايد األول الثانوية  2
  74 - - 42 32 املقام الثانويـــة  3
  34 - - 20 14 الزايدية الثانويــة  4
  31 12 19  - - انويةالعني الفنية الث  5

  268 12 19 137 100 اموع  

تكونت عينة الدراسـة األصـلية مـن سـبعمئة      :عينة الدراسة األصلية -6-1-2
طالباً؛ من طالب الصف الثـاين الثـانوي الـذكور، مبختلـف     ) 747(وسبعة وأربعني 

 ختصصام الدراسية، مت اختيارهم بطريقة عشوائيــة طبقيـة ، وبنسـبة ال تقـل عـن     
. من مواطين دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة     وهم مجيعاً. من جمتمع الدراسة% 13

مدرسة ثانوية من مدارس الذكور احلكوميـة يف خمتلـف إمـارات    ) 12(موزعني على 
  .توزيع أفراد هذه العينة) 2(ويوضح اجلدول رقم . الدولة
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  )2(دول رقم اجل
 .ارس والتخصص الدراسيإمارات الدولة، واملد وفقتوزيع أفراد العينة 

  املدرســة  م
اإلمارة
  التابعة هلا

 التخصص الدراسي
 اموع

 صناعي زراعي جتاري أديب  علمي

  89  - - - 40  49 أبو ظيب أبو ظيب الثانويـــة  1
  50  - - - 22  28 أبو ظيب شخبوط الثانوية  2
  71  - - - 45  26 أبو ظيب خالد الثانويــة  3
  89  - - - 48  41 ديب ـةالوحيدة الثانوي  4
 123  - - - 76  47 الشارقة العروبــة الثانويـة  5
  51  - - - 32  19 عجمان الراشديـة الثانويـة  6
  42  - - - 26  16 أم القيوين األميـر الثانويـة  7
  73  - - - 47  26 رأس اخليمة الثانويـةرأس اخليمة  8
  56  - - - 31  25 الفجرية سيف الدولة لثانويـة  9
  5  - 5 - - - أبو ظيب العني الفنية الثانويـة 10
  41  41 - - - - ديب ديب الصناعية 11
  57  - 7 50 - - الفجرية الفجرية الفنية 12
 747  41 12 50 367  277  وع عدد أفراد العينةمجم  

  
  أدوات الدراسة -6-2

قائمـة  هي املهنيةللحصول على بيئات األفراد  أداة الدراسة اليت مت تطبيقها على العينة
انظر ملحق (، )VPI- Vocational Preference Inventory-(للتفضيل املهين  »هوالند«

إذ تتمتع هذه . اليت قام الباحث بتعديلها لتناسب بيئة دولة اإلمارات العربية املتحدة) 1رقم 
بـار امليـول   اخت تكونالقائمة بصورا األصلية مبعامالت ثبات عالية للمقاييس الستة اليت 

كما أا تتمتـع  . باستخدام طريقة إعادة االختبار) 0و98 – 0و74(املهنية تراوحت بني 
، " سترونج كامبل"مبعامالت صدق تالزمي واضحة باستخدام حمكات أخرى مثل؛ مقياس 

  ). Holland, 1985( تراوح معامـل االرتباط بني املتوسط والعايل إذ
املقاييس الستة األوىل منها . صلية على أحد عشر مقياساًتوي هذه القائمة بصورا األحت

وهذه املقاييس هي؛ الواقعي واالستكشايف والفين واالجتمـاعي  . تصلح لقياس امليول املهنية
ويقيس كل مقياس منها بيئة من البيئات املهنية اليت يفضلها الفرد، كما . واملغامر والتقليدي

 وفقإذ تنقسم البيئات املهنية  ،يت ينتمي إليها ذلك الفردهنية المنط الشخصية امل يقيس أيضاً
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يناسب لإىل ست بيئات، وتنقسم األمناط الشخصية لألفراد إىل ستة أمناط،  »هوالند«نظرية 

مقاييس قائمـة   »هوالند«استوحى  .كل منط من الشخصية بيئة من البيئات املهنية الست
ـ الست اليت حددها يف نظريته،  التفضيالت املهنية الستة من البيئات املهنية اءت علـى  فج

  : النحو التايل
يدل هذا املقياس على األعمال اليت تتطلب  ):Realistic( المقياس الـواقعي  -6-2-1
وتتصف شخصيات العـاملني يف   ،اًنفراديداًء اأ، وأغلب هذه األعمال تؤدى عضلياً جمهوداً

البدنية، كما أم يكرهون  والقوة ،)االنعزالية(هذه البيئة املهنية باالستقالل املهين والفردية 
  .والتجارية والسياسية، ومييلون بطبعهم إىل التصلب الفكري ،)التعاونية( األعمال اجلماعية

يدل هذا املقياس على األعمال اليت  ):Investigative( المقياس االستكشافي -6-2-2
وتتصف شخصيات العـاملني فيهـا   ، وأغلب هذه األعمال انفرادية، عقلياً تتطلب جمهوداً

. وكره األعمال اجلماعيـة والتجاريـة والسياسـية   ) االنعزالية(باالستقالل املهين والفردية 
ال احملببة إليهم تلك اليت تسودها األرقام واملعادالت اليت ال حتتـاج إىل  ـل األعمـوأفض

  . جهد جسمي
األعمال الـيت تتطلـب    يدل هذا املقياس على ):Artistic( المقياس الفني -6-2-3
والرسم والتمثيل  ااملوسيق: ، وقدرة فنية على التعبري الرمزي عما يدور يف النفس مثلإبداعاً

وتتصف شخصيات العاملني فيها؛ باحلس املرهـف والقلـق   . وتأليف الكتب والروايات
  .وانتهاجهم فلسفة خاصة يف احلياة

قياس على األعمـال اجلماعيـة   يدل هذا امل): Social( المقياس االجتماعي -6-2-4
، واليت تتصف مبساعدة اآلخرين، وإرشادهم وختفيف آالمهم، وأغلبها من النوع )التعاونية(

وتتصف شخصيات العاملني فيها حبب مساعدة اآلخـرين  . التعليمي أو اإلرشادي أو الطيب
  .ومشاركتهم يف مشاعرهم، وباحملافظة والتدين

يدل هذا املقياس على األعمال اليت  ):Enterprising(المقياس المغامر  -6-2-5
وتتصف . التجارية، والقيادة السياسية واملؤسسات اتعوتتطلب قيادة مجاعية؛ كإدارة املشر

  .شخصيات العاملني فيها حبب املغامرة، والقدرة على التعبري وإقناع اآلخرين، وكره األعمال احملددة
يدل هذا املقياس على األعمال اليت  ):Conventional( المقياس التقليدي -6-2-6

وتتصف . تتطلب دقة يف األداء، واتباع التعليمات كاألعمال الكتابية، وتدقيقها وتدقيق القوائم
  .شخصيات العاملني فيها حبب الظهور مبظهر أنيق واالهتمام بتطبيق القوانني والتعليمات

رة فقرة، تتكون من أمساء على أربع عش »هوالند«حيتوي كل مقياس من مقاييس قائمة 
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ها نولكل فقرة بديالن يف اإلجابة ع. فقرة) 84(مهن؛ وبذلك يكون عدد فقرات القائمة 
ها نها الفرد بنعم، ومل كل فقرة جييب عنوتعطى درجة واحدة لكل فقرة جييب ع). ال/ نعم (مها 
  .كل مقياس بني صفر وأربع عشرة درجة يفوبذلك تتحدد درجة املفحوص . بال

 ولتسهيل عملية تصحيح ورقة اإلجابة؛ فقد رتبت املهن التابعة لكل بيئة مهنية ترتيباً
وما على املصحح إال أن . يف ورقة اإلجابة، وأما الترقيم املتسلسل فقد جاء أفقياً عمودياً
اليت أحيطت بدائرة يف كل عمود ليحصل على درجة املفحوص يف ذلك ) نعم( ةيعد كلم

  .)Holland ,1985( كل عمود يف ورقة اإلجابة امليل الذي ميثله
  بيئة اإلماراتتوافق تعديل قائمة هوالند لإجراءات  - 6-3

إىل اللغة  -) 1985(املنقحة للمرة الثامنة عام  -قام الباحث بترمجة هذه القائمة 
العربية، مث عرضت ترمجة كل مقياس من مقاييسها الستة على أساتذة يف جامعة اإلمارات 

حسب اختصاصه، فقد عرضت املهن اليت تنتمي إىل املقياس الواقعي واالستكشايف ى علكل 
على أساتذة من كلييت اهلندسة والعلوم، ومهن املقياس الفين على أساتذة يف قسم اإلعالم 
واالتصال اجلماهريي، ومهن املقياس االجتماعي على أساتذة من قسمي االجتماع 

إىل املقياسني املغامر والتقليدي على أساتذة من قسمي إدارة واجلغرافيا، واملهن اليت تنتمي 
 باحلسبانوقد قام الباحث جبمع مالحظات هؤالء األساتذة، وأخذها . األعمال واحملاسبة

  . عند إعادة الترمجة مرة أخرى، واليت عرضت عليهم مرة ثانية ومتت موافقتهم عليها
مارات، فقد استبدلت مبهن أخرى أكثر ألن بعض املهن غري مألوفة يف جمتمع اإل ونظراً

اليت أضيفت إليها فقد اعتمدت  هاولضمان انتماء هذه املهن البديلة إىل املقاييس نفس. ألفة
يف  »هوالند«نظرية  وفقالستة ) مقاييس امليول املهنية(قائمة املهن املصنفة إىل البيئات املهنية 

كل مقياس أربع عشرة مهنة كما وبقي عدد املهن يف ). 1981(كتاب كامبل وهانسن 
مث عرض املقياس بصورته النهائية على عدد من أساتذة . »هوالند«يف اختبار  ي عليه احلاله

  . قسم علم النفس يف جامعة اإلمارات ومتت املوافقة عليه
، مت تزويده بورقة خاصة بالتعليمات، وأخـرى  »هوالند«بعد أن أعد الباحث اختبار و

 باحلسـبان  آخـذاً . حث بتطبيق االختبار على عينة الدراسة االستطالعيةلإلجابة، قام البا
املالحظات اليت تلقاها من األفراد املشاركني يف العينة االستطالعية وذلك لتبديل عبـارات  

  .أداة يف صورا النهائية تتسم بالوضوح وعدم اللبس لتصبح هاالقائمة وتوضيح
لثانوية اليت ستمثل عينة الدراسة األساسية بطريقة قام الباحث بعد ذلك باختيار املدارس ا
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عشوائية، وذلك يف كل إمارة من إمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك حتديـد  
فصول دراسية من كل مدرسة بطريقة عشوائية، وقام الباحث بنفسه بتطبيق قائمة هوالند 

د من تطبيقها، وقام الباحث بعـد  على أفراد العينة بطريقة مجاعية، بعد أن شرح هلم القص
وحصل الباحث علـى  . استخراج النتائج بتزويد من أراد من أفراد العينة بتفضيالم املهنية

  . املعدالت التحصيلية ألفراد العينة من سجالت الدرجات يف مدارسهم
  لةمعالمست ةب اإلحصائييلااألس -6-4

  :حة الفرضياتاستخدمت األساليب اإلحصائية التالية للتحقق من ص
استخدمت معامالت ارتباطات  :)Linear  correlation(االرتباط الخطي  -6-4-1

األبعاد الستة لقائمة التفضيل املهين وأبعاد قائمـة  بريسون املستقيمة، إلجياد معامالت االرتباط بني 
  .ل الدراسيوأبعاد اختبار امليول املهنية والالمهنية، وأمناط امليول املهنية والتحصي ،هوالند
اسـتخدم هـذا األسـلوب     :) (Multipl regression االنحدار المتعـدد  -6-4-2

  .لتحديد تأثري أمناط امليول املهنية يف تباين التحصيل الدراسي اإلحصائي
 هـذا األسـلوب  اسـتخدم   :)anova One way( تحليل التباين األحادي -6-4-3

 وفـق قاييس البيئات املهنية مبالدراسة  متوسطات أداء عينة خبصوصالفروق داللة الختبار 
 . التخصص الدراسي

) Test Scheffe(استخدم اختبار شـيفيه   :)Post Hoc(المقارنات البعدية  -6-4-4
إحداث الفـروق يف   يفكل ختصص دراسي  أثرللكشف عن للمقارنات املتعددة البعدية  
 .متوسطات البيئات املهنية

  .املتوسطات، واالحنرافات املعيارية يف استخراج النتائجاستخدمت النسب املئوية، و -6-4-5
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها -7
النتائج المتعلقة بالخصائص السيكومترية للصورة المعدلة  لقائمة  - 7-1

  هوالند  للتفضيالت المهنية 
اسـتخدمت   :حساب قيم صدق قائمة هوالند للتفضـيالت المهنيـة   -7-1-1
  :القائمة م صدقحلساب قي اآلتية قائالطر

مت فصل املهن املخصصة  :)Trustees Validity(صدق المحكمين  -7-1-1-1
لقياس كل بيئة مهنية ووضعها يف قائمة خاصة ا، ونتج عن ذلك ست قوائم منفصلة، قام 
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عضو هيئة تدريس يف جامعة اإلمارات العربية ) 12(الباحث بتوزيع هذه القوائم على 
هلندسة، وكلية العلوم، وقسم اإلعالم وقسم علم النفس وقسم ميثلون كلية ا. املتحدة

إبداء الرأي يف انتماء كل مهنة إىل البيئة  إليهمطالباً . االجتماع، وكلية اإلدارة واالقتصاد
% 80واملهنة اليت حصلت على موافقة أكثر من . املهنية اليت صنفت على أا تنتمي إليها

تها اعتربت مالئمة لقياس تلك البيئة املهنية، وأدرجت يف من احملكمني على أا تنتمي لبيئ
وبعد رصد تقديرات احملكمني وجد أن فقرة واحدة فقط مل حتصل على الشروط . االختبار

 هامن بيئتها املهنية نفس املطلوبة إلدراجها ضمن فقرات االختبار؛ فاستبدلت بفقرة أخرى
   .املهنية »هوالند«ت وذلك باالعتماد على تصنيف كامبل وهانسن لبيئا

يعين هذا النوع من الصدق  ):Construct Validity(صدق البناء   -7-1-1-2
لالفتراضات النظرية اليت بنيت عليها، ومنـها أن   »هوالند«التحقق من درجة متثيل قائمة 

وللتأكد من صحة هذا االفتراض، مت حسـاب معامـل   . االختبار يتكون من ستة أبعاد مستقلة
ل بعد من أبعاد اختبار امليول املهنية مع أبعاده األخرى، للكشف عن مدى اسـتقالل  ارتباط ك

  .قيم معامالت ارتباط األبعاد ببعضها) 3(ويوضح اجلدول رقم . األبعاد عن بعضها
  )3(دول رقم اجل

  .مصفوفة معامالت االرتباط بني أبعاد قائمة التفضيل املهين
  املغامر الجتماعيا الفين االستكشايف الواقعي املقاييس
         الواقعي

       *0و392 االستكشايف
      0و136 0و128  الفين

    *0و298 0و141 0و094 االجتماعي
   *0و263 *0و451 0و044- 0و084  املغامر

  *0و625 *0و360 0و274 0و004 0و124 التقليدي

  )0, 001(مستوى الداللة أقل من *          
باملقياس االستكشايف مبعامل  يرتبط ملقياس الواقعيأن ا )3(يتضح من اجلدول رقم 

املقياس االستكشايف ال يرتبط بأي مقياس آخر غري ، وأن )392,0(ارتباط تبلغ قيمته 
يرتبط باملقياس االجتماعي مبعامل ارتباط قيمته  املقياس الفين كما أن.املقياس الواقعي

، وباملقياس التقليدي مبعامل .),451(مته ، وباملقياس املغامر مبعامل ارتباط قي). ,298(
يرتبط املقياس االجتماعي باملقياس املغامر مبعامل ارتباط تبلغ و .).,274(ارتباط قيمته 
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يرتبط املقياس املغامر و .).,360(، وباملقياس التقليدي مبعامل ارتباط قيمته .),263(قيمته 

الحظ أن معظم االرتباطات بني األبعاد وي.).,625(باملقياس التقليدي مبعامل ارتباط قيمته 
ليست مرتفعة، ماعدا االرتباط بني امليل املغامر، وامليل التقليدي الذي ميكن تفسريه يف إطار 

وتتفق هذه النتائج . »هوالند«العالقات بني املقاييس على الشكل السداسي الذي افترضه 
  . هذه األبعاد حول العالقة بني »هوالند«يف معظمها مع افتراضات نظرية 

مت اختيار  :)Criterion- Related Validity(الصدق المرتبط بمحك   -7-1-1-3
عن اختبار  مقياس امليول املهنية والالمهنية الذي أعده عبد السالم عبد الغفار، تعريباً

ويضم املقياس يف صورته . »هوالند«كمحك لقياس صدق قائمة ) 1958(جيلفورد 
وأبعاد . أحد عشر ميالً) 11( وستني عبارة وضعت لقياس اًسومخ مئة )165( العربية

امليل للفنون، وللغات، وللعلوم وللعمل امليكانيكي، وللعمل التجاري، : املقياس هي
وللرياضة، وللعمل يف اخلالء وللعمل الذي حيتاج إىل إقناع وإشراف على الغري، وللخدمات 

  .االجتماعية، وللعمل الكتايب، وللعمل احلسايب
حساب قيم معامل ثبات املقاييس الستة الختبار امليول املهنية والالمهنية باستخدام  مت

ومت احلصول على معامالت ثبات مرتفعة، ويبني اجلدول رقم . معادلة كودر ريتشاردسون
  .قيم هذه املعامالت) 4(

  )4(اجلدول رقم 
  .معامل ثبات اختبار امليول املهنية والالمهنية حسب معادلة كودر ريتشاردسون

 معامل الثبات أبعاد اختبار امليول املهنية والالمهنية م
 0و879 امليل للعمل امليكانيكي 1
 0و881 امليل للعلوم 2
 0و77 امليل للفنون 3
 0و714  امليل للخدمات االجتماعية 4
 0و807 ريامليل للعمل التجا 5
 0و843 امليل للعمل الكتايب 6

طبق اختبار امليول املهنية والالمهنية على أفراد العينة االستطالعية، بعد ذلك ويف اليوم 
وقد استبعدت نتائج . أنفسهم للميول املهنية على األفراد »هوالند«مت تطبيق اختبار  هنفس

ا اختبار امليول املهنية والالمهنية وذلك مخسة من امليول املهنية اليت يقيسه نأفراد العينة ع
 يفوبعد تصحيح استجابات األفراد . على مثل تلك األبعاد »هوالند«لعدم اشتمال اختبار 

االختبارين،  يفاالختبارين، حسبت قيم معامل االرتباط بني نتيجيت أداء أفراد العينة 
   ). 5(جلدول رقم باستخدام معامل ارتباط بريسون، وجاءت النتائج كما يوضحها ا
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  )5(دول رقم اجل
  . للميول املهنية »هوالند«معامالت االرتباط بني أبعاد اختبار امليول املهنية والالمهنية وأبعاد اختبار 

 املهنية والالمهنية
  
  
  
  
  
  

  مقاييس هوالند

  

امليل للعمل 
  امليكانيكي

امليل للخدمات  امليل للفنون امليل للعلوم
  االجتماعية

مل امليل للع
  التجاري

امليل للعمل 
  الكتايب

  *0و269  0و172 0و207 0*و337 *0و565 *0و862  الواقعي
  0و061  -0و082 0و081 0و170 *0و865 *0و375  االستكشايف

  0و253  *0و436 *0و336 *0و821 0و254 0و224  الفين
  *0و435  0و260 *0و780 *0و350 *0و287 0و122  االجتماعي

  *0و528  *0و797 0و190 *0و456 *-0و320 0و103  املغامر
  *0و890  *0و461 *0و428 0و272 0و149 0و205  التقليدي

  )0, 001(مستوى الداللة أقل من * 

أن قيم معامالت االرتباط املرتفعة، وذات الداللة ) 5(يتبني من النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
الذي يناظره يف اختبار  ، وبني امليل»هوالند«اإلحصائية؛ جاءت بني كل ميل مهين يف اختبار 

وذا داللة إحصائية بني امليل الواقعي وبني امليل للعمل  امليول املهنية والالمهنية، فاالرتباط كان عالياً
، .)و856(وبني امليل للعلوم  »هوالند«، وبني امليل االستكشايف عند .)و862(امليكانيكي 

وامليل  ،»هوالند«ل االجتماعي يف اختبار ، وبني املي.)و821(وبني امليل الفين، وامليل للفنون 
، وبني امليل املغامر وامليل .)و780(للخدمات االجتماعية يف اختبار امليول املهنية والالمهنية 

تشري هذه النتائج إىل أن .). و890(، وبني امليل التقليدي وامليل الكتايب .)و797(التجاري 
ن مجيع قيم معامالت الصدق ألاملرتبط مبحك؛  للميول املهنية يتصف بالصدق »هوالند«اختبار 

مما جيعلنا ) 0.001(التالزمي ألبعاده هي قيم مرتفعة وذات داللة إحصائية مبستوى داللة أقل من 
  .نستخدمه يف األغراض اليت وضع لقياسها بكل ثقة واطمئنان

أن  »هوالند«يفترض  :)Discriminant Validity(الصدق التمييزي   -7-1-1-4
فهو يفترض أن طالب التخصص العلمي يكون . ختصص دراسي يصب يف بيئة مهنية معينة كل 

املقياس االستكشايف أعلى من املقاييس األخرى، وأن طالب األديب يكون أداؤهم بأداؤهم 
املقياس باملقياس االجتماعي أعلى من املقاييس األخرى، وأن طالب التجاري يكون أداؤهم ب

الزراعي يكون أداؤهم التخصص املقاييس األخرى، وأن طالب بئهم املغامر؛ أعلى من أدا
املقياسني االستكشايف الواقعي أعلى من املقاييس األخرى، وأن طالب التخصص الصناعي يكون ب

  ).1982احلواري، (املقاييس األخرى بأداؤهم على املقياس الواقعي أعلى من أدائهم 
. التمييزيه االفتراضات؛ فإا بذلك تتصف بالصدق أن حتقق هذ »هوالند«فإذا استطاعت قائمة 
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حسبت النسب املئوية  إذوقد جاءت نتائج أفراد العينة االستطالعية متقاربة مع هذه االفتراضات، 

   .هذه النسب) 6(ويبني اجلدول رقم . للتفضيالت املهنية لكل ختصص دراسي يف العينة االستطالعية
  )6(دول رقم اجل

  )268= ن.(تفضيالت املهنية لكل ختصص دراسيالنسب املئوية لل

التخصص 
  الدراسي

  البيئـــــــــــــات املهنيــــــــــــة

  التقليدي  املغامر  االجتماعي  الفين  االستكشايف  الواقعي

  %6 %7  %4 %5 %46 %32  العلمي

  % 12و4  %13و8 %30  % 10و9 %11و8 %21و1  األديب

  % 31و6  %31و6 %5و3  % 15و7 %10و5 %5و3  التجاري

  % 8و4  %8و4  %0  %16و6 %50 %16و6  الزراعي

د طالب التخصص الدراسي العلمي يف البيئة وجوأن نسبة ) 6(يالحظ من اجلدول رقم 
بلغت تلك  إذدهم يف البيئات املهنية األخرى، وجواملهنية االستكشافية، هي أعلى من نسبة 

صص األديب يف البيئة االجتماعية تبلغ طالب التخ وجودوأن نسبة %). 46(النسبة 
ن طالب التخصص إو. يف أية بيئة مهنية أخرى وجودهموهي أعلى من نسبة %) 30(

يف البيئة املهنية املغامرة بنسبة مئوية؛ أعلى مما هي يف البيئات  يقيمونالدراسي التجاري 
 يقيمونزراعي ، أما طالب التخصص الدراسي ال%)31, 6(املهنية األخرى وتبلغ قيمتها 

ا  يقيمون، وهي أعلى من مجيع النسب اليت %)50(يف البيئة املهنية االستكشافية بنسبة 
. هانفس النسبةبيف البيئات املهنية األخرى ما عدا البيئة املهنية الفنية اليت تتساوى معها 

يته، مما يف نظر »هوالند«فق مجيعها مع افتراضات واوبالنظر إىل هذه النتيجة جند أا تت
  .يدعم صدق هذه األداة ويعززه

  حساب قيم معامالت الثبات لقائمة هوالند للتفضيالت المهنية -7-1-2
  :اآلتيةق ائبالطر» هوالند«حسبت قيم الثبات لقائمة 

للتفضيل  »هوالند«بعد أن طبقت قائمة  :Test-Retest إعادة االختبار -7-1-2-1
، وبعد أربعة أسابيع من التطبيق األول وبطريقة عشوائية املهين على أفراد العينة االستطالعية

فضـالً  مت اختيار عدد من طالب مدرسة خليفة بن زايد الثانوية، ومدرسة الزايدية الثانوية، 
) 151(طالب مدرسة العني الفنية، ليطبق االختبار مرة ثانية عليهم وبلـغ عـددهم    عن
درجات التطبيـق األول ودرجـات    اط بنيـالت االرتبـبت قيم معامـمث حس. طالباً

قيم معامالت الثبات ) 7(ويوضح اجلدول رقم . تخدام معادلة بريسونـالتطبيق الثاين باس
           .»هوالند«ألبعاد اختبار 
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  )7(دول رقم اجل
  ).151=معامالت الثبات بطريقة اإلعادة، ن

 ليديالتق املغامر االجتماعي الفين االستكشايف الواقعي أبعاد القائمة
 765, 0 ,802 709,0 842,0 826,0 795,0معامالت الثبات
أن مجيع قيم معامالت الثبات بطريق اإلعادة ملقاييس اختبار ) 7(دول رقم اجليتضح من 

، فقد تراوح )0و001(مرتفعة وذات داللة إحصائية مبستوى داللة أقل من  »هوالند«
  .للمقياس الفين.) ,842(وبني للمقياس االجتماعي، .) ,709(معامل الثبات بني 

اعتمدت هذه الطريقة على جتزئة نتائج   :Split- Halfالتجزئة النصفية  -7-1-2-2
تكون اجلزء األول من الفقرات يكل مقياس من مقاييس االختبار الستة، إىل جزأين حبيث 

حسـب  مث . تكون اجلزء الثاين من الفقرات الزوجية لذلك املقيـاس يالفردية للمقياس، و
وقد استخدمت معادلة بريسون حلساب قـيم  . معامل االرتباط بني درجيت هذين اجلزأين

 وصححت القيم الناجتة باستخدام معادلة سـبريمان بـراون  . معامل الثبات ذه الطريقة
)Spearman-Brown( . ويشري اجلدول رقم)إىل معامالت الثبات لكل بعد من أبعـاد  ) 8

  .تجزئة النصفيةاملقياس باستخدام طريقة ال
  )8(دول رقم اجل

  .التجزئة النصفية ةللتفضيل املهين بطريق »هوالند«الثبات لكل بعد من أبعاد قائمة  معامل

  م
مقاييس قائمة
  هوالند

  ارتباط اجلزأين
  )بريسون(

  معامل ارتباط اجلزأين بعد التصحيح
  )براون –سبريمان (

 0و794 0و659 الواقعي  1
 0و893 0و807 االستكشايف  2
 0و853 0و745 الفين  3
 0و851 0و742 االجتماعي  4
 0و856 0و749 املغامر  5
 0و866 0و765 التقليدي  6

، أن مجيع معامالت الثبات باستخدام التجزئة النصفية مرتفعة) 8(يالحظ من اجلدول رقم 
ات وهي ذ.للمقياس االستكشايف.) ,893(للمقياس الواقعي، وبني .) ,794(فقد تراوحت بني 

  ، )0و001(داللة إحصائية مبستوى داللة أقل من 
اسـتخدمت   :Kuder-Richardson) 20(ريتشاردسـون   –معادلة كودر  - 3- 2- 1- 7

. لقياس معامل الثبات لكل بعد من أبعاد االختبـار  )(KR20ريتشاردسون  -معادلة كودر
  .ردسونقيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشا) 9(ويظهر اجلدول رقم 
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  )9(دول رقم اجل
  .»هوالند«ريتشاردسون؛ لكل بعد من أبعاد قائمة  –معامالت الثبات باستخدام معادلة كودر

  مستوى الداللة معامل الثبات مقاييس االختبار م
 0و001 0و754 الواقعي 1
 0و001 0و 827 االستكشايف 2
 0و001 0و 796 الفين 3
 0و001 0و 661 االجتماعي 4
 0و001 0و78 راملغام 5
 0و001 0و 759 التقليدي 6

؛ أن مجيع قيم معامالت الثبات ذات داللة إحصـائية علـى   )9(يتبني من اجلدول رقم 
وهو خيص البيئة  ..),827(يبلغ أعلى معامل اتساق  إذ؛ .)و001(مستوى داللة أقل من 

. ة املهنية االجتماعيةوهو خيص البيئ.) ,661(املهنية االستكشافية، وأقل معامل اتساق يبلغ 
املعدلة لبيئة اإلمارات؛ ميكن  »هوالند«وباستعراض النتائج املتعلقة باخلصائص السيكومترية لقائمة 

القول إن القائمة تتسم مبعامالت صدق ومعامالت ثبات مرتفعة األمر الـذي يـؤدي إىل الثقـة    
  .اإلمارات باستخدامها لدى طالب املرحلة الثانوية الذكور بدولة

  النتائج المتعلقة ببنية الميول المهنية لطالب المرحلة الثانوية   -7-2
حسب تفضيالم للبيئـات  على توزيع طالب املرحلة الثانوية الذكور بدولة اإلمارات 

يف نسب تفضيل أفراد عينة الدراسة للبيئات املهنيـة   أظهرت النتائج أن هناك اختالفاً.املهنية
توزيع أفراد العينة على البيئات املهنية، والنسب املئوية ) 10(الست، ويوضح اجلدول رقم 

  . اخلاصة بكل بيئة منها
  )10(دول رقم اجل

  حسب تفضيالم للبيئات املهنية، والنسب املئوية لتلك التفضيالت على توزيع أفراد العينة 

  النسبة املئوية العدد البيئة املهنية م
  %18و6 139 الواقعية 1
  %17و9 134 ةاالستكشافي 2
  %8و7 65 الفنية 3
  %25و7 192 االجتماعية 4
  %17و8 133 املغامرة 5
  %11و3 84 التقليدية 6

  %100 747 اموع  
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 حـني وبتفصيل أكثر يتضح أن البيئة املهنية االجتماعية حازت أعلى نسبة انتماء إليها، 
عية، إذ بلغت نسبة الطالب ، تالها يف ذلك البيئة املهنية الواق%)25و7(بلغت تلك النسبة 

البيئة املهنيـة  ف، %)17و9(لبيئة املهنية االستكشافية بنسبة فا، %)18و6(الذين يفضلوا 
جاءت البيئة  وأخرياً .%)11و3(البيئة املهنية التقليدية بنسبة ف، %)17و8(املغامرة بنسبة 

  %).8و7(املهنية الفنية اليت نالت أقل نسبة تفضيل 
خدام اختبار مربع كاي إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني هذه النسب، وتشري نتيجة است

  ).0و001(وهي دالة عند مستوى داللة أقل من ) 81, 21(بلغت قيمة مربع كاي  حني
  النتائج المتعلقة بالعالقة بين الميول المهنية والتحصيل الدراسي -7-3
ملهنية وبـني التحصـيل الدراسـي،     استخراج قيم معامل االرتباط بني أمناط امليول امت

  .قيم تلك املعامالت) 11(ويوضح اجلدول رقم 
  )11(دول رقم اجل

  )747(ن . معامل ارتباط بريسون بني أمناط امليول املهنية والتحصيل الدراسي
  مستوى الداللة التحصيل الدراسي امليول املهنية
  112,0  0 ,058 الواقعية

  000,0  *0 ,244 االستكشافية
  006,0 *0 ,1 لفنيةا

  914.0 004,0- االجتماعية
  000,0  *0 ,150 املغامرة
  002,0 *0 و084 التقليدية

تتراوح  مستويات الداللة اإلحصائية ملعامالت االرتباطأن ) 11(يتضح من اجلدول رقم 
بني امليول املهنية االستكشافية والفنيـة واملغـامرة   ) 0و001(وأقل من ) 0, 006(بني 
 –) 0 ,084(لتقليدية وبني التحصيل الدراسي، وأن معامالت االرتباط تراوحت بـني  وا
لتحديد تأثري أمناط امليول املهنية ) Enter(ومت إجراء التحليل االحنداري الكامل ). 244,0(

  .نتائج هذا التحليل) 12(يف تباين التحصيل الدراسي، ويظهر اجلدول رقم 
  )12(دول رقم اجل

  امل االرتباط املتعددقيم مربعات مع
  مستوى الداللة )DF(درجات احلرية)  F(قيمة ف R2مربعات معامل االرتباط

131,0 63,18 6 000, 0  
أن متغريات امليول املهنية جمتمعة فسرت ) 12(يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم 
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عند مستوى أقل  دالة إحصائياًمن التباين يف درجات التحصيل، وهذه القيمة ) 0, 131(قيمته ما 
  ).740(و ) 6(لدرجات حرية ) 18 ,63(بلغت قيمة ف   فقد ،)0 ,001(من 

يف تفسري التباين يف  وبالنظر إىل قيمة االحندار التفصيلية يتضح أن املتغريين األكثر تأثرياً
يف  من التباين) 0 ,298(درجات التحصيل مها امليول االستكشافية اليت فسرت ما قيمته 

 ,225(، وامليول املغامرة اليت فسرت ما قيمته )131,0(درجات التحصيل الذي قيمته 
  ).13(التباين، كما يتضح يف اجلدول رقم  ذلك من) 0

  )13(دول رقم اجل
  على التحصيل الدراسي معامالت االحندار املعيارية ألمناط امليول املهنية الدالة إحصائياً

 مستوى الداللة T)ت(قيمة  Beta Valueاالحندارمعامل أمناط امليول املهنية
  0 ,000 992,7 298,0 االستكشافية

  0 ,000 039,6 225,0 املغامرة

النتائج املتعلقة بقدرة امليول املهنية على التنبؤ بالتحصيل الدراسي ذات داللـة   ملا كانت
تنبؤ بالتحصـيل  استخدامها يف عمليات ال كان) 0 ,001(إحصائية على مستوى يقل عن 

نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالعالقـة بـني    توافقتوقد  .نطوي على خماطرةيالدراسي 
ومع نتائج دراسـة  ، )Tein, 2000( امليول املهنية والتحصيل الدراسي مع نتائج دراسة تني

ودراسة خضر  )Luzzo, 1993( ، ولكنها اختلفت مع نتائج دراسة  لوزو)1999(حممود 
  ). 1992( والشناوي

 يوضـح  :لتوزيع التخصصات الدراسية على البيئات المهنية المئويةالنسب  -7-3-1
 وفـق املختلفـة   املهنيـة النسب املئوية ألفراد عينة الدراسة يف البيئات ) 14(اجلدول رقم 

  .التخصص الدراسي
  )14(رقم  دولاجل

  )747= ن( .صصات الدراسيةللتخ تبعاً الطالب إىل البيئات املهنية، النتماءاملئوية  النسب
التخصص
 الدراسي

املهنيـــــــةالبيئـــــــة

 التقليديةاملغامرةاالجتماعية الفنيةاالستقصائيةالواقعية
 %6و5%18و4 %11و2 %8و7 %36و4%18و8 العلمي
 %14و2%15و8 %39و0%10و1%7و4%13و5 األديب

 %22و0%40و0 %12و0 %6و0%8و0%12و0 التجاري
 %0و0%8و3 %16و7 %0و0%8و3%66و7 الزراعي
 %7و32%7و32 %24و4%2و43%2و43%56و1 الصناعي

28



  صالح الخطيب. د ……………………  الب المرحلة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدةول المهنية لطـالمي

  

  

  

 

  

  :ما يلي) 14(من اجلدول رقم  يتضح
بأعلى نسبة انتماء إليهـا   االستقصائيةحتظى البيئة املهنية : التخصص الدراسي العلمي -1

يئـة املغـامرة، فالبيئـة    فالب الواقعيـة، البيئة املهنية  تليهامن طالب هذا التخصص، 
  .التقليديةالبيئة  البيئة الفنية، وأخرياًفاالجتماعية، 

البيئات املهنية اليت يفضلها  مقدمةجاءت البيئة املهنية االجتماعية يف :التخصص األديب -2
تلتها يف ذلـك  %). 39( بنسبةطالب هذا التخصص، وحصلت على املرتبة األوىل 

البيئة املهنية الفنية، فالبيئة املهنية الواقعية، فلبيئة املهنية التقليدية، البيئة املهنية املغامرة، فا
  .    االستقصائيةاملهنية  وأخرياً

املهنية املغـامرة نالـت    البيئةأن ) 14(يتضح من اجلدول رقم : التخصص التجاري -3
املهنية يف ذلك البيئة  تليها إليها،أعلى نسبة مئوية من انتماء طالب التخصص التجاري 

البيئة االستقصائية، ف، هانفس النسبةب االجتماعيةالتقليدية، فالبيئة املهنية الواقعية والبيئة 
  .الفنيةالبيئة املهنية  وأخرياً

مـن طـالب هـذا    %) 56و1(تشري النتائج إىل أن ما نسبته :  الزراعيالتخصص  -4
لبيئة املهنيـة االجتماعيـة،   يف ذلك ا تليهااملهنية الواقعية،  البيئةالتخصص ينتمون إىل 

 البيئتان املهنيتان االستقصائية والفنيـة  ، وأخرياًحدةاو نسبةبوالتقليدية  املغامرةالبيئتان ف
  .بنسبة واحدة أيضاً

تأيت البيئة املهنية الواقعية، يف مقدمة البيئات اليت ينتمـي إليهـا   :  الصناعيالتخصص  -5
ترتيب البيئة املهنية االجتماعية، والبيئتان يف ذلك وعلى ال تليهاالتخصص،  هذاطالب 

 ينتمـي البيئتان الفنية والتقليدية دون أن  ، وأخرياًهانفس النسبةبواملغامرة  االستقصائية
استخدام اختبار مربع  نتيجة وتشري.  إليهما أحد من أفراد عينة طالب التعليم الصناعي

طالب املرحلة الثانويـة   انتماء ذات داللة إحصائية بني نسب اًفروق أن هناككاي إىل 
كانت قيمة مربع كاي  حيثالتخصص الدراسي،  وفقبدولة اإلمارات للبيئات املهنية 

وهذه ). 0و 001(، ومستوى داللة أقل من )20(، بدرجات حرية )225و926(
  .   آخرالنتيجة تعين أن نسب تفضيل الطالب للبيئات املهنية ختتلف من ختصص إىل 

 بـني التباين األحادي؛ الختبار داللة الفروق  حتليل استخدم :التباينتحليل  -7-3-2
وجاءت النتائج  .لتخصصات الدراسيةل تبعاًاملهنية، و البيئاتقاييس مبمتوسطات أداء األفراد 

  ) . 15(كما يف اجلدول رقم 
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  )15(رقم  دولاجل

  .حسب التخصص الدراسي على قاييس البيئات املهنيةمبألداء أفراد العينة  األحاديالتباين  حتليل

التباين بني مصدر
 اموعات

 املربعات جمموع
درجة
 احلرية

 التباينتقدير
 )املربعاتمتوسط (

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

 0, 251,3674813,91590,12000 الواقعية البيئة
  0, 000 268,41  4480,301 919,120 االستقصائية البيئة
 0, 335,134334,3437,0782 الفنية البيئة
 0, 000 245,26 979,7694495,192االجتماعية البيئة
 0, 000 041,3564010,89227,10 املغامرة البيئة
 0, 000 660,17 547,5574387,139 التقليدية البيئة

   :ما يأيتنتائج حتليل التباين األحادي  املتضمن) 15(اجلدول رقم  من يالحظ
بني التخصصات الدراسية .) ,001(أقل من  داللةفرق دال عند مستوى  جودو •

الواقعية واالستقصائية واالجتماعيـة   وهي؛يف متوسطات مخس من البيئات املهنية 
  ) .15(يف اجلدول رقـم  الواردة) ف(واملغامرة والتقليدية، بناء على قيمة 

اسـية؛ يف متوسـط   دال بني التخصصات الدر فرقتفصح قيمة ف عن وجود  مل •
، وذلك يعـين عـدم وجـود    .),437= (كانت قيمة ف  إذالبيئة املهنية الفنية 

  .الفنية البيئةاختالف يف نسق الفروق بني خمتلف التخصصات الدراسية يف 
النتائج الواردة يف اجلـدول   أظهرت : المعياريةواالنحرافات  المتوسطات -7-3-3

 أفراد العينة علـى البيئـات املهنيـة تبعـاً     أداءات يف متوسط ؛ أن هناك تفاوتاً)16(رقم 
  .للتخصصات الدراسية

  )16(رقم  دولاجل
  )747=ن( .حسب التخصص الدراسيعلى املهنية  البيئات يفاحلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات أفراد العينة،  املتوسطات

 املهنية البيئات
 الدراسيالتخصص

 صناعي زراعي جتاري أديب علمي
م                الواقعي

ع
27,6
73,2

77,5
70,2

12,5
27,3

67,8
46,2

27 ,8 
58 ,1 

م          االستقصائي
ع

10,7
81,2

42,4
52,2

06,4
21,3

42,6
26,3

85 ,4 
76 ,2 

م                  الفين
ع

83,4
76,2

77,4
71,2

00,5
12,3

33,4
27,2

34 ,4 
10 ,3 

م             االجتماعي
ع

31,5
77,2

46,7
50,2

88,5
01,3

83,5
04,3

80 ,5 
52 ,3 

م                 املغامر
ع

54,5
12,3

23,6
80,2

98,7
05,3

08,4
64,2

02 ,5 
05 ,3 

م              التقليدي
ع

54,4
73,2

03,6
89,2

92,6
90,2

50,3
57,1

34 ,4 
74 ,2 
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البيئات  يفيف متوسطات أداء أفراد العينة  فروقاًأن هناك ) 16(من اجلدول رقم  يتضح
فرق بني متوسط أداء طالب التخصص العلمي  فهناكلتخصصام الدراسية؛  املهنية تبعاً

 الواقعيةية؛ يف أدائهم على البيئات املهن األديب نظرائهم يف التخصصمتوسط أداء و
طالب  أفرادوقد جاءت الفروق لصاحل . واالستقصائية واالجتماعية واملغامرة والتقليدية

ومن الواضح أن  االستقصائية،التخصص العلمي يف البيئة املهنية؛ الواقعية، والبيئة املهنية 
  . العلمي بالقسمفقان مع طبيعة الدراسة واهاتني البيئتني املهنيتني تت

 املغامرةلصاحل التخصص األديب يف البيئة املهنية االجتماعية والبيئة املهنية  وقالفر وجاءت
االجتماعية  البيئتنياألديب يف  مع طبيعة التخصص أيضاًفق واوهذا يت. والبيئة املهنية التقليدية

مع  ا أكثر اتفاقاًألاألديب،  طبيعةفق مع واوالتقليدية، أما البيئة املهنية املغامرة فهي ال تت
فإن الفروق منخفضة بني متوسطات أداء  الفنيةأما البيئة املهنية . طبيعة التخصص التجاري

يتساوى متوسط أداء التخصص العلمي  ويكادطالب التخصصات الدراسية املختلفة فيها، 
  .             هذه البيئة يف) 77,4(ومتوسط أداء التخصص األديب ) 83,4(

املهنية الفنية هو التخصص  البيئة يفالدراسية أداء أن أعلى التخصصات  ويالحظ
البيئة املهنية  يفالعلمي  التخصصوقد تبني من النتائج أن متوسط أداء . التجاري

 النتائجمن  وتبني .املهنية األخرى البيئاتباقي  يفاالستقصائية أعلى من متوسطات أدائهم 
من متوسط  أعلىة املهنية االجتماعية البيئ يفأن متوسط أداء طالب التخصص األديب،  أيضاً

  .البيئات املهنية األخرى يفأدائهم 
البيئة املغامرة أعلى  يفطالب التخصص التجاري  أداءأن متوسط  من النتائج أيضاً وتبني

متوسط أداء طالب التخصص  وأن ؛املهنية األخرى البيئات يفمن متوسطات أدائهم 
 يفاالستقصائية كان أعلى من متوسط أدائهم  املهنية، والبيئة البيئة املهنية الواقعية يفالزراعي 

البيئة  يفأداء طالب التخصص الصناعي كان األعلى  متوسط وأن ؛البيئات املهنية األخرى
  . البيئات املهنية األخرى يفأدائهم  متوسطاتاملهنية الواقعية من مجيع 

د أن البيئات املهنية االستقصـائية  البيئات املهنية لدى اموعتني، جن ترتيب وباستعراض
البيئـة املهنيـة   ف، )27,6(البيئة املهنية الواقعية مبتوسط قيمتـه  ف، )10,7( قيمتهمبتوسط 
، قد شغلت املراتب الثالث املتقدمة لدى جمموعـة التخصـص   )54,5(مبتوسط  املغامرة
 فاملغـامرة ، )46,7(احتلت البيئات املهنية االجتماعية مبتوسـط   العلمي، بينما الدراسي
التخصـص   جمموعةاملراتب املتقدمة ألفراد ) 03,6(التقليدية مبتوسط ف، )23,6(مبتوسط 
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حيـث التفضـيل؛    منأما البيئات املهنية اليت جاءت يف املراتب األخرية  .الدراسي األديب

البيئـة  ف ،)31,5(البيئة املهنية االجتماعية مبتوسط قيمته  ،العلمي لتخصصلدى افكانت 
 ،)45,4(مبتوسـط قيمتـه    التقليديـة  املهنية البيئةف، )83,4(مبتوسط قيمته  الفنيةهنية امل
، )5و77(البيئة املهنية الواقعيـة مبتوسـط قيمتـه    ،على التوايلللتخصص األديب كانت و
قيمتـه   مبتوسـط البيئة املهنية االستقصـائية  ف، )77,4(املهنية الفنية مبتوسط قيمته  البيئةف
  .دراسي ختصصيبني ترتيب تفضيل البيئات املهنية لكل ) 17(دول رقم واجل). 42,4(

  )17(رقم  دولاجل
  البيئات املهنية لكل ختصص دراسي تفضيالت  ترتيب

 التخصص
 الدراسي

 املهنيــــــة البيئـــــــة
1 2 3 4 5 6 

 التقليدية الفنية االجتماعية املغامرة الواقعية االستقصائية العلمي
 االستقصائية الفنية الواقعية التقليدية املغامرة الجتماعيةا األديب
 االستقصائية الفنية الواقعية االجتماعية التقليدية املغامرة التجاري
 التقليدية املغامرة الفنية االجتماعية االستقصائية الواقعية الزراعي
 ةالتقليدي الفنية االستقصائية املغامرة االجتماعية الواقعية الصناعي

 عناختبار شيفيه؛ إىل الكشف  يهدف  ):اختبار شـيفيه (البعدية  المقارنات -7-3-4
. ولية كل ختصص دراسي عن إحداث الفروق يف متوسطات كل بيئـة مهنيـة  ؤمدى مس
 يفيبني املقارنات البعدية الدالة للفروق بني متوسطات أفـراد العينـة   ) 18( رقمواجلدول 
  .ص الدراسيحسب التخصعلى املهنية  البيئات

  )18(رقم  دولاجل
  حسب التخصص الدراسيعلى  املهنيةالبعدية الدالة للفروق بني متوسطات أفراد العينة على البيئات  املقارنات

 الداللة مستوى I-Jاملتوسطاتبنيالفرق Jالدراسيالتخصص Iالدراسيالتخصص التابع املتغري

 الواقعية

 0, 001*2, 00-الصناعيالعلمي
 0, 010*2, 90-الزراعياألديب

 0, 000*2, 50-الصناعي
 0, 002*3, 55-الزراعيالتجاري

 0, 000*3, 15-الصناعي

 االستقصائية
 0. 000*2, 68-األديبالعلمي

 0, 000*2, 50التجاري
 0, 000*2, 25الصناعي

 0, 000*2, 15-األديبالعلمي االجتماعية
 0. 005*1, 58التجارياألديب
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 الداللة مستوى I-Jاملتوسطاتبنيالفرق Jالدراسيالتخصص Iالدراسيالتخصص التابع املتغري
 0, 008*66,1الصناعي

 املغامرة

 0, 000*2, 44-التجاريالعلمي
 0, 004*1, 75-التجارياألديب
 0, 002*90,3الزراعيالتجاري

 0, 000*96.2الصناعي

 التقليدية

 0, 000*1. 49-األديبالعلمي
 0, 000*2, 38-التجاري

 0, 010*69,1اعيالصناألديب
 0, 007*42,3الزراعيالتجاري

 0, 001*58,2الصناعي

ذات داللة  ؛ أن هناك فروقاً)18(يبدو من مالحظة املقارنات البعديـة يف جدول رقم 
يف البيئة املهنية الواقعية، بني متوسـط أداء التخصـص    .) ,001(إحصائية مبستوى داللة 
  ).2, 00-(خصص األديب وتبلغ قيمة ذلك الفرق العلمي، ومتوسط أداء الت

يالحظ الفرق يف البيئة املهنية الواقعية بني متوسط أداء التخصص األديب ومتوسـط أداء  
، وكذلك بني متوسط )2, 90- (وبقيمة تبلغ .) ,001(التخصص الزراعي عند مستوى داللة 

وهو فرق  .)2, 50-( ذلك الفرق وتبلغ قيمة ،التخصص األديب ومتوسط التخصص الصناعي
 البيئة املهنية الواقعيـة  ويظهر الفرق يف.). ,001(عند مستوى داللة أقل من  دال إحصائياً

بني متوسط أداء طالب التخصص التجاري، ومتوسط أداء كل مـن التخصـص   نفسها 
) 3, 15-(للفرق األول، وبقيمـة  ) 3, 55-(الزراعي والتخصص الصناعي بقيمة تبلغ 

  . للفرقني ) 0, 001(ومبستوى داللـة أقل من  للفـرق الثاين
البيئة املهنية االستكشافية؛ بني متوسط أداء التخصص العلمي وكل من  ويظهر الفرق يف

، )2, 50(، والتخصص التجاري وقيمتـه ) 2, 68-(التخصصات التالية؛ األديب وقيمته 
ستوى داللة أقل مـن  مب ، وهي فروق دالة إحصائياً)2, 25(والتخصص  الصناعي وقيمته 

  . جلميع هذه الفروق.) ,001(
متوسـط أداء  ويظهر فرق ذو داللة إحصائية؛ بني متوسط أداء التخصص العلمـي، و 

، وتبلغ قيمة .),001(البيئة املهنية االجتماعية، مبستوى داللة أقل من  يفالتخصص  األديب 
متوسط أداء التخصـص  بني  هناك فرق ذو داللة إحصائية أيضاًو .)15,2-(ذلك الفرق 

، ) 1, 58(األديب، ومتوسط أداء كل من التخصص التجاري، وقيمة ذلك الفرق تبلـغ  
، ومتوسط أداء التخصص الصناعي وقيمة ذلك الفرق .),005(ومستوى داللته اإلحصائية 
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  .).,008(مستوى داللة عند  وهو دال إحصائياً ،)1, 66(

الفروق الدالة بـني متوسـطات أداء طـالب     فإنالبيئة املهنية املغامرة خبصوص أما  
التخصصات الدراسية املختلفة، تظهر يف الفرق بني متوسط أداء طالب التخصص التجاري 

  .التخصصات األخرى خمتلفومتوسطات أداء طالب 
قيمة الفرق بني متوسط أداء طالب التخصص التجاري، ومتوسط أداء التخصص العلمي تبلغ 

أداء  ، وقيمة الفرق بني متوسط أدائه ومتوسط.),001(ه أقل من ، ومستوى داللت)2, 44- (
  ..),004(عند مستوى داللة  ، وهي دالة إحصائياً)1, 75-(التخصص األديب تبلغ 

قيمة الفرق بني متوسط أداء التخصص التجاري ومتوسط أداء التخصص الزراعي وتبلغ 
، وبني متوسط أدائـه  .) ,002(، وهذا الفرق ذو داللة إحصائية مبستوى داللة )3, 90(

عند مسـتوى   وهو فرق دال إحصائياً) 2, 96(ومتوسط أداء التخصص  الصناعي تبلغ 
  .).,001(داللة أقل من 

البيئة املهنية التقليدية يف الفـرق بـني متوسـط أداء     يف الفروق الدالة إحصائياًتتمثل 
 ؛)1, 49-(تــه التخصص العلمي، ومتوسط أداء التخصص األدبـي الذي تبلـغ قيم

والفرق بني متوسط أداء التخصص العلمي، ومتوسط أداء التخصص  التجاري بقيمة تبلغ 
ويف الفرق بني متوسط أداء التخصص األديب، ؛ .),001(، ومبستوى أقل من )2, 38-(

 ؛.),01(ومبستوى داللة إحصائية ) 1, 69(ومتوسط أداء التخصص الصناعي بقيمة تبلغ 
توسط أداء التخصص  التجاري، ومتوسط أداء كـل مـن التخصصـني    ويف الفرق بني م

لـألول،  .) ,007(ومبستوى داللـة إحصائيــة  ) 3, 42(الزراعي والصناعي بقيمة 
  .للثاين.) ,001(ومبستوى داللة إحصائية ) 2, 58(وبقيمة تبلغ 
ة باقي الفروق، بني متوسطات أداء طالب أفراد العينة من التخصصات املختلف مل تصل

. البيئات املهنية؛ إىل مستوى الداللة املطلوب حسب اختبار شيفيه للمقارنات البعديـة  يف
 يفالفروق بني متوسطات أفراد العينة من خمتلف التخصصات الدراسـية  مل تكن وكذلك 

  .      دالة يف أي منها البيئة املهنية الفنية؛
بني ) 0و001(وى أقل من ذات داللة إحصائية مبست أظهرت النتائج أن هناك فروقاً

 .البيئات املهنية تعود إىل االختالف يف التخصصات الدراسية يفمتوسطات أداء أفراد العينة 
ذات داللة إحصائية بني التخصصات  كما بينت نتائج حتليل التباين األحادي أن هناك فروقاً

  . وق فيها دالةالدراسية يف مخس بيئات مهنية، وأن البيئة املهنية الفنية مل تكن الفر
املقياس بوتبني من النتائج أن متوسط أداء طالب التخصص الدراسي العلمي كان أعلى 
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البيئات املهنية األخرى، واحتلت البيئة املهنية الواقعية  يفاالستكشايف من متوسط أدائهم 
املرتبة الثانية من حيث نتائج متوسط أداء طالب التخصص الدراسي العلمي عليها، ومن 

ن طبيعة ألفقان مع طبيعة التخصص الدراسي العلمي واواضح أن هاتني البيئتني املهنيتني تتال
للتفضيالت املهنية تنسجم مع التخصص  »هوالند«املهن اليت متثل هاتني البيئتني يف مقياس 

  .الدراسي العلمي
، البيئة املهنية االجتماعية يفوجاءت متوسطات أداء طالب التخصص الدراسي األديب 

مع طبيعة  البيئات املهنية األخرى، وجاء ذلك منسجماً يفأعلى من متوسطات أدائهم 
  . حول التطابق »هوالند«ملا ورد يف نظرية  التخصص الدراسي األديب، ومؤيداً

اليت أشار إليها أوسبو  »هوالند«فق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة واوتت
)Osipow( ،ة عالية يف العلوم والرياضيات، وأن  يشايف لديه كفاأن النمط االستك إذ تبني

ة عالية يف التربية االجتماعية، وأن النمط الواقعي لديه قدرة يالنمط االجتماعي لديه كفا
وكذلك مع نتيجة دراسة الرفوع اليت ). Osipow, 1983( تقنية عالية، وقدرات ميكانيكية

أعلى من ) االستكشافية(يئة العقلية الب يفأظهرت أن متوسط أداء طالب الفرع العلمي 
بينما كان متوسط أداء طالب الفرع األديب . هذه البيئة يفمتوسط أداء طالب الفرع األديب 

البيئات االجتماعية والتقليدية واإلدارية  يفأعلى من متوسط أداء طالب الفرع العلمي 
يف دراسة الفروع  إذ مل يظهرية واختلفت معها يف النتيجة املتعلقة بالبيئة الواقع). املغامرة(

. هذه البيئة يفالعلمي واألديب يف متوسطي أدائهما  نيفرق ذو داللة إحصائية بني التخصص
أا ) 1995(أظهرت نتائج دراسة الرفوع  إذواختلفت معها كذلك حول البيئة الفنية، 

ي أداء طالب يف حني دلت نتائج هذه الدراسة أن الفرق بني متوسط. لصاحل الفرع األديب
  .هذه البيئة املهنية ليس له داللة إحصائية يفالتخصصني 
) 1999(فق نتائج هذه الدراسة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة حممود واكما تت

أن طالب الفرع العلمي مييلون أكثر من طالب الفرع األديب حنو املهن اهلندسية  بينتاليت 
طبية والعلوم البيولوجية والزراعية، والوظائف التكنولوجية والفيزيائية والرياضيات واملهن ال

أن طالب الفرع األديب مييلون حنو املهن ذات الطابع األديب أكثر من  بينتوالفنية، يف حني 
  .طالب الفرع العلمي مثل املهن اإلنسانية والسلوكية والقانونية واالجتماع 

البيئة  يفالدراسي التجاري أعلى  وأشارت النتائج إىل أن متوسط أداء طالب التخصص
التحاقهم  ذا إىل ويعزى ذلك .  بقية البيئات املهنية يفاملهنية املغامرة من متوسط أدائهم 
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وجاء متوسط . منهم أن ختصصهم هذا يقودهم إىل مهن ذات صلة به التخصص، واعتقاداً

ن مهن هذه البيئة تتناسب أنشطتها البيئة املهنية التقليدية يف املرتبة الثانية، وذلك أل يفأدائهم 
ة مع نتيجة دراسة ـت هذه النتيجـفقواوت. ي التجاريـمع التخصص الدراس

 هاردكاسل يف البيئة املغامرة ولكنها اختلفت معها يف ترتيب تفضيل باقي البيئات املهنية
)Hardcastel, 1984.(  

البيئة  يفاء لطالبه وفيما خيص التخصص الدراسي الزراعي؛ فقد كان أعلى متوسط أد
املهنية الواقعية، واليت تشتمل على مهن هلا عالقة بالنشاطات الزراعية واخللوية، فكان من 
املتوقع أن يفضلها طالب التخصص الزراعي، ألم مارسوا بعضها من خالل حصص 

ن ممارسة ألالتدريب العملي، وتبني من خالل اإلطار النظري لتكون امليول وتشكلها 
  .حنو هذه النشاطات تشكل ميوالًأن مة يف هاطات العملية هي أحد األسباب املالنش

البيئة الواقعية، أعلى من  يفوأظهرت النتائج أن متوسط أداء طالب التخصص الصناعي 
الذي أشار  »هوالند«وهذه النتيجة تنسجم مع نظرية . البيئات األخرى يفمتوسط أدائهم 

إىل احلركة البدنية والقوة  البيئة املهنية الواقعية حتتاج غالباً إىل أن ممارسة املهن اليت متثل
مما جعل طالب التخصص الصناعي يفضلون هذه البيئة على ، Osipow , 1983)( العضلية

م ميتازون ذه الصفات، نتيجة ملمارسام العملية للنشاطات املرتبطة ألالبيئات األخرى، 
البيئة املهنية الواقعية، وذلك من خالل التدريب العملي يف بكثري من املهن اليت تتشكل منها 

  .خمترباا معامل املدارس الصناعية اليت يتدربون يف
  :ويستدل من خالل النتائج املتعلقة بالتخصص الدراسي وعالقته بالبيئات املهنية على ما يلي

البيئة  يتميز طالب التخصص الدراسي العلمي الذكور يف اإلمارات، بأم يفضلون - 1
وهذا يعين أن هاتني البيئتني املهنيتني ترتبطان . املهنية االستكشافية والبيئة الواقعية

نه يساعد على إكساب املهارات بالتخصص الدراسي العلمي، وذلك أل وثيقاً ارتباطاً
  .واخلربات الالزمة للمسار املهين أو الدراسي املتوقع 

رات على بقية التخصصات الدراسية األخرى لب القسم األديب يف دولة اإلماايتميز ط - 2
بتفضيله للبيئات املهنية االجتماعية واملغامرة والتقليدية، مما يعين ارتباط هذه البيئات 
املهنية بالتخصص األديب أكثر من ارتباطها بباقي التخصصات، والذي يظهر أن 

  .التخصص األديب يساعد على بلورة هذه البيئات املهنية
لتخصص الدراسي التجاري يف دولة اإلمارات، بتفضيله للبيئتني لب اايتميز ط - 3

املهنيتني املغامرة والتقليدية، مما يعين ارتباطهما ذا التخصص أكثر من باقي 
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  .التخصصات الدراسية األخرى
لب التخصص الدراسي الزراعي يف دولة اإلمارات على بقية التخصصات ايتميز ط - 4

ئتني املهنيتني الواقعية واالستكشافية، وهذا يعين الدراسية األخرى، بتفضيله البي
ارتباطهما على التوايل بالتخصص الدراسي الزراعي، أكثر من ارتباطهما بباقي 

  . التخصصات الدراسية
لب التخصص الدراسي الصناعي يف دولة اإلمارات على باقي التخصصات ايتميز ط  - 5

، أكثر من البيئات املهنية األخرى، الدراسية األخرى بتفضيله للبيئة املهنية الواقعية
وذلك يعين ارتباط هذه البيئة بالتخصص الدراسي الصناعي أكثر من ارتباطها 

  .بالتخصصات الدراسية األخرى 
 يفميثل طالب مجيع التخصصات الدراسية يف دولة اإلمارات عينة متجانسة يف أدائهم  - 6

ت الدراسية بتفضيله هلذه البيئة البيئة املهنية الفنية، حيث مل يتميز أي من التخصصا
فق نتيجة هذه الدراسة حول البيئة املهنية وعالقتها بالتخصص الدراسي واوتت. املهنية

  ).    1984قناة ، (مع نتيجة دراسة 
فق مـع نتـائج   وافروعه لتت جبميعالثالث  سؤالوجاءت نتائج هذه الدراسة املتعلقة بال

جـابر  (، ودراسة )1982احلواري،(، ودراسة )1973علي، (دراسة : الدراسات التالية
  ).1993إلياس، (، ودراسة )1988عطوي، (، ودراسة )1982ن،يعبد احلميد وآخر

  

  المقترحات -8
  :الباحث ما يلي يقترحبناء على نتائج هذه الدراسة 

للتفضيالت املهنية املعدل لبيئة اإلمارات للكشف عـن   »هوالند«استخدام اختبار  .1
  .لطالب املرحلة الثانوية بدولة اإلماراتامليول املهنية 

للميول املهنية بتطبيقـه علـى    »هوالند«إجراء املزيد من البحوث حول مقياس  .2
ينات أخرى من خمتلف قطاعات جمتمع اإلمارات، خاصة طالبات املرحلة الثانوية ع

  .ملساعدن يف اختيار التخصصات الدراسية املناسبة
رت وجود عالقة ارتباطية بني بعض أمناط امليـول  أظهقد هذه الدراسة  ملا كانتو .3

 رأى الباحث أن مناملهنية وبني كل من التحصيل الدراسي، والتخصص الدراسي، 
املناسب أن تؤخذ هذه النتائج يف االعتبار عند التخطيط للمنـاهج والنشـاطات   

37



  2005 -  األول العدد -  لثالمجلد الثا ....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  

  

 
املدرسية، حبيث تتضمن نشاطات متنوعة تناسب كل ميل مهين وكـل ختصـص   

منطقة سكانية ، وليجد كل طالب فيها ما يبلـور  ميولـه املهنيـة    دراسي وكل 
 .وينميها ويشبعها

  
  مراجـع ال

  المراجع العربية
التوجيه التعليمي إىل نوعيات التعليم الثانوي يف سلطنة  ،)1993(إلياس، فوزي   -

  .رسالة التربية، دائرة البحوث يف سلطنة عمان  ،عمان من مدخل امليول املهنية
حبوث ودراسـات يف االجتاهـات    ،)1982(بد احلميد جابر، وآخرون جابر، ع -

  .مركـز البحوث التربوية، الد السابع، اجلزء األول ، قطر  ،وامليول
يف التفضيل املهين وتطبيقه  »هوالند«تكييف مقياس  ،)1982(احلواري، عيسى   -

تري غـري  رسالة ماجس ،على عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي يف مدينة إربد
  .منشورة، جامعة الريموك، األردن

امليول املهنية والتخصـص  " ،)1993(خضر، علي السيد؛ الشناوي، حممد حمروس   -
، العـدد األول،  جملة اإلرشاد النفسـي  ،"الدراسي لدى طالب الثانوي واجلامعة

 .جامعة عني مشس، القاهرة
واحلدسـية   عالقة منطي الشخصية احلسية ،)1995(الرفوع، عاطف عيد عوض  -

باالختيار املهين لدى طلبة الصف الثاين الثانوي األكادميي يف إقلـيم جنـوب   
  .، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتة، األردناألردن

امليول املهنية والتخصص الدراسـي لـدى   " ،)1993(الشناوي، حممد حمروس  -
 .جامعة عني مشس، العدد األول، جملة اإلرشاد النفسي، "طالب الثانوي واجلامعة

دراسة مقارنة حسب : االهتمامات املهنية" ،)2003(عبد احلميد، إبراهيم شوقي  -
التخصص والتحصيل الدراسي وتعليم الوالدين لدى عينة من طالبـات جامعـة   

  .120، السنة 79، العدد ن اجتماعيةوشؤ، "اإلمارات
 ة الثانويةأمناط امليول املهنية عند طلبـة املرحل ،)1988(عطـوي، جـودت  -

  .، اجلامعة األردنية، عمانرسالة ماجستري غري منشورة. األكادميية يف مدينة عمان
دار النهضـة  ، القـاهرة ، سيكولوجية الشخصـية  ،)1972(غنيم، سيد  -
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  .العربية
امليول املهنية وعالقتها بـاجلنس والتخصـص    ،)1999(حممود، ميسر ياسني  -

، رسالة ماجستري غـري  انوي األكادمييوالنضج املهين لدى طلبة الصف الثاين الث
  .منشورة،اجلامعة األردنية، عمان، األردن

دراسة مقارنة يف اتمعني : التفضيل املهين" ،)1987(موسى، فاروق عبد الفتاح  -
ص  ،) 32( العدد) 8( الد ،جملة رسالة اخلليج العريب ،"املصـري والسعودي

  .)123 – 87(ص 
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  )1(لحق رقم م

  هوالند للتفضيل المهني ةقائم
   م
 )وعاداتهتطوره ،وأجناسه (يف علم اإلنسانعامل26طائراتميكانيكي 1
إعالنات جتاريةمصمم27أرصاد جوية عامل 2
ديينمرشد28 شاعر 3
تلفزيوينمنتج29يف علم االجتماع عامل 4
يشتري األشياء على أمل(مضارب تاجر 5

 )يف وقت قصريسريعحتقيق ربح
يدقق سجالت احملالت التجارية (قانوينحماسب30

 )والشركات
أراضيمساح31دفاتر شركة لتسجيل حساباا ماسك 6
احليوانيف علمعامل32باألمساك واحليوانات الربيةمتخصص 7
 )يكتب ألي صحيفة أو جملة(مستقلكاتب33)علم األحياء(يف البيولوجيا عامل 8
مدرسةمدير34فرقة موسيقية قائد 9

فندقمدير35يف مدرسة ثانوية معلم 10
جلسات احملكمةكاتب36املشتريات يف مؤسسة ولؤمس 11
إنشاء املباينمراقب37مواد جتارية معلم 12
يف الكيمياءعامل38سياراتميكانيكي 13
مذيع39)النجوم والكواكب(يف الفلك عامل 14
مالعب رياضيةمدير40 موسيقي 15
 )يتخذ القرارات وينفذها(تنفيذيمدير41يف جمال األحداث املنحرفني خبري 16
صندوق يف بنكأمني42تنفيذي عن الدعاية للبضائع ولؤمس 17
مزارع43ميزانية)قمدق( مراجع 18
أحباث علمية مستقلكاتب44 جنار 19
 صحفي45خمتربات طبية فين 20
يف العالج النفسي أخصائي46يف ااالت األدبية مؤلف 21
مطعممدير47ملن لديهم صعوبات يف النطق معاجل 22
ضرائبمقدر48البضائع مقابل عمولة من الصانع يبيع 23
أليكترونيات فين49 سكرتري 24
يف عمليات الصيد الربي مرشد 25

 والبحري
مقاالت علميةكاتب50

يف علم النباتعامل68 رسام 51
)…حنت، زخرفة ،(تشكيليفنان69علم االجتماع مدرس 52
نفسيمرشد70احتفاالت منظم 53
دعاية وإعالنمدير71البضائع يف حمل جتاري مراقب 54
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تكاليفمقدر72)يقوم بتهذيبها وتركيبها(أشجار مقلم 55
آالت ثقيلةميكانيكي73جملة علمية حمرر 56
يف ااالت العلميةباحث74يف فرقة غنائية مغين 57
رواياتكاتب75مجعية خريية مدير 58
 يف جمال الطب العقلي والنفسيأخصائي76يف حمل جتاري بائع 59
متجر متنوعمدير77مبيوترأجهزة الك مشغل 60
رواتب املوظفنيكاتب78حافلة سائق 61
كهربائي79يف اجليولوجيا عامل 62
يف الفيزياءعامل80أحلان موسيقية مؤلف 63
صور كرتونية متحركةرسام81خميم للشباب مدير 64
يف اإلرشاد والتوجيه املهينأخصائي82أسهم وسندات بائع 65
مبيعاتمدير83مايل حملل 66

حسابات يف البنكمدقق84وسائل نقل مهندس 67
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  )2(ملحق رقم 

  تعليمات اختبار هوالند للميول المهنية 

    
  ) .84(حىت رقم )   1(بني يديك قائمة مبجموعة من املهن واألعمال ، من رقم   
نة كل مهنة إشـارة  ويف خا  -  على ورقة اإلجابة  -اقرأ هذه املهن ،  مث ضع     •

وإن كنت ال . إن كانت املهنة جتتذبك أو تستهويك ) نعم(دائرة       حول كلمة 
ك ال تنجذب إليها ، فضع إشارة الدائرة حـول  ـمتيل إىل هذه املهنة أو جتد نفس

  ).ال(كلمة 
  .اترك اإلجابة على املهنة اليت ال تستطيع اختاذ قرار حنوها •
على قائمة  اإلجابة املخصصة لذلك ، وال تكتب شيئاًاإلجابة تكون فقط على ورقة  •

  .األعمال واملهن
نتعـرف  لكي إجابتك على هذه القائمة إمنا تعكس البيئة املهنية اليت تنتمي إليها ، و •

. صـادقاً  أن تكون إجابتك معربة عن شعورك تعبرياً جيببيئتك املهنية احلقيقية ، 
  .بحث فقط بأن النتائج ستكون سرية وألغراض ال علماً

  

  شاكرين لك تعاونك ،،،،،،
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