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 :ملخص
كالتأكد من  السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٞتوف ىوالسد إىل الكشف عن ا٠تصائصهتدؼ الدراسة 

د قياس الظاىرة عليها سة من . كلتحقيق ذلك ًب تطبيق الدراسة على عينة مكو  مبلئمتو ٠تصائص البيئة ا١ترا
ًب السنة أكىل ثاسوم جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية كجذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا  منتلميذ  559
يف كل من كالية تلمساف،مستغاًل كسيدم بلعباس. ك١تناقشة كٖتليل ستائج الدراسة ًب عشوائيا م اختيارى

كبرسامج اٟتزمة اإلحصائية  بأساليبو االرتباطية كالفارقية كالتحليلية االعتماد يف ذلك على ا١تنهج الوصفي
SPSS  كبرسامجAMOS  نتائج التالية:الالختبار النموذج العاملي التوكيدم.كقد ًب التوصل إىل 

مقياس ىوالسد للميوؿ ٔتؤشرات صدؽ كثبات مقبولة ًب التحقق منها باعتماد صدؽ احملتول بأخذ سسبة  يتمتع
كقد كًب حساهبا كفقا ١تعادلة كوبر،  مفردات ا١تقياس للخاصية موضع القياس كقياس على ٘تثيلاحملكمُت اتفاؽ 

تب ًب إ٬تاد معامل اتفاؽ احملكمُت اتفاؽ كاسداؿ للر   معاملأيضا كباستخداـ ،%91.66بلغت سسبة االتفاؽ 
 يفداللة إحصائية  كاتفاقا ذ النتائج تحوؿ تقديراهتم ٞتودة ٘تثيل أبعاد ا١تقياس للسمة ا١تقاسة كقد أظهر 

فحص صدؽ ا٠تصائص اليت يتطلبها  لغرض  التبلزمي الصدؽ ا١ترتبط باحملك.كما ًب تقدير تقديرات احملكمُت
كاليت يتم ٝتات كىي ا١تيوؿ أك البيئات اليت يتم التعامل فيها مع األشياء كالواقعي  نا ثبلثمتضم  كل ٪تط ميل 

كالبحثي.أما فيما  االبتكارية األفكارالبحوث ك كاالجتماعي كاليت يتم التعامل فيها مع التعامل فيها مع الناس  
بطريقتُت بالكشف عن االرتباطات بُت األبعاد كا١تؤشرات اليت تقيسها  وٮتص صدؽ البناء فقد ًب التحقق من

،كما ًب التحقق منو باعتماد 0.83ك 0.37بُت رتباط اال تراكحت قيم معبلمبلتلكلية كقد كالدرجة ا
كتقدير مؤشرات  طريقة االحتماؿ األقصىبكذلك بتقدير بارامًتات النموذج أسلوب التحليل العاملي التوكيدم 

كقد  االعتماد على مؤشرات ا١تطابقة ا١تطلقة كا١تقارسة أك التزايدية كا١تؤشرات االقتصادية،ا١تطابقة ب جودة
أكضحت ستائج النموذج ا٢ترمي من الدرجة الثاسية سوء يف مطابقة النموذج ا١تفًتض للبياسات كٔتوجب ذلك ًب 

 األخَتكأظهرت النتائج تفوؽ  العاملُت نموذج ذك سظريةالي بٝت   مشتق من النموذج األكؿآخر اقًتاح ٪توذج 
أما بالنسبة للثبات فقد ًب  .كصلت فيو كل ا١تؤشرات إىل مستول الداللة النموذجية على النموذج ا٢ترمي

كقد سجلت قيما عالية تعرب عن ٕتاس  مفردات ا١تقياس  KR-20التحقق منو بطريقة إعادة التطبيق كمعادلة 
تقاؽ معايَت لتحديد موقع الفرد ضمن ٣تموعتو كتوجيهو كفقا ١تدل امتبلكو كاتساقها. ككعملية أخَتة ًب اش

 ١تستول معُت من ا١تيل. 

 

 
 



 ك

Abstract: 

The purpose of this study is to reveal the psychometric characteristics of John Holland’s 
test of interests; and revealing its appropriateness for the characteristics of the environment 

to be measured, the study was applied to a sample we selected randomly formed of 559 
students studying the first year secondary common trunk of literature and foreign 

languages and a common science and technology trunk in the district of Tlemcen, 
Mostaganem and Sidi Belabbes. In order to discuss and analyze the results of the study, we 
used the descriptive approach with its correlative, differential and analytical methods, the 

statistical package program SPSS and the AMOS program to test the confirmatory factor 
model. The results showed that Holland’s test of interests has proven an acceptable validity 

and reliability indicators that have been verified by the content validity which was 
calculated by Cooper equation and using the Kandal rank coefficient; the results showed 
that there was a statistically significant accord in the judgments' estimates on measuring 

the items of the measured characteristic. We have also depended on the criterion-validity 
that measure the same character using to examine the validity of the characteristics of each 

type of interest, including three characteristics in dealing with things such as realism, 
which is treated with people such as social, which is dealing with ideas such as 
investigative. According to the construct validity, we examined in two methods to test the 

relationship between the factor and indicators that measure and the total degree where we 
recorded the highest correlation coefficient of 0.83. It was also verified by the 

confirmatory analysis factor using the maximum likelihood and goodness indicators; Users 
absolute fit measures, parsimonious and comparative fit measures, while The results of a 
second hierarch model showed that the search model of the data was misconformity; 

accordingly, other models derived from the first model were proposed and the results 
showed that the model of the two factors’ theory was superior to the hierarchical model In 

terms of achieving the typical significance  .As for the reliability, it was verified by the re-
test method and the KR-20 equation, we recorded high values indicating homogeneity of 
the test and its consistency. As a final process, have been extracted standards levels to 

determine the position of the individual in his group and to be directed according to his 
degree of possession of a certain level of interest. 
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Résumé : 

La présente étude vise à révéler les caractéristiques psychométriques de l’échelle d’intérêts 

de John  Holland, Et révélant son adéquation aux caractéristiques de l'environnement à 

mesurer. Pour y parvenir, l'étude a été appliquée à un échantillon aléatoire de 559 élèves de 

la première année du lycée d’un tronc commun de lettres et de langue étrangères, et un 

tronc commun de science et technologie, dans chacune dans les wilayas de Tlemcen ; 

Mostaganem et sidi Bel Abbés. Pour discuter et analyser les résultats de l’étude, nous 

avons utilisé l’approche descriptive avec ses méthodes corrélatives, différentielles et 

analytiques  à l’aide de logiciel statistique SPSS et le programme AMOS, dans le but de 

tester le modèle factorielle de confirmation.  

 l’échelle d’intérêts  de Holland a des indicateurs acceptables de validité et de fiabilité qui 

ont été vérifiés en utilisant la validité du contenu et en misant sur un pourcentage de 

représentation des items concernant l’objectif mesuré, Cela a été vérifié selon l'équation de 

Cooper et le pourcentage de l'accord a atteint 91,66%, et également en utilisant  le 

Coefficient d'accord de Kendal , l'accord des experts a été trouvé à propos de leurs 

estimations de la qualité des dimensions de la représentation à l'échelle de l'élément 

mesuré. Les résultats ont montré un accord statistiquement significatif dans les estimations 

des experts sur la représentation des dimensions de l'échelle aux caractéristique mesurée; 

d’autre part nous avons utilisé la validité concomitante à un critérium cochléaire pour 

examiner la validité des caractéristiques requises par chaque type d’intérêt qui inclut trois 

caractéristiques, qui sont des tendances ou des environnements dans lesquels les choses 

sont traitées comme réalistes et qui Il traite les personnes comme sociales, ou qui préfèrent 

communiquer avec des recherches et des découvertes tel que l’environnement de 

recherche. 

Concernant la validité de construction, il a été examiné sur deux manières en détectant les 

corrélations entre les dimensions et les indicateurs qui le mesurent et le score totale ; Les 

valeurs des coefficients de corrélation variaient entre 0,37 et 0, 83, ainsi qu'en vérifiant en 

adoptant la méthode d'analyse factorielle confirmatoire en estimant les paramètres du 

modèle de manière à la probabilité maximale et en estimant les indicateurs de qualité 

conformité basée sur les indicateurs de conformité absolue et de comparaison ou 

d'indicateurs croissants et économiques ; Les résultats du modèle hiérarchique du 

deuxième degré ont montré  une mauvaise concordance entre le modèle supposé et les 

donnés de l’échantillon ; par conséquent, on a proposé un autre modèle dérivé du premier 

modèle  dans lequel le modèle théorique de  deux  facteur a montré sa supériorité sur le 

modèle hiérarchique dans lequel tous les indicateurs atteignaient le niveau de signification 

du modèle. Concernant la fiabilité, elle a été examinée par la méthode de ré application et 

l’équation KR_20 et a permis d’obtenir des valeurs élevées indiquant l’homogénéité et la 

cohérence de l’échelle. Pour finir, des critères ont été établis pour déterminer la position de 

l'individu au sein de son groupe et pour le guider en fonction de son degré de tendance. 
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 مقدمة:
لقد أصبح ضركريا االىتماـ ٔتيوؿ األفراد كأحد العوامل ا١تساعدة على التطور التعليمي كا١تهٍت 

،ّتاسب الكثَت من كباعتبارىا مؤشر يعتمد عليو يف ٖتديد التوجو الذم يتناسب كيتوافق مع قدرات الفرد
.كا١تيوؿ من ا٠تصائص احملد دات األخرل كاالستعداد كالدافع كا١تتعة يف ا١تمارسة كالقدرة على االبتكار كاإلبداع

لذا يعد البحث عن ة أم سشاط، ٦تارسيف  توتعتزيد من مك ا، كمهني اتربوي الفرد يف تكيف اكبَت   االيت تلعب دكر 
على  تنص   كاليت أصبحت مطلبا رئيسيا تنادم بو مناىج الًتبية اٟتديثة منها،كالتطوير اٟتقيقية لؤلفراد البيئة 

خصائصهم النفسية  نهتتم بتعريف الطلبة ع ،ضركرة أف تكوف ىناؾ مادة تربوية أك مهنية ضمن ا١تقرر الدراسي
 ؿ كالتفر د.   كحافز لو من القوة ما يشجع على البذ  ألهنا ترل ا١تيل ساجحة، ككيفية ترٚتتها إىل فرص كظيفية

ا ٫ت كا١تتعة يف التعلم أك مزاكلة ا١تهنةاال٧تاز  إىل أف   ،در اإلشارة إليو خبلؿ اٟتديث عن ا١تيوؿٕتكما 
أ٫تها استعداد الفرد كميولو كقدراتو على ٖتقيق أفضل أداء كأكرب قدر من  ،٤تصلة لعدة عوامل تشًتؾ يف ذلك

االستقاء  كأ بعملية االختيار ُتالتوجيو الًتبوم كا١تهٍت كا١تهتم كىو ما أكد عليو ا١تشتغلوف يف ميداف، النجاح
للوصوؿ إىل مستول  أك التعليمية ضركرة ا١تواءمة كا١تطابقة بُت ميوؿ الفرد ك٪تط شخصيتو كقدراتو كالبيئة ا١تهنية

ليت ٬تب أخذىا بعُت ا١تهٍت ا التخطيطمتغَتات  . كتعترب ا١تيوؿ التعليمية أحد أىم  الرضا كالكفاءة يف اإل٧تازمن 
 عند اٗتاذ القرارات الًتبوية، ألهنا ستصبح يف فًتة الحقة ىي احملد د األك ؿ ١تسار الفرد ا١تهٍت.        االعتبار 

 Johnكىو ما اشتغل عليو أحد أىم ركاد التوجيو الًتبوم كا١تهٍت كسادل بضركرة العمل بو 

Holland  الذم قدـ سظريتو الشهَتة عن البيئات ا١تهنية أك ما يسميها بنظرية األ٪تاط معتمدا يف ذلك على
أف األفراد ٯتيلوف للبيئات اليت تتطابق مع ٝتات شخصياهتم كاليت ٖتقق ٢تم الراحة النفسية كاالستقرار فرضية 
.ىوالسد قدـ يف ذلك كبالًتكيز على جيةكإستا عطاء كهبذا يكوسوف أكثر استمرارية بالعمل فيها كأكثر ،ا١تهٍت

كتوافق ميل الفرد  ضركرة مبلءمة مبدأ ا١تيوؿ كشرط أساسي يف قرار االستقاء أك االختيار تصور سظرم ينص على
ىذا التوافق ٖتدده أعلى ثبلث درجات يتحصل عليها الفرد ْتيث  ،تومع ٪تط شخصي أك التعليمية للبيئة ا١تهنية

من بعضها البعض على متغَتات األ٪تاط يف ٪توذج سداسي ٭تدد توجهات الفرد اربة تكوف ىذه الدرجات متق
ْتيث يكوف  ،ٖتمل سف  االسم كتشًتؾ يف ا٠تصائص سفسها ا١تيوؿيف مقابل ستة أ٪تاط من  ،لبيئات٢تذه ا

ليو، ٯتزج ثبلثي البدائل، فهو يقًتح على الفرد رمز معُت حسب استجابتو ع توجو الفرد يف النموذج توجو ىرمي
 تطابق أك تشابو ا١تيل ثل الدرجات ا١ترتفعة اليت ٭تصل عليها الفرد ستيجةفيو بُت ثبلث بيئات أك أ٪تاط ميوؿ ٘ت
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 .كاٞتدير ذكره أف ىوالسد قاـ بًتتيبالرئيسيإتاحة الفرصة لتحديد ىوية النمط ،مع للبيئة مع ٪تط الشخصية
كل منها لو ما ٯتيزه من خصائص،ْتيث من ا١تيوؿ   اطمكوف من ستة أ٪ت سداسيالبيئات يف شكل ىيكل  ىذه

مسافات متساكية على أساس أف البيئات ا١تتقاربة يف الشكل متقاربة يف ا٠تصائص أكثر من البيئات  ٖتددىا
ا١تيل  ciaelaeRا١تيل الفٍت  evtaegiesgilaا١تيل البحثي  citselaeRا١تتباعدة كىي ا١تيل الواقعي 

 .Conventional ا١تيل التقليدم gsaiirielesv للمقاكالتية يلا١ت laiRetاالجتماعي 

اسطبلقا من  ا١تهنية توجهاهتم التعليمية كمن ٍبكٖتديد األفراد يوؿ مكألجل الكشف كالتعرؼ عن 
اإلرشاد كالتوجيو الًتبوم  ياقًتح ىوالسد مقياسُت أفاد هبما أخصائي ،ٚتلة من األسشطة اليت يفضلها الفرد

 مستقببل هم من تعريف الطلبة عن ٣تاالت اىتماماهتم األكادٯتية ا١تختلفة كتوجهاهتم ا١تهنيةْتيث ٯتكن   ،كا١تهٍت
البحث ا١توجو ذاتيا ا١تيوؿ كاالىتمامات أك كما يسميو ىوالسد  مقياس  ك٫تا مقياس التفضيل ا١تهٍت كمقياس

Self Directed Search الصدؽ  راج خصائصو السيكومًتيةا١تعتمد يف الدراسة اٟتالية كا١تطلوب استخ(
 كييفالقياس.فمسألة ت مشوليةكالثبات( كتكييفو على عينة ٦تثلة من البيئة اٞتزائرية حىت سصل لتحقيق ىدؼ 

يف تكوينها القيمي عن البيئة األصلية اليت ٘تت فيها عملية  ٗتتلفاالختبارات كا١تقايي  النفسية على بيئات 
حقق من مدل مبلءمتها للبيئة ا١تراد قياس الظاىرة عليها حىت يتم إخراجها يف عل من الضركرم التالبناء، ٬ت

 .  بالكفاءة كالثقة يف استخدامهاصورة تتمتع 

فإسنا سقصد هبا الوصوؿ لنتيجة تفي البحث حق و ْتيث  فعندما ستكلم عن ا١تواصفات السيكومًتية
 ٢تذا النموذج النظرم اإلطارة سسًتشد هبا للتأكد من قدرة كإىل أدل   تشمل كل خصائص كمكوسات النموذج،

اليت سيتم اٗتاذىا استنادا إىل بياسات العينة، كمدل دقة ىذه األحكاـ كالقرارات كتغطيتها يف دعم القرارات 
اس  كٕت ثباتك  صدؽلكل خصائص الفئة ا١تستهدفة. كبذلك فهي تراعي يف ٖتقيق ٚتلة ىذه ا٠تصائص 

إذا  القياس،فصدؽ أداة القياس يعترب من الدالالت األساسية للحكم على صبلحيتها كموضوعيةكمشوؿ 
استطاع ٤تتواىا أف يعرب بدقة عن ا٠تاصية ٤تل القياس بتضمُت ا١تفهـو النظرم الذم هتدؼ لقياسو، كإذا 

فسَت الذم ًب استطاعت أف تفس ر بالفعل ما ًب التوصل إليو كتناظر بذلك بُت النتائج اليت ًب ٖتقيقها كالت
كسف  اعتماده، كفيما إذا كاف ىذا التفسَت ا١تقًتح يتطابق مع ا١ترجعية النظرية لؤلداة كيفسرىا تفسَتا كامبل. 

ألسو يسمح لنا  ا٢تامة يف القياس النفسي أك الدعائم الشيء بالنسبة للثبات ىو أيضا من ا١تفاىيم األساسية
كىو األداة كبالتايل التقليل من حجمها ألدٌل درجة ٦تكنة. يت ٖتتويهاا١توجود با١تعلومات الٔتعرفة مقدار ا٠تطأ 

 بذلك ٭تيل إىل درجة الدقة اليت ٯتكن يف ضوئها تفسَت الدرجات ا١تتحصل عليها كتقدير درجة اتساؽ القياس.
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الصدؽ كالثبات خاصيتاف تشَتاف إىل قدر الثقة الذم ٯتكننا أف سضعو يف  فإف كٖتقيقا ٢تذا الغرض
ج اختباراتنا للوصوؿ إىل أحكاـ أك قرارات سطمئن ٢تا كإىل أدكات دقيقة يف قياسها كموثوؽ فيها.كمقياس ستائ

من ا١تقايي  اليت طورت إىل عدة طبعات كاليت أثبتت ٧تاحا يف تطبيقها على  كاالىتماماتىوالسد للميوؿ 
ي من تطبيقو على عينة من البيئة كيعترب ا٢تدؼ الرئيس بيئتها األصلية أك عند تكييفها على بيئات أخرل،

ٔتجاالهتم التعليمية  فرادتعريف األإخراج صورة منو تتناسب كخصائصها حىت يتسٌت  استخدامو يف  اٞتزائرية
 كا١تهنية كبالفرص الوظيفية ا١تتاحة كموازستها مع ميو٢تم كقدراهتم لتحقيق أىداؼ إ٬تابية. 

غَتاهتا، ًب تقسيمها إىل جاسبُت أساسيُت ٫تا اٞتاسب النظرم ك١تعاٞتة موضوع الدراسة كاإلحاطة ٔتختلف مت
 كاٞتاسب التطبيقي. 

اٞتاسب النظرم ًب ٕتزئتو إىل فصلُت: خص ص الفصل األكؿ لعرض ا١تدخل العاـ للدراسة بدءا من ٖتديد 
صوؿ على إشكالية الدراسة كتساؤالهتا، كاقًتاح فرضيات ٢تا كإجابة مؤقتة يتم تأكيدىا أك سفيها بعد اٟت

البياسات من ٣تتمع الدراسة، ٖتديد أ٫تية كأىداؼ الدراسة، ا١تفاىيم اإلجرائية، حدكد الدراسة، كما ًب التطرؽ 
ألىم الدراسات اليت تناكلت موضوع ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٞتوف ىوالسد يف 

 ىوالسد كالتعقيب عليها.بيئات عربية كأجنبية كأىم الدراسات اليت تناكلت ٪توذج 

الفصل الثاٍل ًب تقسيمو ١تبحثُت كعرض فيو أدبيات عن موضوع ا٠تصائص السيكومًتية كموضوع ا١تيوؿ 
 كاالىتمامات.

ا١تبحث األكؿ كاف عن ا٠تصائص السيكومًتية كًب التطرؽ فيو للصدؽ كالثبات مفهوـ كل خاصية من منظور 
ؽ كأساليب التحقق منهما، تفسَت معامل الثبات يف ضوء تقليدم كحديث، خصائص الصدؽ كالثبات، طر 

 الدرجة اٟتقيقية كخطأ القياس الغَت منتظم، عبلقة صدؽ االختبار بثباتو.

أما ا١تبحث الثاٍل فتناكلنا فيو مفهوـ ا١تيوؿ، خصائص ا١تيوؿ، أ٫تيتها، مكوساهتا كأسواعها، العوامل ا١تؤثرة يف 
ؿ ا١تيوؿ كالبيئات ا١تهنية بالًتكيز على االفًتاضات اليت احتوت عليها ا١تيوؿ، شرح لنظرية جوف ىوالسد حو 

النظرية إضافة لذلك ًب عرض سظريات أخرل تفسر أ٫تية ا١تيوؿ يف ارتباطها ٔتكوسات أخرل يعتمد عليها يف 
 األخرل. ٖتديد التوجهات الًتبوية كا١تهنية كيف األخَت ًب تقييم سظرية ىوالسد على أساس ما طرح يف النظريات

الفصل الثالث كاف عن اٞتاسب التطبيقي ىو أيضا ًب تقسيمو ١تبحثُت من خبل٢تما سيتم التحقق من فرضيات 
 الدراسة بإتباع مايلي:
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ا١تبحث األكؿ تضمن إجراءات الدراسة ا١تيداسية كًب فيها عرض ١تنهج الدراسة، خصائص ٣تتمع كعينة 
الدراسة،كصف ألداة الدراسة كطريقة تصحيح كتفسَت الدرجة، عرض للخصائص السيكومًتية لؤلداة يف بيئتها 

جراءات التعديل الكيفي إن األصلية،كما ًب شرح إلجراءات استخراج ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس بداية م
، الطرؽ ا١تتبعة يف استخراج ا٠تصائص السيكومًتية من صدؽ كثبات كأخَتا ًب تناكؿ األساليب للمقياس

 كالربامج اإلحصائية ا١تستخدمة يف الدراسة.

على ا١تبحث الثاٍل من اٞتاسب التطبيقي ًب فيو التطرؽ للمراحل ا١تتتالية للتحقق من صدؽ كثبات أداة الدراسة 
عينة ٦تثلة من البيئة اٞتزائرية، كمعاٞتة ما طرح من فرضيات لتشمل سطاؽ الظاىرة ا١تدركسة من ٥تتلف جواسبها. 
كبعد اٟتصوؿ على النتائج يتم مناقشتها يف ضوء فرضيات الدراسة استنادا يف ذلك على ا٠تلفية النظرية لؤلداة 

مع بياسات ٣تتمع الدراسة حىت سستطيع يف األخَت ا٠تركج  كالتأكيد على مناسبة التأكيبلت اليت ًب الوصوؿ ٢تا
 بنتيجة تفي بأغراض البحث ك٘تك ن أصحاب االختصاص من اعتمادىا كتوظيفها.  
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 تمهيد:
 يف ٣تاؿ ا١تيوؿ ىي الدراسة اليت أجراىا ثورسدايك تْتثالدراسات اليت  من أكائل لعل  
ekiisrehi  كتتعلق باستقرار ا١تيوؿ كعبلقتها  1912كسشرت يف اجمللة الشهرية للعلـو العامة عاـ

حيث طلب منهم ترتيب  من كليات ٥تتلفة،طالب  100 مشلتبالقدرات،كاعتمدت ىذه الدراسة على عينة 
حسب القدرة ا١تبلزمة ٢تا بالكلية  ما١ترحلة االبتدائية كالثاسوية كعند التحاقه ا يفكهنكما يتذكر األكلية  ميو٢تم 

كًب إ٬تاد االرتباطات بُت ٥تتلف الًتاتيب كتوصلت  ىذه ا١تراحل، عرب لبحث التغَت الذم ًب تسجيلو يف ا١تيوؿ
ة تبلـز ا١تيل مع القدرة لبلوغ لؤلفراد كتنميتها،مع التأكيد على ضركر  ا١تيوؿ ا١تبكرةالتعرؼ عن الدراسة إىل أ٫تية 

 (.  469،ص:2000)صبلح الدين ٤تمود عبلـ،أقصى أداء ٦تكن باعتبار أف كبل  منهما يدؿ على اآلخر 

ىناؾ العديد من الدراسات اليت تناكلت ا١تيوؿ كموضوع ٢تا أك كأحد اٞتواسب ا١تهمة  كما ٬تب اإلشارة إليو أف  
اليت يستعُت هبا التلميذ عند اٗتاذه لقرار ٮتص مستقبلو التعليمي أك ا١تهٍت، باعتبارىا أحد العوامل ا١تهمة فيها، 

ها نالقرار أمر مهم كخاصة أسو ًب الكشف ع ىذا كلذلك توفَت مقايي  ٯتكن االعتماد عليها يف عملية اٗتاذ
ضوع كسوؼ يتم عرض عددا من البحوث كالدراسات السابقة ا١ترتبطة ٔتو  ،سيكومًتيا كيف بيئات ٥تتلفة

الدراسة اٟتالية لئلطبلع على أىم ا٠تطوات كاإلجراءات ا١تتبعة فيها لبلستفادة منها كاإلتياف ٔتا ىو أحسن 
 كٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي:

 لهوالند: واالىتماماتدراسات  تناولت الخصائص السيكومترية لمقياس الميول  1-1
بعنواف ثبات  lessetaairstRihcaiakSmississTi 1971من دراسة قاـ هبا كل 1-1-1

ا٢تدؼ منها توفَت مقياس يتمتع ٔتؤشرات ثبات  ،مقياس البحث ا١توجو ذاتيا ٢توالسد للتخطيط الًتبوم كا١تهٍت
ْتيث يساعد الطلبة اٞتدد على التسجيل اٞتامعي،تكوست عينة  ،كفقا لطريقة إعادة التطبيق هايتم الكشف عن
 استخدـك ذكور( ًب اختبارىم يف مركز التوجيو التابع ٞتامعة ماريبلسد،  20إساث ك 45طالبا) 65الدراسة من 

التغَتات اليت ٖتدث على  ٖتديدعدة طرؽ للكشف عن ثبات ا١تقياس كفقا إلعادة التطبيق: أكال  يف ذلك
ىوالسد يف مرٌب التطبيق،كثاسيا باستخدـا اليت ٭تصل عليها كل طالب بعد استجابتو على مقياس وز مستول الرم

.كقد كشفت الدراسة يف مرٌب التطبيق الستة أ٪تاط ا١تيوؿمعامل ارتباط بَتسوف يتم حساب االرتباطات بُت 
الستة كما  يوؿا١ت( توزع على 0.60،0.84على أف ا١تقياس يتمتع ٔتعامل ثبات جيد تراكح بُت )

ٔتتوسط ارتباط بُت مرٌب  R ،0.84=I،0.83=A،0.74=S،0.70=E،0.76=C=0.60يلي:
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حوؿ معامل ثبات ا١تقياس .كبا١تقارسة مع ستائج النسخة األصلية من مقياس ىوالسد 0.75التطبيق بلغت قيمتو 
استخداـ ثبات االتساؽ كلكن ىذا األخَت ًب التحقق منو ب ،فقد أكضحت النتائج تقارب يف معامبلت الثبات

ثبات الرموز بُت  (.أما بالنسبة لنتائج0.84،0.53) كقد تراكحت قيمتو بُت RR-20الداخلي كفقا ١تعامل 
أفراد تغَت  4%،14رمزىم األكؿ بنسبة  أفراد تغَت 9التطبيقُت)فاصل زمٍت مدتو ثبلثة أسابيع( فجاءت كاآلٌب:

%.كلكن مع ىذا تثبت الدراسة بأف التغَتات يف 2الثالث بنسبة غَت رمزه %،فرد كاحد ت6رمزىم الثاٍل بنسبة 
القرار إذا مل تكن االستجابة على ا١تقياس يف مرٌب التطبيق ٥تتلفة بدرجة  اٗتاذ كبَت على   االرموز ال ٖتدث أثر 

 .p :3-7lessetaairstRihcaiakSmississ(Ti,1971, (كبَتة

بعنواف ا١تيوؿ كفقا للنموذج  2004 عاـOthers Dina Guglielmi& دراسة قاـ هبا كل من 1-1-2
التحقق  منها)دراسة بناء النموذج كالفركؽ بُت اٞتنسُت يف االستجابة على ا١تقياس( ا٢تدؼ  السداسي ٢توالسد

لبحث فرضية االستظاـ ا٢تندسي كتساكم  ا١تطابقة اتصدؽ البناء للنموذج السداسي باعتماد مؤشر  من
كاختبار مساكاة النموذج البنائي للذكور كاإلساث كالتحقق من مصفوفة  ،اسي ٢توالسداألقطاب يف البناء السد

تلميذ من قسم السنة الثالثة ثاسوم  534( طبقت الدراسة على RIASECاالرتباطات بُت األ٪تاط )
سنة موزعة كما يلي:  20-17% إساث تًتاكح أعمارىم بُت 65.2%  ذكور ك34.8 ،ّتنوب إيطاليا

، عل % ٗتصص57.1  % ٗتصص لساسيات.5.2 ا،% ٗتصص بيداغوجي8.1ٗتصص آداب،% 29.6ـو
( كيتم اإلجابة عليو بنعم أك 39l1( k )1993يف سسختو االيطالية ؿ: ا١تيوؿ مقياسًب االعتماد على كقد 
 :مايليالنتائج  كقد أكضحتال 

 0.95يصل إىل  IFGكتوصل إىل أف  cOMaالتحقق منو باستخداـ برسامج ًب فيما ٮتص صدؽ البناء -
 مؤشرات مطابقة مقبولةكستيجة لذلك فالنموذج يتوفر على  cOagc=0.113ك  CFi=0.91ك 

 باختبارعليها  االستدالؿ تمساثكاإل ذكوربُت ال ذات داللة إحصائيةسسبيا.كما أكضحت النتائج كجود فركؽ 
T  كما ًب  ،والسدى أ٪تاط ا١تيوؿ عندلعينتُت مستقلتُت للكشف عن ٕتاس  اجملموعتُت يف االستجابة على

الواقعية كالتقليدية أما بالنسبة لئلساث فدرجاهتم كاست  ا١تيوؿمبلحظتو أف الذكور ٖتصلوا على درجة مرتفعة يف 
 14.29ركذكو لدل ال 14.87البحثي حوايل لالفنية كاالجتماعية كتقاربت درجاهتم يف ا١تي ا١تيوؿ مرتفعة يف

 ,Dina Guglielmi&Others)إساث 15.34ذكور ك  15.82حوايل) التيةللمقاك  لساث كا١تياإل لدل

2004 ;p :4-10 )  . 
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ا٢تدؼ منها التحقق من ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ  (2007دراسة أجراىا ا١تسعودم ) 1-1-3
طالبا  1738يف ا١تملكة العربية السعودية على عينة بلغت  أك كما يسمى مقياس البحث ا١توجو ذاتيا ٢توالسد

كطالبة من ا١ترحلة الثاسوية يف منطقة تبوؾ،كقد اعتمد الباحث يف دراستو على النسخة األصلية من مقياس 
 .علما بأسو ٖتصل عليو من ا١تؤسسة األمريكية ا١تصدرة لبلختبارات 1994ا١تيوؿ ٢توالسد طبعة 

ًب التحقق منو بطريقيت  0.90 بأف ا١تقياس يتمتع ٔتستول ثبات مرتفع بل  النتائج تبُت  كاسطبلقا ٦تا أظهرتو 
كبطريقة التطبيق كإعادة التطبيق.أما بالنسبة لصدؽ ا١تقياس ًب  20Rcاإلتساؽ الداخلي باعتماد معادلة  

ضيل ا١تهٍت التحقق منو باعتماد صدؽ احملك حيث ًب حساب معامبلت االرتباط بينو كبُت اختبار التف
( كما ًب حساب قيم معامبلت االرتباط بُت االختبارات 0.84إىل0.48( كقد تراكحت قيمو بُت)2006)

إىل كجود ٜتسة  االستكشايف الفرعية كالتقديرات الذاتية كصدؽ ٤تك داخلي، كأشارت ستائج التحليل العاملي
كمقدار تشبع للداللة على   0.50د كسسبة الفرعية باعتماد تدكير متعام العواملتشبعت عليها  رئيسية عوامل

% من التباين الكلي. كما أظهرت النتائج كجود فركؽ 71العامل األكثر سقاء كقد شرحت ىذه العوامل سسبة 
 كاإلساث عينة الذكورل ْتساب الرتب ا١تئينية٢تا كًب اشتقاؽ معايَت  .يف ا١تيوؿ بُت الذكور كاإلساث إحصائيادالة 

كأكضحت النتائج مستول ٮتتلف يف الواقع عن مستول األداء يف  ا١تقياس ث أدائهم علىمن حيكالعينة ككل 
البيئة األصلية للمقياس كقد يرجع ذلك الختبلؼ الفئات العمرية بُت العينتُت)حيث جاء ا١تدل العمرم يف 

اختبلؼ سنة( ك 18-16سنة أما ا١تدل العمرم يف ىذه الدراسة فقد جاء بُت 18-14البيئة األصلية بُت 
 .(60-30،ص: 2007)ا١تسعودم، أيضا البيئة االجتماعية

طلبة ما بعد  علىهتدؼ إىل بناء كتقنُت مقياس للميوؿ  2009عاـ  دراسة قاـ هبا الرباشدم 1-1-4
ذكور ك  462طالبا) 926األساسي يف سلطنة عماف كفقا لنظرية ىوالسد كقد تكوست عينة الدراسة من 

فقرة ٘تثل بيئات ىوالسد الستة)البيئة 60إساث(ًب اختيارىم بطريقة عشوائية،تكوف ا١تقياس من 464
التالية كقد ًب إتباع اإلجراءات  بعدرات لكل فق10،التقليدية( بواقع التجارية الواقعية،البحثية،الفنية،االجتماعية،

 للتحقق من ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس:

بالنسبة للصدؽ ًب التحقق منو بثبلث طرؽ كىي الصدؽ الظاىرم كالصدؽ التبلزمي كالصدؽ العاملي 
تأكد منو االستكشايف كأظهرت النتائج ٘تتع ا١تقياس ٔتؤشرات صدؽ مقبولة، أما بالنسبة للثبات فقد ًب ال

 الستة بعادثبات أللفا كركسباخ لؤلالمعامبلت  قيم بطريقة االتساؽ الداخلي كإعادة االختبار كقد تراكحت
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كتراكح معامل الثبات بطريقة إعادة  0.87بينما بل  معامل الثبات للمقياس ككل  (0.81_0.67بُت)
 باستخداـ الرتب ا١تئينية. ( كأخَتا ًب اشتقاؽ معايَت لعينة الدراسة 0.87_0.70االختبار بُت)

  Sarah Poitras ;Fréderic Guay ;Catherineكما ىدفت دراسة قاـ هبا كل من  1-1-5

2011Ratelle بند من  66إىل التحقق فيما إذا كاست ا٠تصائص السيكومًتية لبعد األسشطة ا١تكوف من
الدراسة  كما ىدفت،اال٧تليزيةمقياس البحث ا١توجو ذاتيا النسخة الفرسسية الكندية تعادؿ سظَتهتا من النسخة 

يف البناء العاملي  إىل التحقق من الصدؽ البنائي كفقا للتحليل العاملي التوكيدم كالكشف عن أثر اٞتن 
غَت ٤تددين(متوسط  5إساث، 511ذكور ك211طالبا فرسسيا ) 727للمقياس،تكوست عينة الدراسة من 

طبلب جامعيُت  490سنة( منهم  30مشاركا يفوؽ عمرىم  28سنة ك 51-16)من 21.43أعمارىم 
ٖتصيلهم األكادٯتي % من الطلبة اٞتامعيُت درجة 0.8طالب يف إطار التحضَت لبللتحاؽ بالكلية، 237ك

% 94.3%.موزعُت على 70% أقل من 8.02%،80-70 من% درجة ٖتصيلهم األكادٯتي %91،90
% من ا١تشاركُت لغتهم األكىل 97.2% من ٤تافظات ٥تتلفة،ٯتثلوف 4.3% من كندا،1.4من ٤تافظة كبيك،

بة علـو إسساسية % من شع45%يتكلموف لغات ٥تتلفة،ٗتصصهم الدراسي 1.7% اإل٧تليزية،1.1الفرسسية،
% إرشاد 21.8% ٗتصص علم سف ،35.6% من شعب أخرل،منهم 34.5% فنوف،20.5كاجتماعية،
% من ٗتصصات أخرل،ًب االعتماد على بعد األسشطة فقط من مقياس البحث ا١توجو ذاتيا 42.6كتوجيو ك

بنود كذلك لزيادة تباين ٢توالسد النسخة الفرسسية الكندية مع العلم أسو ًب تعديل طريقة االستجابة على ال
( أحب كأرغب القياـ هبذا النشاط إىل 5اعتمد يف ذلك على مقياس ليكرت ا٠تماسي من الدرجة)،ك الدرجات
 ( ال أحب كال أرغب القياـ هبذا النشاط،كقد جاءت النتائج كمايلي:1الدرجة)

فقد استخدـ اال٧تليزية خة بعك  النس إل٬تاد معامل ثبات النسخة الفرسسية استخدـ معامل ألفا لكركسباخ 
ككاست ٚتيع معامبلت الثبات لكبل النسختُت مقبولة.كللمقارسة بُت معامبلت الثبات بُت  02Rcمعامل  

للعينات ا١تستقلة كًب اٟتصوؿ على ثبلثة فركؽ ذات داللة  F leFالنسختُت استخدـ يف ذلك اختبار 
كمع ذلك النسخة الفرسسية سجلت أعلى  ال٧تليزيةاإحصائية بُت معامبلت ثبات النسخة الفرسسية كالنسخة 

ثبات.أيضا ًب مقارسة العبلقات بُت أبعاد النموذج كمعظم الفركؽ كاست ذات داللة إحصائية العامل قيمة ١ت
على النموذج يف حُت األ٪تاط ا١تتباعدة حققت أقل ارتباط مقارسة باأل٪تاط بُت األبعاد حيث توازت االرتباطات 

 االجتماعي كالتقليدم بالنسبة للذكور يلكا١ت قاكالٌباالجتماعي كا١ت يلًب تسجيل ارتباط بُت ا١ت ا١تتقاربة،كما
كمع ذلك استنتج بأف النسخة الفرسسية الكندية تعادؿ سسبيا اإلصدار باللغة اال٧تليزية من حيث معامل الثبات 
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بُت ا١تشاركُت اعتمد يف ذلك على ثبلث لتحديد أم البنود كاست أكثر تباينا ك كاالرتباط بُت أبعاد النموذج. 
/ا٠تطأ ا١تعيارم كيتم 2كيتم اٟتفاظ على البند الذم يتطابق مع أعلى مستول ٘تايز. :/البند ا١تتماثل1بارمًتات:

/ًب 3بند. 23( كستيجة لذلك ًب استبعاد S .0.30اٟتفاظ على البند الذم يكوف خطأه ا١تعيارم ضعيف)
بنود ٢تا تقدير دقيق للميوؿ كاستبعاد  5على متبقي يف كل بعد كقد ًب اٟتفاظ  بند 43اختبار ا١تشاركُت يف 

 د.و بن03

 cOagc=0.07بند( 30ا١تتبقية)ككخطوة أخَتة ًب استخداـ التحليل العاملي التوكيدم لفحص البنود 

0.89=mFG،0.87=FFFG  كبذلك النموذجيةمقارسة با١تؤشرات مقبولة كىذه ا١تؤشرات تدؿ على مطابقة،
كجاءت  ألفا لكركسباخ بالنسبة للثبات ًب اعتماد معاملبنود يف كل بعد.  4بند ٔتقابل  24ًب اٟتفاظ على 
كىذا يدؿ  C / 0.92=E/ 0.85=S /0.79=A / 0.87=I / 0.93=R=0.92 النتائج كالتايل

 Sarah Poitras ;Frederic Guay and Catherine)د األسشطة يتمتع ٔتعامل ثبات مرتفعععلى أف ب

Ratelle,2011,p :3-8 ). 

ا٢تدؼ منها تقييم النموذج  ndrea &Others  e(k  AB 2013دراسة قاـ هبا كل من  1-1-6
البنيوم باعتماد مقاربة التحليل العاملي التوكيدم ألجل اختبار العبلقات العشوائية ا١تفًتضة داخل النموذج من 

اس ا١تيوؿ حسب ٪توذج ىوالسد لو قدرة على إظهار اكؿ الباحث فحص فيما إذا كاف قيحجهة أخرل 
طالبا أ١تاسيا  736حيث مشلت عينة الدراسة ،االختبلفات ا١توجودة يف كظائف البنود حسب خصائص اٞتن 

% 15.1%( من ٗتصصات مهنية ٥تتلفة:37.23ذكور ٘تثلها  274%(ك)62.77إساث ٘تثلها  462)
%،إضافة إىل ٗتصصات 17م رسومات خاصة باإلسساف % إدارة فنادؽ،تصمي18.7ىندسة إعبلـ رقمي، 

-16%،ٔتعدؿ سن يًتاكح بُت)16.2%،علم اللغة 17.5%،االقتصاد 15.5مهنية أخرل مثل الكيمياء 
 (.SD/21.42=S=2.89سنة(  48

٣تموعة باالستجابة على يقوـ ا١تفحوص ، (R) ٞتوف ىوالسد الشكل ا١تعدؿ ًب االعتماد على اختبار ا١تيوؿ
إذا كاف النشاط ال يوافق  ميولو على  1من النشاطات على مقياس ليكرت ا٠تماسي حيث تعطى الدرجة 

إذا كاست ميولو توافق بدرجة كبَتة النشاط احملدد كيستمتع بالقياـ بو كثَتا،كإٚتايل  5،كالدرجة اإلطبلؽ
بعد.كقد  بنود يف كل 10( ٘تثلو RIASECالدرجات كما ٭تدده ٪توذج ىوالسد كالذم يتكوف من ستة أبعاد )

و كفقا لثبات إعادة التطبيق)ا١تدة بُت التطبيقُت حوايل نأثبت ا١تقياس أسو يتمتع ٔتعامل ثبات جيد ًب الكشف ع
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، كما بلغت قيمة معامبلت االرتباط بُت أبعاد مقياس البحث 0.92ك0.85ت قيمتو بُت حشهر( كقد تراك 
 توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:ك ( ، r=0.60_ 0.75ا١توجو ذاتيا ٢توالسد ) 

االعتماد على ا١تستويات اليت تعزل ٠تصائص اٞتن  ًب ك يف االستجابة على البنود لتحديد مدل االختبلؼ 
)من معتدلة إىل  C(/0.63>0.43>))من خفيفة إىل معتدلة B(/0.43)ضئيلة >Aالتالية: 
كلكن ىذا اإلجراء قد أحدث سقص يف  Cك Bفئيت ( ك٢تذا ًب حذؼ البنود ا١تصنفة ضمن 0.64كبَتة.

( 7بنود( البحثي)5الواقعي كبالتايل ا٩تفاض يف عدد إٚتايل البنود يف بعد الواقعي) يلعدد بنود ا١ت
كما أظهرت ستائج الدراسة بأف الذكور حققوا أعلى .(8دم)(التقلي6(التجارم)10(االجتماعي)8الفٍت)

 .فعة على البعدم الفٍت كاالجتماعيُت درجات اإلساث كاست مرتدرجات يف بعد الواقعي كالبحثي يف ح

معتمدين من جهة أخرل ًب اعتماد التحليل العاملي التوكيدم لتقدير جودة مطابقة البياسات للنموذج ا١تفًتض 
أظهر مطابقة مطلقة للبياسات مع  ²e(auqtii-Rke):مؤشر مربع كامعدة مؤشرات للمطابقة يف ذلك على

 يف كىذا يدؿ على حسن أك جودة IFG/0.05=cOagc= 0.99النموذج ا١تفًتض أما بالنسبة
 ) ed،31.16=²=3،7=0.09) ذكور فقد جاءت النتائج كما يلي:ا١تطابقة،بالنسبة لعينة ال

0.99=IFG/0.07=cOagc  يف حُت كشفت ستائج اإلساث على
(0.05=3،2=ed،13.83=²e )0.99 =GGF/0.09=cOagc  مطابقة جودة يف كىذا يشَت إىل

 ( Benicke Andrea& Others,2013,p :3-11)البياسات للنموذج

 :للميول ىوالند دراسات تناولت نموذج 1-2

بعنواف اختبار ىوالسد للبيئات ا١تهنية Makiil c James Rounds1978دراسة قاـ هبا كل من  1-2-1
/البيئات ا١تتقاربة 1النموذج يف مقابل ثبلث مستويات  داخل أ٪تاط ا١تيوؿا٢تدؼ منها تقييم االختبلفات بُت 

 /البيئات األخرل ٘تثل3/البيئات ا١تتباعدة يف الشكل تكوف أقل اتساقا،2يف الشكل تكوف أكثر اتساقا،
مبلئمة النموذج مدل كيتم ذلك بإدراج معززات مهنية، أيضا اختبار االتساؽ.ا١تستويات ا١تتوسطة من 

% البيئة 8.8% البيئة الواقعية،48.6.البيئات ا١تهنية موزعة كمايلي مع بياسات العينةالسداسي ٢توالسد 
ة.ًب % البيئة التقليدي11.6% البيئة التجارية،9.4% البيئة االجتماعية،16%البيئة الفنية، 5.5البحثية،

ن همعزز( كقد ًب اٟتصوؿ عليها من استبياف مينيسوتا لوصف ا١ت21االعتماد على بياسات التعزيز ا١تهٍت )
ا١تعززات ىي )قدرة االستخداـ،اال٧تاز،النشاط،التطور،السلطة،اٟتكم  مهنة،ىذه 181كالذم يتكوف من 
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 االعًتافات، خبلقية،األ القيم ستقبللية،اال اإلبداع، العمل،زمبلء  الشركة أك العمل،التعويض، سياسات الذاٌب،
اإلشراؼ  اإلشراؼ على األفراد أك العبلقات، اٟتالة االجتماعية، االجتماعية، دماتا٠ت األمن،، ا١تسؤكلية

 كقد ًب التوصل للنتائج التالية: التقٍت،ظركؼ العمل(

ٟتساب الفركؽ يف درجات ا١تتوسطات بُت البيئات كدرجات التعزيز عند  ٖتليل التباين ا١تتعددتخداـ اس
 كقد أظهرت النتائج فركقا ذات داللة إحصائية يف توزع أشكاؿ التعزيز على البيئات 502.2Pمستول داللة 

( ظركؼ العمل االستقبللية، اإلشراؼ التقٍت، اإلبداع، السلطة، اال٧تاز، ،ا١تهنية حيث أف )قدرة االستخداـ
 التطور، سجلت أعلى معدؿ على البيئة الفنية كأقل معدؿ على التقليدية كالبحثية كالواقعية. معزز النشاط،

االجتماعية كالفنية.اٟتكم الذاٌب  األمن أعلى معدؿ مثلتو البيئة التقليدية كأقل معدؿ على البيئة البحثية،
حثية كأقل معدؿ على البيئة الواقعية كالتقليدية.سياسات كا١تسؤكلية،اٟتالة االجتماعية أعلى معدؿ مثلتو البيئة الب

االعًتافات أعلى معدؿ مثلتو  اإلشراؼ التقٍت، الشركة أك العمل،التعويض،اإلشراؼ على األفراد أك العبلقات،
 القيم األخبلقية، زمبلء العمل، االجتماعية كالتقليدية. كأقل معدؿ على البيئة البحثية، قاكالتيةالبيئة ا١ت

 ا٠تدمات االجتماعية أعلى معدؿ مثلتو البيئة االجتماعية كأقل معدؿ على البيئة الفنية كالواقعية.

درجة موافقة لتحديد Kendall’s Tauمعامل  استخداـكالختبار مبلءمة افًتاضات النموذج مع البياسات ًب 
تاـ  اتساؽؤشر ا١تعزز ا١تهٍت مع البيئة ا١تهنية كقد أكضحت النتائج أف زمبلء العمل سجل م

1=TFaR  e1ll 0.87ا١تسؤكلية معامل اتفاقها ، قدرة االستخداـ،االعًتافاتبالنسبة ل /
،أما بالنسبة للتطور فسجل معامل 3=0.020/ 0.73،اإلبداع كالتعويض معامل االتفاؽ 3=0.008

١تستويات ا ا.كباقي أشكاؿ التعزيز ا١تهٍت مثلته3=0.426/ 0.07اتساؽ منعدـ مع النموذج ا١تفًتض 
 ا١تتوسطة من االتساؽ.

كبناء على رأم ىوالسد الذم يقوؿ بأسو عند تصنيف ٪تاذج البيئات ا١تهنية ٬تب معرفة خصائص شاغلي 
كالتفسَت ا١تعقوؿ الذم يستنتج من ىذه الدراسة ىو أف ا١تعززات ا١تهنية أك ا١تتطلبات السلوكية للبيئة  ،الوظائف

يعتمد عليها يف كصف النموذج ا١تهٍت كاستخدامها يف أغراض التخطيط ا١تهنية تعك  صورة أخرل ٯتكن أف 
 )p :610-615MakiilcJames Rounds,1978,)لؤلفراد ميوؿٗتتلف ٘تاما عن  أك الًتبوم ا١تهٍت

بعنواف سظرية ىوالسد للشخصيات  1997عاـ  Deborah Cade Mummeدراسة قامت هبا  1-2-2
كالذم  R 1994الشكل  SDSا١تهنية كبيئات العمل كقد ًب اختيار مقياس البحث ا١توجو ذاتيا ٢توالسد 
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الذات)ا١تهارات/القدرات(  فقرة موزعة على أربعة أبعاد كىي األسشطة،الكفاءات،ا١تهن،تقدير 228يتكوف من 
االجتماعي  ciaelaeRالفٍت  Gsgilaevtaegiالبحثي  )Ri1leFaeاقعي ككل بعد يقي  ستة أجزاء كىي الو 

aiRets قاكالٌبا١ت gsaiirielesv  التقليدمlmisgisaeist.  طالبا  322تكوست عينة الدراسة من
سنة  20-17% من الذين تًتاكح أعمارىم بُت 55% إساث( بنسبة 82.69% ذكور ك17.4)
% من كلية العلـو اإلسساسية جامعة تكساس ٗتصص 9.3٘تثلها سنة  25سنة ك  24-21% بُت 35.7ك

التنمية ، االقتصاد ، علم التغذية، تصميم األزياء، دراسات أسرية، التخطيط ا١تايل لؤلسرة، تعليم الطفولة ا١تبكر
ية اإلدارة ا١تؤسساتية)فنادؽ(.ًب االستجابة على ا١تقياس يف مدة زمن، التسويق، التصميم الداخلي، البشرية

كمستول   0.05كٖتديد  SASدقيقة كقد ًب االعتماد على سظاـ التحليل اإلحصائي  40-35تراكحت بُت 
داللة،استخدمت ا١تتوسطات كالتكرارات كالنسب ا١تئوية لدراسة توزيع الرموز ا١تهنية ٢توالسد حسب استجابة 

 است النتائج كالتايل:ا١تفحوصُت كلبحث درجة التطابق بُت الرمز ا١تهٍت كٗتصصات ا١تستجيبُت كك

تطابق مع ٗتصص ال% كىذه النتيجة توضح درجة 49.5بالنسبة للنمط االجتماعي فقد حقق أعلى سسبة 
 2.2% الواقعي8.8الفٍت  %،9.1التقليدم  %، 28.5 فقد حقق سسبة ا١تقاكالٌبيليها  العلـو اإلسساسية،

ا١تتعلقة بالنسبة اإلٚتالية اليت حققتها رموز ىوالسد لها النمط البحثي.أما بالنسبة للنتائج ث  م% 1.9% كسسبة
 يف كل ٗتصص ملحق بالعلـو اإلسساسية فقد جاءت كالتايل:

% كالرمز الغالب ىو 70.8بنسبة SECالرمز ا١تهٍت الذم سجلو ٗتصص تعليم الطفولة ا١تبكر ىو -
 ".Sاالجتماعي "

 ".E" قاكالٌبالرمز الغالب ىو ا١ت%ك 71.4بنسبة ESRالتخطيط ا١تايل لؤلسرة:رمزه ا١تهٍت ىو -

 ".S% كالرمز الغالب ىو االجتماعي "89.2بنسبة SECدراسات أسرية:رمزه ا١تهٍت ىو -

 ".A% كالرمز الغالب ىو الفٍت "40بنسبة AEIتصميم األزياء:رمزه ا١تهٍت ىو -

 ".S% كالرمز الغالب ىو االجتماعي"61.3بنسبة  SIEعلم التغذية:رمزه ا١تهٍت ىو -

 ".S% كالرمز الغالب ىو االجتماعي"82.5بنسبة  SEAلتنمية البشرية:رمزه ا١تهٍت ىو ا-

 ".A% كالرمز الغالب ىو الفٍت "34.6بنسبة AESالتصميم الداخلي:رمزه ا١تهٍت ىو -

 ".E" قاكالٌب%كالرمز الغالب ىو ا١ت69بنسبة ESAالتسويق:رمزه ا١تهٍت ىو -
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 ".E%كالرمز الغالب ىو التجارم "57بنسبة  ESR اإلدارة ا١تؤسساتية:رمزىا ا١تهٍت ىو-

ٗتصص مع النمط ا١تهٍت الذم حدده ىوالسد بدرجة عالية فمثبل كل كقد أكضحت ىذه النتائج مطابقة  
ٗتصص التصميم الداخلي ٭تتاج للمهارت الفنية كشرط أساسي كىو ما كشفو مقياس ىوالسد فالرمز الغالب 

 Deborah)صائص الشخصية مع البيئة ا١تهنيةخحققو النمط الفٍت كهبذا سستطيع أف سقوؿ بأسو قد تطابقت 

Cade Mumme,1997,p :47-70) 
إىل    Fiikts 5taieRh cjoseph Johnston (1999كما ىدفت دراسة قاـ هبا كل من ) 1-2-3

كقدرتو على التنبؤ بكفاءة ا٠تيارات ا١تتوقعة لدل ا١تبحوثُت يف  SDSفهم معٌت البحث ا١توجو ذاتيا ٢توالسد 
خطيط الوظيفي اليت تقدمها جامعة الغرب ا١تستقبل،أجريت الدراسة على طبلب الثاسوم ا١تسجلُت يف دكرة الت

األكسط بكولومبيا لغرض تعريف الطبلب عن خصائصهم النفسية كا٠تيارات الوظيفية ا١تناسبة ٢تم،حيث بل  
 17.7بالنسبة للذكور ك 17.9إساث( ٔتتوسط سن  125ذكور/ 112طالبا) 237عدد أفراد عينة الدراسة 

كمقياس البحث ا١توجو ذاتيا  ecMaa كفاءة ا٠تيارات الذاتية لبندكرابالنسبة لئلساث.ًب االعتماد على مقياس  
اعتماد معامل ارتباط بَتسوف ك ٢توالسد،ًب ٖتليل النتائج باعتماد أسلويب االرتباط ا١تتعدد كاال٨تدار ا١تتعدد 

 كلتفادم الوقوع يف خطأ من النوع األكؿ ًب تطبيق تصحيح الستخراج االرتباطات بُت ا١تتغَتات
bonefrroni لتقييم الداللة اإلحصائية ٢تذه االرتباطات كقد كشفت  0.001مستول داللة  كاستخداـ

 ،(r= 0.32االرتباطات ا١تتعددة كجود ثبلثة عوامل من مقياس البحث ا١توجو ذاتيا كىي االجتماعي)
خرين كما ًب مهارة التعامل مع اآلك  ( ترتبط بعامل اللفظيةr=0.27التقليدم ) (،r=0.38) ا١تقاكالٌب

  ا١تقاكالٌبك  r=0.27تسجيل ارتباط بُت عامل الكمية،ا١تنطقي كا١تهارات التجارية مع عامل البحثي 
0.37=r  0.49كالتقليدم=r ، كما ارتبط عامل القوة البدسية كالرشاقة كا١تهارات اٞتمالية على التوايل بعامل
التنبؤ  على aDaقدرة ٨تدار ا١تتعدد لتقييم .كما ًب حساب معامبلت االr=0.48كالفٍت  r=0.55الواقعية 

ا٨تدارا دكريا على  ecMaaكأظهرت العوامل األربعة من مقياس  ecMaaيف مقياس  با٠تيارات ا١تتاحة
% من التباين بالنسبة 19( كقد شكلت ىذه اال٨تداراتC,E,S,A ,I,Rالًتكيبة ا٠تطية للمقايي  الستة)

% من 31كما ًب تسجيل   ²R=0.17ة التعامل مع اآلخرين اللفظية،مهار  ecMaaللعامل األكؿ من 
% من التباين يف عامل القوة ²R،34=0.29التباين يف العامل الثاٍل الكمية،ا١تنطقية كا١تهارات التجارية  

.كما أظهرت  ²R=0.22اٞتمالية  % من التباين يف عامل ا١تهارات24ك ²R=0.32كالرشاقة  البدسية
ستائج الدراسة أف فعالية الذات يف الكمية كا١تنطقية كا١تهارات التجارية أك العلمية تنبأ هبا إ٬تابيا بعد التقليدم 
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% على التوايل(،كا١تهارات اليت تتطلب القوة البدسية أك الرشاقة تنبأ هبا 20،%1،%9) SDSكالبحثي يف 
لتوايل(كا١تهارات اٞتمالية تنبأ هبا إ٬تابيا بعد الفٍت من مقياس % على ا3%،20بعد الواقعي كسلبا بعد الفٍت)

% من التباين(.كما أظهرتو ستائج الدراسة أيضا كجود فركؽ بُت اٞتنسُت يف االستجابة 19البحث ا١توجو ذاتيا)
تسجيل كًب  لعينتُت مستقلتُت Tكاختبار على ا١تقياسُت باعتماد ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية 

درجات مرتفعة لدل اإلساث يف الكفاءة الذاتية ا٠تاصة بعامل ا١تهارات اللفظية كالتعامل مع اآلخرين بعك  
الذكور درجاهتم كاست مرتفعة يف عامل القوة البدسية،كما أظهرت اإلساث ٪تطا ٦تاثبل يف مقياس البحث ا١توجو 

ية كالتقليدية كدرجات منخفضة يف اجملاؿ الفٍت ذاتيا حيث ًب تسجيل أعلى الدرجات يف اجملاالت االجتماع
-كالعك  بالنسبة للذكور فقد سجلوا درجات مرتفعة يف اجملاالت الواقعية كأقل درجة كاست يف اجملاؿ البحثي

,1999 ,p :145-156) Fiikts 5taieRh coilirkoikslais(. 

( بعنواف مطابقة ٪توذج ىوالسد 2007) Othersc Ping Deng -mke دراسة قاـ هبا كل من  1-2-4
(RIASECللمهن التابعة للواليات ا١تتحدة )،  ا٢تدؼ منها التحقق من ٚتلة ا١تهن اليت ًب ٖتديدىا من قبل

% من القوة العاملة كسوؽ العمل األمريكي،مشلت عينة 85كزارة العمل األمريكية على أهنا ٘تثل ما يقرب 
 572ذكور ك 266طالبا ) 838الوظيفي البال  عددىم  بقسم التطويرالدراسة طبلب اٞتامعة ا١تسجلُت 

% مل ٭تددكا 1.8% قوقازيُت،68.1% إفريقيُت،16.6% إسباسيُت،6.8% من أصل أسيوم،6.6إساث( 
%طبلب دراسات 15،1% طبلب السنة الثاسية،30.2% طبلب جدد،28.9جنسيتهم موزعُت على 

% 50.6اٞتامعي، ًب اختيار التخصصات التالية لبللتحاؽ هبا %من الطبلب مل ٭تددكا استساهبم 1.1عليا،
%مل 2.5%من الطبلب ا١تًتددين،21.5%علـو كىندسة،10.2% ٕتارة،15.2علـو اجتماعية كسلوكية،

مقياس ا١تيوؿ على  يف ذلك (،ًب االعتمادSD=2.04)19.78٭تددكا ٗتصصهم.معدؿ سن ا١تشاركُت 
ق فيما إذا كاست أ٪تاط ا١تيوؿ متماثلة لدل كبل اٞتنسُت كما ًب ٢توالسد، كقد عمدت الدراسة إىل التحق

الكشف عن مصفوفة االرتباطات بُت أبعاد ا١تقياس )العبلقات بُت األبعاد اجملاكرة أقول من العبلقات بُت 
، كمطابقة 83%مهنة بنسبة 84مهنة من أصل  70األبعاد البديلة أك ا١تتضادة( كقد أظهرت النتائج مطابقة 

(، من جهة A=08( )S=04( )E=07( )C=09) R=10((I=11)هنة مع رموز ىوالسد )م 49
أخرل بينت النتائج أف استجابة الذكور مثلت أعلى درجة على بعد الواقعي يف حُت درجات اإلساث كاست 

كقد  مرتفعة على البعد االجتماعي. كما ًب ٖتليل العبلقات بُت أبعاد النموذج كفقا للتحليل ا١تتعدد األبعاد
أظهرت النتائج ارتباطات قوية بُت ا١تيل االجتماعي كا١تقاكالٌب كعك  ذلك بالنسبة للبحثي كاالجتماعي. كما 
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أكضحتو النتائج أيضا أف ا١تهن اليت ٭تتويها مقياس ىوالسد ليست كافية لتمثيل ٣تموعة كاملة من ا١تهن يف 
كالتنشئة االجتماعية دكر يف تكوين ميل الفرد، كلكن  الواليات ا١تتحدة األمريكية كأف ١تستول األداء يف العمل

 .   )c  Ping Deng -mkeمع ىذا ال ٯتكن إسكار أ٫تية اعتماد ٪توذج ىوالسد يف التخطيط الًتبوم كا١تهٍت

 Others, 2007,p: 5-20) 

ا٢تدؼ منها استقصاء أثر برسا٣تُت إرشاديُت يستنداف لنظرييت ىوالسد  (2011دراسة العزيزم) 1-2-5
مكوسة كقد أجريت الدراسة على عينة  ،كسوبر يف ٖتسُت مستول اٗتاذ القرار ا١تهٍت لطبلب التعليم األساسي

( 1ب ك٣تموعة ضابطة باستخداـ مقياس كرايت  الصورة)ُتٕتريبيت عتُتطالبا ًب توزيعهم عشوائيا جملمو  72من 
(، كما قاـ الباحث بتصميم الربسا٣تُت اإلرشاديُت 1986الٗتاذ القرار ا١تهٍت الذم طوره  إىل العربية جراكف)

كحسب ما توصلت إليو ستائج الدراسة أسو توجد  .استنادا إىل سظرية ىوالسد للميوؿ كسظرية سوبر كإطار مرجعي
ل اٗتاذ القرار ا١تهٍت بُت أداء اجملموعة التجريبية يف ٖتسُت مستو  0.05فركؽ دالة إحصائيا عند مستول داللة 

كالضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية كىذا يعٍت كجود أثر فعاؿ للربسامج اإلرشادم ا١تستند إىل سظرية ىوالسد 
حيث أعطى الربسامج فرصة للطبلب الكتشاؼ ميو٢تم كٝتاهتم الشخصية كاليت على أساسها  ا١تيوؿحوؿ أ٪تاط 

ٖتديد التخصصات ا١تناسبة ٢تم،كما أشارت ستائج الدراسة إىل كجود فركؽ دالة إحصائيا عند  نوا من٘تك  
بوا على الربسامج اإلرشادم يف ٖتسُت مستول اٗتاذ القرار ا١تهٍت بُت أداء الطلبة الذين در   0.05مستول داللة 

اسية كالضابطة كاف أفضل عند تدريبهم على أداء اجملموعتُت التجريبية الث أف   إال ا١تبٍت كفقا لنظرية ىوالسد كسوبر
الربسامج اإلرشادم الذم يستند إىل سظرية ىوالسد يف حُت أف أداء الطلبة يف اجملموعة التجريبية الثاسية كالذين 

بوا على الربسامج اإلرشادم ا١تستند على سظرية سوبر كاف أفضل من أداء اجملموعة الضابطة يف ٖتسُت در  
ر ا١تهٍت كىذا يشَت إىل فعالية النموذجُت ا١تستخدمُت يف إكساب الطلبة مهارة اٗتاذ القرار مستول اٗتاذ القرا

كيف سف  الوقت أظهر النموذج ا١تقًتح كفقا لنظرية ىوالسد فعالية أكثر من النموذج اآلخر كالنتائج  ،ا١تهٍت
 ًتبوية كا١تهنيةيف مساعدة األفراد على ٖتديد توجهاهتم الأكدت مدل صدؽ مبادئ ىذه النظرية 

 .(115-81،ص:2011)العزيزم،

إىل معرفة تأثَت ا١تواد  Othersc Dileii mtliS 2013 كىدفت دراسة قاـ هبا كل من  1-2-6
على ا١تستخدمُت مع تقييم ا٠تيارات الوظيفية ا١تتاحة  aDaالتفسَتية اليت ٭تتويها مقياس البحث ا١توجو ذاتيا 

تكوست . ،كٮتتصر ىدؼ الدراسة يف عبارة أست كمسارؾ ا١تهٍتا١تتحصل عليهاسيعها ضمن النتائج ٢تم كتو 
ا١تهنية كمعرفة ا١تزيد  خياراهتمطالبا ملتحقُت بقسمي الدكرة ا١تهنية هبدؼ استكشاؼ  51عينة الدراسة من 
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( S()1.16=SD= 21.14سنة ) 26-18اٗتاذ القرار ا١تهٍت،تراكحت أعمار ا١تشاركُت مابُت  كيفية  عن
% من أصل 9.8% من أصل إفريقي كأمريكي/31.4% من أصل قوقازم/52.9عت على توز 

% 2% طبلب السنة الثاسية جامعي،15.7% من أصل أسيوم، 2% من بلداف ٥تتلفة/3.9إسباٍل،التيٍت/
تراكحت قيمة صدؽ اتساقو  c "1994"اتيا الشكل ذمن ا١تبتدئُت.ًب االعتماد على مقياس البحث ا١توجو 

كًب حسابو كفقا  0.94-0.90الداخلي تراكح بُت  التجاس كمعامل ثبات  039-0.32ُت الداخلي ماب
( كما ًب االعتماد على  0.89-0.76)بُت  بلغت قيمة الثبات بإعادة التطبيق يف حُتRc-١02تعامل  

كىو تابع ١تقياس ىوالسد بعد االستجابة عليو يتكوف YourCarieerAndYouكتيب أست كمسارؾ ا١تهٍت 
سبع صفحات ٖتتوم على أكصاؼ للرموز ا١تهنية كيقدـ اقًتاحات للتخطيط ا١تهٍت.كقد كشفت النتائج أف من 

(  =51الدراسة كاجهت العديد من الصعوبات منها عدـ إمكاسية تعميم ىذه النتائج لصغر حجم العينة )
ا أشارت الدراسة إىل أف %،أيض64على باقي األ٪تاط األخرل بنسبة  قاكالٌبكىيمنة النمطُت االجتماعي كا١ت

دقيقة كىو أمر ٬تب  20دقيقة با٨تراؼ معيارم يقرب  90-5الوقت ا١تستغرؽ يف االستجابة قد تراكح بُت 
 aDaدقيقة،كلكن مع ىذا استطاعت مواد تفسَت  45-35مراجعتو يف مقابل الوقت احملدد لو لئلجابة كىو 

ضركرة القياـ با١تزيد من الدراسات لفحص فعالية ىذه من توسيع ا٠تيارات ا١تهنية للطبلب كأكصت الدراسة ب
 Others  ,cmtliSDileii س ىوالسد مقياا١تواد التفسَتية كتطويرىا تبعا ١تا يتضمنو  

2013, p: 68-71) 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
ليت ًب ا١تيوؿ عرضها اسقسمت إىل شقُت،دراسات تناكلت ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس  الدراسات ا

ا١تتغَتات  كأحدكالبيئات ا١تهنية  ٢توالسد يف بيئات ٥تتلفة،كأخرل تناكلت ٪توذج ىوالسد للميوؿ  كاالىتمامات
مستندين يف ذلك على االفًتاضات اليت اسطلقت منها النظرية  ،الرئيسية ا١تعتمدة يف تفسَت فرضيات الدراسة

يف التنبؤ بكفاءة ا٠تيارات ا١تتوقعة لدل  تماماتا١تيوؿ كاالىيف تفسَت ستائجهم،كالبحث يف قدرة مقياس 
القرار ا١تهٍت أك  اٗتاذت بأ٫تية ا١تيوؿ يف عملية كاألىم من ذلك أف معظم الدراسات أقر   ،ا١تبحوثُت يف ا١تستقبل

الًتبوم كقدرهتا على مساعدة الطالب يف ٖتديد تصور إ٬تايب ١تستقبلو كىو ما كشفتو دراسة 
Feehancoikslais nJJJ ،ىناؾ دراسات حاكلت البحث يف ا١تواد اليت ٭تتويها  كاست  إضافة لذلك

مقياس البحث ا١توجو ذاتيا ٢توالسد كتأثَتىا على ا١تستخدمُت ٢تا كتقييم ا٠تيارات ا١تتاحة ٢تم ضمن اقًتاحات 
.كأىم ما ركزت عليو ىذه الدراسات أيضا 02n2 iakiilciermtliSDilةا١تهنية كما يف دراس ىوالسد
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لفرد كدراسة االختبلفات يف ذلك بُت اٞتنسُت كمدل ميوؿ االتحقق من مطابقة أ٪تاط الشخصية مع  ىو
 اسسجاـ ا١تيل مع التخصص الدراسي. 

٢توالسد قابل لئلجراء على  كاالىتماماتكما ًب مبلحظتو يف ٥تتلف الدراسات اليت ًب عرضها أف مقياس ا١تيوؿ 
كما ًب استخداـ طرؽ كأساليب إحصائية ،حلة ا١تتوسطة من التعليمعينات من فئات ٥تتلفة ابتداء من ا١تر 

متعددة حسب ىدؼ كاستخدامات الدراسة،كًب التحقق من ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس بطرؽ ٥تتلفة 
 liss( كدراسة )2014كآخركف عاـ   Dina Guglielmiكلكن أ٫تها كاست الدراسة اليت أجراىا كل من )

terehsiB  ًب فيها اعتماد الصدؽ العاملي التوكيدم لتقدير جودة مطابقة البياسات 2013كآخركف عاـ )
التطابق لفحص فرضية االستظاـ ا٢تندسي كتساكم أك تضاد األقطاب يف  شرطللنموذج ا١تفًتض مع مراعاة 

العديد من كقد كشفت  كأ٪تاط ا١تيوؿالشخصية ٝتات البناء السداسي ٢توالسد.كما ًب اختبار قوة العبلقة بُت 
ضحت ستائج كما أك ،الشخصية من قوية إىل ضعيفة ٝتاتكجود عبلقات متعددة بُت ا١تيوؿ ك عن  اتدراسال

لطبلب مع التخصص الدراسي الذم يوافقها كىذا ٖتقيقا ١تبدأ التطابق الذم أشار ايوؿ مالدراسات اسسجاـ 
كتشابو يف ا١تيوؿ حسب متغَت اٞتن  فهناؾ بيئات تباين عن كجود  كًب الكشف أيضا إليو ىوالسد يف سظريتو،

مهنية سيطر فيها الذكور على اإلساث،يف حُت ىناؾ دراسات تقوؿ بعدـ كجود فركؽ بُت الذكور كاإلساث 
كأصبح ىناؾ تساكم الفرص الوظيفية يف ٥تتلف البيئات ا١تهنية ا١تتاحة.كحسب ما توصلت إليو الدراسات اليت 

ا١تقياس أظهر صبلحية كثقة يف استخدامو بداية من البيئة األصلية إىل البيئات اليت   أف   ًب عرضها ٯتكن أف سقوؿ
يساعد الطلبة يف ٖتديد  حككىو ما يعطي ألصحاب اٞتهات ا١تختصة فرصة يف اعتماده كم، ف عليهاي  ك

منها يف  يف مراحل مبكرة كاالستفادة ٢تمتصور عن ا١تهن احملتمل العمل فيها مستقببل كالتعرؼ عن ميو 
كفق االقًتاحات ا١تتاحة ٢تم.كما أكصت بو العديد من الدراسات ضركرة توسيع ٣تاؿ  كالًتبوم التخطيط ا١تهٍت

سيتم اعتماده يف الدراسة اٟتالية من خبلؿ الكشف  ا كتطويرىا كىو ماذاتي فحص مواد مقياس البحث ا١توجو
زائرية كتوفَت مقياس ٯتكن االعتماد عليو من طرؼ عن ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس على عينة من البيئة اٞت

، منطلقُت من ككيفية ترٚتتها لفرض كظيفية مناسبة نفسيةال همصائصٓتا١تؤسسات ا١تعنية يف تعريف الطلبة 
 الطرح التايل:

 إشكالية الدراسة: -2

 ا عن اجملاالتنهفكرة اعتماد اختبارات أك مقايي  سفسية راجعة لبيئات معينة ٗتتلف كلية أك يف جزء م إف  
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اليت يراد أف  ١تكوسات البيئةمغايرة بيئة خاصة إذا استوردت من  ،ا١تختلفة للبيئة أك الظاىرة موضع البحث
بذلك لبيئة ا١تراد قياس الظاىرة عليها ك ٠تصائص ا،ٕتعل من الضركرم التحقق من مدل مبلءمتها يستخدـ فيها

 ٢تا سيكومًتمالتطوير اليت توصلنا لغرض التفرض على الباحث القياـ ٔتجموعة من اإلجراءات ا١تنهجية فهي 
صلنا عليها من عمليات القياس هبذه ٖت)الصدؽ كالثبات( ْتيث سستطيع أف سقوؿ بأف النتائج اليت 

تدعم التفسَتات كالقرارات ا١تراد اٗتاذىا لتحقيق أىداؼ معينة،كٗتدـ بدقة تتوفر على دالئل قوية  ،االختبارات
 مصاحل الفئات كا١تيادين ا١تستهدفة.       

)الصدؽ كالثبات( ١تقياس  من ىنا جاءت فكرة الدراسة اٟتالية كا١تتمثلة يف استخراج ا٠تصائص السيكومًتية
حيث اسطلقنا من اإلشكالية  ،ٟتا على البيئة اٞتزائريةصا استخداموىوالسد ليصبح ٞتوف  كاالىتماماتا١تيوؿ 

من  ٔتؤشرات صدؽ كثبات مقبولة بعد تطبيقو على عينة كاالىتماماتالتالية: ىل يتمتع مقياس ىوالسد للميوؿ 
 ؟البيئة اٞتزائرية

 كينبثق عن التساؤؿ العاـ ٣تموعة من التساؤالت الفرعية كىي:

العينة أك ىل تتمتع البنية العاملية ا٢ترمية للميوؿ عند والسد مع بياسات ما مدل مطابقة النموذج النظرم ٢ت-
 ىوالسد على مؤشرات مطابقة جيدة؟

 التقارب/جاكريف التعبَت عن خصائصو)مؤشر الت (RIASEC)ماىي قدرة النموذج السداسي ٢توالسد -
 (؟التضادكالتباعد/

 كمستغاًل كسيدم بلعباس؟يف كل من كالية تلمساف السائد  ٪تط ا١تيلما ىو  -

 ٢توالسد؟ أ٪تاط ا١تيوؿيف االستجابة علىىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور كاإلساث  -

/جذع كلغات أجنبية )جذع مشًتؾ آداببُت تبلميذ التخصصُت ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية  -
 ؟ للميوؿ(ىوالسد  ن مقياسيف توجهاهتم ٨تو ا١تهن )بعد ا١تهن ممشًتؾ علـو كتكنولوجيا( 

 ؟ مقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٞتوف ىوالسدر درجات عينة الدراسة على ما ىي ا١تعايَت اليت تفس   -

 فرضيات الدراسة: -3
ستائج الدراسات السابقة كاليت ًب فيها الكشف عن ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ ٞتوف اسطبلقا من 

بعنواف  2007ىوالسد على بيئات عربية كأخرل أجنبية، كبالًتكيز على الدراسة اليت قاـ هبا ا١تسعودم عاـ 
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يئة السعودية كوهنا بيئة تشًتؾ مع ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ ٢توالسد على طلبة ا١ترحلة الثاسوية يف الب
كآخركف  Sarah Poitrasالبيئة اٞتزائرية يف خصائصها العربية، أيضا يف سف  السياؽ، دراسة قامت هبا 

كلكن على بيئة فرسسية كىي بيئة تتقاطع ثقافتها مع ثقافة ٣تتمعنا.كقد أثبتت كلتا الدراستُت  2011عاـ 
مقياس ا١تيوؿ ٞتوف ىوالسد أك كما يسمى مقياس البحث ا١توجو ذاتيا  كبطرؽ كأساليب إحصائية ٥تتلفة ٘تت ع

 ٔتؤشرات صدؽ كثبات مقبولة، كعليو ًب اعتماد الصياغة التالية: 

٢توالسد ٓتصائص سيكومًتية مقبولة بعد تطبيقو على  كاالىتماماتيتمتع مقياس ا١تيوؿ  الفرضية األساسية:
 عينة من تبلميذ السنة أكىل ثاسوم بوالية تلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس.

 الفرضيات الجزئية:

 استطاعت بياسات عينة الدراسة أف توظ ف فيها كافة ا١تعلومات اليت ٭تتوم عليها النموذج. -

 .التضاد(كالتباعد/ التقارب/جاكرالت)ائصو كافًتاضاتو ٪توذج ىوالسد قادر على التعبَت عن خص-

 لكل من كالية تلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس ٪تط ميل رئيسي حددتو قيم كثقافة أفرادىا.-

 الدراسي. ميوؿ كاىتمامات التبلميذ ٗتتلف باختبلؼ اٞتن  كالتخصص-

ديد موقع الفرد ضمن ٣تموعتو قوم( من خبل٢تا ٯتكن ٖت-متوسط-يوجد ثبلث مستويات معيارية )ضعيف-
 كذلك حسب درجة ميلو لنمط معُت.

 أىمية الدراسة: -4
تربز أ٫تية الدراسة الراىنة كوهنا من الدراسات ا١تيداسية اليت هتدؼ إىل التحقق من مدل صبلحية أداة مهمة من 

 أ٫تيتها يف اٞتواسب اآلتية: القياس، تظهرأدكات 

كما   تبلميذمقبولة من الصبلحية ٯتكن استخدامو يف قياس ميوؿ كاىتمامات التوفَت مقياس يتمتع بدرجات -
يف ٖتقيق مشركعهم ا١تهٍت هبم أسو يساعد ا١تستشارين الًتبويُت بدرجة كبَتة يف التعرؼ على ا١تعلومات ا٠تاصة 

 أك ا١تدرسي.        

بوية كاٞتامعات كما ٯتكن االستفادة ٮتدـ ىذا ا١تقياس ا١تتخصصُت يف مراكز القياس ا١تلحقة با١تؤسسات الًت -
 ت.القدرات كالكفاءاك  ا١تيوؿ منو يف الشركات كا١تؤسسات االقتصادية عند توظيف عمبلئها حسب
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 ٢توالسد سوؼ يعطي للتلميذ مساحة كبَتة ٘تثل ٥تتلف ٝتات كاالىتماماتكمقياس ا١تيوؿ   أداة قياستوفَت -
 بالقياـ بو باعتبار ميوؿ الفرد ىو عامل مساىم لنجاحو كا١تنطلق الذمشخصيتو كاليت يرل أهنا توافق ما يرغب 

 .إىل جاسب ٖتصيلو الدراسي ٬تب أف يؤخذ بو يف ا١تؤسسات التعليمية كا١تهنية

استجابة التلميذ على ا١تقياس سوؼ تعرفو على بيئات ٥تتلفة تتطابق أك تتشارؾ مع ٪تط شخصيتو من -
 .ُتعليمي كا١تهٍت ا١تناسب لو كالذم ٭تقق لو الرضا كالنجاح ا١تهنيخبل٢تا ٯتكن أف ٭تدد ا١تسار الت

 :أىداف الدراسة -5

 تسعى الدراسة اٟتالية إىل ٖتقيق ٚتلة من األىداؼ ىي:

 ستخداـ٢توالسد كالتأكد من مدل مبلءمتو لبل كاالىتماماتاستخراج ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ -
 على عينة من البيئة اٞتزائرية)تلمساف/مستغاًل/سيدم بلعباس(.

مدل مطابقة افًتاضات كمكوسات النموذج النظرم ٢توالسد مع البياسات اليت ًب اشتقاقها من ٣تتمع اختبار -
 الدراسة.

ف التطابق التعرؼ على العبلقة بُت أ٪تاط ا١تيوؿ عند ىوالسد كالقدرات ا١توافقة ٢تا يف ا٠تصائص على أساس أ-
 بُت ا١تيل كالقدرة ٬تعل الفرد قادرا على ٖتقيق أفضل أداء.

اشتقاؽ مئينيات كمعاير تفسر على ضوئها الدرجات ا٠تاـ كٖتديد مستويات يتم اٟتكم هبا عن مدل -
 امتبلؾ أفراد العينة للصفة ٤تل القياس. 

 تحديد المفاىيم اإلجرائية للدراسة: -6

متغَتات  ضبطٖتتوم الدراسة على ٣تموعة من ا١تفاىيم ا١تهمة اليت ال بد من تعريفها إجرائيا حىت ستمكن من 
 البحث كبذلك ستحصل على معرفة أمشل كأكضح:

 الخصائص السيكومترية:  6-1

ًتبوية ك٫تا يشَت مفهـو ا٠تصائص السيكومًتية إىل مفهومُت أساسُت يتعلقاف باالختبارات كا١تقايي  النفسية كال
هندؼ فيهما كىو ما  ، كجودة االختبار أك ا١تقياس مرىوسة ٔتدل توفر ىذه ا٠تصائصاتثبات كصدؽ االختبار 
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 كاالىتمامات ٢توالسديف دراستنا ىذه استخراج مؤشرات صدؽ كحساب درجات ثبات مقياس ا١تيوؿ  لتحقيقو
 كسوجزىا كاآلٌب: 

 الصدق:6-1-1

قراءة كبقدرتو على  ،بقدرتو على ٖتقيق الغرض أك الوظيفة اليت كضع من أجلهاإف االختبار الصادؽ يقاس 
كيف . اٗتاذىاكمبلءمة التفسَت لؤلطر النظرية كالبياسات كالقرارات ا١تراد تفسَتا كامبل،  رختباتفسَت درجات االك 

تصُت لتحديد  ًب اعتماد صدؽ احملتول من خبلؿ عرض مفردات ا١تقياس على ٣تموعة من ا٠ترباء ا١تخ ذلك
قدرهتا على قياس ك٘تثيل ٚتيع كحداهتهذا من جهة، من جهة أخرل ًب االعتماد على صدؽ احملك التبلزمي 
باستخداـ ٤تكُت مفردين كل منهما يشًتؾ يف قياس السمة سفسها باعتبار أف االرتباط بُت ا١تعيار كأداة القياس 

صدؽ البنائي كيرتبط ىذا النوع من الصدؽ ال باإلضافة إىلىو مؤشر يدؿ على توفر الصدؽ من عدمو، 
 لتحليلا استخداـكما ًب ،الدرجة الكليةالبنود كاألبعاد اليت تندرج ضمنها ك بُت  بي نة االرتباطاتبالتحقق من 

 .  اليت ٭تتويها البياسات الفعلية  ٚتلةالعاملي التوكيدم لتقييم قدرة النموذج السداسي ٢توالسد يف التعبَت عن 

 الثبات:6-1-2

كمدل خلوىا من األخطاء قياس كدقة ىذه النتائج ليعرؼ الثبات إجرائيا بأسو درجة اتساؽ كاستقرار ستائج ا
 أك التجاس  طريقة إعادة التطبيق كطريقة االتساؽال٢تذا ًب اعتماد الثبات كفق اليت تشوب عملية القياس،

 .20 الصيغة الداخلي باستخداـ معادلة كيودرريشاردسوف

 الميول واالىتمامات:  6-2

 فيو ٝتات تشابوتأك كتتطابق سشاط ما ْتيث ٭توز على استباىو، ٨تو ىي ا٧تذاب الفرد فكريا كسلوكيا 
 كتتحدد ىذه ا١تيوؿ من خبلؿ استجابة عينة .كالكفاءةالرضا  ك٭تقق بو شخصيتو مع خصائص ىذا النشاط

 كٯتكن ٖتديدىا كما ستتضمنها الدراسة كاآلٌب:  ،الدراسة على مقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٢توالسد

أصحاب ىذا النمط ٯتيلوف إىل األعماؿ ا١تادية اٟتسية كيفضلوف :)البيئة اليدوية الصناعية( لميول الواقعيةا
كوف تالتعامل معها كاآلالت كاألدكات كالنباتات، ٬تتنبوف ا١تواقف اليت تتطلب التعامل مع اآلخرين كهبذا 

 عضليةدرجوف ٖتت ىذا النمط ٯتتلكوف مهارات كقدرات نكاألفراد الذين ي ،اجتماعية ضعيفةلديهم عبلقات 
 عالية كالقدرة ا١تيكاسيكية.
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 :يفضل أصحاب ىذا النمط األعماؿ اليت تتطلب ٣تهودا عقليا)البيئة العلمية االستقصائية( الميول البحثية
 ككل مالو عبلقة ،لنظريات كاٟتقائق كٖتليلها كتفسَتىاكبإ٬تاد ا ،كيستمتعوف ْتل ا١تشكبلت الرياضية كالعلمية

 بالبحث العلمي.

كيفضلوف النشاطات اليت  ،: أصحاب ىذا النمط ٯتتلكوف قدرات فنية إبداعية)البيئة الفنية( الميول الفنية
 تستحوذ على تعبَتىم الشخصي كالرسم كا١توسيقى كالرقص.

أصحاب ىذا النمط إىل األعماؿ اليت تربز مهاراهتم االجتماعية  :ٯتيل)البيئة االجتماعية( الميول االجتماعية
كيتميزكف ْتبهم ١تساعدة الناس كتقدَل خدمات يف شىت اجملاالت كالتدري  كا٠تدمات اإلرشادية كا١تساعدات 

 ا١تادية كا١تعنوية.

قيادية كالبيع عماؿ ال:ٯتيل أصحاب ىذا النمط إىل ٦تارسة األللمقاوالتية )البيئة القيادية االقناعية(الميول 
كفرض أسفسهم على اآلخرين كالسيطرة عليهم كيفضلوف العمل با١تشاريع اليت تستهدؼ كالشراء كالتسويق 

 ٖتقيق الربح كالنجاح.

:يفضل أصحاب ىذا النمط التعامل مع األكراؽ كا١تلفات )البيئة المكتبية المحافظة(  الميول التقليدية
ىم أشخاص سظاميوف يتقيدكف بالقواسُت كالقواعد كاألسظمة ك٧تدىم يف  ،يةبطريقة منتظمة ك٤تددة كتقليد

 أعماؿ السكرتارية كاألرشيف كاألعماؿ اٟتسابية.      

 حدود الدراسة: -7

 ٯتكن ضبط حدكد الدراسة اٟتالية فيما يلي:

أجريت الدراسة اٟتالية يف فصليها النظرم كالتطبيقي خبلؿ الفًتة ا١تمتدة للسنة اٞتامعية بُت  اإلطار الزماني:
مع التأكيد بأف تطبيق الدراسة ميداسيا كاف ابتداء من الفصل الثاٍل للسنة الدراسية  2014-2018
2016-2017 . 

ىل ثاسوم)أديب كعلمي(يف كل من كالية ًب إجراء الدراسة على التبلميذ ا١تسجلُت يف السنة أك  اإلطار المكاني:
 تلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس.
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 تمهيد.

 المبحث األول: الخصائص السيكومترية.

 .المطلب األول: الصدق

 مفهـو الصدؽ.-1        

 خصائص الصدؽ.-2

 طرؽ كأساليب التحقق من صدؽ االختبار.-3

 العوامل ا١تؤثرة يف الصدؽ.-4

 عبلقة صدؽ االختبار بثباتو.-5

 المطلب الثاني: الثبات.

 مفهـو الثبات.-1

 العوامل ا١تؤثرة يف الثبات.-2

 خصائص الثبات.-3

 الثبات.طرؽ تقدير معامل -4

 .تفسَت معامل الثبات يف ضوء الدرجة اٟتقيقية كأخطاء القياس الغَت منتظمة-5

خالصة.
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 :تمهيد

سنتناكؿ يف ىذا الفصل األطر النظرية ا١تعتمدة كمتغَتات رئيسية يف الدراسة ذلك باعتبارىا دكافع تساعد يف  
تكوين تصور شامل عما ٯتكن أف تتناكلو الدراسة بالبحث يف ضوء األىداؼ احملددة ٢تا، كعليو سنتطرؽ 

هومُت ككيفية تفسَت٫تا كالعوامل ا١تؤثرة ١تفهومي الصدؽ كالثبات كسنتناكؿ الطرؽ ا١تختلفة لتقدير كل من ا١تف
واسبو ّتيف كليهما كعبلقة كل منهما باآلخر،كما سنتطرؽ ١تتغَت ا١تيوؿ كاالىتمامات كما عرب عنو ىوالسد 

 ا١تختلفة. 

 المبحث األول: الخصائص السيكومترية.

ت ا١تتحصل عليها يف تغطيتها تعتمد دقة صنع القرار يف أم ٣تاؿ من اجملاالت اإلسساسية على مدل قدرة البياسا
للمتغَتات اليت يتكوف منها اجملاؿ موضع البحث، كعادة ما تتكوف ىذه البياسات ستيجة األداء على أدكات 
القياس أك أساليب التقييم ا١تختلفة،كعند استخداـ البياسات يف صنع القرار علينا أف سعرؼ شيئا عن جودهتا إذ 

رة كموضوعية ألف ذلك يساعد يف أف تكوف االستنتاجات اليت سشتقها من ٬تب أف تكوف البياسات ثابتة،مستق
(.فاالختبار اٞتيد يتصف بعدد ال بأس بو من ا١تعايَت 228،ص:2004تلك البياسات صادقة )موسى النبهاف،

ر اليت ٖتدد صبلحيتو لبلستخداـ،حيث تعد ىذه ا١تعايَت ٔتثابة السمات األساسية الرتباطها بنوع كأ٫تية القرا
الذم سيتم اٗتاذه لتحقيق أىداؼ معينة .كيف كل ىذه اٟتاالت ال ٯتكننا أف سد عي أف النتائج اليت ٨تصل 
عليها من عمليات القياس هبذه االختبارات تتضمن ما أردسا قياسو بدقة مامل تتوافر لدينا دالئل قوية تؤكد 

 (.237،ص:2007صحة قياسنا )صفوت فرج،

األدكات ينبغي أف تتميز باالتساؽ كال تتغَت تغَتا جوىريا من تطبيق إىل آخر فالدرجات ا١تستمدة من ىذه 
(،كما 90،ص:1994على الفرد سفسو ما دامت الظركؼ مل تتغَت تغَتا ملحوظا )عبد اهلل سليماف إبراىيم،

رات صائبة ينبغي أف سطمئن إىل أف أداة القياس تقي  بالفعل السمة احملددة لكي سفيد من ستائجها يف اٗتاذ قرا
تتعلق بالفرد أك اٞتماعة. ك٢تذا البد من القوؿ بأف ىناؾ صفات أساسية ٘تثل ا١تبلمح ا٢تامة للحكم على 

( ك٫تا ثبات درجات االختبار 93،ص: 2011االختبار بأسو جيد كيفي بأغراض البحث )إٯتاف أبو غربية،
cisetteseaSeilaكصدؽ االختبارereaSeilalts ا١تفهومُت؟فماذا سقصد بكبل 
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 ytidilaVالمطلب األول:الصدق
ما يفًتض معد االختبار أسو يفتقد األدلة الواضحة لكي يقنع اآلخرين أف اختباره يقي  ما يهدؼ  عادة

لقياسو،كمن ىذا ا١تنطلق يبدأ يف إعداد كٚتع األدلة اليت تثبت صدؽ اختباره )صدؽ اإلدعاء أسو يقي  خاصية 
بُت األداء على االختبار كبُت  أك ٝتة معينة( كيف األساس هتتم كل اإلجراءات اليت ٖتدد الصدؽ بالعبلقات

حقائق أخرل مستقلة تعرب عن خصائص السلوؾ موضع االىتماـ )بركات ٛتزة 
(.كهبذا ا١تعٌت يعد الصدؽ أحد ا١تؤشرات السيكومًتية اليت تدؿ على جودة 85،ص:2008حسن،

رات يف درجات االختبار،فاالختبار اٞتيد ىو الذم يقي  السمة اليت يهدؼ إىل قياسها، كٗتتلف االختبا
 (.276،ص:2006صدقها تبعا القًتاهبا أك ابتعادىا من تقدير تلك السمة )فاركؽ السيد عثماف،

كعندما ستحدث عن صدؽ أداة القياس فإسنا سشَت بذلك إىل أداة فاعلة كصاٟتة لتحقيق أىداؼ معينة ترتبط 
كلي   ف الصدؽ مفهـو سسيبٔتحتول أك سلوؾ معُت كموجهة إىل فئة معينة من األشخاص،كىذا يفيد بأ

مطلق إذ ال ٬توز القوؿ بأف اختبار ما صادؽ لتحقيق كل األىداؼ كيفي بكل األغراض كيستخدـ على كافة 
ا١تستهدفُت كا١تعنيُت، من جهة ثاسية فإف الصدؽ ال يرتبط بأداة القياس ذاهتا بل بطريقة تفسَت الدرجات 

تبار يف القدرة العددية مثبل يف أكثر من ٣تاؿ كأف تستخدـ ا١تستخرجة من تك األداة، فقد يتم استخداـ اخ
النتائج على ىذا االختبار يف تشخيص قدرات أشخاص معينُت أك يف التنبؤ ٔتستول أداء ٣تموعة من ا١تتقدمُت 
لشغل كضيفة ما،كاختبار القدرة العددية الصادؽ يزكدسا بدرجات ٯتكن استخدامها لتصنيف األفراد حسب 

 دية فعبل.قدرهتم العد

من ىنا يتضح أف صدؽ أداة القياس يأخذ تنوعا يف ا١تعاٍل بناء على الغرض الذم يبٌت من أجلو يف كل مرة 
ألسو عند اٟتديث عن صدؽ أداة القياس يتجو االىتماـ حتما ٨تو صبلحية تلك األداة يف ٖتقيق غرض معُت 

عدد من أخصائيي القياس النفسي كالًتبوم أك أغراض معينة كلي  ٨تو األداة سفسها.كيف سف  السياؽ يرل 
أف الصدؽ ىو ٣تموعة األدلة اليت سسًتشد هبا للتحقق من كجود مؤشر الصدؽ كمن درجتو )موسى 

 (.272،ص:2004النبهاف،
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 :مفهوم الصدق-1

لعل أبسط تعريفات الصدؽ ا١تباشرة ىو أف يقي  االختبار فعليا ما كضع من أجلو )مرَل 
أك أف يتناكؿ العبلقة األساسية بُت السمة كاالختبار الذم يهدؼ إىل قياسها  (194،ص:2009السيد،

( كيعد الصدؽ أكثر ا٠تصائص السيكومًتية أ٫تية الرتباطو باألىداؼ ا١تتوقعة 23،ص:1996)فيصل عباس،
أم  ٖتقيقها من أداة القياس ككذلك بنوع كأ٫تية القرار الذم سيتم اٗتاذه تبعا لذلك، كتبدأ إجراءات صدؽ

أداة منذ مراحل بناء تلك األداة، إذ يتم الوصوؿ إىل صدؽ االختبار كمفهـو شامل  من خبلؿ فحص كل 
 (.          20،ص:2014خطوة من خطوات البناء لذلك االختبار )حساٍل إٝتاعيل،

كلكن على الرغم من كضوح كبساطة كصحة ىذه التعريفات إال أهنا ال توفر فهما كاضحا لطبيعة 
، فلكي سكوف على ثقة من أف االختبار يقي  ما أعد لقياسو ال بد من ارتباطو ببعض احملكات ا١تستقلة ا١تفه ـو

تعريفو فيذكر أف الصدؽ ىو ارتباط االختبار ببعض احملكات ٤تددا (nJP2Iqsehlis)كىنا يبدأ جولكسوف
لصدؽ، كيتفق ىذا بذلك أف االرتباط ٔتحك خارجي يف صورة معامل إحصائي ىو ما يعد مؤشرا على ا

التعريف إىل حد كبَت مع ما يذىب إليو جيلفورد من أف الصدؽ يوصف بتعبَتات االرتباط بُت االختبار 
 كبعض مقايي  أك ٤تكات األداء.

إذا ٘تعنا يف ىذه التعريفات ٧تدىا تقـو على مسلمة رئيسية مفادىا أف احملك ىو مؤشر يعرب  بالضركرة 
كإف كاف يصو ر ىذا احملك ا٠تارجي (nJP2 mqiiais)ما تناكلو با١تثل كيورتنعلى صدؽ أداة القياس كىو 

باعتباره مؤشرا على اٟتقيقة الثابتة ٘تاما، كىو أمر يتعذر قبولو إذا افًتضنا أسو حىت يف حالة قبولنا حملك خارجي 
باعتباره اٟتقيقة فإسنا ال سستطيع قبوؿ افًتاض ثباتو التاـ.كيبلحظ أف ىذه التعريفات التقليدية تتضمن معاٍل 

ألسواع دكف أخرل من االختبارات، فإذا كاف لدينا اختبار معُت يرتبط مباشرة ٔتحك خارجي ٥تتلفة كٗتصص 
فيمكننا قبوؿ صدقو ٔتحك قوة االرتباط بُت االختبار الذم يقي  خاصية مفردة كاحملك ا١تفرد ٢تذه ا٠تاصية. 

ل ٔتجاؿ عريض أك غَت أف  الكثَت من اٟتاالت ٗتتلف عن ذلك، فاالختبار ال يرتبط ٔتحك كاحد مفرد ب
موقف مركب، كيفسر ذلك ما ٧تده من ارتباطات بُت اختبارين يتماشياف كا١تتغَتات ا١توقفية ذاهتا )صفوت 

(. كلتوضيح ذلك سفًتض أف باحثاف يريداف دراسة سف  القدرة كاالستعداد 242-239،ص:2007فرج،
ٗتتلف عن األخرل، فالباحث األكؿ قد ا١تيكاسيكي ٔتحكات ٥تتلفة كبالتايل قد ٭تصل كل منهما على ستيجة 

يرل أف احملك ا١تناسب ىو درجات التبلميذ يف مقر ر األعماؿ اليدكية، كقد يرل الباحث الثاٍل أف احملك 
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ا١تناسب ىو طوؿ الوقت الذم يستغرقو األفراد يف تعلم مهارة ميكاسيكية بسيطة، يف ىذه اٟتالة كيف يتسٌت 
 (.52،ص:1988ار صادقا إذا أعطاسا ستائج من ىذا النوع )ليوسا تايلر،لنا أف سقرر ما إذا كاف االختب

كيف السياؽ سفسو يشَت تقرير اللجنة اليت شكلتها ٚتعية علم النف  األمريكية لفحص معايَت االختبارات كىو 
يذكر أف ا١تعلومات ا٠تاصة بالصدؽ تشَت إىل الدرجة اليت يتمكن هبا  1954التقرير الذم صدر يف سنة 

الختبار من ٖتقيق أىداؼ معينة، كرغبة مستخدـ االختبار يف اإلشارة إىل الدرجة اليت ٯتلك هبا الفرد بعض ا
السمات الفرضية أك ا٠تصائص أك ا١تفاىيم ا١تشتقة من أبنية سظرية )تكوينات( اليت يفًتض أهنا تنعك  على 

دؽ أك ما يصطلح عليو بصدؽ التكوين األداء على االختبار كىذه النقطة ىي اليت ينطبق عليها مفهوـ الص
الفرضي، كىذا ا١تفهـو ىو أكثر ا١تفاىيم قبوال فنحن ال سعرؼ ما يقيسو االختبار من خبلؿ ٤تك خارجي بل 
من خبلؿ استنباطات كفق أس  سظرية معينة سستخلصها من أداء فئات من األفراد يتميزكف على اختباراتنا 

من ا٠تاصية أك التكوين الفرضي الذم يقيسو االختبار )صفوت  ستيجة اختبلفهم يف مقدار ما ٯتلكوف
 (. 243،ص:2007فرج،

ىذا ا١تنظور التعريفي الكبلسيكي للصدؽ ٕتاكز فكرة أف االرتباط بُت ا١تعيار كا١تقياس ىو الذم 
ثلة يدؿ على الصدؽ، كاالكتفاء بالنظر إليو على أسو يتكوف من عناصر ٤تتول االختبار اليت ٬تب أف تكوف ٦ت

جملاؿ أكسع من احملتويات كاالفًتاضات النظرية اليت يقـو عليها ا١تقياس، إىل متجو آخر كصياغة جديدة تقدر 
صدؽ ا١تقياس كفقا للبياسات كاألدلة اليت سيتم اعتمادىا لتدعيم االستنتاجات، فلي  ا١تقياس ذاتو ىو الذم 

ؿ معينة للمقياس أك طرؽ معينة لتوظيفو ىي اليت يتم تقدير صدقو، بل االستنتاجات اليت تكشف أكجو استعما
تشكل دالئل كمؤشرات على صدقو، أيضا كيفية قراءة كتفسَت االستنتاجات كمبلءمة التأكيل للغرض ا١تنشود 

 (.11،ص:2008بأساس علمي متُت ىي اليت يتم اعتمادىا لتقييم ستائج الصدؽ )أ٤تمد تيغزة،

و العملية اليت ٬تمع يقدـ كصفا للصدؽ على أس(nJ92-nJ9n miisttRk) من جهة أخرل ٧تد كركسباخ
مطور االختبار أك مستخدمو من خبل٢تا األدلة اليت تدعم االستدالالت اليت استخلصها من درجات االختبار 

(.كيذكر أسو بقدر اكتماؿ تفسَت درجة االختبار للسمة ا١تقاسة 291،ص:2009)ليندا كركور،ٚت  اٞتنيا،
فسَت بقدر صدؽ االختبار، كىو يربط بذلك بُت الدرجة على االختبار كقدرهتا التفسَتية كالثقة يف ىذا الت

 (.92،ص:2000)بدر ٤تمد األسصارم،
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أف الصدؽ ىو الدرجة اليت تعمل األدلة العملية كا١تربرات كاألطر إلى(nJ9J Oilleh)كما أشار ميسيك
النظرية يف دعم مدل الدقة كا١تبلءمة للتفسَتات كاإلجراءات كالقرارات اليت تعتمد على الدرجات اليت ٨تصل 

 (.273،ص:2004عليها بواسطة القياس )موسى النبهاف،

ت يف كجهة مفهوـ الصدؽ كالسيما تعريف ميسيك الذم يقوؿ أسو فعند التدقيق يف التعريفات األخَتة اليت  غَت 
عند تقدير الصدؽ ٬تب الًتكيز على كيفية قراءة الدرجات ا١تستمدة من أدكات القياس قراءة شاملة قائمة على 

سات حجج كأدلة علمية، كالًتكيز أيضا على كيفية ٖتليلها كتأكيلها كحسن توظيف القرارات ٔتا يتناسب مع البيا
 ا١تتوفرة لديو.

تيغزة أف تعريف ميسيك للصدؽ كاف أكثر إحاطة كمشوال للمفهوـ كيلخصو يف أربعة مبادئ أك  كيذكر أ.٤تمد
 أبعاد أساسية ٖتدد دالالت الصدؽ كىي كاآلٌب:

ج فهذا ا١تبدأ يثبت أسو على الباحث أف ٮتر  ،كىي إرجاع اٟتقائق إىل كقائعها أوال: عملية التأويل المناسبة:
بتأكيل يتناسب كالبياسات ا١تتوفرة لديو باالعتماد على شواىد كحجج قوية تثبت صحة افًتاضو كبالتايل تقدر 
صدؽ درجات أداة قياسو، فمثبل إذا افًتضنا أف درجة الطالب يف مادة الرياضيات قد ٖتسنت يف الفصل 

ا١تناسب الذم ٯتكن أف ٨تيلو ٢تذا الثاٍل مقارسة مع الفصل األكؿ فكيف سفسر ىذا التحسن كماىو التأكيل 
التحسن؟ فيمكن أف سرجع ٖتسن أداء الطالب ستيجة إخضاعو لتعليم مكثف يف مادة الرياضيات أك أف 
الطالب قد بذؿ ٣تهودا أكرب يف فهم ا١تادة خبلؿ الفصل الثاٍل.فإذا ما ًب اختيار أحد التأكيبلت دكف األخرل 

بأف ىذا التأكيل ىو ا١تناسب للبياسات اليت ٖتصل عليها، كلكن إذا ًب  فيجب تقدَل أدلة قوية تثبت صحة قراره
اختيار تأكيل ما ألف الباحث ٜت ن ذلك أك افًتض بأسو ىو الصحيح فهو بذلك يفتقر لؤلدلة كالثوابت العلمية 

 كبالتايل فإف تأكيلو غَت صادؽ.

كىو القرار الذم سيتم اٗتاذه بناء على تأكيل الدرجات فما ىي  :أو التوظيف المناسب االستعمالثانيا: 
االستعماالت ا١تمكنة كا١تناسبة ٢تذه التأكيبلت،بالرجوع إىل ا١تثاؿ السابق قد يفكر الباحث بتزكيد الطالب 
 بدركس دعم مفردة أك الًتكيز على قدرة فهمو أثناء إلقاء الدرس كلتقدير صدؽ التوظيف ا١تناسب، ٬تب تقدَل
أدلة كحجج تعزز كتدعم صدؽ ىذا االختيار مع االستعماؿ الذم يتناسب معو )أ٤تمد 

 (. 15-13،ص:2008تيغزة،
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فحىت يكوف استعماؿ كتوظيف الدرجات مناسب للبياسات ٬تب أف تكوف تأكيبلت كدالالت درجات 
 البياسات صادقة بالضركرة.

تكوف ٔتجرد االختيار فقط ألسو يرل فيها بوادر خارجية  ألداة ْتثو ال إف اختيار الباحثمالئمة:لثالثا: القيم ا
أعمق من ذلك فاختيار أداة القياس ا١تناسبة ٖتركها خلفية قيمية معينة تقوـ  ىي ٗتدـ مصلحة ْتثو، كلكن

على مبادئ كقيم دكف أخرل يرل فيها الباحث أهنا تتبلءـ كموضوع دراستو،كما أف طريقة تأكيل النتائج 
ة التفسَت للبياسات ٖتركها قيم معينة يرل فيها الباحث أهنا توصلو ألحسن قرار كأحسن أداء كتفسَتىا كمبلءم

 (.     17-15،ص:2008)أ٤تمد تيغزة،

سقطة مهمة أيضا ٬تب اإلشارة إليها حوؿ ما إذا كاف من ا١تمكن تطبيق مفهـو الصدؽ يف ٣تاؿ  
البحث الكيفي خاصة كأف ىذا ا١تفهـو ارتبط تقليديا بالبحث الكمي لدرجة أف بعض الباحثُت ا١تعتمدين على 

للتناقض مابُت افًتاضات منهج ا١تنهج الكيفي يركف أف مفهومي الصدؽ كالثبات ال عبلقة ٢تما هبذا اجملاؿ سظرا 
البحث الكمي كمنهج البحث الكيفي.كلكن دقة القياس فرضت التخلي على ىذه النظرة ا١تتطرفة بل ككثَتا ما 
أصبح ذات ا١تفهـو للتدليل على األعماؿ البحثية يف ٣تا٢تم، من منطلق أف مفهـو الصدؽ يف البحث الكيفي 

بالواقعية كا١تنطقية كالثقة،كقد كاست ىناؾ العديد من ا١تسا٫تات يشَت عادة إىل أف البحث ٬تب أف يتمتع 
كاحملاكالت الرامية إىل تطوير استخداـ معيار الصدؽ يف البحث الكيفي منها إسهامات 

,1986)OessiicReih)كماكسويل(,1996Otwxis )احملتملة للصدؽ يف  إحدل ا١تهددات كلكن
البحث الكيفي ىي إمكاسية عدـ حيادية الباحث، خاصة كأسو ٯتكن أف يتوصل ١تا يريد من حقائق ٦تا قد 
يؤدم بو للوقوع يف خطأ ا١تبلحظات االستقائية أك التدكين االستقائي للبياسات أك ذاتية تفسَت البياسات.كللتقليل 

وف على إسًتاتيجية تعيُت اٟتاالت السالبة كىي الباحثوف الكيفي   من تأثَت ا١تيوؿ الشخصي على ْتوثهم يعتمد
تتضمن البحث ا١تقصود عن اٟتاالت اليت ال تتفق مع تطلعاهتم كتفسَتاهتم ١تا يقوموف بدراستو، ٦تا يؤدم 

 للوصوؿ إىل ستائج أفضل كيساىم بذلك يف تدعيم صدؽ تلك النتائج.

يعتربىا ىي األىم يف ٣تاؿ البحث  ثبلثة أسواع من الصدؽإىل (1992,1996Otwxis,)كيشَت ماكسويل 
 reaSgtseكالصدؽ التأكيلي أك التفسَتم descriptive validityالكيفي كىي الصدؽ الوصفي 

iriiaegiGsai  كالصدؽ النظرمeaSgtser ekiiiiaeRts.،(142،ص:2003)خالد حجر 
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تتحلى هبا تقارير الباحثُت من حيث صدؽ كقائع ٣تتمع الصدؽ الوصفي يشَت إىل درجة الدقة الوقائعية اليت ف
الدراسة كصدؽ عرض الوقائع ا١تبلحظة، أما الصدؽ التأكيلي فيعٍت الدقة يف ٘تثيل ا١تعاٍل للظواىر ا١تدركسة كما 
يتصورىا ا١تبحوثُت أسفسهم، كيعتمد ذلك على مدل قدرة الباحث على الفهم الدقيق ألرائو كأفكاره كٕتاربو 

وضوعي ٣ترد،كما كٯتكن أف يقاؿ عن البحث الكيفي بأسو يتمتع بصدؽ سظرم عندما يتناسب بشكل م
التفسَت النظرم مع الواقع ا١تيداٍل ْتيث يعطي للقارئ اسطباعا بأف البحث مقبوؿ كجدير بالثقة. كىي سقطة 

ين الفرضي الذم يشًتؾ فيها أىم أسواع الصدؽ ا١تعتمدة يف البحث الكمي كىو صدؽ ا١تفهـو أك صدؽ التكو 
يناظر بُت التكوينات النظرية ١تفهـو معُت مع بياسات ٣تتمع الدراسة كىو ما يعتمده با١تثل الصدؽ النظرم يف 

 (.143،ص: 2003البحث الكيفي )خالد حجر،

 خصائص الصدق: -2
 يتصف االختبار الصادؽ ّتملة من ا٠تصائص سذكر منها اآلٌب:

ما كضع لقياسو أم أف يكوف ٦تثبل ٘تثيبل حقيقيا للقدرة أك السمة اليت  أف يكوف االختبار قادرا على قياس-
معمرية من خبلؿ اإلجابة عن سؤالُت:ماذا يقي  االختبار؟  صمم لقياسها كيعرب عن ىذه ا٠تاصية أ.بشَت

 (.131،ص:2007كماىي درجة الدقة اليت يقي  هبا االختبار ما كضع لقياسو )بشَت معمرية،

االختبار ا٠تاصية اليت صمم لقياسها فقط دكف أف ٮتلط معها قياس خاصية أخرل غَت مطلوب أف يقي  -
د قياسها. فمن ا١تعلوـ أف التباين الكلي للدرجة  قياسها، كىذا مرتبط بنسبة التباين اٟتقيقي ا٠تاص بالصفة ا١ترا

صدؽ مرتبط بالتباين اٟتقيقي ا١تبلحظة يتكوف من تباين الدرجة اٟتقيقية كتباين أخطاء القياس، كمفهـو ال
الناتج عن الصفة اليت سريد قياسها، فقد يكوف االختبار رصد تباينا حقيقيا كلكن ىذا التباين ال يعود ٚتيعو 
للصفة ا١تراد قياسها، فقد يقي  االختبار ٝتة أخرل كاستطاع أف يكشف عن التباين اٟتقيقي ٢تا أيضا، 

بار مكوف من جزأين، جزء يعود إىل السمة أك الصفة اليت سريد قياسها كبالتايل يصبح التباين اٟتقيقي لبلخت
كىو الذم ٯتثل صدؽ االختبار، كجزء يعود إىل صفة أخرل استطاع أف يكشف عنها االختبار كىو تباين 
مشو ش غَت منتظم يف عملية القياس ك٭تد من موضوعيتو، كبالتايل لكي يكوف االختبار صادقا ال بد أف يقي  

اليت صمم لقياسها فقط كال يقي  خاصية أخرل قد تتداخل معها)سوسن شاكر  السمة
 (.87،ص:٣2007تيد،
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أف يكوف االختبار قادرا على التمييز بُت طريف ا٠تاصية اليت يقيسها، أم أف تتوفر لبلختبار القدرة التمييزية -
 (.88،ص: 2007سن شاكر ٣تيد،اليت تسمح لو بالتمييز بُت األداء ا١ترتفع كاألداء ا١تنخفض لؤلفراد )سو 

الصدؽ صفة سسبية متدرجة غَت مطلقة، حيث ال يوجد اختبار غَت صادؽ أك اختبار كصل إىل حد الصدؽ -
الكامل كلو أجرينا اختبارا على تبلميذ السنة أكىل ابتدائي فإف ستائج ىذا االختبار قد تكوف فيها درجات 

 الصدؽ مرتفعة مقارسة مع تبلميذ الركضة.

يتعلق بصدؽ تفسَت النتائج كذلك بإصدار حكم كاٗتاذ قرار على صفة معينة يف ضوء ما توفر من ستائج  ما -
على االختبار أم ٬تب أف تكوف األحكاـ صائبة كتفسَتاهتا صحيحة ال غموض كال أخطاء فيها بناء على 

-139ص:،2011حجج كأدلة علمية تثبت صحة كصدؽ ستائج االختبار )جعفر عبد كاظم ا١تياحي،
140.) 

 طرق وأساليب التحقق من صدق االختبار: -3

عرب سنوات عديدة فكاف الًتكيز يف بداية األمر  إىل تطور مفهـو الصدؽ(nJ9J Oilleh) يشَت ميسيك
على تعددية احملكات ليعترب االختبار صادقا ٍب استقل الًتكيز على عدد ٤تدكد من أسواع الصدؽ: صدؽ 

)التبلزمي،التنبؤم( كأخَتا استقر تصور الصدؽ على الًتكيز على معٌت درجات احملكات  احملتول،صدؽ
االختبار ك قدرهتا التفسَتية ٔتعٌت أف االختبار يكوف صادقا عندما تكوف االستدالالت ا١تشتقة منو مناسبة ك٢تا 
  معٌت، لذلك زاد التأكيد حاليا على صدؽ البنية كجوىر ١تفهـو الصدؽ )٤تمود أٛتد عمر

 (.191،ص:2010خركف،كآ

كا١تطلع على البحوث الًتبوية كالنفسية كاالجتماعية ٬تد العديد من التسميات ا١تتعلقة بصدؽ االختبارات 
 الصدؽ العاملي، الصدؽ التجرييب، الصدؽ صدؽ ا١تضموف أك احملتول، منها:الصدؽ الظاىرم أك السطحي،

قاريب )أمُت علي ٤تمد سليماف،رجاء ٤تمود أبو الت الصدؽ التمايزم، الصدؽ التبلزمي، الصدؽ التنبؤم،
(. كلكن جرت ٤تاكالت من قبل ٞتنة فنية مشًتكة من اٞتمعية األمريكية لعلم النف  584،ص:2014عبلـ،

c5cاألمريكية للبحث الًتبوم  كاٞتمعيةcgcc  1985كاجملل  القومي األمريكي للقياس الًتبوم عاـ 
ٖتد دت من خبل٢تا أساليب تقدير الصدؽ كمشلتها يف ثبلث طرؽ رئيسية للتحقق من صدؽ أدكات القياس 
.ك٦تا ىو جدير بالذكر أف ىذه  كىي صدؽ احملتول كالصدؽ ا١ترتبط باحملك كصدؽ التكوين الفرضي أك ا١تفهـو
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طة إجرائيا كمنطقيا، كقد أكدت اللجنة ذلك كأشارت إىل دراسة صبلحية االختبار دراسة األسواع الثبلثة مًتاب
معمقة تتضمن عادة معلومات حوؿ الطرؽ الثبلثة، حيث ال ينبغي التفكَت فيها كأسواع ٥تتلفة كإ٪تا كأدلة 
متعددة عن مدل صبلحية االختبار يف تدعيم كترشيد القرارات )صبلح الدين ٤تمود 

 (.كسنتناكؿ كل منها على حدا كما ىو موضح فيما يلي:189،ص:2000ـ،بلع

 ityVytidContentصدق المحتوى أو المضمون 3-1

  yltsereaا١تنطقي الصدؽأك validity by definition  التعريفكيطلق عليو أحياسا الصدؽ ْتكم 

logical  عملية فحص كدراسة لعينة البنود اليت تشتمل عليها األداة مستندين يف  فهذا األسلوب يتضمن
ذلك على تعريف ا٠تاصية أك السمة ا١تراد قياسها كمحدد أساسي ٢تا،فصدؽ احملتول هبذا ا١تعٌت عمل إجرائي 

ا٠تاصية أك السمة  يقـو على ا١تقارسة أك ا١توازسة بُت ا٠تاصية ا١تراد قياسها كبنود األداة اليت تد عي أهنا تقي  تلك
هبدؼ اٟتصوؿ على إجابة للتساؤؿ الذم مؤداه ىل بنود االختبار تقي   ٚتيع جواسب ا٠تاصية أك السمة 

(.ٔتعٌت أف الصدؽ ا١ترتبط باحملتول 113،ص:1994ا١تراد قياسها كبنف  النسب؟)عبد اهلل سليماف إبراىيم،
ا إذا كاف يغطي عينة ٦تثلة جملاؿ السلوؾ موضع يشمل الفحص ا١تنظم حملتول االختبار أم بنوده لتحديد م

( فالبنود اليت يتكوف منها االختبار ٬تب أف تتطابق يف معناىا 28،ص:2007القياس)أٛتد ٤تمد عبد ا٠تالق،
مع ٥تتلف جواسب التعريف اإلجرائي للخاصية فمثبل إذا أردسا أف سقي  الذكاء فبل بد أف تكوف العبارات معربة 

(.كٔتعٌت أكثر كضوحا سقوـ ىنا 221،ص:2006الذكاءات ا١تختلفة )٤تمد إبراىيم عيد، عن معاٍل كأسواع
بتحليل علمي ١تواد االختبار كبنوده لتحديد الوظائف كاٞتواسب كا١تستويات ا١تمثلة فيو كسسبة كل منها إىل 

عامل كسسبة تأثَت  االختبار ككل، ٍب سقوـ ٔتسح ٣تاؿ السلوؾ ا١تطلوب قياسو كالتعرؼ على عواملو كأ٫تية كل
ىذا العامل على السلوؾ الذم ٯتثل الوظيفة ككل،ٍب سطابق بُت االختبار كالوظيفة اليت يقيسها على ىذه 
األس  لنتعرؼ على مدل ٘تثيل االختبار للوظيفة ا١تطلوبة كعواملها كمكوساهتا كسسبها،كيف كل ىذا ٨تتاج إىل 

ريف الدقيق للمفاىيم كالسمة ا١تقاسة )بدر ٤تمد التحليل ا١تنطقي ا١تنظم ١تواد االختبار كالتع
 (.96،ص:2000األسصارم،

 cgcc,c5c)ك٬تب اإلشارة إىل أف النسخة األخَتة من معايَت االختبارات الًتبوية كالنفسية

nJJJ) :التمثيل غير الكامل للمفهوم وتباين أكدت على مفهومُت جديدين مرتبطُت بصدؽ احملتول ك٫تا
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،يصف التمثيل الغَت كامل للمفهـو الفشل يف تضمُت االختبار مكوسات بط بالمفهومالمحتوى الغير مرت
، فعلى سبيل ا١تثاؿ لو تضمن اختبار للمعرفة الرياضية اٞترب كمل يتضمن ا٢تندسة فإف  ىامة من مكوسات ا١تفهـو

حتول الذم صدؽ احملتول ٮتضع للتشكيك ألف االختبار )ا١تعرفة الرياضية( مل يتضمن مكوسات ىامة للم
يهدؼ لقياسو،بينما ٭تدث تباين احملتول الغَت مرتبط با١تفهوـ عندما تتأثر الدرجات بعوامل غَت مرتبطة 
با١تفهـو فعلى سبيل ا١تثاؿ قد يتأثر اختبار للذكاء بفهم النص ا١تقركء أك قلق ا١تفحوص من إجراء 

 (.90،ص:2008االختبار)بركات ٛتزة حسن،

استعراض سوعُت من الصدؽ يتصبلف بصدؽ احملتول ك٫تا الصدؽ الظاىرم كما أسو بات من الضركرم 
 كالصدؽ ا١تنطقي: 

اسسجاـ فقرات االختبار مع موضوع االختبار كمفاىيمو كفقا  كيعك  مدلالصدق الشكلي أو الظاىري:
لتعريف معد أك مطور االختبار،كينبغي التنويو إىل أف بعض الباحثُت كا١تهتمُت ببناء االختبارات كمستخدميها 
يفًتضوف أف صدؽ احملتول يناظر الصدؽ الظاىرم الذم يتحققوف منو بإلقاء سظرة سريعة على ٤تتول االختبار 

عرؼ على ما يقيسو، غَت أف ىذا رٔتا يكوف مفيدا إىل حد ما يف ا١تواقف اليت تتطلب استقاء العاملُت للت
لبللتحاؽ ٔتهن أك كظائف معينة حيث رٔتا يكوف من ا١تناسب أف يشعر ا١تختربكف بأف االختبار يبدكا أسو 

يل معايَت االختبارات كا١تقايي  يقي  خصائص تتعلق با١تهنة أك الوظيفة ا١تتقدمُت لشغلها. كمع ذلك فإف دل
 (.192،ص:2000استبعد الصدؽ الظاىرم كاكتفى بصدؽ احملتول )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

كيرتبط بتصنيف الفقرات كفقا جملاالت القياس كيتم دراستو من خبلؿ النظر يف الصدق المنطقي أو العيني: 
تبار ٔتحتول ا١تادة ا١تدركسة كخَت مثاؿ على مضموف فقرات االختبار كاٟتكم على مدل عبلقة فقرات االخ

ذلك اختبارات ا١تواد الدراسية اليت ٭تدث فيها تداخل مع مواد دراسية أخرل كمادة الفيزياء مع الرياضيات 
كاللغة فاختبار الفيزياء لن يكوف صادقا بدرجة كبَتة إذا احتول على فقرات ٭تتاج حلها إىل قدرات رياضية 

 (.275،ص:2004لغوية يف االستيعاب كالتحليل بدرجة معينة أيضا )موسى النبهاف،ٔتستول ما كمهارات 

إف عملية اٟتكم على صدؽ ٤تتول أداة قياس معينة يعد عمبل ٖتكيميا ينفذه فريق من ا٠ترباء كا١تتخصصُت يف 
لمحتول الذم ٣تاؿ أداة القياس كيتحدد ىدؼ فريق ا٠ترباء يف عملية اٟتكم على مدل ٘تثيل فقرات االختبار ل

اشتقت منو، كيراعى يف ذلك عوامل الشموؿ كالتنوع كالدقة.كجدير بالذكر أف إجراءات صدؽ احملتول تأٌب 
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مباشرة بعد التكوين األكيل لفقرات أداة القياس حيث يطلب من كل خبَت أف يفحص مدل مطابقة كل فقرة 
كاجملاؿ الذم ٘تثلو ككذلك بنمط كشكل  لقائمة األىداؼ،كمن ا١تفركض تزكيد احملكمُت بوصف كاضح للفقرة

كٖتديد  بضركرة قراءة الفقرة بإمعاف (nJ9J,gtis) كإيبل( nJP1,RtaK) اإلجابة.كيقًتح كل من كاتز
فقد اقًتحا ثبلث خطوات إضافية ( nJ9P,RiliRiff cRsies) ا١تناسبة منها.أما كبلين ككوزيكوؼ

 كىي:لتسهيل عملية ا١تطابقة اليت يقـو هبا احملكموف 

 كتابة كل فقرة على بطاقة منفصلة.-

 مقارسة كل فقرة مع األىداؼ اليت يتوقع أهنا تقي  أحدىا أك بعض منها.-

 اٟتكم على مدل مطابقة الفقرة للهدؼ كذلك بتفريغها يف جدكؿ ٥تصص ٢تذا الغرض.-

غَت مطابقة لو،بينما  كيعتقد البعض أف ا١تطابقة عملية ثنائية البعد أم أف تكوف الفقرة مطابقة للهدؼ أك
عملية ا١تطابقة بأهنا ليست بالضركرة أف تكوف ثنائية بل ٯتكن إتباع  (nJ92,ltatsiais) كصف ىامبلتوف

( مطابقة ٘تاما،إذ ٯتكن حساب 5( عدٯتة ا١تطابقة إىل )1سلم تقدير يتألف من ٜتسة مستويات تًتاكح بُت )
١تدل مطابقة الفقرة الواحدة للهدؼ.بعد ذؾ يتم تلخيص ا١تتوسط جململ التقديرات اليت يعطيها احملكموف 

 ستائج كمبلحظات الفحص كما يلي:

 ٖتديد سسبة الفقرات اليت طابقت األىداؼ.-

 ٖتديد سسبة الفقرات اليت مل ٘تثل النطاؽ السلوكي احملدد.-

تماثلة سظرا العتماد كل كاٞتدير بالذكر أف النتائج ا١تعتمدة على تلك ا١تؤشرات ال تؤدم بالضركرة إىل ستائج م
 منها على تقدير أك تربير منطقي معُت يعك  درجة عالية من ذاتية احملكم.

األكىل أسو قد تكوف الفقرة  كٙتة مسألتاف غاية يف األ٫تية يتعلق كل منها بصدؽ ٤تتول أداة القياس،            
طابقا للمحتول موضع البحث، فعملية مطابقة ٢تدؼ معُت بدرجة كبَتة كلكن ا٢تدؼ الذم تقيسو ال يكوف م

مطابقة الفقرة با٢تدؼ ال تقل أ٫تية عن مطابقة ا٢تدؼ باحملتول،كا١تسألة الثاسية ىي ٖتيز احملتول كأف يركز 
،ص: 2004االختبار على قياس أىداؼ معينة دكف أخرل أك بدرجات اىتماـ متفاكتة )موسى النبهاف،

280.) 
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اـ ال يكوف حوؿ صدؽ ٤تتول االختبار كإ٪تا يكوف على صدؽ ٤تتول الغرض كما ٬تب التأكيد عليو أف االىتم
 .أك االستخداـ ا١تناسب ألداة القياس

 Vytidilatatylad-ntilatirCالصدق المرتبط بالمحك 3-2

كثَتا ما يهتم مستخدمو االختبارات كمتخذك القرارات يف ميادين ٥تتلفة بالتنبؤ مثبل بنجاح أحد الطبلب يف 
اٞتامعية أك ٔتستول أداء فرد يف إحدل ا١تهن،فاالىتماـ يف مثل ىذه اٟتاالت ينصب على التنبؤ باألداء دراستو 

ا١تستقبلي باستخداـ درجات اختبارات مناسبة للغرض، فتقييم القرارات التنبؤية يعتمد على تقدير الصدؽ 
ة قياس ما يف تقدير سلوؾ معُت كىذا ا١ترتبط باحملك، كىذا النوع يناسب ا١تواقف اليت سود فيها استخداـ أدا

السلوؾ خارج عن سطاؽ االختبار ذاتو كيعد ٔتثابة ٤تك.فاالختبارات اليت تستخدـ يف اٗتاذ قرارات تنبؤية لي  
بالضركرة أف يكوف ٤تتواىا ٦تاثبل حملتول ا١تقياس احملك إذ أسنا سستطيع أف ستنبأ بنجاح الطبلب يف دراستهم 

تبارات قبوؿ معينة أك ستنبأ بنجاح األفراد يف ا١تهن التجارية باستخداـ استبياسات اٞتامعية باستخداـ اخ
 الشخصية.

ينبغي أيضا التحقق من خلو درجاتو من التحيز كمبلءمة ا١تقياس  ،إىل جاسب األحكاـ التقييمية للمقياس احملك
عاملُت فإف ىذا يتطلب التحقق من دقة لؤلداء ا١تطلوب، فإذا اعتربسا تقديرات ا١تشرفُت على العمل ٤تكا ألداء ال

ىذه التقديرات كعدـ ٖتيزىا كمدل مبلءمتها لطبيعة العمل كخصائص العاملُت لكي تكوف ذات فائدة يف 
،ص: 2000اٟتكم على صدؽ القرار الذم يتخذ يف ضوء درجات االختبار ا١تنب ئ )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

ك عدة تسميات منها الصدؽ العملي أك الواقعي، الصدؽ (.كيطلق على الصدؽ ا١ترتبط باحمل193-194
التجرييب. كيقصد بو ٣تموعة اإلجراءات اليت ستمكن من خبل٢تا من حساب االرتباط بُت االختبار اٟتايل ك٤تك 
خارجي مستقل. كيعر ؼ احملك على أسو مقياس موضوعي مستقل عن االختبار سقي  بو صدؽ االختبار، أك 

دل صبلحية االختبار. كاحملكات أسواع قد تكوف ٖتصيل دراسي، فركؽ يف العمر، األداء يف ىو ميزاف ٨تدد بو م
 (.226،ص:2014التقديرات ...( )ربيعة جعفور، االرتباط باختبار آخر، التدريب، مهنة، األداء يف

ُت درجات كٯتكن أف سقوؿ أف ىذا األسلوب يعتمد يف ٖتديده لصدؽ أداة ما على مدل االتفاؽ أك االرتباط ب
٣تموعة من األفراد على تلك األداة اليت سود الكشف عن صدقها كدرجاهتم على ما يسمى احملك )عبد اهلل 

 (.115-114: ص، 1994سليماف إبراىيم، 
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 مناسبة، غَت أف ا١تشكلة األساسية يف تقدير الصدؽ ا١ترتبط باحملك تًتك ز يف إمكاسية اٟتصوؿ على ٤تكات
كات تعد من مشكبلت القياس الًتبوم كالنفسي اليت تتطلب دراسات فجمع بياسات تتعلق باحمل

(.كعلى أساس أىداؼ القياس حددت معايَت القياس 194،ص:2000متعددة)صبلح الدين ٤تمود عبلـ،
سوعُت من الصدؽ ا١ترتبط باحملك ك٫تا الصدؽ التبلزمي كالصدؽ التنبؤم)بدر ٤تمد  1985الصادرة عاـ 

يعتمد يف ذلك على معامل ارتباط بَتسوف لتقدير الصدؽ يف كبل النوعُت (.ك 98،ص:2000األسصارم،
 (.29،ص:2003)سعيد الغامدم،

 

 

 

 

 

 

 Vytidilaeaitadieli: الصدق التنبؤي 3-2-1

(،أك التنبؤ بنتيجة معينة 15،ص:2011كيعٍت مدل دقة تنبؤ االختبار بالسلوؾ ا١تستقبلي للعينة )سورة احملارب،
يف ا١تستقبل، كيتم التحقق منو ٔتقارسة درجات ا١تفحوصُت على اختبار معُت بسلوكهم التايل على االختبار،أم 

بع أفراد ىذه العينة إىل أف تتوفر لدينا ا١تعلومات أسنا سطبق االختبار على عينة ٦تثلة للمجتمع األصلي ٍب ستا
اليت ٘تكننا من ٖتديد مدل اتفاؽ الدرجات اليت حصلوا عليها من االختبار مع النتائج اليت ٘تت مبلحظتها 

(.كبذلك يصبح لكل فرد درجتاف درجة على األداة 122،ص:2003كرصدىا بالفعل )مقدـ عبد اٟتفيظ،
حملك، كباستخداـ معامل ارتباط بَتسوف بُت الدرجات على االختبار بدرجات كدرجة أخرل أك تقدير على ا

احملك ٨تصل على معامل صدؽ األداة، كيعك  ىذا النوع من الصدؽ مدل القيمة التنبؤية من ستائج األداة 
 (.كلتوضيح ذلك أكثر سفًتض أسنا116،ص:1994اٟتالية ألداء األفراد مستقببل )عبد اهلل سليماف إبراىيم،

طبقنا اختبار ما لقياس القدرة ا١تيكاسيكية فإسنا سبلحظ كسرصد أداء ا١تختربين يف ميداف العمل ا١تيكاسيكي فإذا 

 الصدؽ ا١ترتبط باحملك

 الصدؽ التنبؤم

 احملك:أداء مستقبلي

 

 الصدؽ التبلزمي

 احملك:أداء راىن
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اتفق مستول عملو كإستاجو )احملك( مع أدائو على االختبار دؿ ذلك على صدقو،كتسمى ىذه الطريقة 
١تراد قياسها كأف سبحث عن مدل اتفاؽ الدرجات بالتتبعية ألسنا ستتبع فيها أداء الفرد الفعلي يف ٣تاؿ ا٠تاصية ا

(.كلكن الدرجات اليت ٭تصل عليها أفراد 325،ص:2003مع التحصيل يف ا١تستقبل )عبد الرٛتن العيسوم،
ىذه العينة ٭تتفظ هبا إىل أف يتم اختبارىم يف كقت الحق كمحك أك ميزاف سقارف بو درجات االختبار مع 

د لنا مدل تنبؤية االختبار. كعلى العمـو البد حملتول ىذا االختبار الذم درجات احملك، كىذا االتفاؽ ٭تد
 (. 100، ص:2007ٯتثل السلوؾ ا١تقاس أف يكوف ذا صلة بالسلوؾ ا١ترتقب )احملك( )سوسن شاكر ٣تيد، 

رجة كما ٯتكن استخداـ معادلة خط اال٨تدار اليت تعتمد على قيمة معامل االرتباط بُت ا١تتغَتين يف التنبؤ بد
الفرد يف االختبار احملك ٔتعلومية درجتو يف االختبار التنبؤم اعتمادا على قيمة معامل الصدؽ التنبؤم، غَت أف 
ىذا يتطلب أف تكوف العبلقة بُت درجات االختبارين مستقيمة كٯتكن االعتماد على جداكؿ التوقع يف كصف 

نظم ىذه اٞتداكؿ بشكل يسمح بتقدير أرجحية العبلقة بُت درجات اختبار تنبؤم كدرجات اختبار احملك، كت
حصوؿ الفرد على درجة ما أك ٖتقيقو ١تستول معُت من الكفاية يف اختبار ٤تكي إذا علمنا درجتو يف اختبار 
تنبؤم، أم أف ىذه اٞتداكؿ تفيد يف تقدير احتماالت ٧تاح األفراد الذين حصلوا على درجات معينة يف 

تقاء األفراد تتعلق بالتنبؤ ٔتستول معُت من مستويات الكفاية أك النجاح يف دراسة االختبار التنبؤم، فمشكلة اس
أك مهنة معينة مثبل فالتنبؤ ىنا يكوف تصنيفيا، كلتكوين جداكؿ التوقع ينبغي اٟتصوؿ على توزيع درجات كل 

ٍب سوجد عدد األفراد من االختبار التنبؤم كاختبار احملك كتقسيم درجات كل من االختبارين إىل فئات متساكية 
الذين ينتموف إىل كل فئة اعتمادا على التكرارات كالنسب ا١تئوية )صبلح الدين ٤تمود 

 (. 201-198،ص:2000عبلـ،

 VytdilanrCetttaClالصدق التالزمي:  3-2-2

( 101،ص:2000يف الصدؽ التبلزمي يتوافر احملك يف الوقت الذم يتم فيو القياس)بدر ٤تمد األسصارم،
ٔتعٌت أسو يعتمد على اقًتاف درجات اختبار ما على اختبار آخر يطبق يف الوقت سفسو تقريبا، أم أف الصدؽ 

(.         86،ص:2009التنبؤم يهتم بالتنبؤ أما الصدؽ التبلزمي فيهتم بالوصف )عفاؼ اللحياٍل،
درجات اختبار آخر على ك٭تسب من خبلؿ إ٬تاد معامل االرتباط بُت درجات االختبار ا١تراد كشف صدقو ك 

(.كٯتكن تلخيصو كفقا للمخطط 193،ص:2015أف يطبقاف يف فًتات متقاربة )إسعادم فارس،عزم إٯتاف،
 التايل:
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 تالزم المقياس مع المحك             

 

 

 طرؽ لتقدير الصدؽ التبلزمي كىي:ىناؾ عدة 

اجملموعات ا١تتضادة: كيقصد هبا مقارسة الدرجات اليت حصلت عليها ٣تموعتاف متطرفتاف من أفراد العينة اليت -
( فمثبل ٯتكن مقارسة 224،ص:2009طبق عليها االختبار )عبد اٟتميد ٤تمد علي،طارؽ عبد الرؤكؼ عامر،

أداء من ٯتارسوف أعماال قيادية بأداء من ٯتارسوف أعماال كتابية يف اختبار معُت للسمات االجتماعية كحساب 
 (.102،ص:2000صدؽ االختبار بإ٬تاد االرتباط مع ٤تك التعامل االجتماعي )بدر ٤تمد األسصارم،

مقارسة درجات األفراد على اختبار معُت بتقديرات عدد من طريقة التقديرات: ىذه الطريقة تعتمد على -
( كأف 224،ص:2009احملكمُت لسلوؾ ىؤالء األفراد )عبد اٟتميد ٤تمد علي،طارؽ عبد الرؤكؼ عامر،

سطلب مثبل من الفاحص أف يعطي تقديرا للمفحوص يف خصائص معينة مثل السيطرة أك القيادة كذلك 
ة يف ٣تاؿ اختبار الشخصية كخاصة فيما يتعلق بالسمات االجتماعية لصعوبة اٟتصوؿ على ٤تكات موضوعي

اليت ال ٯتكن اٟتكم عليها إال عن طريق التقديرات ا١تعتمدة على ا١تبلحظة ا١تباشرة )بدر ٤تمد 
 (.102،ص:2000األسصارم،

معامبلت ٯتكن تقدير الصدؽ التبلزمي لبلختبار ْتساب : االعتماد على االرتباط باالختبارات األخرل-
االرتباط بُت االختبار ا١تعتمد كبُت درجات اختبار آخر يقي  سف  ا٠تاصية كقد توفرت لو درجة عالية من 

 (.225،ص:2009الصدؽ كالثبات )عبد اٟتميد ٤تمد علي،طارؽ عبد الرؤكؼ عامر،

ر عند تتأثر قيم معامبلت الصدؽ ا١ترتبطة باحملك بعدد من العوامل اليت ٬تب أخذىا بعُت االعتبا
 تفسَت البياسات ا١تتعلقة هبذا النوع من الصدؽ كىي:

االختبار ا١تراد التحقق من صدقو تطبيق 
 التبلزمي

٣تموعيت بُت  ارتباط بَتسوفإ٬تاد معامل 
االختبار اٟتصوؿ على درجات األفراد يف  الدرجات

 احملكي
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مدل ٕتاس  عينة األفراد: سظرا ألف الصدؽ ا١ترتبط باحملك يعتمد على معامل االرتباط بُت درجات االختبار -
ا١تقاس كاختبار احملك فإف ٚتيع العوامل اليت تؤثر يف قيم معامل االرتباط تؤثر أيضا يف قيم معامل 

ما كاست اجملموعة متجاسسة ا٩تفضت قيمة معامل الصدؽ ا١ترتبط باحملك ككلما كاست غَت الصدؽ،فكل
 متجاسسة ازداد تباين درجات االختبار كبالتايل تزداد قيمة معامل الصدؽ.

تأثر احملك ٔتتغَتات أخرل: يتأثر معامل الصدؽ ا١ترتبط باحملك ٔتتغَتات أخرل تتداخل مع احملك فمثبل -
امل االرتباط بُت درجات اختبار االستعداد ا١تيكاسيكي كتقديرات ا١تشرفُت على العمل جملموعة عندما سوجد مع

من األفراد، فإف معرفة ا١تشرؼ على العمل بدرجات األفراد يف االختبار رٔتا تؤثر يف تقديراتو ٢تم ٦تا يؤثر على 
 قيمة ىذا ا١تعامل.

بؤم كاختبار احملك: فقيمة معامل الصدؽ ا١ترتبط باحملك تنخفض ا١تدة الزمنية الفاصلة بُت تطبيق االختبار التن-
بزيادة ا١تدة الزمنية اليت تفصل بُت تطبيق كل من االختبارين لتأثَت األخطاء الغَت منتظمة يف درجات كل من 

 االختبارين كلذلك يفضل أف تكوف ىذه ا١تدة قصَتة كما يف الصدؽ التبلزمي.

فكلما قل عدد األفراد الذين يطبق عليهم االختبار التنبؤم سيقل العدد أكثر  عدد أفراد ٣تموعة ا١تختربين:-
عند تطبيق احملك بعد مدة زمنية معينة ٦تا يؤثر على قيمة معامل الصدؽ التنبؤم )صبلح الدين ٤تمود 

 (.214-212،ص:2000عبلـ،

 Construct Validity(صدق البناء )صدق المفهوم أو صدق التكوين الفرضي 3-3

يدل ل الباحثوف على صدؽ البناء من خبلؿ ربط أداة القياس بإطار سظرم لتحديد ما إذا كاست األداة مرتبطة 
 ( 176،ص:2004با١تفاىيم كاالفًتاضات النظرية اليت يوظفوهنا )شافا فراسكفورت،دافيد ساشيمياز،

ضي يتفق يف جوىره مع كىو ما يراه عدد كبَت من ا١تتخصصُت يف القياس النفسي أف صدؽ التكوين الفر 
من خبلؿ تشبع االختبار با١تعٌت. كالتكوين ىو مفهـو   عنويعرب   كالذم (nJ9n,gtis)مفهوـ أيبل للصدؽ 

جوىرم يعرب  عن اسطبلقنا من خربة اإلحساسات الفورية كا١تباشرة إىل الصياغات العامة كىي الصياغات 
الضركرية لتشكيل قواسُت العلم، كالتكوينات ىي اليت تسمح لنا بالتعميم من ٕتربة جزئية كعياسية إىل قاعدة 

عا من األفكار كاألحداث اٟتاضرة كا١تستقبلية. كقد ظهر مصطلح صدؽ التكوين للمرة األكىل عامة تتضمن تنو 
 1945يف تقرير اللجنة القومية األمريكية ١تعايَت االختبارات اليت شكلتها ٚتعية علم النف  األمريكية سنة 
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د ا١تفاىيم التفسَتية فهي تقدر صدؽ التكوين من خبلؿ فحص ا٠تصائص اليت يقيسها االختبار، ٔتعٌت ٖتدي
كالتكوينات النظرية ا١تسؤكلة عن األداء على االختبار كيتطلب فحص صدؽ التكوين مز٬تا من التناكؿ ا١تنطقي 

 (.274،ص:2007كالتجرييب )صفوت فرج،

ككما أشرسا يف السابق أف صدؽ ا١تفهـو أك التكوين الفرضي سشأ كتطور ستيجة النقد ا١تستمر للمفهـو التقليدم 
صدؽ، إال أسو قد ساؿ اىتماما ملحوظا كقبوال متزايدا من جاسب علماء القياس خاصة يف اآلكسة األخَتة لل

ستيجة غموض كثَت من التكوينات الفرضية أك ا١تفاىيم السيكولوجية الذم ترتب عليو إعاقة تطوير االختبارات 
ات كا١تفهـو النظرم الذم يهدؼ االختبار كا١تقايي .كيتناكؿ صدؽ التكوين الفرضي العبلقة بُت ستائج االختبار 

كركسباخ أف ىناؾ تساؤلُت يتضمنهما صدؽ التكوين الفرضي ٫تا: إىل أم حد يقي  االختبار  لقياسو.كيرل
 ما يتضمنو تكوين فرضي أك مفهـو معُت؟كإىل أم حد يتضمن ا١تفهـو فرضا صادقا؟ غَت أف لوفنجر

loevinger  التايل: إىل أم حد يقي  االختبار ٝتة ٢تا كجود فعلي؟ كإىل تصوغ التساؤلُت صياغة بديلة ك
أم حد يكوف ىناؾ تناظر بُت التفسَت ا١تقًتح كما يقيسو االختبار؟ )صبلح الدين ٤تمود 

 (.216-215،ص:2000عبلـ،

فصدؽ التكوين الفرضي يف أساسو يهتم بفحص ا٠تصائص اليت يقيسها االختبار، أم بتحديد الدرجة اليت 
(.حيث 297،ص:2017اء على ا١تفاىيم كاليت تربر األداء على االختبار )٤تمود عبد اٟتليم منسى،تفسر بن

، البٌت بفرضيات تؤكد العبلقة التنبؤية معتمدين يف ذلك على أساليب علمية ٖتليلية  يربط صدؽ ا١تفهـو
ة عن (.كيتم التوصل إىل أدلة عن صدؽ التكوين الفرضي باإلجاب445،ص:1990)ميخائيل أسعد،

كلوفنجر كىذا يتطلب ٚتع أدلة من مصادر متعددة كبطرؽ  التساؤلُت السابقُت اللذاف اقًتحهما كركسباخ
يشَتاف إىل منظور آخر Oiiksكميهل ٥تتلفة، كتقييم ىذه األدلة تقييما متكامبل، من جهة أخرل ٧تد كركسباخ
مصغرة تتعلق باالختبار يف ضوء إتباع لعملية ٚتع األدلة عن صدؽ التكوين الفرضي يًتكز حوؿ بناء سظرية 

 ا٠تطوات التالية:

تبٍت سظرية معينة يستند إليها االختبار كتشتق  منها فركض معينة )صبلح الدين ٤تمود -
 (.219،ص:2000عبلـ،

 ٚتع بياسات يستند إليها الباحث يف التحقق من صحة الفركض.-
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اجملمعة تفسَتا كامبل، فإذا مل يكن األمر كذلك ينبغي تقييم ما إذا كاست النظرية تفسر بالفعل البياسات -
 مراجعة النظرية كتكرر ا٠تطوات السابقة للوصوؿ إىل تفسَت أكثر كفاية.

كىذه النظرية اليت يستند إليها االختبار تشتمل على ٣تموعة من ا١تفاىيم كالقضايا لذلك يطلق عليها شبكة 
الربط بُت ا٠تاصية أك السلوؾ ا١تبلحظ كبُت التكوين الفرضي النظرم، القواسُت ا١تًتابطة، كتفيد ىذه الشبكة يف 

أم أف ىذه الشبكة ٔتا تتضمنو من قواسُت تعرب عن عبلقات ٤تددة أك احتمالية، كىنا تأٌب عملية االستدالؿ 
عن معٌت التكوين الفرضي من البياسات اليت ٘تثل السلوؾ ا١تبلحظ كيتم التحقق من صحة الفركض يف ضوء 

ذه الشبكة كاستنادا إىل البياسات اليت يتم ٚتعها. كينبغي ىنا توضيح تعريف التكوين الفرضي ا١تراد التحقق ى
من صدقو كالطريقة اليت اشتقت هبا الفركض من النظرية ا١تتبناة كاألسلوب الذم اعتمده يف االستدالؿ على 

 صحة الفركض.

يد األدلة بدقة كتربيرىا، ألسو رٔتا يكوف االختبار  غَت كلعل ا١تشكلة اليت تواجو الباحث ىنا ىي صعوبة ٖتد
مناسبا للتكوين الفرضي، أك أف النظرية اليت استند عليها يشوهبا بعض القصور أك أف إجراءات التحقق من 

أف ىذه  cstlatleكأسستازمekiisrehi كثورسدايك صحة الفركض غَت مناسبة، كلذلك يرل كركسباخ
بدرجة كافية يف كثَت من التكوينات الفرضية، ك٢تذا يقًتحوف بأف يستخدـ االختبار  ا٠تطوات رٔتا ال تتحقق 

كمؤشر ْتيث يقدـ معلومات توضح طبيعة النطاؽ السلوكي ا١تتعلق ٔتفهـو أك تكوين فرضي معُت كبالتايل يعد 
 (.221-219،ص:2000مؤشرا لطبيعة ىذا ا١تفهـو أك ىذا التكوين الفرضي )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

كسظرا ألف ىذا النوع من الصدؽ يعتمد على كصف أكسع ١تظاىر السمة موضوع القياس، كيتطلب ٚتع 
معلومات أكثر حو٢تا، ىناؾ عدة أساليب إحصائية ٯتكن أف يعتمد عليها الباحث يف تقدير صدؽ ا١تفهوـ أك 

نا معلومات كافية كدقيقة عن التكوين الفرضي، مع التحفظ الكبَت على استخداـ األسلوب األكؿ ألسو ال يعطي
 بنية النموذج، فقط ىو يكتفي بالتحقق من ٚتلة العبلقات بُت مكوسات النموذج كل كاحدة على حدل :  

 nrCtitlaCeaeClatCytاالتساق الداخلي: 3-3-1

ما تتكوف أداة القياس النفسي من ٣تموعة من الفقرات أك البنود كا١تفركض منطقيا أف كل بند من بنود  عادة
األداة يقي  جاسبا من الوظيفة اليت تقيسها األداة ككل، كعندما تتوافر ىذه ا٠تاصية بالنسبة لكل البنود سقوؿ 

اء بنائو ألداة ْتثو يقـو بصياغة أكرب عدد أف األداة تتمتع باالتساؽ أك التجاس  الداخلي.كلكن الباحث أثن
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من البنود كال يعلم أيها يتناسق مع بقية البنود كأيها يتباين عنها، ٔتا أسو ال يستطيع أف يكتشف ذلك ٔتجرد 
 النظر فيها فإسو يلجأ إىل طرؽ إحصائية لتحديد غرضو كمن أىم ىذه الطرؽ مايلي:  

بنود األداة كالدرجة الكلية فيها، حيث يتم االحتفاظ بالبنود اليت  إ٬تاد معامبلت االرتباط بُت كل بند من-
ترتبط بالدرجة الكلية ارتباطا قويا كسستبعد تلك اليت مل تظهر عبلقة باألداة بأم داللة إحصائية، كما ٯتكن 

 حساب معامبلت االرتباط بُت درجات األبعاد الفرعية كالدرجة الكلية يف األداة.

ا١تتطرفة: كتتمثل يف استقاء ٣تموعتُت متطرفتُت على أساس الدرجة الكلية يف األداة ٍب سقارف طريقة اجملموعات -
أداء اجملموعة العليا بأداء اجملموعة الدسيا يف كل بند من بنود األداة، حيث ٨تتفظ بالبند الذم ٯتيز بُت 

ُت بعدة طرؽ من أ٫تها ترتيب اجملموعتُت كسستبعد ما ىو دكف ذلك،كسستطيع أف سكو ف اجملموعتُت ا١تتطرفت
ألقل  %27ألعلى درجات لتمثل اجملموعة العليا كأخذ سسبة  %27درجات األداة ترتيبا تنازليا ٍب أخذ سسبة 

درجات لتمثل اجملموعة الدسيا، كما ٯتكن حساب ا١تتوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم لدرجات األداة ٍب 
أخذ اجملموعة اليت ٖتصل على درجات أعلى من )ـ+ع( لتمثل ع( ك ±ٖتديد اٟتدكد اٟتقيقية للمتوسط )ـ

ع( لتمثل اجملموعة الدسيا )عبد اهلل سليماف -اجملموعة العليا كأخذ اجملموعة اليت ٖتصل على درجات أقل من )ـ
(.ككما يعرب عن ىذا اإلجراء كبلسيكيا بتحليل فقرات ا١تقياس ٔتعٌت تقدير معامل 120،ص:1994القاطعي،
 (.24،ص:2008للفقرات أضف لو تقدير معامل الصعوبة )أ٤تمد تيغزة،التمييز 

 rCytatitsyelrt:التحليل العاملي 3-3-2

يعترب من أىم األساليب اإلحصائية اليت تستخدـ يف تقدير صدؽ ا١تفهوـ أك التكوين الفرضي كيعتمد يف ذلك 
ا١تتغَتات )فقرات االختبار( كمن ٍب تفسَت على عدد كبَت من ا١تعاٞتات الرياضية يف ٖتليلو لبلرتباطات بُت 

(. فا٢تدؼ 02،ص:2009ىذه االرتباطات كاختزا٢تا يف عدد أقل من ا١تتغَتات تدعى عوامل )سادية بعينب،
من استخداـ التحليل العاملي يتعلق عادة بتلخيص العبلقات بُت ا١تتغَتات بطريقة دقيقة كمنظمة،كاستخبلص 

فاجملموعة األصلية من ا١تتغَتات ا١تتعددة يتم ٕتميعها يف عدد قليل من العوامل أكرب قدر من ا١تعلومات منها.
اليت تفسر التباين يف ىذه اجملموعة كىذه العوامل تعد ٔتثابة تكوينات فرضية تنطوم ٖتتها ٣تموعة ا١تتغَتات 

 (.286،ص:2000كتفسرىا )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،
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ساب االرتباطات بُت ا١تتغَتات، كبعد اٟتصوؿ على مصفوفة فالتحليل العاملي يف أساسو يقـو على ح
االرتباطات بُت ا١تتغَتات لدل عينة ما يتم ٖتليل ىذه ا١تصفوفة االرتباطية ٖتليبل عامليا لتصل إىل أقل عدد 

ْتيث ٯتكن من خبل٢تا التعبَت عن أكرب قدر من التباين بُت  Factorsأك العوامل ٦Axesتكن من احملاكر 
 تغَتات. كيهتم أسلوب التحليل العاملي بتقدير:ىذه ا١ت

 مصفوفة التشبع: كتعٍت تقدير ١تدل إسهاـ ا١تتغَت يف العامل.-

 مصفوفة تباين البواقي.-

تقدير القيم اليت تأخذىا كل مشاىدة بالنسبة لكل عامل من العوامل ا١تشتقة )عبد اٟتميد ٤تمد -
 (.  04-03،ص:2011العباسي،

 التحليل العاملي لي  جدكؿ البياسات )الذم تدؿ أعمدتو على ا١تتغَتات سواء كاست إف سقطة االسطبلؽ يف
مقايي  أك اختبارات أك فقرات مقياس كتدؿ مصفوفتو على األفراد أك اٟتاالت( بل مصفوفة االرتباطات اليت 

وفة تنطوم خبلياىا على معامبلت االرتباط، تشًتؾ فيها خبليا الصفوؼ مع خبليا األعمدة، كمصف
االرتباطات بُت ا١تتغَتات تلخص جل ا١تعلومات )ا١تتغَت الكامن أك العامل الكامن( اليت تنطوم عليها 

 العبلقات بُت ا١تتغَتات ا١تقاسة.

تيغزة أسو يقـو بوظائف متنوعة ٯتكن تلخيصها يف كظيفتُت  كالتحليل العاملي كما يوضحو أ.٤تمد
 رئيسيتُت ٫تا:

ن ٯتك  قاسة أو المؤشرات إلى عدد قليل من المتغيرات الكامنة التي تلخصها:اختزال تعدد المتغيرات الم
من تلخيص كاختزاؿ عدد من ا١تتغَتات ا١تقاسة إىل متغَت كامن كاحد أك متغَتين كامنُت أك  التحليل العاملي

ة للمتغَتات عدد قليل من ا١تتغَتات الكامنة اليت ٘تثل ٣تموع ا١تعلومات اليت تنطوم عليها العبلقات البيني
الكتلة الكبَتة من ا١تتغَتات ا١تقاسة  ا١تقاسة ٦تا يسهل التعامل مع عدد قليل من ا١تتغَتات الكامنة بدال من

 با١تعلومات األصلية ا١تشتقة من اإلطار النظرم للنموذج.  االحتفاظاألصلية مع 

ن وراء تعدد المتغيرات الكشف عن البنية العاملية الكامنة أو مساحات الداللة المشتركة التي تكم
على اشتقاؽ متغَتات كامنة تعك  البنية العبلئقية ا١تشًتكة بُت عدد كبَت  يساعد التحليل العامليالمقاسة:

(    21-18،ص:2012من ا١تتغَتات األصلية ا١تقاسة، فباعتبار أف ا١تتغَتات ا١تقاسة ٘تث ل )أ٤تمد تيغزة،
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احث كالفقرات فإف العوامل أك ا١تتغَتات الكامنة ٘تثل ا١تساحات ا١تشًتكة ا١تتغَتات ا١تباشرة اليت يتعامل معها الب
من العبلقة اليت تنطوم ٖتتها ا١تتغَتات األصلية كىذا االشًتاؾ يف العبلقة يطلق عليو بالبنية الكامنة أك البنية 

أك ٭تددىا عامل كاحد أك العاملية اليت تفسر العبلقات اليت ٕتمع ا١تتغَتات ا١تقاسة، كىذه األخَتة قد يفسرىا 
عدد من العوامل تشًتؾ يف قياسها، ٔتعٌت أف ا١تتغَت الكامن الذم يفسر التباين أك القاسم ا١تشًتؾ من العبلقة 
بُت ا١تتغَتات ا١تقاسة قد يتحدد يف أكثر من مساحة تشًتؾ يف طبيعة العبلقة اليت ٕتمع بينها أك يف ا١تعلومات 

 اليت تنطوم عليها. 

سقوؿ بأف ىناؾ استخدامُت رئيسيُت للتحليل العاملي أحد٫تا كشفي أك كصفي كاآلخر  كٯتكن أف
 تأكيدم:

 Exploratory Factor Analysis:التحليل العاملي االستكشافي

الباحث ىنا يفتقر سلفا لتصور كاضح لعدد العوامل كطبيعتها كلنمط التشبعات ْتيث يعتمد على توظيف 
بناء إطاره النظرم، كيف التحليل العاملي االستكشايف ال يتم ٖتديد اٞتواسب التالية البياسات اليت ٬تمعها يف 

 للنموذج العاملي الفتقار الباحث لتصور شامل حو٢تا:

 طبيعة العوامل )أٝتاؤىا( تكوف غَت معركفة قبل التحليل العامل االستكشايف.-

 ال ٖتدد عدد العوامل إال بعد التحليل.-

ات أك ا١تتغَتات على كل عامل كاليت تتشبع عليو دكف غَته من العوامل األخرل غَت درجة تشبعات الفقر -
 معركفة قبل التحليل.

افًتاض ارتباط العوامل فيما بينها أك استقبل٢تا غَت معركؼ قبل التحليل.كلذلك ٯتكن القوؿ أف الباحث قد -
امل أك األبعاد لكن يفتقر إىل تصور كاضح يعتقد مبدئيا أف ا١تفهـو ا١تراد قياسو قد ينطوم على عدد من العو 

لعدد ىذه العوامل كطبيعتها كبناء على ذلك يتم كضع ٥تطط ٯتثل النموذج العاملي االستكشايف بعدد من 
العوامل دكف تسميتها ْتيث أف كل عامل يرتبط با١تؤشرات ا١تقاسة أك ا١تتغَتات أك الفقرات كلها )أ٤تمد تيغزة، 

 (.157 -21،ص:2012
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مد إسهاـ التحليل العاملي الكشفي يف تطوير النظريات كبناء النماذج كمتابعة ستائجو الكشفية بالبحث كيعت
 (.688،ص:2000كالدراسة )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

 Factor Analysis nrCtitrylrtaالتحليل العاملي التوكيدي: 3-2-2

ك٤تدد ا١تعامل، أم بدال من استكشاؼ العوامل ىذا النوع من التحليل يتطلب كجود ٪توذج سظرم مسبق كاضح 
ا١تكوسة للظاىرة يتم االسطبلؽ منها كمسلمات تستمد من سظرية موجودة فعبل، كبدؿ االكتفاء بوصف الظاىرة 
ىنا يتم التحقق من صحة النموذج النظرم ا١تفسر ٢تا كالتأكد من مدل مطابقتو للبياسات )بوقريري  

 (.160،ص:2013فريد،

 لصدد يقـو الباحث باقًتاح ٣تموعة من ا١تعلومات اليت ٔتوجبها يستطيع اختبار ٪توذجو:كيف ىذا ا

 عدد العوامل.-

 طبيعة العوامل كمسمياهتا.-

 ٖتديد ا١تؤشرات ا١تقاسة لكل عامل كدرجة تشبعاهتا على كل عامل دكف العوامل األخرل.-

ـ استقبل٢تا أك عدـ كجودىا عند تصور أف كجود عبلقات ارتباطيو أك تغايرية بُت العوامل عند تصور عد-
 العوامل ا١تفًتضة مستقلة.

تباين أخطاء القياس )خطأ التباين لكل مؤشر مقاس( ما إذا كاست مستقلة أـ غَت مستقلة ْتيث تكوف -
 األخطاء مرتبطة.

غَت كٯتكن ٘تييز سوعُت من التحليل العاملي التوكيدم األكؿ كيدعى بالتحليل العاملي التوكيدم ال
ىرمي أك التحليل العاملي التوكيدم من الدرجة األكىل كالنوع اآلخر ىو التحليل العاملي التوكيدم من الدرجة 

 الثاسية أك ا٢ترمي. 

يسمى هبذا االسم ألسو يفًتض كجود عامل كامن كاحد أك النموذج العاملي التوكيدي من الدرجة األولى: 
ة اليت ترتبط ٔتؤشراهتا ا١تقاسة ا٠تاصة هبا، كلكن ال يفًتض كجود عاملُت كامنُت أك عدد من العوامل الكامن

عامل عاـ أكثر اتساعا من العوامل األخرل ْتيث يضعها ٖتتو كتصبح ىذه العوامل غَت كافية كتشتق داللتها 
(        159-158،ص:  2012توكيدم العادم )أ٤تمد تيغزة،من ىذا العامل العاـ.كالنموذج العاملي ال
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وم على عامل كاحد ترتبط بو ٚتيع ا١تؤشرات ا١تقاسة كيسمى بالنموذج العاملي التوكيدم أحادم قد ٭تت
قد ٭تتوم على بنية عاملية تتكوف من  كماunidimensional Confirmatory Factor Modelالبعد

 Multidimensionalاألبعادعاملُت أك عدة عوامل كيطلق عليو بالنموذج العاملي ا١تتعدد 

Confirmatory Factor Modelأحادم البعد يفًتض الباحث أف  ،بالنسبة للنموذج العاملي التوكيدم
ىناؾ عامل كاحد أك بعد كاحد تشًتؾ فيو ا١تتغَتات ا١تقاسة يف تلخيص ا١تفهـو الذم يراد ٖتليلو،فمساحة 

، العبلقة ا١تشًتكة بُت ا١تؤشرات أك ا١تتغَتات ا١تقاسة سواء كاست فقرات أك مقا يي  ٘تثل الداللة النظرية للمفهـو
كٔتا أف ا١تتغَتات ا١تقاسة تلتقي عند مفهـو كاحد لذلك يسمى ٔتفهـو أك تكوين فرضي كحيد البعد أك 

 متجاس  كٯتكن أف سلخصو فيما يلي:

 النموذج العاملي أحادم البعد يقـو على افًتاض أف ا١تفهـو ينطوم على بعد أك عامل كاحد.-

وحيد تدؿ عليو عدة مؤشرات بدال من مؤشر كاحد كينصح أال تقل عدد ا١تؤشرات عن ثبلثة ىذا العامل ال-
 مؤشرات كبالتايل يقاس العامل بطريقة غَت مباشرة عرب ىذه ا١تؤشرات.

العامل أك ا١تتغَت الكامن ىو الذم يؤثر يف ا١تؤشرات أك ا١تتغَتات ا١تقاسة، ٔتعٌت ىو الذم يعطي للمتغَت -
 داللة كيعترب ىو ا١تفهـو الذم يراد ٖتليلو كدراستو.ا١تقاس معٌت ك 

على افًتاض كخبلفا للنموذج العاملي أحادم البعد يقوـ النموذج العاملي التوكيدم متعدد العوامل
كجود أكثر من عامل كاحد )عاملُت أك أكثر( لتمثيل أك استيعاب بنية ا١تفهـو موضوع الدراسة أك التحليل 

 متغَتاتو ا١تقاسة، كىذا النموذج يقـو على االفًتاضات التالية:كلكل عامل مؤشراتو أك 

افًتاض كجود عدد من العوامل الكامنة ترتبط فيما بينها )إتاىات مزدكجة تربط بُت ىذه العوامل الكامنة( -
راد كمعٌت ذلك أف ىناؾ مساحة مشًتكة من الداللة بُت ىذه العوامل ٘تثل القاسم ا١تشًتؾ يف تفسَت ا١تفهـو ا١ت

 دراستو.

 ٖتديد ىوية كل عامل باقًتاح تسمية لو، كٖتديد ا١تتغَتات ا١تقاسة اليت تنسب إىل العامل الكامن-

كجود بواقي من التباين )ا١تعلومات( اليت مل يستطع العامل الكامن الذم ينتسب إليو ا١تؤشر من تفسَته -
 (.163-159 ،ص:2012كتسمى بأخطاء القياس أك أخطاء التباين)أ٤تمد تيغزة،
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يستبدؿ العبلقات اإلرتباطية بُت العوامل ٔتسارات  ىذا النموذجالنموذج العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية:
تدؿ على تأثَت العامل الكامن العاـ، كمسار التأثَت ىذا يدؿ على مقدار التأثَت الذم ٯتارسو العامل العاـ على 

فسرىا أك ٭تددىا العامل العاـ يف كل عامل.ا٢تدؼ من ىذا التغَت يف العوامل األخرل، أك مقدار العبلقة اليت ي
استبداؿ العبلقة االرتباطية ٔتسارات تدؿ على عبلقات ٤تددة كىو ما يفتقده النموذج العاملي التوكيدم 

ظرم أحادم البعد، فهو ال يتوفر فيو تصور كاضح للعبلقة اليت تربط بُت العوامل ٔتعٌت أسو ال يتوفر على سند س
الفًتاض أف أحد العوامل يؤثر يف اآلخر أك رٔتا ألف العبلقة بُت العوامل تعزل لعامل عاـ أعم يفسر القاسم 
ا١تشًتؾ بينهم أك ٯتثل ا١تساحة ا١تشًتكة من العبلقة بينهم.كفيما ٮتص االفًتاضات اليت يقـو عليها النموذج 

 سوجزىا فيما يلي:

 عامل أعم يفسرىا.تعترب كل العوامل فرعية تندرج ٖتت -

مصادر التباين اليت مل يستطع العامل الكامن الغَت ىرمي تفسَتىا،يقـو النموذج ا٢ترمي ّتمعها يف ٣تموعة -
كاحدة ٖتت مسمى البواقي ْتيث أف تباين كل عامل فرعي يتم تفسَته من طرؼ متغَتين كامنُت مستقلُت 

 مي العاـ كمتغَت آخر متمثل يف البواقي.يؤثراف فيو: ا١تتغَت الكامن ا١تتمثل يف العامل ا٢تر 

كجود عامل أك عاملُت أك عوامل عامة أكثر اتساعا من العوامل الفرعية الغَت ىرمية من الدرجة األكىل تعمل -
على توحيد أك ٚتع العوامل ا١تتباينة يف عدد أقل من العوامل الكربل لتحقيق خاصية االقتصاد كاالختزاؿ يف 

 التنظَت،كإلضفاء تنظيم ىرمي بُت العوامل يتم االسطبلؽ من ا١تؤشرات ا١تقاسة إىل العوامل العوامل ا١تستعملة يف
الفرعية الغَت ىرمية إىل العوامل ا٢ترمية الكربل كىذا قد يزكد النموذج النظرم بقوة تفسَتية يفتقر ٢تا النموذج 

املُت أك ثبلثة عوامل كربل ْتيث العاملي العادم، كلذلك ٭تتوم النموذج العاملي ا٢ترمي على عامل أك ع
تندرج ٖتتها العوامل الفرعية كتفسر ىذه العبلقات )التغاير أك االرتباط( بُت العوامل الفرعية )أ٤تمد 

 (.176-163،ص:2012تيغزة،

 من خبلؿ ىذا االستعراض ١تختلف أسواع الصدؽ يتضح لنا مايلي:

أف التوجو اٟتديث يف دراسة الصدؽ يركز على صدؽ التكوين الفرضي باعتباره يعتمد على ٪تاذج سظرية،  أوال:
كيؤكد على ضركرة التحقق من مدل مطابقتها للبياسات كقدرهتا التفسَتية كمبلءمة التفسَت للغرض من 

 ( 55،ص:1993الدراسة، كاعتبار بقية أسواع الصدؽ األخرل )عبد اهلل علي القاطعي،
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شواىد لدعم ىذا النوع من الصدؽ كعليو فإف أم دراسة لصدؽ االختبار ال تعتمد على صدؽ التكوين 
 الفرضي تعد ساقصة.

أف تقدير احملكمُت لصدؽ احملتول يركز على خواص مرتبطة باالختبار كلي  باستخدامو أك تفسَت  ثانيا:
ر احملكمُت ال يعد دراسة جادة ككافية للتحقق من درجتو، ك١تا كاف الصدؽ يرتبط باستخداـ االختبار فإف تقدي

صدؽ االختبار. كيبدكا أف ا٠تبلؼ لي  على قبوؿ احملتول كمفهوـ مرتبط بالقياس، بل على جعلو ٤تكا 
للحكم على صدؽ ٘تثيل ٤تتول االختبار للنطاؽ السلوكي العاـ، لذا فالرؤية اٟتديثة تنظر إىل صدؽ احملتول 

ـ الصدؽ مرتكزا يف ذلك على شواىد صدؽ التكوين الفرضي، فنظرا لكوف الصدؽ ضمن إطار متكامل ١تفهو 
التنبؤم كالتبلزمي كصدؽ احملتول ىي حاالت خاصة أساسا فإف التكوين الفرضي يعد من الطرؽ األكثر مشوال 

 (. 56-55،ص:1993كإحاطة ك٘تثيبل ١تفهـو الصدؽ من كجهة سظر علمية )عبد اهلل علي القاطعي،

 العوامل المؤثرة في الصدق:-4
 ىناؾ ٣تموعة من العوامل أك احملكات اليت تؤدم مراعاهتا إىل توافر دالالت الصدؽ سوجزىا فيما يلي:

الشموؿ كالتمثيل: أم مشوؿ ك٘تثيل عينة السلوؾ اليت يتضمنها االختبار ٞتواسب السلوؾ ا١تراد قياسو، فكلما  -
السلوؾ ا١تراد قياسو، كلما أدل ذلك إىل توافر داللة للصدؽ كالعك  كاست ىذه العينة شاملة ك٦تثلة ٞتواسب 

 صحيح.

البناء النظرم الذم يتم على أساسو ٖتديد كظيفة االختبار كترٚتتها إىل صي  سلوكية معرب عنها بأسئلة أك -
بار لئلطار فقرات، فكلما كاف ىذا البناء سليما كلما أدل ذلك إىل توافر داللة على صدؽ ٘تثيل ٤تتول االخت

 النظرم الذم اشتقت منو.

جودة احملك الذم يرتبط معو األداء على االختبار كيراعى ىذا األمر يف حالة صدؽ التنبؤ كىو على درجة  -
 كبَتة من األ٫تية ١تا يواجهو كاضع االختبار من صعوبة يف التوصل إىل ٤تك مناسب. 

ذات صفات متميزة توضح ٘تث ل الصفة ا١تقاسة فيها،   طبيعة عينة الدراسة: فإذا طبق االختبار على ٣تموعة-
كلما ساعد ذلك يف تعزيز النتائج ا١تتحصل عليها من تطبيق االختبار )سادر فهمي الزيود، ىشاـ عامر 

 (.144،ص:2005علياف،
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َت عوامل تتعلق با١تفحوص: كاإلجابة النمطية أك االمتناع عن اإلجابة يف حالة احتواء االختبار على عدد كب-
 من الفقرات أك يف حالة األسئلة اٟترجة.

 عوامل تتعلق باالختبار: طريقة صياغة فقرات االختبار، غموض األسئلة، سهولة أك صعوبة األسئلة.-

 (.02،ص:2009عوامل تتعلق بإجراء االختبار كأف تكوف مواقف التطبيق غَت مناسبة )سادية بعينب،-

 عالقة صدق االختبار بثباتو:-5

أك ٔتعٌت آخر فيما إذا   ،االختبار ثابتا بدرجة كافية ٬تب أف ستساءؿ فيما إذا كاف توفر صدقو ضركرمإذا كاف 
 البيلي اهلل كاست األحكاـ أك القرارات مبنية على درجة صدؽ االختبار دكف اٟتاجة إىل ثباهتا )٤تمد عبد

الدرجات كخلوىا من األخطاء (. فإذا كاف ثبات درجات االختبار يعٍت اتساؽ 373،ص:1997،كآخركف
فإف الصدؽ يتعلق بصحة تفسَت درجات االختبار كاستخدامها، كلذلك  ،الغَت منتظمة اليت تشوب القياس

إذ ٯتكن  ،ٯتكن أف تتميز درجات االختبار بالثبات أك االتساؽ كلكن ال يعٍت ذلك أف يكوف االختبار صادقا
صل كل فرد يف العينة على درجات متسقة إذا أعيد تطبيق االختبار أف يبٌت اختبار لقياس ا١تهارات اٟتسابية ك٭ت

خاصة  إذ أف ىذا يتطلب معلومات كثَتة ،عدة مرات كمع ىذا ال سستطيع اٟتكم على درجة صدؽ االختبار
ٔتحتول االختبار كعدد مفرداتو كمدل ٘تثيلها للنطاؽ السلوكي للوظيفة ا١تراد ٖتقيقها كغَت ذلك ٦تا يؤثر يف 

 درجات االختبار، كىذا يؤكد بأف درجات االختبار ٯتكن أف تكوف على درجة عالية من الثبات دكف أف تفسَت
يكوف االختبار صادقا، كلكن االختبار ال ٯتكن أف يتسم بالصدؽ دكف أف تكوف درجاتو متسقة. ٔتعٌت أف 

ية األداة يف ٘تثيل الثبات شرط ضركرم كدليل قوم يؤكد صحة قياسنا كلكنو غَت كاؼ للحكم على صبلح
احملتول للنطاؽ السلوكي الشامل للسمة ا١تراد قياسها كيف اٗتاذ قرارات صائبة متعلقة ٔتجاؿ القرار. كبالتايل فإف 
ستائج أم أداة ال تتسم بالصدؽ مهما بلغت قيمة معامل الثبات كىو ما أكد عليو كركسباخ أف ىذين 

عتمد عليها يف كضع القرار ا١تناسب للوصوؿ لتفسَتات دقيقة ا١تفهومُت مًتابطاف كيشكبلف ثنائية علمية ي
 (.186،ص:2000تتبلءـ كا١توقف ا١تقاس )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،
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 الثبات المطلب الثاني:

للثبات أ٫تية خاصة يف استخداـ اختبار ما لغرض معُت، فهو يشَت إىل قدر الثقة الذم ٯتكننا أف سضعو 
ؼ الرئيسي الختبار األفراد ىو الوصوؿ إىل أحكاـ أك قرارات سطمئن إليها، لذلك فينتائج اختباراتنا، فا٢تد

 ٬تب أف تقـو ىذه األحكاـ بدكرىا على أدكات دقيقة يف قياسها كموثوؽ فيها.

تقديرا كميا التساؽ القياس أك دقتو، لذلك ـ ليقد  Reliability Coefficientك٢تذا يستخدـ معامل الثبات
األكؿ أسو يعرب عن دقة االختبار سفسو كأداة للقياس كالثاٍل أسو يقدـ تقديرا لبلتساؽ يف  فهو يستخدـ لغرضُت

(، باإلضافة إىل أف تقدير ثبات 215،ص:2010أداء ا١تفحوص على االختبار )٤تمود أٛتد عمر كآخركف،
 االختبار يزكد الباحث ٔتعلومات أساسية للحكم على مدل صبلحية االختبار كدقتو كاتساقو.

كما تربز أ٫تية الثبات يف كوسنا ال ٪تلك مقايي  كاختبارات سيكولوجية كتربوية مطلقة األحكاـ كالدقة، كما ال 
٪تتلك التحكم التاـ كالضبط الدقيق ١تواقف القياس ١تا تتسرب من متغَتات دخيلة مؤثرة يف القياس، كبالتايل 

بدقة عن الظاىرة اليت سقيسها إذ تتضمن ىذه فإف الدرجة اليت ٨تصل عليها من االختبار ال تكوف معربة 
الدرجة دائما قدرا من ا٠تطأ سواء كاف خطأ موجب يف شكل زيادة يف الدرجة اليت ٭تصل عليها الفرد ستيجة 
لقدرتو اٟتقيقية، أك خطأ سالب يف شكل سقصاف يف الدرجة ٦تا ٬تعل تقييم أداء الفرد أقل من الواقع الذم 

لباحث أك ا١تختص ىي التقليل من ىذه األخطاء إىل أدٌل درجة معقولة، فالدرجة اليت ٯتثلو، لذلك فإف مهمة ا
٨تصل عليها من أم اختبار ال تعرب  عن األداء اٟتقيقي للفرد فقط بل ٘تثل األداء اٟتقيقي للفرد كالشوائب 

ر تعرب عن التباين الدخيلة على الدرجة سواء كاست موجبة أك سالبة، ٔتعٌت آخر أف درجة الفرد على االختبا
على ضركرة التحقق من ثبات االختبار كي  Guilford  اٟتقيقي للفرد كتباين ا٠تطأ كلذلك يؤكد جيلفورد

٨تدد الدرجة اٟتقيقية أك التباين اٟتقيقي لدرجات االختبار، ألف معامل الثبات يوضح سسبة التباين اٟتقيقي يف 
 .الدرجة احملسوبة على االختبار 

مهمة أساليب حساب الثبات ىي أف توفر قدرا جيدا ٟتجم التباين اٟتقيقي يف الدرجة الكلية كعليو فإف 
 (.112،ص: 2007ا١تستخرجة مع اإلشارة إىل تباين ا٠تطأ )سوسن شاكر ٣تيد،
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 مفهوم الثبات:-1
القياس ٣تملو ىو اتساؽ درجات االختبار كدقة ستائجو كٖتررىا من األخطاء اليت تصادؼ عملية الثبات يف 

(.كما يقصد بثبات درجات االختبار مدل خلوىا من األخطاء 45، ص:2011)أٛتد ٤تمد عبد ا٠تالق، 
الغَت منتظمة اليت تشوب القياس أم مدل قياس االختبار للمقدار اٟتقيقي للسمة اليت يهدؼ لقياسها، 

يف الظركؼ ا١تتباينة اليت قد فدرجات االختبار تكوف ثابتة إذا كاف االختبار يقي  ٝتة معينة قياسا متسقا 
تؤدم إىل أخطاء القياس. فالثبات هبذا ا١تعٌت يعٍت االتساؽ أك الدقة يف القياس كاألخطاء الغَت منتظمة اليت 
تؤثر يف درجات االختبار تكوف أخطاء عشوائية يصعب التنبؤ هبا من موقف آلخر كلذلك تعمل على خفض 

 (.131،ص:2000ثبات الدرجات )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

كلتوضيح مفهـو الثبات تتوىل النظرية ا١تفسرة لو مهمة ٖتليل كل من التباين اٟتقيقي كتباين ا٠تطأ كالعبلقة 
بينهما لتوفر ا١تنطق األساسي الذم تقوـ عليو الطرؽ ا١تختلفة ٟتساب ثبات االختبار حيث أف: الدرجة الكلية 

 داء الفرد على االختبار+ تباين ا٠تطأ ستيجة لشوائب القياس.ا١تستخلصة من االختبار = التباين اٟتقيقي أل

فإذا استخدمنا مقياس ٤تك م يف اختبار فرد ما ٖتت ظركؼ مثالية للقياس، فسنجد أف التباين اٟتقيقي ىو 
الدرجة اليت ٯتكن أف ٭تصل عليها الفرد ستيجة األداء على االختبار، غَت أف ىذا القياس كىذه الظركؼ ال 

اٟتقيقي لدرجة الفرد، كمن الطرؽ اليت ٯتكن توجد يف الواقع، ٦تا ٬تعل من الدرجة الكلية أف تكوف ٦تثلة للتباين 
اللجوء إليها لتحديد الدرجة الصحيحة للفرد أم التباين اٟتقيقي ىي أف ٩تترب سف  الفرد ٔترات متكررة بنف  
االختبار كٖتت سف  الظركؼ أك ظركؼ مشاهبة ٍب يتم حساب متوسط الدرجة اليت ٭تصل عليها الفرد يف 

ا تكوف الدرجة اٟتقيقية أك التباين اٟتقيقي عبارة عن متوسط درجات القياسات مرات تطبيق االختبار، كهبذ
ا١تستقلة بواسطة سف  االختبار، كا١تنطق الذم يؤيد اختبار متوسط الدرجة يف ىذه االختبارات ا١تختلفة ىو أف 

يعرب متوسط أداء  تباين ا٠تطأ أك اٞتزء الزائف من درجة الفرد على ا١تقياس قد يكوف سالبا أك موجبا يف حُت
الفرد عن درجتو اٟتقيقية، ألف الدرجات ا١توجبة كالدرجات السلبية ستتعادؿ كتصبح صفرا، كتبقى فقط الدرجة 

 (  116-115،ص:2007ا١تعربة عن أدائو الفعلي كىذا ا١تنطق سليم سظريا من ساحيتُت:)سوسن شاكر ٣تيد،
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ختبار على الفرد الواحد كإف كاف من احملتمل أف ال أف ٣تموع تباين ا٠تطأ سيكوف صفرا يف عدد مرات اال-
يكوف ىذا اجملموع صفرا يف عدد قليل من مرات القياس، غَت أف ىذا ال يقلل من منطق توزيع تباين ا٠تطأ 

 على جاسيب ا١تنحٌت. 

ائف من الدرجة أف الدرجة اٟتقيقية للفرد كفقا ٢تذا ا١تنطق ىي األكثر استقرارا، بينما التغَت ٭تدث يف اٞتزء الز -
الكلية كىذا يعٍت بتعبَت آخر أسنا ال ستوقع ارتباطا بُت الدرجة اٟتقيقية كالدرجة الزائفة أك التباين اٟتقيقي كتباين 
ا٠تطأ فأحد٫تا متغَت كاآلخر ثابت، كما أسنا ال ستوقع أيضا كجود ارتباط بُت الدرجات ا٠تاطئة يف صورة ما من 

صورة مكافئة لنف  االختبار، ألف الدرجات الزائفة عشوائية االٕتاه كغَت  االختبار كالدرجات ا٠تاطئة يف
(. 116،ص: 2007منتظمة كال ٭تكمها منطق القدرة اٟتقيقية اليت يقيسها االختبار )سوسن شاكر ٣تيد،

كبأخذ ىذه االفًتاضات بعُت االعتبار سستطيع أف سكتب التباين يف الدرجات على االختبار كما يلي: 
=St

2
+Se

2
 Sx

Sxحيث تشَت2
Stالدرجات ا١تبلحظة جملموعة من األفراد بينما تشَت  تباين إىل 2

إىل تباين  2
Seدرجاهتم اٟتقيقية كتعرب 

عن تباين ا٠تطأ لتلك الدرجات كبذلك يعرؼ معامل الثبات على أسو سسبة  2
      التباين يف الدرجة اٟتقيقية مضاؼ إليها تباين ا٠تطأ كما يف ا١تعادلة التالية:  

    
 فالثبات  

ى ( )موس0,1ٮتربسا إىل أم مدل يعزل تباين ا٠تطأ إىل التباين اٟتقيقي كتًتاكح قيمة ىذا ا١تعامل بُت )
(.حيث ٨تصل على قيمة الصفر عندما ال يتضمن القياس شيئا إال ا٠تطأ ك٨تصل 233،ص:2004النبهاف،

 (.179،ص:2004على الواحد يف حاؿ عدـ كجود خطأ يف القياس )شافا فراسكفورت،دافيد ساشيمياز،

 العوامل المؤثرة في الثبات:-2
لب من اٟتصوؿ على الدرجة اٟتقيقية ٬تب اإلشارة إىل أسو لكل عملية قياس أخطاء ٘تنع يف الغا

ألداء الفرد، كىناؾ مصادر كثَتة لؤلخطاء يف القياس، فقد يأٌب ا٠تطأ من بناء االختبار كقد يأٌب من إدارتو أك 
(. كما يتضح تأثَت 25،ص:2011قد تكوف األخطاء ٣تهولة ا١تصدر )ميكائيل إبراىيم،أسامة عمر العزايب،

ار ما ٝتة غَت السمة اليت كضع لقياسها، فمثبل قد يقي  اختبار لبلسطواء ىذه األخطاء عندما يقي  اختب
الدرجة ا١تبلحظة= الدرجة اٟتقيقية +خطأ القياس بشكل غَت متعم د االكتئاب أيضا كيف ىذه اٟتالة ٧تد أف: 

غَتىا لذلك ٧تد صعوبة يف التقدير الواقعي لسمة ما معزكلة بشكل سقي عن  العشوائي+خطأ القياس ا١تنتظم.
 (. 20-19،ص: 2010من السمات )٤تمود أٛتد عمر كآخركف،
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كىذه ا١تؤثرات ٗتتلف يف مدل تقدير ثبات القياس، كل  كاحد منها يسمح جملموعة معينة من مصادر التباين 
 بالتأثَت على القيم ا١تستخرجة على النحو التايل:

 )خطأ عدـ استقرار السمة(.قد يتغَت مقدار الصفة أك السمة ا١تراد قياسها من كقت آلخر -

أم تغَت يف اإلرشادات أك يف الضبط الزمٍت لؤلداء على مكوسات ا١تقياس أك يف قراءة التعليمات أك يف إدارة -
 االختبار ٯتكن أف يؤدم إىل تباين يف درجات ا١تفحوصُت )خطأ إدارم(.

احتساب درجات على  عدـ الدقة يف تصحيح كرقة اإلجابة من حيث ضعف قراءة مفتاح التصحيح أك-
فقرات معينة تندرج ٖتت بعد معُت يف ا١تقياس، كىي يف الواقع تنتمي إىل بعد آخر كىذا سيؤثر بالفعل على 

 درجات ا١تفحوصُت )خطأ تصحيح(.

إف عوامل صحية )جسمية أك سفسية( مثل الدافعية كالًتكيز كدرجة التعب ٯتكن أف تكوف مصدرا إلحداث -
 ص )خطأ شخصي(.تباين يف درجة ا١تفحو 

قد يؤثر عدد كسوع األسئلة اليت يتم إعدادىا لقياس مستول الفرد ا١تعريف أك ا١تهارم أك الوجداٍل على درجتو -
فالتساؤؿ ىنا يتعلق ٔتدل تغطية الفقرات للمستويات ا١تنوم قياسها )خطأ معاينة( )موسى 

 (.232-231،ص:2004النبهاف،

ْتيث أف كجود فقرات شديدة الصعوبة يف االختبار ال يستطيع ٚتيع مدل تقارب صعوبة الفقرات كدقتها -
األفراد أك أغلبهم اإلجابة عنها، كبا١تثل فإف كجود فقرات شديدة السهولة يستطيع اإلجابة عنها كل أفراد 
العينة فإهنا ال ٘تيز بُت فرد كآخر، لذلك ينبغي حذؼ أك تعديل الفقرات الشديدة الصعوبة أك السهولة إذا 
أردسا أف سرفع ثبات االختبار ألهنا ال تضيف شيئا لقيمة درجة الثبات، كمعامل الثبات يف أساسو مبٍت على 
التباين اٟتقيقي بُت درجات أفراد العينة، كعليو فإف أفضل فقرات يف االختبار ىي اليت يكوف احتماؿ اإلجابة 

ت عديدة فإهنا ستؤدم إىل ا٩تفاض تباين من األفراد، كما أف الفقرات اليت قد ٖتتمل تفسَتا %50عليها 
 األسئلة كبالتايل ا٩تفاض التباين الكلي لبلختبار

أثر ٗتمُت اجمليب: ففي االختبارات اليت تعتمد على تقدير الفقرة أك السؤاؿ بعدد من البدائل يلجأ بعض -
( 122،ص: 2007أك عند )سوسن شاكر ٣تيد، ا١تفحوصُت يف حالة عدـ تأكدىم من اإلجابة الصحيحة
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امتناعهم من اإلجابة إىل التخمُت كاختيار أم إجابة منها من بُت العديد من الفقرات، كعادة ما يكوف 
 التخمُت يف مثل ذلك عند إعادة االختبار أك يف جزء آخر من االختبار ٦تا يؤدم إىل خفض ثبات االختبار.

حيث الظاىرة ا١تدركسة إىل ا٩تفاض كاضح ٕتاس  العينة: حيث يؤدم التجاس  الشديد يف عينة الثبات من -
يف معامل الثبات، ألف التباين داخل العينة ا١تتجاسسة يكوف منخفضا بقدر ال يسمح بتقدير التباين اٟتقيقي 
أم ثباتو، يف حُت كلما كرب حجم العينة كقل ٕتاسسها كلما كاست أقرب إىل التوزيع االعتدايل كبالتايل سيصبح 

ا تؤدم ىذه النتيجة إىل ارتفاع ثبات االختبار. كٯتكن تفسَت ذلك أيضا إىل أف ٕتاس  تباين ا٠تطأ صغَتا م
 أفراد العينة سوؼ يؤدم إىل ا٩تفاض تباين كل سؤاؿ كيف ىذه اٟتالة معامل الثبات يكوف منخفضا. 

 خصائص الثبات:-3

حيث قد يتم اٟتصوؿ على أف الثبات ضركرم كلكنو لي  ىو اٟتالة الكافية لتحديد دقة ستائج االختبار، -
درجات ثبات عالية لكنها ال تقي  الظاىرة ا١تراد قياسها ٦تا ينبغي أكال التأكد من موضوعية كصدؽ االختبار 

 يف قياس السمة أك الظاىرة ا١تقاسة كمن ٍب التعرؼ على درجة ثباتو.

ات لو، كإ٪تا الثبات ىو ثبات أف االختبار سفسو باعتباره أسو ٘تثلو ٣تموعة من الفقرات أك األسئلة ال ثب-
اإلجابة على االختبار أم ثبات أداء الفرد على االختبار ك٢تذا فإف ما ٭تسب ثباتو ىو عينة استجابات 

 ٣تموعة من األفراد على االختبار.

ٔتا أف الثبات يعٍت ثبات عينة االستجابات من ٣تموعة األفراد، كٔتا أسو لكل ٣تموعة من األفراد خصائصها، -
 ن الضركرم أف ٨تصل على أكثر من معامل ثبات لبلختبار الواحد. فم

حصولنا على معامل ثبات ألداء عينة من الراشدين على اختبار معُت ال يعٍت أف ثبات أداء ا١تراىقُت أك -
 األطفاؿ سيكوف يف سف  الدرجة من الثبات.

 تقدير سوعية معينة من تباينتتعدد أساليب حساب معامل الثبات كٮتتص كل أسلوب أك طريقة منها ل-
د  ا٠تطأ، ك٬تب ٖتديد األسلوب ا١تناسب لتقدير معامل الثبات الذم يناسب سوعية البياسات كالدراسة ا١ترا

 (.124-113،ص:2007الكشف عنها )سوسن شاكر ٣تيد،
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 طرق تقدير معامل الثبات:-4
طرؽ ٟتساب معامل ثبات االختبارات كلها تقـو على فكرة الفركؽ الفردية الناٚتة عن أخطاء يف  ىناؾ عدة

القياس كعن فركؽ حقيقية بُت األفراد، كأف سسبة التباين اٟتقيقي اجملهوؿ الناجم عن موقف االختبار ىو 
 (.54،ص:1998التفسَت اإلحصائي ١تعامل الثبات )عباس ٤تمود عوض،

االختبارات كا١تقايي  بإمكاسية حساب ثباهتا بأسلوب دكف اآلخر كعدـ صبلحية بعض كتتميز بعض 
األساليب ٢تا، إال أف ىذا ال يعٍت أف ا١تقياس أك االختبار الواحد ال يصلح لو إال أسلوب كاحد من أساليب 

حد هبدؼ حساب الثبات حيث أسو يف بعض اٟتاالت ٯتكن أف يستخدـ أكثر من أسلوب كاحد لبلختبار الوا
التعرؼ على مصادر تباين ا٠تطأ الذم يؤثر يف استقرار أك اتساؽ الدرجة اليت ٨تصل عليها من االختبار 

 (. كفيما يلي عرض ١تختلف أساليب حساب الثبات:125،ص:2007)سوسن شاكر ٣تيد،

 Test-Retest Methodطريقة إعادة تطبيق االختبار 4-1

على ٣تموعة من األفراد، ٍب إعادة تطبيقو على سف  األفراد كٖتت  ىذه الطريقة على تطبيق االختبار تقـو
سف  الظركؼ، كيكوف الفاصل الزمٍت بُت التطبيقُت يف حدكد أسبوعُت إىل ستة أسابيع، كيكوف معامل الثبات 
ىو معامل االرتباط البسيط بُت درجات االختبار يف التطبيقُت األكؿ كالثاٍل، كيسمى معامل الثبات بإعادة 
التطبيق باسم معامل االستقرار كىو يدؿ على استقرار الدرجات )٤تمد أبو ىاشم 

(.ككلما كاف معامل االرتباط عاليا كموجبا دؿ ذلك على ثبات االختبار )ىدل 04،ص:2006حسن،
 (. كالشكل التخطيطي التايل يوضح ذلك:10،ص:2012العنزم،

 مركر مدة

 زمنية معينة

 (.126،ص:2007)سوسن شاكر ٣تيد،

كمن اٞتدير بالذكر أف معامل االرتباط بُت درجات األفراد يف مرٌب التطبيق ال يعٍت تطابق درجات األفراد يف 
ظهم بوضعهم النسيب يف السمة ا١تقاسة، ٔتعٌت اٟتاصل على درجة مرتفعة يف ا١ترة األكىل ا١ترتُت، بل يعٍت احتفا

سوؼ ٭تصل على درجة إما مرتفعة أك منخفضة يف ا١ترة الثاسية كالعك  صحيح. كتستخدـ ىذه الطريقة إذا  

إ٬تاد قيمة معامل ارتباط بَتسوف  إعادة تطبيق االختبار تطبيق االختبار
 األفراد على  بُت درجات

 االختبار يف مرٌب التطبيق
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مة ٠تطأ القياس، مثل كن ا سود أف ٩تترب مدل تأثر درجة األفراد يف االختبار ٔتصدر ما من ا١تصادر الغَت منتظ
تأثَت موقف كظركؼ تطبيق االختبار كحالة ا١تفحوص كالفاحص فجميعها عوامل متغَتة بُت مرٌب التطبيق إىل 

(. كمصدر ا٠تطأ يف الدرجة اليت ٭تصل عليها الفرد يف 223،ص:2010حد ما )٤تمود أٛتد عمر كآخركف،
 (.126،ص:2007)سوسن شاكر ٣تيد، ضوء معامل الثبات ىو خطأ التغَتات عرب الفًتة الزمنية

كما أف ىذا ا١تعامل يتأثر تأثرا ملحوظا با١تدة الزمنية الفاصلة بُت مرٌب تطبيق االختبار، فإذا كاست ىذه ا١تدة 
قصَتة جدا فإف عوامل الذاكرة أك التمرف رٔتا تؤدم إىل اتساؽ الدرجات يف مرٌب التطبيق إىل حد كبَت ٦تا 

امل الثبات، فإعادة تطبيق االختبار سفسو تؤدم يف كثَت من األحياف إىل تغَتات يؤدم إىل تضخيم قيمة مع
معينة يف الفرد ٔتا تسهم يف ٖتسُت أدائو فيما يقيسو االختبار. كلكن ا٩تفاض قيمة ىذا ا١تعامل يف بعض 

لرغم من األحياف ال تعٍت أف درجات االختبار غَت مستقرة إذ رٔتا تكوف السمة ا١تقاسة قد تغَتت على ا
 (.150-149،ص:2000افًتاضنا أهنا مستقرة )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

كىذا األسلوب ٤تكـو ببعض الشركط كالقواعد اليت ينبغي على الباحث مراعاهتا كالتأكد منها قبل 
 استخدامو من أ٫تها: 

 أف تتسم الظاىرة ا١تدركسة بنوع من االستقرار.-

سلوب يف االختبارات اليت قد يؤدم التطبيق األكؿ ٢تا إىل سوع من أف يبتعد الباحث عن استخداـ ىذا األ-
التعلم كالتدريب على االستجابات الصحيحة، لذلك فإف ىذا األسلوب ال يصلح لبلختبارات كا١تقايي  اليت 

 هتدؼ لقياس التذكر أك االختبارات اليت ترتبط بالعمليات العقلية.

للمفحوصُت يف ا١توقف االختبارم األكؿ كالثاٍل ألف أف يعمل الباحث على توفَت سف  الظركؼ -
 االستجابات قد تتأثر بالظركؼ احمليطة با١تفحوصُت أكثر ٦تا تتعلق باالختبار.

على الباحث مراعاة الفاصل الزمٍت بُت التطبيق األكؿ كالثاٍل لبلختبار، إذ أف طوؿ ىذه الفًتة يعتمد عموما -
عينة البحث، حيث أف  درجة الثبات أك معامل االستقرار يتأثر بطوؿ  على طبيعة الظاىرة ا١تدركسة كطبيعة

الفًتة الزمنية بُت التطبيقُت، فإذا كاست قصَتة جدا فهناؾ احتماؿ كبَت أف يتذكر اجمليب استجابتو على التطبيق 
(  128-127،ص:2007األكؿ، يف حُت إذا كاست الفًتة طويلة جدا فقد ٭تصل على)سوسن شاكر ٣تيد،
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 حقيقي يف الظاىرة أك الصفة ا١تدركسة فقد يرتفع الثبات يف ا١ترة األكىل كيقل يف ا١ترة الثاسية )سوسن شاكر تغَت  
 (.128،ص:٣2007تيد،

كما ٬تب اإلشارة إليو أف ىذه القواعد إذا مل يتم ٖتقيقها فإهنا تعمل على تباين درجة الفرد كاختبلفها يف مرٌب 
استجابة ا١تفحوص على االختبار كعلى إعادتو، كعلى الرغم من أف عددا من التطبيق كخفض االتفاؽ بُت 

ىذه الشركط ٯتكن التحكم فيها سواء عن طريق ضبط موقف االختبار أك ٖتديد الفًتة الزمنية ا١تناسبة إلعادة 
٦تا تؤثر  التطبيق أك عن طريق عدـ استخداـ عينات ٭تتمل تعرض أفرادىا لتغيَتات طبيعية خبلؿ فًتة االختبار

على استقرار أدائهم، إال أسنا ال ٯتكن أف سغفل عن قدرة معامل االرتباط بُت األداء يف ا١ترتُت يف تقدير درجة 
 (.311،ص:2007استقرار استجابات األفراد عرب الزمن )صفوت فرج،

 The Split Half Methed   طريقة التجزئة النصفية 4-2

ا١تقياس أك االختبار إىل قسمُت متكافئُت، لذلك فهو يصلح يف يعتمد ىذا األسلوب على تقسيم فقرات 
االختبارات اليت تكوف فيها الفقرات متجاسسة أم تقي  خاصية أك ٝتة كاحدة، ك٢تذا يسمى معامل الثبات 
هبذا األسلوب معامل االتساؽ الداخلي كأف تباين ا٠تطأ الذم يقيسو أسلوب التجزئة النصفية ىو عدـ ٕتاس  

(. كالشكلُت ا١تتكافئُت ىنا يؤلفاف اختبارا كاحدا، 131،ص:2007ختبار )سوسن شاكر ٣تيد،سصفي اال
(. 243،ص:2004فبدال من بناء شكل بديل لبلختبار يتم التعامل مع اختبار كاحد فقط )موسى النبهاف،

تصلح ىذه الطريقة يف حاؿ ما إذا كاست مفردات االختبار كثَتة العدد )عبد الرٛتن 
(.ْتيث تقسم إىل جزأين متكافئُت من حيث األىداؼ كصعوبة البنود كعددىا 50،ص:2004العيسوم،

 (.95،ص:2011كزمن كل منها كغَتىا من االعتبارات )أٛتد ٤تمد عبد الرٛتن،

كما يشَت جولكسوف أسو من ا٠تطأ اعتبار التجزئة النصفية على أهنا صورتاف متكافئتاف كلكي تكوف كذلك 
لوحدات، ينبغي أف تكوف متعاد لتُت من حيث ا١تتوسط كدرجة الصعوبة كالتشتت كمعامبلت االرتباط بُت ا

 (133،ص: 2007كٯتكن توضيح ذلك كفقا للمخطط التايل )سوسن شاكر ٣تيد،

 

 

 



 الفصل الثاني                                                 الجانب النظري للدراسة
 

 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

إف التحدم اٟتقيقي الذم يواجو الثبات بالتجزئة النصفية ىو كيفية ٕتزئة االختبار إىل سصفُت متكافئُت، 
 كىناؾ عدة طرؽ ٯتكن اعتمادىا يف ذلك من أ٫تها اآلٌب:

النصفية: كذلك بتقسيم فقرات االختبار إىل سصفُت متساكيُت، ٯتثل النصف األكؿ اجملموعة األكىل القسمة -
من الفقرات يف حُت ٯتثل النصف الثاٍل اجملموعة الثاسية من الفقرات، كيفضل عدـ استخداـ ىذه الطريقة 

جابة على النصف الثاٍل من العتبارات عديدة منها أف اجمليب قد ال يكوف بنف  الدافعية أك القدرة عند اإل
 االختبار.

 الفقرات الفردية كالفقرات الزكجية: كىي من الطرؽ الشائعة يف التجزئة النصفية.-

جزءا االختبار: رغم أف طريقة النصفُت إىل فردم كزكجي من أفضل الطرؽ اليت قد تؤدم إىل سصفُت -
 أف بعض ا١تقايي  كاالختبارات ال تصلح متعادلُت يف خصائصها كمتساكيُت يف تعرضها لظركؼ األداء.إال

ىذه الطريقة يف تقدير ثباهتا السيما، إذا كاف ا١تطلوب من ا١تبحوثُت تقدَل عدد كبَت من االستجابات لفقرة 
 كاحدة يف فًتة زمنية معينة ٍب الفقرة األخرل كىكذا.

 توزيعها بالتساكم على كىناؾ من يقسم الفقرات إىل قسمُت بعد ٖتديد مستول صعوبة كل فقرة كمن ٍب-
قسمي االختبار، كما ٯتكن توزيعها بناء على مدل قدرهتا التمييزية بُت األفراد )سوسن شاكر 

 (.133-132،ص:٣2007تيد،

مفردات االختبار  ٕتزئة تطبيق االختبار
 إىل سصفُت متكافئُت

اٟتصوؿ على درجات 
النصفُتكبل األفراد يف    

إ٬تاد قيمة معامل 
 بُت ارتباط بَتسوف

درجات األفراد 
اٞتزأينعلى  

ا١تعامل من أثر  قيمة تصحيح
 التجزئة
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ال ٬توز استخداـ ىذه الطريقة إذا كاف االختبار من سوع اختبارات السرعة، حيث يتطلب أف ٬تيب الفرد -
٤تدد مثل اختبار القدرة العددية الذم يشتمل على عدد كبَت من على عدد كبَت من ا١تفردات يف زمن 

ا١تفردات تتطلب عمليات حسابية يف زمن كجيز، كاختبلؼ األفراد يف معدؿ سرعة إجابتهم ٬تعل ٕتزئة 
 االختبار إىل سصفُت متكافئُت غَت مناسب.

 ٍب يتم حساب يتم تقدير درجات كل من سصفي االختبار كما لو كاف كل منهما اختبارا منفصبل
معامل االرتباط بُت النصفُت، كلكن ا١تشكلة اليت تواجهها ىذه الطريقة أف الدرجات تعتمد على سصف عدد 
مفردات االختبار، كسظرا ألف القيمة التقديرية ١تعامل الثبات تتأثر بطوؿ االختبار أم عدد مفرداتو فإف قيمة 

ارتباط بَتسوف بُت سصفي االختبار تكوف أقل ٦تا لو استخدـ معامل االتساؽ الداخلي النإتة عن إ٬تاد معامل 
العدد الكلي ١تفردات االختبار، أم أهنا تدؿ على ثبات درجات سصف طوؿ االختبار، كلتقدير ثبات االختبار  
ككل ينبغي إطالة االختبار إىل الضعف كإجراء تعديل على قيمة معامل ارتباط بَتسوف. كقد اشتق كل من 

لتقدير معامل ثبات االختبار كإطالتو مع افًتاض تساكم  رياضيةصيغةSpearman-Brownاونسبيرمان وبر 
(.كىذه الصيغة 156-155،ص:2000تباين درجات كل من سصفي االختبار )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

    ىي: 
    

     
 

 ا١تقدر لبلختبار كامبل. =الثبات   : حيث أف

 أك ىو معامل االرتباط بُت سصفي االختبار. = ثبات سصف طوؿ االختبار   

كيف غالب األحياف ال يكوف تباين سصفي االختبار متساكيُت، األمر الذم أد ل إىل استبداؿ معادلة سبَتماف 

   ,     يف الصيغة التالية: كما  Guttman جتمانبراكف ٔتعادلة 
  
    

 

  
  - 

  حيث تشَت
  ك  

النصف األكؿ لبلختبار كتباين درجات النصف الثاٍل لو على الًتتيب،  درجات إىل تباين 
  بينما يرمز 

 إىل تباين ٣تموع الدرجات على االختبار ككل. 

كيبلحظ أف مقدار معامل ثبات االختبار يزداد كلما ازداد معامل االرتباط بُت سصفيو، فإذا تبلشى معامل 
االختبار ككل يساكم صفر، كإذا كاست العبلقة بينهما تامة  فإف معامل ثبات       االرتباط بُت سصفيو 

 (.247-244،ص:2004)موسى النبهاف،     يصل معامل ثبات االختبار درجة الكماؿ 
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 Form Reliability Equivalentالثبات بالصور المتكافئة 4-3

يف ىذه اٟتالة يقـو مصم م االختبار ببناء صور بديلة منو، صورتُت على األقل ك٬تب أف تكوف مفردات 
الصورتُت متكافئة أم تقيساف سف  الظاىرة، كيتم بناء الصور ا١تتكافئة بشكل مستقل لكن بشرط أف تشًتؾ 

ا يف الصورتُت إضافة إىل التكافؤ يف احملتول كتتعادؿ ا١تفردات يف مستويات الصعوبة، كأف يكوف عددىا متساكي
يف التعليمات كزمن التطبيق، كمن ا١تؤشرات اإلحصائية اليت ٕتعلنا ستأكد من صحة كدقة التكافؤ بُت الصورتُت 
أف يكوف متوسط الدرجات كاال٨تراؼ ا١تعيارم للصورة األكىل مساكيا ١تتوسط الدرجات كاال٨تراؼ ا١تعيارم 

(. كلتقدير معامل الثبات يتم تطبيق الصورة 223،ص:2010عمر كآخركف،للصورة الثاسية )٤تمود أٛتد 
األكىل على ٣تموعة من األفراد ٍب تطبق الصورة األخرل على سف  األفراد، إم ا يف سف  اٞتلسة )فورية( أك بعد 
ل مركر فًتة زمنية معينة )متعاقبة( كْتساب معامل االرتباط بُت درجات تطبيق الصورتُت ٨تصل على معام

الثبات ٢تما، كيسمى معامل الثبات يف حالة التطبيق الفورم ٔتعامل التكافؤ بينما يسمى يف حالة التطبيق 
 Parallelا١تتعاقب ٔتعامل االستقرار كالتكافؤ معا. ىذه الطريقة يطلق عليو جولكسوف بطريقة الصور ا١تتوازية 

Forms  كيسميها جيلفورد بطريقة الصور ا١تتبادلةAlteranate Forms عبد اهلل سليماف(
 كٯتكن توضيح ىذه الطريقة كفقا للمخطط التايل: (.97،ص:1994إبراىيم،

 زمٍت فاصل 

 أك فورم 

 متعاقب                                 

تتشابو مع طريقة إعادة تطبيق االختبار من حيث تضمنها لتطبيق االختبار على سف  األفراد مع  ىذه الطريقة
كجود فًتة زمنية فاصلة، كيف كبل الطريقتُت يتوقع أف التغَتات الدخيلة سوؼ تؤدم إىل تغَتات يف درجات 

ٗتتزؿ إىل حد ما من تقدير قيمة الثبات. كالفرؽ األساسي يف الطريقتُت ىو أف طريقة  االختبار، كبالتايل سوؼ
الصور ا١تتكافئة تضيف مصدر آخر لتباين ا٠تطأ يف أداء األفراد، كىذه االختبلفات يف عينة ا١تفردات بُت 

اء أفضل أك أسوأ يف الصورتُت )ا١تصدر األكؿ من ا١تصادر الغَت منتظمة ٠تطأ القياس( فقد يؤدم ا١تفحوص  أد
صورة ما من االختبار مقارسة باألخرل ستيجة لعينة ا١تفردات رغم أف متوسط مستول الصعوبة متساكم )٤تمود 

 (.224،ص:2010أٛتد عمر كآخركف،

تطبيق الصورة األكىل من 
 االختبار

تطبيق الصورة األخرل من 
 االختبار

إ٬تاد قيمة معامل ارتباط 
درجات األفراد بَتسوف بُت 

 على الصورتُت
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 ثبات االتساق أو التجانس الداخلي: 4-4
فقط كأف كل بنودىا تشًتؾ  يفًتض الثبات هبذه الطريقة أف األداة أحادية البعد، كتقي  ٝتة أك كظيفة كاحدة

(. كلذلك فهي تسل م بأف التجاس  99، ص:1994يف قياس ىذه السمة )عبد اهلل سليماف إبراىيم، 
الداخلي بُت بنود االختبار ىو أفضل احملكات لتقدير ثباتو، كتدعم ذلك بأسو كلما تقاربت مستويات صعوبة 

كاف االختبار أحادم البعد دؿ  ذلك على ٕتاس  كتداخل   بنود االختبار ككلما قلت سسبة القيم ا١تفقودة ككلما
(. كمن بُت الطرؽ ا١تعتمدة ٟتساب معامل ثبات 114،ص:2003عينة ا١تفردات )مقدـ عبد اٟتفيظ،

 التجاس  الداخلي مايلي:

 (:  20/21رريشاردسون )الصيغة  معادلة كيود 4-4-1

سلسلة طويلة من االشتقاقات اإلحصائية كمصدر  كوهنا ا١تعادلة رقم عشرين يف  20ريشاردسوف  كيودر تسمى
تباين ا٠تطأ الذم تسعى ىذه الطريقة ١تعرفة تأثَته على ثبات االختبار ىو ٕتاس  مفردات االختبار كال شك 
أف عدـ ٕتاس  أسئلة االختبار يعد مصدرا مهما ٠تطأ القياس )٤تمود أٛتد عمر 

للتوصل إىل قيمة  Kuder-Richardson سوفريشارد (. كهتدؼ طريقة كيودر226،ص:2010كآخركف،
(...مثل مفردات 1/2( أك )1/0تقديرية ١تعامل ثبات االختبارات كاليت تكوف درجات مفرداهتا ثنائية )

االختبار من متعدد أك مفردات الصواب كا٠تطأ. ك٬تب اإلشارة إىل أف أداة القياس إذا اشتملت على أبعاد 
ر ثبات درجات كل منها على حدا كلذلك فإف معامل الثبات هبذه الطريقة فرعية غَت متجاسسة فإسو يتم تقدي

 .Homogeneity Coefficientيسمى ٔتعامل التجاس  

ريشاردسوف بدراستها  كسظرا لتعدد اٟتاالت ا١تتعلقة با٠تصائص اإلحصائية ١تفردات االختبار اليت اىتم كيودر
-KR) 20عامل ٕتاس  درجات االختبارات الصيغة فإف أكثر الصي  شيوعا كاستخداما يف تقدير قيمة م

  20(.كٯتكن ٘تثيل الصيغة 161-160،ص:2000ـ،)صبلح الدين ٤تمود عبل(KR-21)21كالصيغة (20

      كما يلي:
 

   
*
  ∑   

  
 

 فمعادلتها:  21أما الصيغة +

     
 

   
*  

 ̅    ̅ 

   
 

 حيث يشَت:+

k(.247،ص:2004)موسى النبهاف،= عدد فقرات االختبار 



 الفصل الثاني                                                 الجانب النظري للدراسة
 

 

63 
 

P =على الفقرة. صحيحة األفراد الذين أجابوا إجابة عدد 

q.عدد األفراد الذين أجابوا إجابة خاطئة على الفقرة = 

=  
 تباين ٣تمل درجات االختبار.  

 متوسط ٣تمل درجات االختبار. ̅ =

ىو أف األخَتة تفًتض أف ٚتيع الفقرات ذات مستول صعوبة كاحد ٔتعٌت أف  21ك 20الفرؽ بُت الصيغة 
للثبات،  منخفضا تقديرا ستعطيKR-21ثابتة لكل الفقرات كإف مل يتحقق ىذا االفًتاض فإف  pالقيمة  

حيث تطبيقها لكوهنا أسهل من  تبدكا KR-21كبالرغم من أف كبل ا١تعادلتُت معتمدتُت يف االستخداـ فإف 
اإلشارة إىل أف كبل ا١تعادلتُت تعطياف تقديرا للثبات إال  ك٬تب.KR-20تتطلب عمليات حسابية أقل ٦تا تتطلبو

 (.248-247،ص:2004من حيث تقديره العايل للثبات )موسى النبهاف، ىو األفضلKR-20أف 

د تتضمن بعض التحفظات يف ( ق20/21ريشاردسوف )الصيغة  ككأم صيغة رياضية فإف معادلة كيودر
 تعديبل Tuker  شركطها ٦تا قد يؤدم ذلك إىل ضعف يف تقدير معامل الثبات، كيف ىذا الشأف قدـ تيوكر

كيتضمن ىذا التعديل إضافة متوسط سسبة KR-21ىل تبسيط العمليات اٟتسابية اليت تتطلبها معادلة إ يهدؼ
)صفوت  20تباين اإلجابات الصحيحة على االختبار لتصبح ستيجتها تعادؿ الصيغة 

*  (.كىذه الصيغة ىي: 332،ص:2007فرج،
 

   
+ [

 
         

 
 

  
 

] 

  حيث أف: 
 = تباين الدرجة الكلية على االختبار. 

p.متوسط سسبة اإلجابات الصحيحة على الفقرة = 

q =.متوسط سسبة اإلجابات ا٠تاطئة على الفقرة 

k.عدد فقرات االختبار = 

 (.140-139،ص:2007)سوسن شاكر ٣تيد،مربع سسبة اإلجابات الصحيحة على االختبار.  =
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 Coefficient Alpha معامل ألفا لكرونباخ 4-4-2

-KRلتقدير ثبات االتساؽ الداخلي كىي تعميم ١تعادلة  1951ىي طريقة اقًتحها كطورىا كركسباخ عاـ 

(. كيشيع استخداـ ىذه 248،ص:2004بشكل ثنائي )موسى النبهاف، عندما ال يتم تصحيح الفقرات20
س االٕتاىات كغَتىا، الطريقة يف تقدير ثبات ا١تقايي  متدرجة ا١تيزاف مثل موازين التقدير أك استبياسات قيا

ريشاردسوف يتأثراف بطوؿ االختبار أم عدد مفرداتو  كمن ا١تبلحظ أف معامل ألفا كمعامل التجاس  لكيودر
(.كالفرؽ اٞتوىرم 166-165،ص:2000كٕتاس  أك عدـ ٕتاس  ىذه ا١تفردات)صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

يف طريقة التعبَت عن تباين البنود )بركات ٛتزة  20ريشاردسوف الصيغة  الوحيد بُت معامل ألفا كمعادلة كيودر
من  KR-20(. كمن ساحية رياضية تظهر معادلة ألفا على أهنا صيغة أخرل ١تعادلة 81،ص:2008حسن،

( )  ∑حيث أف ٣تموع التباين  ∑( قد استبدؿ ٔتجموع التباين  ( كما يف ا١تعادلة التالية:   

  
 

   
(   

∑   

   
 حيث أف:(

 كل مفردة من مفردات االختبار.تباين درجات       =

n =.عدد فقرات االختبار 

 (.249،ص:2004تباين الدرجة الكلية على االختبار )موسى النبهاف،   =

إف االرتفاع يف قيمة معامل ألفا قد يكوف سإتا عن ارتفاع قيم االرتباطات بُت الفقرات ما يدؿ على االتساؽ 
الداخلي للمقياس، كلكن ىذا االرتفاع قد يكوف سإتا عن ٘تاثل ٤تتول فقرات ا١تقياس كبالتايل فهي تكرر 

كركسباخ ا١ترتفعة بأهنا تدؿ على اتساؽ أك بعضها بعض فيما تقيسو. ك٢تذا قبل اٟتكم على قيمة معامل ألفا ل
ٕتاس  داخلي ٬تب قببل التأكد من أف فقرات ا١تقياس حىت كإف كاست ترتبط فيما بينها ارتباطا مرتفعا فهي ال 
تتشابو يف الداللة سفسها. كمنطق معامل ألفا لكركسباخ يقسم التباين إىل تباين كلي لدرجات االختبار كتباين 

داتو كتباين ا٠تطأ العشوائي كا١تنتظم.كحىت يتم تدارؾ السلبية اليت كجدت يف معامل ألفا ًب كل مفردة من مفر 
عدـ تساكم التشبعات  تقـو على افًتاض composite Reliabilityاقًتاح معادلة تدعى بالثبات ا١تركب 

اف مفقودا يف غَت متساكم( كعلى الرغم من أف ىذه ا١تعادلة جاءت بشرط جديد ك )تشبع الفقرة بعاملها
كىو أف قيمتها تنخفض إذا أضيفت فقرة أخرل لفقرات  معادلة ألفا إال أف النقص الذم ظهر على مستواىا

 (                15-10،ص:2017ا١تقياس،أيضا تقـو ىذه ا١تعادلة ّتمع التشبعات أكال بعدىا تقـو بًتبيعها )أ٤تمد تيغزة،
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ٔتعادلة أكميغا ا١توزكسة كىي تستخدـ يف سياؽ النمذجة  ،ما دعا ذلك إىل ظهور معادلة أخرل تدعى
با١تعادالت البنائية عند اختبار النموذج باعتماد أسلوب التحليل العاملي التوكيدم كىي تراعي مدل إسهاـ  
كل فقرة يف ٖتديد ا١تفهـو الكامن بداللة األكزاف اليت اشتقت من الدرجة اٟتقيقية منو إىل تباين ا٠تطأ )أ٤تمد 

 (.16،ص: 2017غزة،تي

 كتتمثل الصيغة الرياضية ١تعادلة أكميغا ا١توزكسة فيما يلي:

𝛺  ∑                                                                                                                                                     

                      2𝛿1- 
             1+ ∑    ℇ 𝛿 2     

      1-𝛿2 

 (حيث تدؿ )دلتا مربع

𝛿2 : مربع تشبع الفقرة على عاملها كبذلك فهي تدؿ على الدرجة اٟتقيقية مطركح منها قيمة الواحد
الصحيح ليدؿ على ا٠تطأ كما ىو مبُت يف ا١تقاـ،كعليو فإف الكسر يعرب  عن سسبة الدرجة اٟتقيقية إىل 

ا٠تطأ.ليعرب يف األساس عن كزف كل فقرة كمدل مسا٫تتها يف عاملها أك مدل أ٫تيتها يف ٖتديد ا١تفهـو )خَتة 
 (.61،ص:2015شويطر،سادية الزقام،

*ىناؾ بعض الطرؽ األخرل اليت تستخدـ يف ٖتديد ٕتاس  مفردات االختبار كتعتمد على أساليب إحصائية 
. فالتحليل Analysis of Varianceكٖتليل التباين Factor Analysisمتقدمة مثل التحليل العاملي 

العاملي ىو أسلوب إحصائي لتحديد أقل عدد من العوامل أك التكوينات الفرضية اليت تفسر قيم معامبلت 
االرتباط بُت مفردات االختبار، كباستخداـ ىذه العوامل يتم تصنيف ا١تفردات يف ٣تموعات متجاسسة تقي   

ٝتة معينة، إذا بينت ستائج التحليل العاملي كجود عامل مشًتؾ ٬تمع ا١تفردات فهذا يعٍت أف  كل ٣تموعة منها
مفردات االختبار متجاسسة فيما تقيسو. أما ٖتليل التباين فهو أسلوب إحصائي أيضا يعتمد على ٕتزئة التباين 

كتفاعل األفراد مع ا١تفردات. كٯتكن الكلي لدرجات االختبار إىل ثبلثة مصادر للتباين، ترجع لؤلفراد كا١تفردات 
)صبلح تقدير تباين الدرجات باستخداـ ٣تموع مربعات ا٨ترافات درجات األفراد عن ا١تتوسط العاـ لدرجاهتم 

 ( 168،ص:2000الدين ٤تمود عبلـ،
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ا٠تاص بتفاعل األفراد مع ا١تفردات، كٯتكن تقدير  أم ا تباين ا٠تطأ فيمكن تقديره باستخداـ ٣تموع  ا١تربعات
 :Hoytثبات درجات االختبار باستخداـ الصيغة التالية لتحليل التباين اليت تنسب إىل ىويت 

  
       

  
 التباين ا١تتعلق باألفراد. =   حيث أف:

 =التباين ا١تتعلق بتفاعل األفراد مع ا١تفردات.    

 باألفراد.= التباين ا١تتعلق   

كالقيمة التقديرية ٢تذا ا١تعامل تدؿ على درجة ٕتاس  مفردات االختبار أك اتساقو الداخلي)صبلح الدين ٤تمود 
 (.169،ص: 2000عبلـ،

 :وخطأ القياس الغير منتظمتفسير معامل الثبات في ضوء الدرجة الحقيقية -5
ٟتقيقية ا١تناظرة للدرجات ا٠تاـ كتقدير خطأ يستخدـ الثبات يف تقييم االختبارات عن طريق تقدير الدرجات ا

القياس، حيث أسو كلما ارتفعت قيمة معامل ثبات أم اختبار فإف درجات ىذا االختبار تكاد تكوف خالية 
(. 16-13،ص:2004من أخطاء القياس كتقًتب بدرجة كبَتة من القيم اٟتقيقية ٢تا )غادة خالد عيد،

متع بامتياز تفسَتم على معامل الثبات، حيث يوفر لنا معلومات كمهما يكن من أمر فإف خطأ القياس يت
حوؿ تباين درجات ا١تفحوص يف اختبارات متكررة ، ككثَتا ما يستخدـ خطأ القياس ١تا يسمى بتفسَت الفئة، 
كتفسَت الفئة ىنا يساعد يف تغطية فكرة عدـ دقة القياس ْتيث سستطيع أف سفكر بالفئة على أهنا ا١تدل اليت 

لها ىذا ا٠تطأ، فإذا افًتضنا أف األخطاء عشوائية فإف األخطاء ا١تبلحظة لدرجات فرد معُت ستتوزع بشكل ٯتث
طبيعي حوؿ الدرجة اٟتقيقية لذا فإسنا سستطيع القوؿ بأف الدرجات ا١تبلحظة لشخص معُت ستقع بُت تباين 

(من درجتو اٟتقيقية ±2Seتقريبا أك بُت ) %68(لدرجتو اٟتقيقية بنسبة ±1Se)ا٠تطأ ا١توجب كالسالب 
كمع ىذا ٨تن ال سعرؼ الدرجة اٟتقيقية لكن يستطيع الفرد أف يستنتج كبنسبة تأكد مقدارىا  %95حوايل 
لدرجتو ا١تبلحظة  ±3Seأك ±2Se أك ±1Seاٟتقيقية ىي مابُت أف درجة الفرد %99أك  %95أك  68%

(. كيبلحظ أف ا١تدل الذم ٭تتوم على الدرجات 236-235،ص:2004على الًتتيب )موسى النبهاف،
يف تفسَت القيم التقديرية للخطأ.ك٬تب اإلشارة (±1Se)اٟتقيقية يزداد بزيادة درجة ثقتنا غَت أسو يكتفي با١تدل 

 (178،ص: 2000)صبلح الدين ٤تمود عبلـ،إىل أف درجة الفرد اٟتقيقية تبقى ثابتة 
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كالدرجة ا١تبلحظة تتذبذب حو٢تا، كسظرا ألسنا ال سستطيع إعادة تطبيق االختبار على الفرد عددا كبَتا من 
قيمة تقديرية ٠تطأ القياس مستمدة من أفراد  تعطي      √     ا١ترات فإف الصيغة التالية: 

بلحظة للفرد عن درجتو اجملموعة ككل.كىذه الصيغة أيضا ٯتكن أف تدؿ على اال٨تراؼ ا١تعيارم للدرجات ا١ت
اٟتقيقية لو أف االختبار أعيد تطبيقو عليو عددا كبَتا من ا١ترات، سظرا لتباين درجات الفرد من تطبيق آلخر 
ستيجة عوامل ا٠تطأ، كبذلك تتذبذب درجاتو حوؿ درجتو اٟتقيقية، ككما أكضحنا سابقا أسو إذا افًتضنا أف 

عشوائية فإهنا تعمل أحياسا على زيادة درجتو ا١تبلحظة أم تكوف  األخطاء اليت تؤثر يف ىذه الدرجات كاست
درجة ا٠تطأ موجبة كأحياسا أخرل تعمل على خفض ىذه الدرجة أم تكوف درجة ا٠تطأ سالبة. كيبلحظ أف 
قيمة ا٠تطأ يساكم صفرا إذا كاست قيمة معامل الثبات مساكية للواحد الصحيح )صبلح الدين ٤تمود 

(. كمن ساحية أخرل ٯتكن تفسَت معامل الثبات على ضوء النسبة ا١تئوية لتباين 178،  ص: 2000عبلـ،
 من التباين%85يعٍت أف rxx=0.85الدرجة اليت تعزل إىل ا١تصادر ا١تختلفة، فمثبل إذا كاف معامل الثبات 

)بدر ٤تمد يعتمد على تباين ا٠تطأ %15يف درجات االختبار يعتمد على التباين اٟتقيقي يف السمة ا١تقاسة ك
 (.130،ص:2000األسصارم،

ىذه العبلقات توضح أ٫تية معرفة إىل أم مدل تكوف الدرجة ا٠تاـ خالية من أخطاء كشوائب القياس ليكوف 
 (.243:ص، 2004اٗتاذ القرار سليما كدقيقا )غادة خالد عيد، 

 :خالصة
٦تا ًب عرضو عن الصدؽ كالثبات، مفهوـ كل خاصية، ا١تبادئ كا٠تصائص اليت يقوماف عليها، تطور طرؽ 
كأساليب الكشف كالتحقق عن كل منهما، اختبلؼ كل طريقة عن األخرل، األساليب اإلحصائية اليت يعتمد 

سات كا١تؤشرات اليت تتطلبها كل عليها كل سوع يف اختبار الفركض البحثية، كيفية قراءة التفسَت كمبلءمتو للبيا
طريقة. ىذا التنوع كالغٌت العلمي اإلحصائي ٬تعل منهما أحد أىم ركائز القياس كالتقوَل يف علم النف  كعلوـ 
الًتبية كعلم االجتماع على حد سواء، كاألىم من ذلك أهنا تعطي لبلختبارات النفسية كأدكات القياس كفاءة 

ع دقة كسبلمة القرارات ا١تنبثقة من تأكيل بياسات ٣تتمع الدراسة. كا١تثَت لبلىتماـ كجودة يف استخدامها تتبلـز م
ىو تطور النظرة ١تفهـو الصدؽ كأضع ٖتت مضلتو مفهـو الثبات كبي نات موحدة ٢تا سف  ا١تغزل، فالنظرة 

الدرجات كاليت  اٟتديثة ٢تما ٕتاكزت فكرة أف الصدؽ كالثبات يعرباف عن االستنتاجات اليت ًب اشتقاقها من
تدؿ  يف األخَت على كفاءة كصبلحية أداة القياس يف االستخداـ كفقا للغرض ا١تتوقع منها، كلكن التصور 
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اٟتديث ذىب إىل أبعد من ذلك كاعترب أف ما يعرب  عن الصدؽ كالثبات ْتق ىي التأكيبلت كالتفسَتات 
القرارات ٔتا يتناسب مع البياسات ا١تتوفرة كالقرارات اليت سيتم اٗتاذىا من البياسات كحسن توظيف ىذه 

للوصوؿ إىل دالئل قوية تدعم صحة افًتاضنا كبذلك يتم اعتمادىا لتقييم قدرة أداة القياس يف التعبَت عن 
 االفًتاضات كاألطر النظرية اليت تقـو عليها.    
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 أ٫تية ا١تيوؿ.-3

 مكوسات ا١تيوؿ.-4
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 التضاد بُت ا١تيوؿ كالبيئات ا١تهنية كفقا لنظرية ىوالسد.عبلقة التطابق/التمايز كالتجاكر/-2         

يف ٖتديد التوجو  سظريات أخرل تفسر أ٫تية ا١تيوؿ يف ارتباطها ٔتكوسات أخرل-3          
 الًتبوم كا١تهٍت.

 .  األخرلتقييم سظرية ىوالسد على أساس ما طرح يف النظريات -4          
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 تمهيد:    
عندما أطلب منك أف تكتب اٝتك فإسك ستتناكؿ القلم كتكتبو ببساطة، كإذا طلب منك أف تكتب اٝتك 

تكتبو، كلكن السؤاؿ ىنا ىل يتساكل األمر عندؾ فإذا كنت أٯتنا أك أعسر،  بيدؾ األخرل فإسك أيضا سوؼ
بيدؾ الغَت مفضلة؟ كإذا طلب منك أف تصف األمر يف اٟتالتُت فهل الكتابة بيدؾ ا١تفضلة تتساكل مع الكتابة 

ففي الغالب سوؼ تقوؿ عن الكتابة باليد ا١تفضلة أكصاؼ مثل سهلة كمر٭تة كطبيعية كعالية اٞتودة، كسوؼ 
تقوؿ عن الكتابة باليد األخرل أكصاؼ مثل غَت مر٭تة كمتكلفة كٖتتاج مزيدا من الًتكيز كمنخفضة اٞتودة 

 (.15،ص:2009قاٍل،)ساصر الل

اف عن إتاه تفضيلي فطرم كطبيعي، يتميز بًتكيز االستباه على موضوع معُت  فا١تيل كاالىتماـ هبذا الشكل يعرب 
(.كسوؼ ستناكؿ موضوع ا١تيوؿ كاالىتمامات بالتفصيل 163ٔتا ٭تقق متعة لصاحبو )عبد الرٛتن الوايف،ص:
 ة ٢تما.بالتطرؽ ١تختلف جواسبهما كأىم النظريات ا١تفسر 

 الميول واالىتمامات:المطلب األول: ماىية 

يعد مصطلح ا١تيل من ا١تتغَتات ا١تتصلة اليت ال ٯتكن فصلها عن مصطلح االىتمامات، فهما جاسبُت من 
جواسب النشاط اليت ٕتعل الفرد ٯتيل ١توضوع ما كبالتايل يهتم بو كيرغب فيو فيختار من بيئتو ما يثَت استباىو. 

ؿ موضوعات معينة )عباش كهبذا تكوف ميوؿ التبلميذ ىي رغبات يف أسشطة ما أك اىتمامات حو 
(. كعليو سيتم تناكؿ ا١تيوؿ كاالىتمامات كمفهوماف موحداف ٢تما سف  الغرض 92-89،ص:2008أيوب،

كيتناك٢تما الباحثوف يف ٣تاؿ اإلرشاد كالتوجيو الًتبوم كا١تهٍت على أهنما يتشاركاف يف سف  التسمية باللغة 
كىو الشائع بالتعبَت عن مصطلح االىتمامات كسيحدد  سأتداكؿ مصطلح ا١تيوؿ ٢تذا.  intérêtsاألجنبية 

 تعريف االىتمامات بنف  تعاريف ا١تيوؿ.

٘تثل ا١تيوؿ ٣تاال ىاما من ٣تاالت اىتماـ العلماء كالباحثُت يف ميداف الًتبية، من منطلق حقيقة 
تعلم، كما تأكدت أ٫تية ىامة مؤداىا أف الًتبية تفقد الكثَت من كفاءهتا كفعاليتها إذا ٘تت ٔتعزؿ عن ميوؿ ا١ت

ا١تيوؿ كعامل من العوامل الرئيسية يف توجيو الفرد ٨تو سوعية الدراسة أك اجملاؿ ا١تهٍت الذم يشبع حاجاتو 
(. كما 117،ص:2012كدكافعو النفسية ك٭تقق لو الرضا كاالستقرار ا١تهٍت )أٛتد عبد اللطيف أبو أسعد،

 التوجيو الًتبوم كا١تهٍت كيرتبط إسشاء االختبارات اليت تقي  ىذه كيرجع االىتماـ بالدراسة العلمية للميوؿ إىل
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ا١تيوؿ، بعملييت االستقاء كالتوجيو ا١تهٍت باعتبار ميوؿ الفرد كاىتماماتو تلعب دكرا كبَتا يف ٧تاحو يف العمل الذم 
 (.307،ص:2010يقـو بو )٤تمود أٛتد عمر كآخركف،

الت علم النف ، يتجهوف إىل دراسة ا١تيوؿ كبرز لديهم كتبعا لذلك بدأ الباحثوف يف كثَت من ٣تا
االىتماـ بوضع أدكات تصلح لقياسها، كقد ترتب عن ذلك ظهور أكؿ إتاه يف ٣تاؿ قياس ا١تيوؿ اىتم بوضع 

 (Kuder,1947)  ككيودر (Strong,1931) مقايي  للميوؿ ا١تهنية كاف من أ٫تها ما توصل إليو سًتكسج

(. كىذه 60،ص:2004ىذه ا١تقايي  من طرؼ العديد من الباحثُت العرب )سهاـ بن أٛتيدة، تعريب كًب
ا١تقايي  أك االختبارات ٖتاكؿ رسم خريطة ١تيوؿ العميل، كتقـو على فكرة أسو إذا توافر ا١تيل ٨تو سلوؾ أك 

نة اليت ٯتيل ٢تا الفرد مادة دراسية أك مهنة، كتساكت الظركؼ األخرل فإف النجاح مضموف يف الدراسة أك ا١ته
 (.91،ص:1999)كاملة الفرخ،عبد اٞتابر تيم،

أف أدكات قياس  إىل (Charry,1981) كشارم (Hansen ,1995)كأشار يف ذلك ىاسسن 
ا١تيوؿ أصبحت تستخدـ يف األْتاث التطبيقية بغرض استكشاؼ ا١تيل ا١تهٍت الذم يقود إىل قرارات متعلقة 

ختيار ا١تهٍت، كأخذ علماء النف  ا١تهٍت يستخدموف تلك األدكات لتحليل بنية باختيار التخصص الدراسي كاال
(. 03،ص:2005ا١تيوؿ كعبلقتها ببعض ا١تتغَتات مثل الشخصية كالرضا كالنجاح الوظيفي )صاحل ا٠تطيب،

هن من جهة أخرل تبصَت الطالب بالفرص التعليمية كا١تهنية ا١تتاحة، كتكوين إتاىات إ٬تابية ٨تو بعض ا١ت
كاألعماؿ كإثارة اىتماماهتم باجملاالت التعليمية ا١تختلفة )العلمية، التقنية، الفنية، االجتماعية...( كمساعدتو 

( ٔتا 42،ص:2007على اختيار ما يتناسب مع خصائصهم النفسية )عبد اللطيف دبور،عبد اٟتكيم الصايف،
القتصادية كالنفسية )أٛتد أٛتد حرز اهلل، ٭تقق لو التكيف ٞتميع مظاىر حياتو االجتماعية كاألسرية كا

 (. 55:ص، 2010

كإذا كاف االختيار الدراسي يقصد بو إتاحة الفرصة للتلميذ الختيار مقرر من ا١تقررات الدراسية كتفضيلها عن 
باقي ا١تقررات األخرل، فإف الكشف عن ميوؿ التلميذ كتنميتها ٬تعلو مدركا إلمكاسياتو كقدراتو كميولو 
فيوجهها توجيها ذاتيا ٨تو الدراسة اليت تتناسب معها ٍب ٨تو ا١تهنة مستقببل، كبصفة عامة ا١تيوؿ ٢تا دكر يف 
اختيار الفرد لنوع التخصص الذم سيدرسو كمن ٍب لنوع الوظيفة اليت سيختارىا )خد٬تة بن 

 (.206،ص:2014فلي ،
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سلسلة من األسئلة اليت تدكر كتتضمن  Intérêts Inventoryكتستخدـ لقياس ا١تيوؿ مقايي  يطلق عليها 
حوؿ األشياء أك األسشطة ا١تراد قياس ا١تيوؿ ٨توىا، كىي اليت ٭تبها ا١تفحوص أك يفضلها أك يرغب فيها أك ٯتيل 
إليها أك يهتم هبا كاليت لديو ميوؿ إ٬تابية ٨توىا، كتستخدـ مقايي  ا١تيوؿ ىذه يف ٣تاالت قياس الشخصية 

ا تستخدـ يف عملية اختيار األفراد لؤلعماؿ ا١تختلفة )عبد الرٛتن ٤تمد ك٣تاالت التشخيص كم
 (.180،ص:2003العيسوم،

 مفهوم الميول: -1
ا١تيوؿ معاف متعددة، فمنهم من يرل أف ا١تيل ىو التعلق بأمر معُت كاإلقباؿ عليو كاالستمرار يف الصطبلح 

(. كما يعرؼ على 182،ص:1990اٟتليم ٤تمود منسى،االىتماـ بو يف شيء من الرغبة كإثارة االستباه )عبد 
أسو إتاه إ٬تايب ٤تبب ٨تو موضوع معُت، قد يكوف مادة دراسية أك فكرة أك سشاط )مايسة أٛتد النياؿ، عبد 

(. كما كيعترب ا١تيل اختبارا ألسواع من النشاطات ترتبط أساسا باٟتاجات 82،ص:2008الفتاح دكيدار،
الفرد ٔتوضوع معُت فهذا سيشكل لو حافز يف االستمرار فيو كٮتضعو لسيطرة ذاتية  كاٟتوافز، فبمجرد اىتماـ

أعظم من أكلئك الذين تنعدـ عندىم توجهات ألسشطة معينة )عبد اٟتميد ٤تمد علي، طارؽ عبد الرؤكؼ 
 (.285،ص:2009عامر،

٧تذاب ٨تو سوع معُت كىو ما يشَت إليو جيلفورد يف تعريفو أف ا١تيل سزعة سلوكية عامة لدل الفرد لبل
من األسشطة كيعٍت باال٧تذاب أف الفرد يهتم ب ، أك يتجو ٨تو أك يبحث عن أك يهدؼ إىل اٟتصوؿ عن 
شيء لو قيمة كامنة بالنسبة لو، ككوف الفرد ينجذب ٨تو أسشطة معينة معناه أف ا١تيل أقرب إىل أف ٭تدد ما 

 1943(. ىذا كيؤكد سًتكسج 376،ص:2007يد،يفعلو الفرد أكثر ٦تا ٭تدد كيف يفعلو )سوسن شاكر ٣ت
أف ا١تيل مظهر من مظاىر السلوؾ كلي  كياسا مستقبل ْتد ذاتو، فهو ستاج لعوامل كراثية كما أهنا ستاج للبيئة 

 (.131،ص:1993االجتماعية اليت ينموا فيها الفرد )ؾ.ـ.إيفاسز،

خر، كىذا التعريف يرك ز ىو تفضيل لنشاط على سشاط آ أف ا١تيل(Sax,1974)كقد رأل ساك  
على سقطتُت، األكىل ىي أف ا١تيوؿ تشتمل على أسشطة تقع على بعد ٯتتد من ا١ترغوب )أحب( كغَت ا١ترغوب 
)ال أحب( كالثاسية أف ا١تيوؿ تشتمل على أسشطة أك سلوكيات يشًتؾ فيها األفراد كٯتكن التعبَت عنها بأفعاؿ 
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تنسيق األزىار أك العزؼ على آالت موسيقية أك غَت ذلك من تدؿ على التصرؼ مثل قراءة كتب علمية أك 
 (.08،ص:2012األسشطة )٤تمد اٞتندم،

كعموما فإف تراكم ا١تعلومات حوؿ موضوع معُت، يعد دليبل على كجود ميل ٨تو ىذا ا١توضوع 
،  (. كعند ذكر مصطلح ميل فإسنا سصفو بعبارات أسشطة ٤تددة184،ص:2003)عبد الرٛتن ٤تمد العيسوم،

كأف سقوؿ أف شخصا ما ٯتيل إىل التحدث عن السيارات كيقـو بإصبلحها كاالطبلع على مستحدثاهتا أك 
ٯتيل إىل رسم تصميمات ىندسية تتعلق هبا، لذلك فإف كثَت من تعريفات ا١تيوؿ تركز على األسشطة اليت 

 (. 471،ص:2000يفضلها الفرد أك ال يفضلها )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

مل ا١تيوؿ يعرب عنها من خبلؿ رغبات أك اىتمامات أك سزعات سلوكية أك فكرية ٨تو أسشطة كيف اجمل
أك مواضيع أك مهن تستثَت قابلية الفرد لتعلمها أك امتهاهنا كالعمل على تطويرىا كالًتقي فيها، ٔتا ٖتقق أ٪تاطا 

 إ٬تابية ٨توىا من الرضا كالسعادة كالكفاية كاالستمرار يف ٦تارستها.

 :ائص الميولخص-2

 تتميز ا١تيوؿ بعدة خصائص سذكر منها مايلي:

أهنا تعرب عن تفضيبلت الفرد كاىتماماتو كرغبتو ٔتمارسة أسواع معينة من األسشطة دكف غَتىا، كتعد بذلك -
 القوة احملركة لنشاط الفرد يف اجملاالت ا١تختلفة كسر  ٧تاحو يف العمل أك ا١تهنة أك إخفاقو فيها.

 25-14هور كقد تتبلور إىل حد ما يف فًتة مبكرة سسبيا من حياة الفرد، كتعد الفًتة ا١تمتدة من تبدأ يف الظ-
 سنة ىي الفًتة اليت تنضج كتستقر فيها ا١تيوؿ.

 ترتبط ا١تيوؿ مباشرة بالدافعية للتعلم.-

كبالتايل ٯتكن تتفاكت ا١تيوؿ من حيث سوعها كشدهتا لدل األفراد، كتظهر يف استجابات كسلوكات ٤تددة -
 (.70،ص:2011إخضاعها للمبلحظة كالقياس )ٝتَتة ميسوف،

يتأثر ا١تيل يف ٪توه كتطوره كاستقاء موضوعاتو ٓتربات الفرد ا٠تاصة، كمستول ٪توه العقلي كا١تعريف كاالسفعايل -
 (.305،ص:2008كثقافة احمليط الذم ٭تيا فيو )أٛتد سباىي،
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إىل ما يريد اإلسساف القياـ بو، كلكنها ال تدؿ على ما يستطيع القياـ بو إال  التقديرات ا١تبنية على ا١تيوؿ تشَت-
 بطريقة مباشرة.

 (.20،ص:2011قد تكوف ا١تيوؿ إ٬تابية مرغوب فيها أك سلبية غَت مرغوب فيها )كائل ٤تمود عياد،-

تساعد ا١تيوؿ كاالىتمامات با١توازسة مع القدرات كاالستعدادات على بناء ا١تشركع الشخصي للتلميذ دراسيا  - 
 (.15،ص:2011فضيلة،٤تمد بن ٭تِت زكرياء، كاف أك مهنيا )حناش

 :أىمية الميول-3

هبا علماء النف ، ا١تيوؿ أ٫تية كبَتة يف حياة األفراد، فهي تعترب من أىم جواسب الشخصية اليت اىتم تكتسب 
ىذا االىتماـ يعود إىل أف األفراد يظهركف ٧تاحا يف األعماؿ كالنشاطات اليت تتفق كميو٢تم، فا١تيل إىل الشيء 
ال يقف فقط عند حبو لو كالنجاح فيو، بل ٯتكن أف يتخطى ذلك إىل التعلق بو كاإلبداع فيو. كلعل  من أقدـ 

افًتض أف التكيف ا١تهٍت يزداد عندما تنسجم  حيثParsonsوسزالنظريات اليت تناكلت ذلك ىي سظرية بارس
خصائص الفرد كميولو مع ا١تهنة اليت يزاك٢تا، كما أف ا١تيوؿ تشكل ٝتة ىامة كوهنا ترتبط ارتباطا كثيقا باإلقباؿ 
على سواحي النشاط يف اجملاالت ا١تختلفة، كتساىم مع غَتىا من ٝتات الشخصية األخرل مثل االٕتاىات 

يف التكيف الًتبوم كا١تهٍت. كتعترب ا١تيوؿ أحد عناصر االستعداد إذ يبلحظ ا٧تذاب الناس كالدكافع كالقيم 
للمواضيع اليت يكوسوف مستعدين لدراستها أك عملها ٔتعٌت أهنا ىي اليت ٖتدد ما يفعلو الفرد أكثر من أف ٖتدد 

نصرا ىاما يف ٧تاحو يف دراستو أك الكيفية اليت يتم العمل هبا. كالبد من اإلشارة إىل أف ميوؿ الطالب تعترب ع
يف مهنتو كتكيفو معها، كمن ا١تعركؼ أف أكثر الطلبة لديهم دافعية كٛتاس لدراستهم ىم أكثرىم حبا كميبل 
ألكجو النشاط ا١تدرسي، كيشعركف بأف ىناؾ صلة بُت ميو٢تم كما يتعلموسو، كبشكل عاـ يعترب ا١تيل قوة باطنة 

و الفرد ٨تو ىدؼ معُت كى ي قابلة ألف ٖتتوم على الفعل ا١تطلوب أداؤه )كائل ٤تمود توج 
(.كحوؿ أ٫تية ا١تيوؿ يف ٖتديد ٧تاح الفرد فقد كض ح ثورسدايك أسو إذا فشل الشخص يف 21،ص:2011عياد،

تعلم موضوع معُت على الرغم من توفر القدرة البلزمة لديو، فإف ذلك يعود إىل سقص يف ميولو ٨تو تعلم ذلك 
شار سًتكسج إىل أف عبلمة الطالب تتوقف على قدراتو كلكن اختياره ١تواضيع ٤تددة فذلك يعتمد ا١توضوع، كأ

 (.110،ص:2014على ميولو )جودت عزت عبد ا٢تادم،سعيد حسٍت،
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 :مكونات الميول-4
 تشتمل ا١تيوؿ على ٣تموعة عناصر كمكوسات تعرب عنها ك٘تك ن من االستدالؿ عليها كىي:

ا١تشاعر ا١تصاحبة ١تمارسة األسشطة ا١تختارة كالفرح كالسركر أك الغضب  كىو ٣تموعة من:الجانب االنفعالي
كالكراىية كاالسزعاج، كتتصف ىذه ا١تشاعر بأ٫تية بالغة سظرا ألف من ٯتارس عمبل معينا يصاحبو شعور بالسركر 

كاالبتكار فيو كزيادة  ذلك يساعده على االستمرار فيو ك٦تارستو بكل سشاط، كىذا بدكره يؤدم إىل اإلبداع
إستاجيتو، كيف اٞتاسب اآلخر يسعى اإلسساف بطبيعتو إىل ٕتنب مشاعر االسزعاج كالغضب باالبتعاد عن أم 

 سلوؾ أك سشاط يتسبب هبا.

كيشتمل ىذا اٞتاسب على ما لدل الفرد من معلومات كمعارؼ حوؿ موضوع ا١تيل، فمن  :الجانب المعرفي
(. فالفرد ىنا يقوـ 09،ص:2007ٍت ٯتيل لو ١تخزكسو ا١تعريف )أٛتد ا١تسعودم،ٯتيل إىل سشاط دراسي أك مه

بطريقة منظمة لتصبح  بتحويل ا١تثَتات كا٠تربات ا١تختلفة إىل أفكار كمعاٍل ٯتكن استيعاهبا كترميزىا كٗتزينها
٨تو سشاط معُت  جزء من البنية ا١تعرفية ٗتزف كتسًتجع كقت اٟتاجة، معٌت ذلك أف الفرد عندما يوج و ميولو

يستثَت استباىو كرغباتو فهو يقـو ٔتعاٞتة معرفية ١تخططاتو العقلية فيختار النشاط الذم ينسجم مع ا١تخطط 
العقلي كفق آلية االستباه االستقائي القصدم، فاألفراد ٯتيلوف إىل تركيز االستباه كتوجيو اإلدراؾ إىل ما ينسجم مع 

،٥تططاهتم العقلية فقط )عدساف يوسف   (.209-187،ص:2004العتـو

 :أنواع الميول-5

 ٘تثل استجابات القبوؿ ٨تو موضوع معُت ٭تقق الرضا كالسعادة للفرد حُت ٯتارس ما ٯتيل إليو.الميول العامة:

استجابات القبوؿ اليت تتعلق بنشاط مهٍت معُت، كقد أشار سًتكسج إىل أف ا١تيوؿ  ىي ٣تموعة:الميول المهنية
ا١تيل ا١تهٍت ىو ٣تموع ف(.72،ص:١2011تهنية ٘تتاز عن ا١تيوؿ العامة بأهنا أكثر ثباتا كاستقرارا )ٝتَتة ميسوف،
قاموس علم  (.كما ينظر220،ص:1997استجابات القبوؿ ا٠تاصة بنشاط مهٍت معُت )عبد القادر كراجة،

النف  ا١تهٍت للميوؿ ا١تهنية بأهنا جزء من البناء ا١تركزم للشخصية، ٯتتلك ذلك اٞتزء صنع القرار يف االختيار 
كالعمليات اليت ترتبط ٔتجاالت ىذه ا١تهنة )أميمة  ا١تهٍت كالتكيف مع ا١تهنة ا١تختارة كيشَت إىل األسشطة

فسية ستيجة حبو ٢تا )فرج عبد القادر (كاليت تستثَت يف الفرد متعة س66،ص:2008صقر،
 (827،ص:2003طو،



 الفصل الثاني                                                 الجانب النظري للدراسة
 

 

76 
 

كيدؿ ا١تيل ا١تهٍت على تفضيل الفرد ١تهنة معينة بناء على أفكار مسبقة أك تصورات معينة أك خصائص 
ىي أحد مظاىر الشخصية كأف كصفها ماىو إال كصف  ميوؿ الفرد فإفشخصية كحسب جوف ىوالسد 

تدؿ على ا١تهنة ا١تناسبة لو )٤تمد مقداد،كامل عبد اهلل عبد لشخصيتو، كٯتكن لسمات شخصية ما أف 
(، كما يرل ىوالسد أف بلورة ا١تيوؿ ا١تهنية شرط أساسي للقياـ باالختيار كالتخطيط 215،ص:2014اهلل،

ا١تهنيُت، كيفًتض بأسو يوجد لكل إسساف ميوؿ مركزية حيث أف مستول التوافق بُت ا١تيوؿ كا١تهنة قد ٭تدد 
(، كما كيؤكد بأف األفراد ينجذبوف 54،ص:2011فاء الذاٌب للفرد )سيف بن سامل العزيزم،مدل االكت

لؤلسشطة اليت تليب حاجاهتم الشخصية كتزكدىم بالشعور بالرضا كتسمح ٢تم ٔتمارسة مهاراهتم كالتعبَت عن 
ل عملية (.كهبذا يكوف أىم عامل ٬تب التنبو لو قب20،ص:2010إتاىاهتم )ىاجر عبد اهلل الشيدية،

االختيار ا١تهٍت ىو السمات الشخصية للفرد كإمكاساتو كميولو، فالفرد ٓتربتو عن سفسو يرسم مبلمح شخصيتو 
(.كتتميز 31،ص:2011كٮتتار ٣تاؿ العمل أك الدراسة األكثر مناسبة ٠تصائص الشخصية )عبَت الشرفا،

 ٔتجموعة من ا٠تصائص سذكر منها مايلي:

ا١تهنية كاليت ٯتكن أف تساعده يف التعرؼ على ا١تهن اليت تبلئمو )فضة عباسي  تبصَت التلميذ با١تعلومات-
 (.504،ص:2010بصلي،

 (.04:ص، 2010تساعد ا١تيوؿ ا١تهنية يف اكتشاؼ ٝتات كخصائص الفرد )٤تمد بن عبيد الصعب، -

اس لوضع معرفة خصائص الفرد الشخصية كقياس مدل امتبلكو لتك ا٠تصائص كاليت ٯتكن استخدامها كأس-
 (.16،ص:2016الشخص ا١تناسب يف ا١تكاف ا١تناسب لو أكثر من غَته )عويد ا٢تذاؿ،

إف اختيار الفرد ١تهنة معينة ىو سلوؾ تعبَتم، أم أف الفرد يعك  من خبلؿ اختياره ا١تهٍت شخصيتو -
 (.15،ص:2009كخرباتو كدكافعو )سايف راضي البلوم،

 ا١تهنية تتميز بأربع خصائص ىي:وؿ ا١تي أف إىلAndrew Carsonيشَت كارسوف -

 كىو استباه الفرد لنشاط ما. خاصية االنتباه:

 حب كتفضيل الفرد ٢تذا النشاط. خاصية الشعور:

 إتاه الفرد ٨تو سشاط لو ميل إ٬تايب ٨توه، كيبتعد عن النشاط الذم يشعر ٔتيل سليب ٨توه. خاصية التوجو:
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 (.67،ص:2008كىو قياـ الفرد بالعمل يف مهنة تتناسب مع ىذا ا١تيل )أميمة صقر، خاصية الفاعلية:

تساعد ا١تيوؿ ا١تهنية يف التعرؼ على ا١تهنة اليت تتناسب أك تتطابق مع خصائص الفرد الشخصية كما تساعد -
 التلميذ على ترٚتة خصائصو التعليمية إىل فرص كظيفية.

 يف التوجيو ا١تهٍت ككذا التوجيو الًتبوم. ٯتكن االعتماد على ا١تيوؿ ا١تهنية-

 أما سوبر ككرايت  فقد صنفا ا١تيوؿ استنادا إىل األسلوب الذم يت بع يف اٟتصوؿ على ا١تعلومات إىل:

كيقصد هبا األحكاـ اليت يصدرىا الفرد حوؿ ميولو، فالفرد الذم يقوؿ بأسو يريد أف  الميول المعبر عنها:-
يصبح مهندسا يقاؿ عنو أف  لو ميبل للهندسة، كتعترب ا١تيوؿ ا١تعرب عنها من أبسط الطرؽ ا١تباشرة للحصوؿ 

أهنا ال (. إال أسو يعاب عليها 237-236،ص:2003على معلومات حوؿ ميوؿ الفرد )مقدـ عبد اٟتفيظ،
تتميز بالثبات كتتأثر ٓتلفية الفرد الثقافية كخرباتو كخياالتو كما ٯتكن أف يكوف مقبوال اجتماعيا كأف ٭تاكؿ عدـ 

 التعبَت عن ميلو ٨تو األعماؿ اٟترفية كلكنو يوضح ميلو للهندسة.

أك ٯتارسها أك فا١تيوؿ تكتشف من األسشطة اٟترة اليت يقبل عليها الفرد  ميول تنعكس في سلوك الفرد:-
يشارؾ فيها، فالفرد الذم يسهم يف العمل التطوعي ميلو يعك  ىذه األسشطة، مع اإلشارة إىل أف ا١تيوؿ اليت 

 يعرب عنها الفرد ال تطابق بالضركرة اليت تنعك  يف سلوكو.

 ٯتكن ٖتديد ميوؿ الفرد عن طريق قياسها باختبارات مقننة، حيث الميول التي تقاس باالختبارات:-
يكشف عن ميولو يف أسشطة متعددة، كىذه االختبارات تتطلب من الفرد اختيار النشاط الذم يفضلو أك ال 
يفضلو من بُت ٣تموعة كبَتة من األسشطة ا١تتعلقة با١تهن أك اجملاالت الدراسية كغَتىا من األسشطة ا١تصاحبة، 

يز األفراد يف مهن ٤تددة، كما أف ىناؾ كتستند ىذه االختبارات على أف ىناؾ أ٪تاطا من ا١تيوؿ متماثلة ٘ت
أ٪تاطا فارقة ٘تيز بينهم، مع العلم أف كثَت من االختبارات ا١تتوفرة يف الوقت اٟتايل تفيد يف التوجيو ا١تهٍت بينما 

 (. 474-473،ص:2000عدد قليل منها ٯتكن اإلفادة منو يف التوجيو الًتبوم )صبلح الدين ٤تمود عبلـ،

 :في الميول العوامل المؤثرة-6

إف الصفات الوراثية اليت يرثها األبناء على اآلباء ال تقتصر فقط على الصفات اٞتسمية، بل تتخطاىا  الوراثة:
إىل بعض الصفات األخرل كا١تيوؿ إىل مهنة معينة، فالصفات اليت ٢تا أساس كراثي كغريزم قوم كصفة الذكاء 
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افع االستماء ٞتماعة معينة من شأهنا أف ٘تهد لظهور ميوؿ العاـ كا١تواىب ا٠تاصة كبعض الدكافع النفسية كد
 مناسبة ٢تا.

إف عامل اٞتن  من أىم العوامل اليت ٘تيز األفراد ذكورا كإساثا عن بعضهم البعض يف كثَت من  الجنس:
األسشطة، حيث ٧تد أف تكوين الذكر اٞتسمي كالعضلي ٮتتلف عن تكوين األسثى ٦تا يؤثر على ميوؿ كل 

فنجد أف للذكر اىتمامات خاصة تتناسب كتكوينو اٞتسمي كلؤلسثى كذلك اىتماماهتا ا٠تاصة كميلها منهما، 
لؤلشغاؿ اليدكية، أيضا ما يتوقعو اآلباء من االختبلفات بُت اٞتنسُت يساعد على ٖتديد الطريقة اليت يعرب هبا 

 ك ا١تهن اليت سيلتحقوف هبا.كبل اٞتنسُت عن ميو٢تم ٦تا يسبب فركقا بينهم يف التخصصات الدراسية أ

ٯتر اإلسساف يف حياتو ٔتراحل عمرية ٥تتلفة، كلكل مرحلة ميوؿ خاصة هبا ٗتتلف خبل٢تا ميوؿ الفرد  السن:
كقدراتو من مرحلة ألخرل، فكل ما تقدـ الفرد يف السن كلما زادت ميولو سضجا كاستقرارا حىت يصل إىل سن 

 ات على أف ميوؿ الفرد تتبلور كتستقر إىل حد كبَت فيها. سنة كاليت تدؿ كثَت من الدراس 25أك 18

إف قيم الفرد اليت يتبناىا كيؤمن هبا تعترب من احملددات ا١تهمة لسلوكو كميلو ٨تو األسشطة أك حكمو  القيم:
عليها، ىذه القيم يستمدىا الفرد من كل ما ٭تيط بو خاصة األسرة كا١تدرسة كاجملتمع. فقد دلت معظم 

ليت أجريت بشأف القيم على كجود عبلقة قوية بُت القيم كا١تيوؿ، ككجدت عبلقة بُت ا١تيل للخدمة األْتاث ا
االجتماعية كالقيم الدينية كما كجد أف القيم اٞتمالية ترتبط با١تيل لؤلعماؿ الفنية كالتأليف )كائل ٤تمود 

 (.26-25،ص:2011عياد،

 مهنية:المطلب الثاني: نظرية ىوالند للميول والبيئات ال

 :John Hollandىوالند جون نظرية  -1
تعترب سظرية ىوالسد من النظريات اليت حاكلت ٕتاكز ا١تراحل النمائية لتوضح العوامل ا١تسؤكلة عن اٗتاذ القرار 
ا١تهٍت، فقد سشأ مفهوـ ىوالسد عن االختيار ا١تهٍت من خبلؿ خرباتو مع األفراد الذين يقوموف باٗتاذ قرارات 

لوراثة مهنية، حيث يعتقد أف بلوغ الشخص السن الذم يكوف فيو ق ادرا على اختيار مهنتو ىو ستاج لتفاعل ا
مع العديد من اٞتواسب الثقافية كالشخصية ٔتا يف ذلك األصدقاء كا١تستول االجتماعي كالتعليمي لؤلسرة. 
كيعترب أف األشخاص ٯتيلوف للمهن ا١تختلفة حسب أ٪تاط شخصياهتم، كلذلك إذا ساد أحد األ٪تاط عند فرد 

 (  04،ص:2014ة اليت تناسب ىذا النمط  )ٝتيا ٚتيل النوايسة،ما فإسو يبحث عن البيئ
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كبالتايل يكوف قد شكل ٪تط من أ٪تاط ا١تيوؿ اليت تقوده الٗتاذ قرار مهٍت أك أكادٯتي يناسب ٪تط شخصيتو 
 (.04،ص:2014)ٝتيا ٚتيل النوايسة،

ؿ النمو ا١تهٍت كالتوجيو ا١تهٍت ىذه النظرية أصبحت تستخدـ على سطاؽ كاسع يف األْتاث ا٠تاصة با١تيوؿ، ك٣تا
.ًب إسشاؤىا من خبلؿ ا١تقارسة م، قيمهما١تعٍت بوصف األفراد كتوزيعهم إىل فئات اسطبلقا من ميو٢تم، كفاءاهت

اليت قاـ هبا ىوالسد عند تقييمو لبلختبلفات ا١توجودة يف خصائص الشخصية كاليت خرج منها باختبارين بعد 
قياس ا١تيوؿ كاالىتمامات كٝتاه ٔتقياس البحث ا١توجو ذاتيا كاآلخر مقياس عدة سنوات من التنظَت ك٫تا م

 .Linda Gotfredson ,1980,p :697) )التفضيل ا١تهٍت 

اتصاؿ علمي أجرم مع ىوالسد  160كمن ٍب أكثر من 1959بداياهتا كاست بفضل مقاؿ قصَت سشر يف عاـ 
لدعم كجهة سظره كتقدَل أدكات ْتثية كقياسية تساعده يف عرض سظريتو اليت بناىا كخرج بنتيجتها يف شكل 

يئات العمل كالتفاعل ا١توجود ٣تموعة من الرموز يقـو من خبل٢تا بتصنيف قدر من ا١تعارؼ ا٠تاصة باألفراد كب
مع اإلشارة إىل اٟتركؼ األكىل من كل ٪تط كاليت يقابلها  (RIASEC)بينهما، اختصرىا ك٠تصها يف كلمة 

 ا١تقاكالٌب ،socialاالجتماعي  ،Artisticالفٍت  ،Investigativeالبحثي  ،Realisticالواقعي 
Enterprisingالتقليدم ،Conventional Fanie Gingras,2013,p :03-04)) 

إىل أف ىناؾ فركقا ثابتة كمتمايزة بُت  1974إىل1952لقد توصل ىوالسد يف دراساتو اليت امتدت من عاـ  
الطلبة يف توجهاهتم ا١تهنية،كترجع ىذه الفركؽ إىل ما لدل الفرد من معلومات عن ا١تهن كعن الذات كعن 

اجملتمع، كاليت ٢تا تأثَت كبَت يف ٖتديد البيئة ا١تهنية الظركؼ كالضغوط االجتماعية ككذلك الفرص ا١تتوفرة يف 
ا١تناسبة.كقد ٚتعت ىذه النظرية بُت تيارين من الفكر يف علم النف  ا١تهٍت أحد٫تا ىو استمرار لتحسُت 
كتطوير االفًتاض الذم يشَت إىل أف االختيارات ا١تهنية امتداد للشخصية، أما ا١تفهـو اٞتديد فهو الفكرة اليت 

أف األفراد يسقطوف كجهات النظر ا١تتعلقة بأسفسهم كبعامل العمل يف عناكين مهنية، كقد جاءت ىذه ترل 
 (148،ص:2005األفكار ستيجة للخربة ا١تبكرة اليت مر هبا كموج و كمعاجل سفسي)صبلح حسن الداىرم،

 تقـو سظرية ىوالسد على االفًتاضات التالية:

شخصي يتشابو معو كل ٪تط من األ٪تاط الستة يف ا١تتطلبات ا١تهنية مفهـو النظرية يعٍت أف ملف الفرد ال-
 كبالتايل ميوؿ الفرد كقدراتو يتصرؼ هبا يف شكل أفكار كيدركها بطريقتو ا٠تاصة.
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كل ٪تط ميل يقابلو كيوازيو ٪تط بيئي معُت، كاالفًتاض الذم يقـو عليو ىو أف األفراد ٯتيلوف إىل أكلئك الذين -
 ١تيوؿ كالقدرات كاآلراء العامة عن اٟتياة كعامل العمل.يشًتكوف يف سف  ا

 Sylvia)٪تط شخصية الفرد يتطابق مع البيئة اليت توفر لو الرضا كاإلبداع الشخصي كاالستقرار ا١تهٍت -

Janet Masango,1999 ,p :13). 

 الشخصية تكوهنا الوراثة من جهة كالبيئة من جهة أخرل. أ٪تاط-

بيئية، حيث سستطيع أف سنسب كل فرد إىل أحد ىذه األ٪تاط  ككذلك ستة أ٪تاط ا١تيوؿمن ستة أ٪تاط  ىناؾ-
 (.90،ص:2011على أساس التشابو بُت ٪تط الشخصية كالبيئة ا١تهنية )خالد ٤تمد أبوشعَتة،

كا١تهنة اليت ٮتتارىا قد ٭تدد مدل  ؿيوجد لكل إسساف ميوؿ مركزية حيث أف مستول التوافق بُت ىذه ا١تيو -
كتفاء الذاٌب للفرد، فإذا ما عمل الشخص يف مهنة ال تبلئم ميولو ا١تركزية سوؼ يشعر باإلحباط كعدـ اال 

 (.22،ص:2014الرضا الناتج عن عدـ التوافق كالعك  صحيح )عبد الرٛتن بن سعيد ا١تسعودم،

 كلما ازداد التشابو بُت الفرد ك٪تط شخصيتو كلما كاست سلوكياتو تتطابق مع ىذا النمط.-

 كل فرد ينفرد بنمط ميل معُت يًتأس رأس ا٢تـر يف النموذج ا١تهٍت.-

إف ا٠تصائص السلوكية اليت ترتبط بكل ٪توذج تتطلب كبل من التفضيبلت كا١تكرىات ٔتعٌت أف الفرد ٯتيل إىل -
 أسشطة معينة أك سلوكيات معينة كيكره أسشطة أك سلوكيات أخرل.

ها استعراض مهاراهتم كقدراهتم كالتعبَت عنها كاإلفادة منها كاالبتكار األفراد يبحثوف عن بيئة يستطيعوف في-
 (.356-352،ص:2008فيها )ساصر الدين أبو ٛتاد،

 إف جوىر سظرية ىوالسد يعتمد على ثبلثة ٤تاكر أساسية:

 األكؿ:يتعلق بالبيئة.

 الثاٍل:يتعلق بالفرد.

 الثالث: يتعلق بتفاعل الفرد مع البيئة.

 سد للبيئة من مسارين:كينطلق فهم ىوال

 البيئات ا١تهنية كىي ٣تموعة البدائل ا١تهنية اليت يتحدد ٔتوجبها قدرة الفرد على االختيار.-
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البيئة االجتماعية كىي ٣تموعة البدائل كاليت يتحدد ٔتوجبها شدة الضغوط ا١توجهة ٨تو االختيار )أحبلـ -
 (.69،ص:2007عبايدية،

فراد يبحثوف عن البيئات كا١تهن اليت تسمح ٢تم باستخداـ مهاراهتم  كيف ذلك يشَت ىوالسد إىل أف األ
كي يعربكا من خبل٢تا عن إتاىاهتم كقيمهم للتصدم لؤلدكار ا١تطلوبة كٕتنب األدكار الغَت مرغوبة. كيستمر 

رد  ْتث الفرد عن البيئات ا١تناسبة لو بطرؽ ٥تتلفة كعند مستويات عديدة كعلى فًتات طويلة من الزمن، فالف
كلما ينموا تزداد قدرتو على التمييز بُت األفعاؿ اليت ٬تيدىا كما ٭تب أف يفعلو، كغالبا تكتسب معرفة الفرد 
با١تهن الشعوريا، فاختيار الفرد ١تهنة ما بعد ٗترجو يعترب ٤تصلة جملموعة من القول ا١تعقدة اليت تتضمن تدرجا 

 أمامو كمدل تأثَت الوالدين كاألصدقاء كعدة عوامل أخرل.ىرميا الختياراتو كعن مدل الفرص ا١تهنية ا١تتاحة 

كيرل ىوالسد بأف الشخصية ىي ٤تصلة ا١تؤشرات الوراثية كالبيئية كبتفاعلهما معا يتكوف لدل الفرد ٪تط معُت 
من الشخصية، يتخذ من خبللو ٣تموعة من القرارات الًتبوية، ككلما دع مت ىذه القرارات عن طريق مستول 

ا٢ترمية كلما أدل بو إىل أف ينجذب ٨تو مهنة ما يف بيئة مبلئمة تعادؿ مستول مهاراتو. فإذا كاست التدرجات 
فكرتو غَت كاضحة عن أسواع البيئات ا١تهنية فسوؼ يصعب على الفرد أف ينتقي إحدل البيئات، كمهما يكن 

يكوف التفاعل بُت الشخصية فإف سبلمة القرارات ا١تتخذة ىي ستيجة ١تدل كضوح بناء التدريج ا٢ترمي. كقد 
كالبيئة غَت متطابق كقد يكوف متطابقا، فإذا تواجد شخص علمي يف بيئة ْتثية ففي ىذه اٟتالة يكوف التفاعل 

(. كيرجع ىوالسد 151-150،ص:2005بُت ٪تط الشخصية كالبيئة ا١تهنية متطابقا )صبلح حسن الداىرم،
 هٍت إىل:التوجو الغَت سليم ١تسار الفرد األكادٯتي كا١ت

 خربات غَت كافية الكتساب ميوؿ أك كفاءات ٤تددة كإدراؾ جيد للذات. -

 خربات غَت كافية للتعلم عن بيئات العمل كمعرفتها.-

 خربات غامضة كمتناقضة عن ا١تيوؿ أك الكفاءات أك خصائص الشخصية.-

 معلومات غامضة أك متناقضة عن بيئات العمل.-

لثقة الضركرية لًتٚتة خصائص الشخصية إىل فرض كظيفية )أٛتد عبد عدـ كجود معلومات عن الذات كا-
 (. 199اللطيف أبو أسعد،ص:
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كيف ىذا الشأف كضع ىوالسد ا٠تطوط العريضة لستة أ٪تاط من ا١تيوؿ كاليت من شأهنا أف تطور يف 
ـ ٔتطابقتها عملها يف ست بيئات مهنية، فلم يكن ىدفو ٖتديد كتعريف األ٪تاط الستة من ا١تيوؿ فقط بل قا

بست بيئات مهنية موازية ٢تا، فنظرية ىوالسد كجدت لتقدَل خطة لتنظيم كفهم ا٠تصائص النفسية لؤلفراد 
 (.22،ص:2014كتفاعبلهتا مع بيئات معينة )عبد الرٛتن بن سعيد ا١تسعودم،

ط كدرجة التشابو يتم ترتيب األ٪تاط ا١تهنية الستة يف شكل دائرم مع كجود مسافات تعك  التمايز بُت األ٪تا
 ,Hexagon(Patrick Ian Armstrongبينهم مع أف ىوالسد يفضل اإلشارة ٢تذا ا٢تيكل بالسداسي 

Susan Day And Other,2008,p :03). .ٖتدث عنها ىوالسد مبنية كفقا لتوجهات  الستة اليت فاأل٪تاط
الشخصية، ىذه التوجهات ٯتكن كصفها يف شكل ٪توذج سداسي يركز على العبلقات االرتباطية بُت البيئات 
ا١تهنية، على أساس أف التقارب بُت البيئات يف النموذج ٯتثل التشابو يف خصائص الشخصية الذم ينعك  مع 

ا١تثاؿ: الشخص الذم يتوجو للبيئة االجتماعية ينسجم أكثر مع البيئة  بيئات أخرل أقل تطابقا على سبيل
 الفنية أك ا١تقاكالتية كيكوف أقل تطابقا مع البيئة الواقعية.

كٕتدر اإلشارة إىل أف ىذه النظرية ال تشَت إىل أف خصائص شخصية الفرد ٘تثلها كاحدة من ىذه البيئات 
قل من كل ىذه البيئات كالتوجهات ا١تهنية، منها على سبيل ا١تثاؿ: ا١تهنية الست، بل تتكوف بدرجة أكرب أك أ

( من ا١تتوقع أف ٖتمل ٚتلة من الصفات كا٠تصائص اليت ASI٪تط شخصية الفرد ا١تهنية اليت ٖتمل الرمز )
يدية ٕتمع بُت الفٍت كاالجتماعي كالبحثي كتكوف أقل ارتباطا يف الصفات مع البيئة الواقعية، ا١تقاكالتية كالتقل

(Nicola Pronk,Warren Harrison,1998,p :06)أف كل ٣تموعة متكاملة من ا١تهن )عائلة  ٔتعٌت
مهنية( تستلـز صفات معينة يف شخصية الفرد حىت يستطيع أف يؤديها بنجاح )فرج عبد القادر 

 (.79،ص:1994طو،

ا٢تيكل السداسي، ْتيث تكوف البيئات كعليو فإف التوجو ٨تو البيئات ا١تهنية ا١تختلفة يأخذ شكبل ىرميا على 
ا١تتقاربة على الشكل متقاربة يف ا٠تصائص أكثر من البيئات ا١تتباعدة، أم أف ا١تهن البعيدة عن الشخص 
تكوف يف البيئة ا١توجودة يف قاعدة ا٢تـر كىي ٘تثل البيئة األقل تطابقا مع شخصيتو ا١تهنية، يف حُت تكوف البيئة 

تو ا١تهنية يف رأس ا٢تـر مثبل الفرد ذك النمط االجتماعي إذا عمل يف البيئة االجتماعية األكثر تطابقا مع شخصي
سقوؿ بأف ىناؾ تطابقا بُت ٪تط الشخصية كالبيئة ا١تهنية كإذا عمل يف البيئة الفنية قلنا أف ىناؾ تقارب بُت 

 (.15،ص:2009النمط كالبيئة )سايف راضي البلوم،
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وؿ إىل ستة أ٪تاط كلكل من ىذه األ٪تاط صفاتو ا٠تاصة بو، ككل ٪تط يقابلو بيئة كتبعا لذلك قس م ىوالسد ا١تي
مهنية تأخذ سف  االسم كتتطابق يف صفات النمط سفسو، كبالتايل فإف ميوؿ كل فرد يقودىا يف الوقت 
ا١تناسب الٗتاذ قرارات تربوية أك مهنية ٤تددة تناسب ٪تط شخصيتو )سيف بن سامل 

 .(55،ص:2011العزيزم،

 كقد صنف ىوالسد ا١تيوؿ مع ما يقابلها من أ٪تاط بيئية مهنية كالتايل: 

 Realistic(: صناعيةالميل الواقعي )البيئة ال-

ٯتيل أصحاب ىذا النمط إىل التعامل مع األشياء ا١تادية اٟتسية، مثل اآلالت كاألدكات كاٟتيواسات كالنباتات، 
لديهم مهارات جيدة يف التعامل مع األشياء الكهربائية كا١تيكاسيكية كاألفراد الذين يندرجوف ٖتت ىذا النمط 

كاٟترفية كاألعماؿ اليدكية، كيفضل الواقعي األسشطة اليت تتطلب قوة بدسية )ساصر الدين أك 
(. ينظر إىل سفسو على أسو ٯتتلك قدرة ميكاسيكية كعضلية، إال أسو يفتقر إىل القدرة 353،ص:2008ٛتاد،

قات إسساسية كىو يتعامل با١تفردات ا١تادية ا١تلموسة كينبذ ا١تفاىيم اجملردة )منتهى مطشر عبد على إقامة عبل
(. كمن أمثلة ا١تهن اليت ٘تثلها ىذه البيئة: العماؿ، الفبلحُت، سائقي الشاحنات، 53،ص:2011الصاحب،

 (.91،ص:2011شعَتة، النجارين، ا١تيكاسيكي، إضافة إىل ا١تهن الزراعية كالصناعية... )خالد ٤تمد أبو

 investigative( العلمية االستقصائيةالميل البحثي )البيئة -

ٯتيل أصحاب ىذا النمط إىل الدراسة كحل ا١تشكبلت العلمية كالرياضية )اٟتسابية( كما أسو ٯتيل إىل األعماؿ 
حلوؿ (. يفضلوف التفكَت يف 353،ص:2008اليت تتصف بالصعوبة كالتحدم )ساصر الدين أبو ٛتاد،

للمشاكل أكثر من التصرؼ هبا، كٯتيلوف إىل التنظيم كالفهم كإىل التفكَت كالًتكم فيما يعرض عليهم من 
مسائل، كٯتيلوف إىل الدقة كا١تنهجية كىم أكثر شغفا للمعرفة، كيتجنبوف االجتماعات اليت تكثر فيها العبلقات 

َت من األفكار دكف االىتماـ بتنفيذىا أك (. ىذا النمط تشغلو الكث109،ص:2014مع اآلخرين )فهد حاًب،
(. كما كيفضل أصحاب ىذا النمط من 367،ص:2007تطبيقها على أرض الواقع )سامي ٤تمد ملحم،

ا١تيل العمل الكتشاؼ حقائق جديدة كحل مشكبلت، كيرتاح عند القياـ بالتجارب كالبحوث ك٭تب دراسة 
باالكتشافات العلمية )عبد الرٛتن  علـو اٟتياة كالطبيعة كالكيمياء كقراءة ما يتعلق

 (.196،ص:2003العيسوم،
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كمن أمثلة ا١تهن اليت ٘تثلها ىذه البيئة: البحث العلمي يف اجملاالت ا١تتنوعة، الطب، الباحثُت الفيزيائيُت، 
 (.109،ص:2014الكيميائيُت، البيولوجيُت...)فهد حاًب،

 Artisticالميل الفني )البيئة الفنية( -

ديو قدرات عالية يف اإلبداع كالتخيل كاالبتكار يف الفنوف ا١تختلفة، ٯتيل ٨تو اجملاالت الفنية  ىذا النمط ل
كاألدب كا١تسرح كالرسم كا١توسيقى كغَت ذلك، يستمتع ْتضور ا١تعارض الفنية كاألمسيات الشعرية 

ب استباىو ٚتاؿ كا١تسرحيات كأخذ الصور، يسعى إىل التعبَت عن سفسو بفكره كيده بشكل فٍت كمبدع، ٬تذ
(، ينظر إىل سفسو على 01،ص:2016األلواف كاألشكاؿ كاألصوات كا١تشاعر ) ياسر بن عبد الكرَل بكار،
( كا١تهن اليت ٘تثل ىذه 54،ص:2011أسو أفضل من يقي م الصفات اٞتمالية )منتهى مطشر عبد الصاحب،

 (.17،ص:2009ف راضي البلوم،البيئة: ا١تهن ا١توسيقية، ا١تسرح، التلحُت كالشعر، الرسم...)ساي

 Socialالميل االجتماعي )البيئة االجتماعية( -

ٯتيل األشخاص الذين ينتموف إىل ىذا النمط إىل مساعدة الناس يف شىت ٣تاالت ا١تساعدة، الطبية كا١تعنوية 
يز (، تبحث عن فرص التواصل االجتماعي كتتم354،ص:2008كا١تادية كالتعليمية )ساصر الدين أبو ٛتاد،

بقدرة كبَتة على تكوين عبلقات اجتماعية قوية مع اآلخرين )عبد الرٛتن بن سعيد 
(، ينظر لنفسو على أسو ٯتتلك قدرة تعليمية كيف الوقت سفسو يفتقر للقدرة  23،ص:2014ا١تسعودم،

(، لديهم قدرة على تفهم ظركؼ اآلخرين كما 54،ص:2011ا١تيكاسيكية )منتهى مطشر عبد الصاحب،
تلكوف مهارات لفظية كٯتيلوف إىل األعماؿ اليت تؤدل بشكل ٚتاعي، كمن أمثلة ا١تهن على ىذه البيئة: أهنم ٯت

األخصائيُت النفسيُت كاالجتماعيُت، ا١تستشارين الًتبويُت أك ا١تهنيُت ، ا١تدرسُت،  العاملوف يف ٣تاؿ الًتبية 
 (.17-16،ص:2009ا٠تاصة...)سايف راضي البلوم،

 Enterprising( االقناعية التجارية )البيئة القيادية للمقاوالتيةالميل -

ٯتيل األشخاص يف ىذه البيئة إىل العمل با١تشاريع اليت تستهدؼ ٖتقيق النجاح ،كما أهنم يتقنوف ا١تهارات 
(     93،ص:2011اللفضية اليت ٖتتاج إىل جهود عقلية يف التأثَت على الناس )خالد ٤تمد أبو شعَتة،

عهم كإىل ٦تارسة أدكار قيادية كمزاكلة أمور البيع كالشراء، كالشخص التجارم ٯتيل إىل االستعراضية كفرض كإقنا
( كا١تهن يف ىذه البيئة تتطلب 355،ص:2008سفسو على اآلخرين كالسيطرة عليهم )ساصر الدين أبو ٛتاد،
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مثل ا١تبيعات كالتسويق كإدارة ا١تشاريع مقدرة لغوية كاجتماعية ألهنا تعتمد على اإلقناع كالتعامل مع اآلخرين 
( كما أهنا تناسب العاملُت يف العمل العقارم كمندكيب ا١تبيعات، احملامُت، 18،ص:2011)كائل ٤تمود عياد،

 (.17،ص:2009رجاؿ األعماؿ )سايف راضي البلوم،

 Conventional( مكتبية المحافظةالميل التقليدي )البيئة ال-

إىل ٕتميع البياسات كالتعامل مع األكراؽ كا١تلفات بطريقة منظمة ك٤تددة ك٣تربة ٯتيل أصحاب ىذه البيئة 
(، كما يهتم ىذا 355،ص:2008كتقليدية، كلديهم قيم ٖتقيق النجاح يف األعماؿ )ساصر الدين أبو ٛتاد،

ـز بالقواسُت كالقواعد كاألسظ مة، طريقتهم يف النمط باألعماؿ اليت تتطلب دقة يف األداء كإتباع التعليمات، يلت
التعامل مع ا١تواقف ركتينية كتقليدية كيعطوف اسطباعا حسنا بكوهنم مرتبُت كاجتماعيُت ك٤تافظُت )كائل ٤تمود 

(، ينظر لنفسو على أسو مطيع كٯتتلك قدرة كتابية كحسابية )منتهى مطشر عبد 17،ص:2011عياد،
السكرتارية كاألرشيف، األعماؿ  ( كمن أمثلة ا١تهن على ىذه البيئة: أعماؿ55،ص:2011الصاحب،

 (.355،ص:2008اٟتسابية كا١تالية، احملاسبة...)ساصر الدين أبو ٛتاد،

 وفقا لنظرية ىوالند: المهنية التضاد بين الميول والبيئاتعالقة التطابق التمايز والتجاور  -2

فراد يبحثوف عن البيئات اليت قدـ ىوالسد سظريتو عن البيئات ا١تهنية معتمدا على مسلمة منطقية مؤداىا أف األ
تتطابق مع ميو٢تم كخصائص شخصياهتم كيستمركف فيها، كترل ىذه النظرية أف التطابق بُت ميوؿ الفرد كبيئة 
مهنية معينة ىو العامل األساسي يف قرار االختيار ا١تهٍت كاالستقرار يف ا١تهنة كالشعور بالرضا، كعندما ال 

الفرد إما يسعى لتغيَت البيئة أك البحث عن بيئة أخرل أكثر مبلءمة كأكثر تطابقا  يتطابق ا١تيل مع البيئة ٧تد أف
مع خصائص شخصيتو. كمن اٞتدير بالذكر أف كل من بيئات العمل كميوؿ الفرد كخصائص شخصيتو ىي 
، عبارة عن تصورات سظرية ٪توذجية، كأم ٪تط من أ٪تاط ا١تيوؿ يتكوف من سوعُت أك أكثر من األ٪تاط الستة

كيتحدد تطابق ميل ما بواسطة مدل اقًتاب درجات الشخص من بعضها البعض على ا٢تيكل السداسي 
(.كقد مث ل ىوالسد أ٪تاط ا١تيوؿ على شكل سداسي، يبُت  469،ص:2010)٤تمود أٛتد عمر كآخركف،

يكوف ( ْتيث 68،ص:2007اإلطار ا٠تارجي للشكل العبلقات السيكولوجية بُت البيئات )أحبلـ عبايدية،
بُت كل ٪تط ميل عبلقة أكثر كضوحا كٖتديدا منالعبلقة بُت أ٪تاط ا١تيوؿ األخرل ا١تضادة ٢تا )بديع ٤تمود 

 (.64-63،ص:2001القاسم،
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 كأشار ىوالسد إىل أربعة مؤشرات تعترب ٤تور النظرية كىي التطابق كالتمايز كالتجاكر كالتضاد:

للحصوؿ على درجة من التطابق بُت ميوؿ الفرد كالبيئة ا١تهنية اليت يعمل  كضعو ىوالسد ىو مصطلحالتطابق:-
هبا أك سيعمل هبا مستقببل، كٯتكن مبلحظة ذلك من خبلؿ كضع كل ٪تط ميل ضمن سقطة معينة على 
النموذج السداسي كضمن ترتيب معُت، حيث تكوف البداية يف الواقعي ٍب البحثي، الفٍت، االجتماعي، 

قليدم. كلعل مفهـو التطابق يعترب من ا١تفاىيم ا٢تامة جدا يف عملية اٗتاذ القرار ا١تهٍت أك الًتبوم، التجارم، الت
فمثبل إذا عمل فرد ما صاحب ٪تط الشخصية الفنية يف بيئة يستطيع من خبل٢تا التعبَت عن سفسو كالتعامل مع 

عمل فرد ما صاحب ٪تط الشخصية األمور بعاطفية كإظهار جاسب من األحاسي  يعترب ذلك تطابقا، كإذا 
البحثية يف بيئة ال تساعده على التحرم كالبحث كاالستقصاء يعترب ذلك عدـ تطابق. كلكن ٬تب معرفة بأف 
تطابق خصائص الفرد مع بيئة معينة ال ٯتكن أف يكوف تاما )ىالة فاركؽ ا١تسعود،عادؿ جورج 

 (.86،ص:2015طنوس،

ات ا١توازية ٢تا تكوف سقية، ٔتعٌت أف خصائص شخصية الفرد تشبو يف ميوؿ األفراد كالبيئ بعضالتمايز: -
الغالب ٪تط كاحد فقط كال تبدم تشاهبا مع أ٪تاط ا١تيوؿ األخرل بينما توجد أ٪تاط تتشابو مع أخرل، أم أف 

ا أك عاما ىناؾ أ٪تاط سقية كأ٪تاط غَت سقية، فالنمط الذم تتوزع أكصافو على األ٪تاط الستة فإسو يعترب ٪تطا موزع
فمعٌت التمايز ىو االختبلؼ يف درجة النقاء كيف االستساب إىل ٪تط بعيد )ساصر الدين أبو 

 (.356،ص:2008ٛتاد،

عندما يتواجد الفرد يف بيئة مهنية ال تتوافق ٘تاما مع ميولو أك ما ٯتكن أف سسميها بالتطابق التجاور والتضاد:-
الفرد سسميها بيئة ٣تاكرة، كإذا كاست البيئة أبعد قليبل سطلق عليها  اٞتزئي شريطة أف تكوف ىذه البيئة قريبة من

بيئة بديلة.كما قد حددت النظرية لكل ميل من ا١تيوؿ الستة بيئة كاحدة ال ٖتقق أم درجة من التوافق تسمى 
سواء من  بيئة مضادة، كأف يتواجد الفناف يف البيئة البحثية يكوف الفرد يف ىذه البيئة أقل اسسجاما كتوافقا

 ساحية ا٠تصائص النفسية أك األداء.

ك١تعرفة البيئات ا١تتطابقة كا١تتمايزة كا١تتجاكرة كا١تتضادة ٯتكن ٘تثيلها على النموذج السداسي ٢توالسد، 
ْتيث يتواجد ا١تيل الرئي  يف قمة الشكل )مؤشر التمايز الذم يعرب عن ىوية النمط ا١تميز أك النمط النقي(، 

اآلخر على اليسار( البيئتاف ا١تتجاكرتاف، بعد ذلك سيمثل أقرب رأسُت للميل الرئي  )كاحد على اليمُت ك 
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يبقى الرأساف اللذاف يلياف البيئتُت ا١تتجاكرتُت ليمثبل بذلك البيئتُت البديلتُت كيف األخَت يبقى ٪تط كاحد منفرد 
(. كٯتكن توضيح ذلك على 215،ص:2014يعرب عن البيئة ا١تضادة )٤تمد مقداد،كامل عبد اهلل عبد اهلل،

 النموذج كما يلي:

 الواقعي     التقليدم             

 

 

 البحثي       ا١تقاكالٌب

 

 

 الفٍت االجتماعي               

 .نموذج ىوالند السداسي يوضح العالقات بين الميول والبيئات المهنية(: 01الشكل رقم )

تحديدالتوجو  أخرى تفسر أىمية الميول في ارتباطها بمكونات أخرى في نظريات -3
 التربوي والمهني:

عاما يف جامعة كلومبيا ٔتدينة  30طيلة  كمعاكسيو لقد عمل سوبر Superنظرية دونالد سوبر  3-1
سيويورؾ، قصد كضع سظرية ٤تددة لؤل٪تاط ا١تهنية كذلك باستخداـ اختبار ا١تيوؿ كاالستعدادات، كيرل بأف 
التوجو ٨تو عمل أك ٗتصص معُت ىو عملية صقل لذلك ا١تيل كاالستعداد معا حىت تصبح أكثر مبلءمة يف 

، كما تأخذ سظرية سوبر يف اعتبارىا تطور االىتمامات كا١تيوؿ (26،ص: 2005ا١تستقبل )عمار زغينة،
بالنسبة للفرد يف ا١تستويات ا١تختلفة، كتشرح ىذه النظرية العوامل اليت من خبل٢تا تتكوف إمكاسيات الفرد كميولو 

 (. كىي تقـو على األس  التالية: 81،ص:2014كاىتماماتو )عثماف فريد رشدم،

 ا١تيوؿ كاالستعدادات كالقدرات كٝتات الشخصية.ٮتتلفوف يف  أف األفراد-

 

 البديل    

 

 التضاد                                

 

 التجاكر
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أف كل فرد يصلح للتواجد يف ٗتصصات دراسية معينة، كيف العمل يف عدد من ا١تهن على أساس ما لديو من -
 ىذه القدرات كا١تيوؿ كالسمات.

٤تمد كا١تيوؿ كٝتات الشخصية )عبد الفتاح  تأف كل مهنة تتطلب ٪توذجا ٤تددا من القدرات كاالستعدادا-
 (.138،ص:2003دكيدار،

 كل فرد يتبلءـ معو ٗتصص دراسي معُت أك مهنة ما بعد اكتساب خربة معينة.-

قبل أف يستقر التلميذ حوؿ اختيار معُت، البد أف يستكشف كيتخيل ىذا النوع من الدراسة أك ا١تهنة يف -
 خيالو ٍب يستقر عليو أك يرفضو.

ن طريق ا١تستول االجتماعي كاالقتصادم للوالدين، ككذلك تتحدد طبيعة ٪توذج العمل أك الدراسة ع-
 القدرات العامة للشخص، فرص العمل أك الدراسة اليت تتاح لو.

يتوقف رضا التلميذ على مدل اتفاؽ اختياره حوؿ سوع العمل أك الدراسة مع قدراتو كاستعداداتو كميولو -
 (.26،ص:2005)عمار زغينة،

 اسبها من بيئات مهنية كما يلي:كقد صنف سوبر ا١تيوؿ مع ما ين

كٯتيل أصحاهبا إىل األعماؿ ا١تتعلقة بالبحث يف العبلقات بُت األشياء كمسبباهتا كالفيزيائي  الميول العلمية:-
 كالبيولوجي كعامل الرياضيات كعامل النف 

كٯتيل أصحاهبا لؤلعماؿ ا١تتعلقة باجملاالت اإلسساسية ا١تختلفة كا١تتعلقة ٔتساعدة الناس  الميول االجتماعية:-
 مثل ا١ترشد كالطبيب.

 كٯتيلوف للتخصصات ا٠تاصة بعلم ا٠تطابة كالشعر كتأليف القصص كالركايات كا١تسرحيات. الميول األدبية:-

 ة كالكيمياء.كٯتيل أصحاهبا للعمل يف التجارة كا٢تندس الميول المادية:-

 كٯتيل أصحاهبا لؤلعماؿ اليت تتعلق بالتنظيم مثل تنسيق الزىور كتصميم ا١تبلب . الميل إلى التنظيم:-

 (.99،ص:2014حسٍت العزة،  دكا١توسيقي كصاسع التحف )جودت عزت عبد ا٢تادم، سعي  لفن:لالميل -
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ا كالذكاء كا١تيوؿ كاالستعدادات ىذا كيرل سوبر بأسو ٬تب االىتماـ ٔتحددات االختيار ا١تهٍت كقياسه
كالصفات البدسية البلزمة للعمل كغَتىا كىي ٗتتلف من فرد آلخر، كٖتليل خصائص الفرد الشخصية ضركرم 
كىاـ لتحديد مفهـو الفرد عن سفسو كعن ما ٯتكن أف يقـو بو من أعماؿ ستيجة ٢تذا الفهم)عبد الفتاح ٤تمد 

 (.140،ص:2003دكيدار،

أف االختيار ا١تهٍت عملية مستمرة كحركة متبادلة بُت  يرل جينزبرغ Ginzberg رغنظرية جينزب 3-2
٣تموعتُت من العوامل ا١تستقلة سسبيا، بُت ٣تموعة من السمات احملددة للفرد كالقدرات كاالستعدادات كا١تيوؿ، 
كبُت العوامل ا٠تارجية مثل مطالب البيئة كالضغوط االجتماعية من األسرة كاجملتمع. كأف أم اختيار مهٍت كاف 

أكادٯتي يكوف ستيجة لتأثَت اجملموعتُت معا. كىو ٮتتلف ىنا عن سوبر الذم يرل أف االختيار ا١تهٍت ٯتكن  أك
التنبؤ بو عن طريق معرفة ٝتات كمكوسات الشخصية كحدىا، كاٟتقيقة أسو ال ٯتكن إغفاؿ أثر ميوؿ الفرد 

كمن ٍب ا١تهنية. كحسب سظرية جينزبرغ ٘تر كإتاىاتو كأثر البيئة يف اٗتاذ القرارات اليت ٗتص حياتو الدراسية 
-10عملية اٗتاذ القرار بثبلث مراحل: ا١ترحلة األكىل كٝتاىا مرحلة االختيار التخيلي كتظهر عند الطفل بُت )

 17-12سنة تقريبا( أم يف مرحلة الطفولة ا١تتأخرة، كا١ترحلة الثاسية ىي مرحلة االختيار ا١تبدئي من ) 12
األخَتة كىي مرحلة االختيار الواقعي فتبدأ من أكاخر مرحلة ا١تراىقة كحىت بلوغ سن الرشد. سنة(، أما ا١ترحلة 

كىذه اٟتدكد الزمنية سسبية كٗتتلف من فرد آلخر كىذا ما ٭تدث ٘تاما يف مراحل النمو ا١تختلفة، ففي مرحلة 
م عدـ معرفتو بقدراتو الطفولة يزداد خياؿ الطفل يف رغبتو يف أف يكوف يف مهنة ٭تددىا ىو ٓتيالو رغ

كاستعداداتو كميولو، ٍب يبدأ تدر٬تيا من االقًتاب أكثر من الواقع كيف ربط قدراتو كميولو ا٠تاصة حسب ما 
تستطيع ىذه ا٠تصائص من التعبَت عن سفسها، ٔتعٌت أف الفرد يف مراحل حياتو األكىل يكوف تركيزه ذاٌب حوؿ 

وؿ من ٣ترد ميل ٨تو مالذم أحب أف أكوف عليو، إىل أم سوع من ميولو ا٠تاصة كاستعداداتو كبالتدريج يتح
(. كيركز جينزبرغ أيضا 142-141،ص: 2003العمل يكوف أفضل مبلءمة يل )عبد الفتاح ٤تمد دكيدار،

كىي سقطة مهمة يتفق عليها معظم الباحثُت يف ىذا اجملاؿ ىي أف عملية االختيار الًتبوم كا١تهٍت تنتهي 
ات الفرد كميولو كقدراتو كقيمو كالفرص ا١تتاحة لو )عطا اهلل فؤاد ا٠تالدم بالتوافق بُت رغب

 (.38،ص:2011كآخركف،

سظرية رك بالبحث عن العبلقة بُت أساليب التنشئة األسرية يف  اىتمت Ann Roeنظرية آن رو  3-3
مرحلة الطفولة ا١تبكرة كا١تيوؿ كاٗتاذ القرار يف ا١تراحل العمرية البلحقة، فهي تؤكد بأف ىناؾ عبلقة بُت أساليب 
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التنشئة األسرية كا٠تربات ا١تبكرة كإشباع حاجات الطفل من جهة، كبُت االٕتاىات كالقدرات كا١تيوؿ 
كاالىتمامات كخصائص الشخصية من جهة أخرل، كىذا يؤثر على اختيار الفرد لنوع التخصص الدراسي 
الذم سيؤثر بدكره على اختيار الفرد ١تهنة ا١تستقبل اليت ٖتقق لو الرضا كاإلشباع )أٛتد عبد اللطيف أبو 

، آف رك تضيف (. فإضافة ١تيوؿ الفرد كخصائص شخصيتو كما اعترب ىوالسد196-195،ص:2012أسعد،
 افًتاضات أخرل تعتربىا احملدد األساسي على عك  ىوالسد يف اختيار الفرد ا١تهٍت كالًتبوم كىي:

أف األسلوب الذم تتطور بو ا١تيوؿ كالقدرات ا٠تاصة كعوامل الشخصية األخرل ىو الذم يتحدد بواسطتو -
كا١تهٍت، فعندما ٮتتار فرد ما ٗتصص الطب االٕتاىات كا١تناحي اليت تتصرؼ هبا عملية اٗتاذ القرار الًتبوم 

 مثبل فإسو يدرؾ أشياء معينة أك مواضيع ٤تددة تكشف عن اىتماماتو كميولو.

أف ا٠تصائص اليت ٘تيز اجملموعة كالتوجو الذم سيختاره الفرد تبدأ يف الظهور يف كقت مبكر جد ا على األقل -
ائص كاأل٪تاط إىل درجة كبَتة يف مرحلة مبكرة من حياة يف مرحلة ا١تراىقة، كأف موقف األسرة ٭تدد تلك ا٠تص

 (.63-62،ص:2007الفرد )أحبلـ عبايدية،

 النظريات األخرى:  ما طرح في ىوالند على أساسجون تقييم نظرية  -4

استطاع جوف ىوالسد أف ٬تمع سسبيا بُت كل ماجاء من افًتاضات يف سظرية دكسالد سوبر كآف رك كسظرية 
عترب ىوالسد بأف ا١تطابقة بُت ميوؿ الفرد كٝتات شخصيتو مع البيئة ا١تهنية كالتعليمية ىو جينزبرغ، حيث ي

األساس الذم ٬تب أف يؤخذ بو يف عملية اٗتاذ القرار ا١تهٍت أك الًتبوم، كأف لضغوط البيئة االجتماعية من 
خل يف ذلك ، كىو يعترب بأف أدكار مرغوبة يقبلها اجملتمع كأخرل غَت مرغوبة يرفض اجملتمع التواجد فيها د

ا١تؤشرات الوراثية ٢تا دكر يف تنمية ا١تيل كتوجيهو، كعلى ىذا األساس قاـ بتحديد ستة أ٪تاط من ا١تيوؿ موازية 
لستة بيئات مهنية على ىيكل سداسي ٭تدد العبلقات االرتباطية بينهم. كا١تيزة اليت تقـو عليها ىذه النظرية ىو 

بُت ميوؿ الفرد ك٪تط شخصيتو كلما كاست أسشطتو تتطابق مع ىذا النمط ككلما استطاع أسو كلما ازداد التشابو 
الفرد بذلك أف ٭تقق اإلشباع الذاٌب كالرضا. كلكن طرح ىوالسد لنظريتو يقـو على افًتاضات جد منطقية ك٧تد 

الفرد عن  أف دكسالد سوبر يتفق معو يف كوف ا١تيل كخصائص شخصية الفرد ضركرم كمهم  لتحديد مفهـو
سفسو، كإضافة أل٫تية ا١تيل ٬تب أف يتوفر معو استعداد الفرد لتحقيق األداء الذم يرغب فيو. بينما ٧تد آف رك 
تضيف أسو ٠تربات الطفولة ا١تبكرة النإتة عن أساليب التنشئة األسرية كموقف األسرة لو دكر يف اختيار الفرد 
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قببل، أما جينزبَتغ يقوؿ بأف اٗتاذ القرار الًتبوم كا١تهٍت يشًتؾ لنوع التخصص الدراسي كمن ٍب لنوع ا١تهنة مست
فيو عاملُت األكؿ يتعلق ٔتيوؿ الفرد كالثاٍل ٔتطالب اجملتمع من أسرة كأصدقاء كىو ٮتتلف ىنا عن سوبر الذم 
يعترب بأف قرار االختيار ٯتكن التنبؤ بو عن طريق معرفة مكوسات كخصائص الشخصية كحدىا.ك٢تذا ٯتكن 

 اعتبار بأف ىوالسد ٚتع بُت كل ىذه االفًتاضات كاستطاع أف يقدـ مبلمح ٤تددة لنظريتو.

كقد أجريت العديد من البحوث العلمية حوؿ ىذا النموذج ككشفت ٧تاحو خاصة كأسو ٯتكن أف 
ضركرة إعادة النظر يف  1996يطبق على فئات عمرية ٥تتلفة كيف ٣تاالت ٥تتلفة .كقد اقًتح ىوالسد عاـ 

لنموذج ليتضمن فكرة منظومة القيم ا١تختلفة اليت ٘تيز أسواع ا١تيوؿ ٦تثلة يف خصائص الشخصية كاليت تعزز ا
بواسطة البيئات ا١تتباينة، كاقًتح أف القوة التفسَتية للنموذج بإمكاهنا أف تتحسن عندما تدمج فيو مفاىيم القيم 

 .كا١تعتقدات ا١تهنية

 خالصة: 
إف االعتماد على ا١تيوؿ يف عمليات اإلرشاد كالتوجيو الًتبوم كا١تهٍت ٖتقق  (Locan,1997)لوكاف  يقوؿ

ثبلثة أىداؼ ىي، االستكشاؼ أم زيادة عدد ا١تهن اليت ٯتكن للفرد أف يضعها يف اعتباره، كالتوكيد ٔتعٌت 
ميولو مساسدة الطموح ا١تهٍت للشخص، كفهم الذات أم تزكيد الفرد ٔتعلومات جديدة كدقيقة لفهم طبيعة 

(.كىي الفكرة اليت رك ز عليها ىوالسد يف أعمالو أف يزكد 470-467،ص:2010)٤تمود أٛتد عمر كآخركف،
الفرد ٔتساحة معلوماتية يتعرؼ من خبل٢تا على ميولو ٦تثلة يف ٚتلة من خصائص شخصيتو ىذا من جهة، من 

ء ذلك ا١توضوع كا٢تدؼ من ذلك كلو جهة أخرل عرب  عن ميل الفرد ١توضوع ما من خبلؿ قدراتو ككفاءاتو ألدا
أف يستكشف الفرد البيئة ا١تهنية اليت تتطابق أك تتشابو مع خصائص شخصيتو، كتزكيده ٔتعلومات عن ا١تهن 
اليت ٯتكن لو أف ٭تقق فيها أكرب قدر من التوافق كالكفاءة كاإلشباع النفسي، كاألىم من ذلك أف ٖتقق لو متعة 

جاح عندما يزاكج بُت قدرتو يف ٖتقيق أعلى أداء كميلو اإل٬تايب ٨تو ذلك يف أدائها. فالفرد ٭تقق الن
األداء.كٖتليل خصائص الفرد أمر ضركرم ٬تب أف يركز عليو يف عملية التوجيو حىت ٭تدد لكل فرد بركفيلو 

فرد النجاح النفسي ا٠تاص بو ٬تمع بُت القدرات كا١تيوؿ ا١تميزة لو كاستعداداتو كقيمو. فميوؿ الفرد ال تضمن لل
 ا١تطلق كلكن تتيح لو فرصة زيادة احتماؿ ىذا النجاح.  
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 تمهيد:
تتبع أم دراسة علمية ١توضوع معُت منهجية ٤تددة ٕتعل الباحث قادرا على ترتيب عناصر ْتثو بشكل منطقي 

كٖتديد ٣تتمع الدراسة  ،بداية من ٖتديد ا١تنهج الذم ًب استخدامو يف الدراسة لتحقيق أىدافها ،متسلسل
اختيارىا.كما يتناكؿ ىذا الفصل كصفا ألداة الدراسة ا١تستخدمة يف ٚتع  ريقةطك  الذم اشتقت منو عينتو

ٖتديد ك البياسات من ٣تتمع الدراسة ،كٖتديد إجراءات كطرؽ قياس صدقها كثباهتا ،كإجراءات تطبيقها ميداسيا، 
 الربامج كاألساليب اإلحصائية ا١تستخدمة ١تعاٞتة بياسات الدراسة كٖتليلها.

 إجراءات الدراسة الميدانية.المبحث األول: 

 المطلب األول: الخصائص المنهجية للدراسة الميدانية: 

 منهج الدراسة: -1

كوسو يهدؼ لوصف الظاىرة يف حالتها  ةالتحليليبأساليبو الفارقية كاالرتباطية ك ا١تنهج الوصفي ًب االعتماد على 
الراىنة كتفسَتىا من خبلؿ ربطها ٓتلفيتها النظرية، كالبحث يف مدل مطابقتها مع ما ًب التوصل إليو من 
بياسات كحقائق،كما أسو يعطي للباحث ٣تاؿ عريض لتحليل الظاىرة ٤تل البحث كتأكيلها حسب ما يتناسب 

 مع الواقع. 

الية هتدؼ إىل الكشف عن ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ىوالسد للميوؿ الدراسة اٟتكباعتبار أف 
سنة( بواليات  19-14تبلميذ السنة أكىل ثاسوم تًتاكح أعمارىم بُت ) عينة من كتطبيقو على كاالىتمامات

 يعترب األكثر مبلئمة ١توضوع الدراسة.  ف ا١تنهج الوصفيإتلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس. ف

 نة الدراسة:مجتمع وعي -2

جذع مشترك اسطبلقا من أىداؼ الدراسة فإف ٣تتمع الدراسة األصلي يتمثل يف تبلميذ السنة أكىل ثاسوم 
بواليات تلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس . كٔتا أف  ،وجذع مشترك علوم وتكنولوجيا ولغات أجنبية آداب

العينة ىي ٣تموعة أفراد مأخوذة من ٣تموعة أخرل أكرب منها عددا ْتيث ٘تثل اجملتمع األصلي أحسن ٘تثيل 
كلئلشارة ىنا فقد ًب اختيار تبلميذ السنة أكىل ثاسوم باعتبار أهنا مرحلة استقالية من اٞتذع مشًتؾ إىل ٖتديد 

.ًب استقاء عينة الدراسة كفقا للطريقة كمرحلة الثاسوم ىي مرحلة ٖتضَتية للتعليم ا١تهٍت ٠تاص هبمالتوجو ا
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ذات اجملاؿ العريض كاليت تعطي لكل الطرؽ ا١تستخدمة يف استقاء العينات  بُت كاليت تعترب منالبسيطة  العشوائية
 فرد سف  الفرصة ألف يكوف جزء من ٣تتمع الدراسة. 

 دراسة:خصائص عينة ال

من كالية % 23.1من كالية تلمساف،%53.1كىم يشكلوف سسبة  تلميذ559الدراسة بل  حجم عينة 
 ولغات أجنبيةيدرسوف جذع مشًتؾ آداب%52.4، منهم من كالية سيدم بلعباس %23.8مستغاًل،

 1.08كا٨تراؼ معيارم  15.91ٔتتوسط سن  قدره  .يدرسوف جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا %47.6،ك

 .بكل ثانويةالتالميذ  ونسبة ،عددي تمت فيها عملية التطبيقأسماء الثانويات الت:(01)رقمجدول

 النسبة ا١تئوية عدد التبلميذ مكاف اإلجراء أٝتاء الثاسويات

 %24.5 137 تلمساف ثاسوية الدكتور بن زرجب

 %28.6 160 تلمساف ثاسوية حامد بن دٯتراد

 %23.1 129 مستغاًل ثاسوية كلد قابلية صليحة

 %23.8 133 بلعباس ثاسوية طييب العريب

تبُت الثاسويات اليت ًب فيها إجراء الدراسة، كعدد التبلميذ بكل ثاسوية،  ا١تعطيات ا١توضحة يف اٞتدكؿ أعبله
فقد بل  عدد التبلميذ ا١تطب ق عليهم يف كل من ثاسوية الدكتور بن زرجب كثاسوية حامد بن دٯتراد كالية تلمساف 

لد قابلية تلميذ من ثاسوية ك  129تلميذ من ثاسوية طييب العريب كالية سيدم بلعباس ك 133تلميذ،  297
 صليحة كالية مستغاًل.  

 .ص الدراسيوالتخص وفقا لمتغير الجنس األساسية توزيع أفراد عينة الدراسة( 02جدول رقم )

 النسبة ا١تئوية التكرار الفئة النوع

 %48.3 270 ذكور اٞتن 

 %51.5 288 إساث

 52.4% 293 جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية. التخصص

 %47.6 266 كتكنولوجيا.جذع مشًتؾ علـو 
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 100% 559 اجملموع 

 

الفئات اليت ًب اعتمادىا يف إجراء الدراسة، فقد ًب توزيعها على كل من اٞتن  ْتيث مث لت  اٞتدكؿ أعبله يبُت  
كىذا يدؿ على عدـ كجود تفاكت يف  %48.3يف حُت ٧تد أف الذكور مث لوا سسبة  %51.5اإلساث سسبة 

العدد بُت اٞتنسُت، أما بالنسبة للتخصصات فنجد أف ٗتصص جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية بلغت 
 من ٗتصص جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا.  %47.6كسسبة  %52.4سسبتو 

 أداة الدراسة: -3

اتتبلميذ  لقياس ميوؿ كاىتماـ 1994طبعة  Rيف الدراسة اٟتالية ًب االستناد إىل مقياس ىوالسد الشكل 
أٛتد ا١تسعودم استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على  باحثالسنة أكىل ثاسوم مقتب  من الدراسة اليت قاـ هبا ال

 .جامعة مؤتة 2007درجة ا١تاجستَت يف القياس كالتقوَل با١تملكة العربية السعودية عاـ 

 :أداة الدراسةوصف  3-1

 ا١تيوؿستة أ٪تاط من  ايقي  أك كما يطلق عليو مقياس البحث ا١توجو ذاٌب ت ٢توالسدمقياس ا١تيوؿ كاالىتماما
 االجتماعي، البحثي، الفٍت، يف مقابل ست بيئات مهنية تتطابق يف صفات النمط سفسو كىي )الواقعي،

 ،ية التصحيحكٯتتاز ىذا ا١تقياس بسهولة التطبيق كالتصحيح كتفسَت الدرجة لكوهنا ذات (التقليدم ،قاكالٌبا١ت
ل عليو كا١تمث  يستطيع ٔتفرده ٖتديد درجتو على ا١تقياس كتفسَتىا اسطبلقا من الرمز الذم يتحصل فا١تفحوص 

كما يعد ىذا ا١تقياس من ا١تقايي  ا١تعتمدة يف كذلك بالرجوع إىل الدليل التابع للرموز،   لنمط بيئتو ا١تهنية
من  األفراد كفقا ١تيو٢تم كرغباهتم كيوفر ٢تم ٣تاؿ كاسعالعملية اإلرشادية كالتوجيهية ْتكم أسو يصنف 

أساسية  عواملأربعة موزعة على فقرة  228من  ا١تتاحة ٢تم. يتكوف ضمن ا١تهن االختيارات
 كما يلي:  عوامل فرعيةيقي  ستة  عامل رئيسيكىي)األسشطة،الكفاءات،ا١تهن،التقديرات الذاتية( ككل 

عامل فقرة لكل  11بواقع  عوامل فرعيةفقرة موزعة على ستة  66تتكوف من : ACTIVITIES األنشطة
القياـ بأداء معُت كيتم اإلجابة عليها باختيار)أرغب أك ال يف فرد ال رغبة( تقي  C,E,S,A,I,R(فرعي

 أرغب( يف أداء ذلك النشاط.
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فقرة  11بواقع  عوامل فرعيةفقرة موزعة على ستة  66تتكوف من  :COMPETENCIESالكفاءات 
٦تثلة يف ٣تموعة من الفقرات لقياس مهارات كقدرات الفرد ا١تختلفة، (R ,I ,A,S,E,C)عامل فرعيلكل 

  كيتم اإلجابة عليها باختيار)سعم أك ال( يف حاؿ ما إذا كاف ٯتتلك ا١تقدرة على القياـ باألداء ا١تطلوب.

 14بواقع  عوامل فرعيةعلى ستة فقرة يف شكل مهن موزعة  84تتكوف من :OCCUPATION المهن
كيتم اإلجابة عليها باختيار)سعم أك ال( حسب ميل الفرد (R ,I ,A,S,E,C)عامل فرعي كىي فقرة لكل 

 .مهنة ماو يف ٦تارسة أك رغبت

فقرة تتضمن أكال القدرات موزعة على ستة  12تتكوف من :SELF-ESTIMATESالتقديرات الذاتية
باستخداـ مقياس تقديرم من سبع درجات ا ْتيث تتم اإلجابة عليهR ,I ,A,S,E,C)عوامل فرعية )

لتحديد مدل توافر القدرة لدل الفرد تتمثل يف )قدرات ميكاسيكية،علمية،فنية،تدريسية،ٕتارية،كتابية(.ثاسيا 
باستخداـ مقياس  عليها (ْتيث تتم اإلجابةC,E,S,A,I,Rكىي)  عوامل فرعيةا١تهارات موزعة على ستة 

ن سبع درجات لتحديد مدل توافر ا١تهارة لدل الفرد تتمثل يف )مهارات تقديرم م
 يدكية،رياضية،موسيقية،اجتماعية،إدارية،أعماؿ مكتبية(.

 طريقة التصحيح وتفسير الدرجة: 3-2
يزات مقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٢توالسد أسو ذاٌب التصحيح،فبعد استجابة ا١تفحوص على بنود ا١تقياس ٦تمن 

عامل فرعي درجاتو كتسجيلها يف ا٠تاسة التابعة ٢تا كا١تمثلة للدرجة ا٠تاصة بكل  يقـو ّتمع
(C,E,S,A,I,R من )األسشطة،الكفاءات،ا١تهن،التقديرات الذاتية(،ٍب بعد ذلك يتم  لرئيسية عواملها(

 حساب إٚتايل الدرجات ا٠تاصة بكل رمز ككضعها يف ا١تكاف ا١تخصص ٢تا.بعدىا يتم تسجيل أعلى ثبلثة
بالًتتيب كا١توافقة لؤلرقاـ من األكرب إىل األصغر لكي يتم التعرؼ على رمز ىوالسد ا١تهٍت،كآخر خطوة  رموز

للتعرؼ على ا١تهن ا١تقًتحة " يتم البحث عنو يف دليل ا١تهن SAIبعد اٟتصوؿ على الرمز كليكن مثبل "
٘تثل بيئات أخرل بديلة فهي  SIA/SAI/AIS /ASI/ISA،أما الرموز/على ا١تقياس حسب استجابتو

 .يعرب عنو، ٯتكنو اإلستعاسة بالبيئات البديلة ْتيث أسو إف مل ٬تد يف البيئة األكىل ا١تطابقة ما

 لخصائص السيكومترية للمقياس في بيئتو األصلية فقد جاءت على النحو اآلتي:بالنسبة ل -4

 (20)ريدشاردسوف كيودر تخداـ معادلةالداخلي باسالتجاس  ثبات قيم معامل يشَت دليل االختبار إىل أف 
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 .0.90الثبات للمقياس ككل فبلغت قيمتو  امل( أما مع0.92ك0.82)بُت تراكح للعوامل الفرعية

إساثا من طبلب 45ذكورا ك 28فردا منهم 73من مكوسة لعينة  توطريقة االختبار كإعادبكما ًب اختبار الثبات 
بُت قيم معامل الثبات  فيو تراكحت، (أسبوع12إىل4) مابُتالثاسوم كاٞتامعات على مدل فًتات زمنية 

 فيو كاست العبلقاتك كفقا لصدؽ االتساؽ الداخلي  نوبالنسبة للصدؽ ًب الكشف ع .(0.89_0.74)
 .% 54.7متداخلة كبلغت كحد أقصى

كما قبلها فقد حصلت على خصائص 1985على طبعة  1994كما يشَت الدليل إىل تفوؽ طبعة 
تغطي سوؽ العمل  أخرى)صدؽ كثبات( جيدة، كما أجرل أيضا ٖتديث يف دليل ا١تهن ليشمل مهنسيكومًتية 

 .  (33ص:،2007كلو )أٛتد عقيل ا١تسعودم،

 استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس: المطلب الثاني: األساليب والطرق المعتمدة في

 : اإلجراءات المتبعة في التعديل الكيفي للمقياس-1

ؼ من الدراسة كىو استخراج ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٢توالسد كإخراج لبلوغ ا٢تد
 صورة منو تناسب البيئة اٞتزائرية ًب إتباع مايلي:

ًب اٟتصوؿ على ا١تقياس من دراسة للباحث ا١تسعودم بعنواف ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس البحث ا١توجو -
 ا١ترحلة الثاسوية با١تملكة العربية السعودية.ذاتيا ٢توالسد على طلبة 

ًب اٟتفاظ على بناء األداة بشكلها العاـ ككضعت بعض التعديبلت فيما ٮتص تعديل طريقة صياغة -
 التعليمات كفقرات ا١تقياس لتناسب عينة الدراسة كالبيئة اليت تطبق فيها. 

للفئة العمرية كالبيئة اليت تطبق فيها الدراسة من للتحقق من مدل كضوح صياغة فقرات ا١تقياس كمناسبتها  -
كمدل استمائها للمحتول الذم اشتقت منو، ًب عرض  ،جهة، كمبلئمة كل عبارة للبعد الذم تنتمي إليو

يف  أساتذة يف ٣تاؿ اإلرشاد كالتوجيو ك٣تاؿ القياس النفسي باإلضافة إىل األساتذةا١تقياس على ٣تموعة من 
 قو لغويا.لتدقي اللغة العربية

١تا كضعت لقياسو كمن ىذا بعد مراجعة احملكمُت ١تفردات ا١تقياس ًب أخذ سسبة اتفاؽ على صبلحية ا١تفردة -
للتحسُت من الشكل األك يل لؤلداة قبل تطبيقها على عينة الدراسة ًب األخذ هبذه التعديبلت  ا١تنطلق

 األساسية.
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 استخراج الخصائص السيكومترية من صدق وثبات: -2

يعد قياس صدؽ ا١تقياس عامبل رئيسيا يف تقدير صبلحيتو لقياس ما كضع من أجلو كسظرا لتعدد  الصدق:
 طرؽ قياس الصدؽ ًب اختيار ما يناسب ىدؼ الدراسة:

:يتم ذلك من خبلؿ فحص ٣تموعة من ا٠ترباء ا١تختصُت يف ٣تاؿ اإلرشاد كالتوجيو صدق المحتوى 2-1
 ،قياسا١تقياس كالنظر يف أبعاده كمدل مبلئمة كل عبارة كارتباطها بأبعاد ا١تك٣تاؿ القياس النفسي لعبارات 

كمدل مناسبة فقرات ا١تقياس لقدرة استجابة عينة الدراسة ،كما يتحدد ا٢تدؼ من عملية اٟتكم يف مدل 
 يف ذلك الشموؿ كالتنوع. ى٘تثيل فقرات ا١تقياس للمحتول الذم اشتقت منو كيراع

( يف 0-1تول الكلي للمقياس باستخداـ أحكاـ ا٠ترباء على مقياس تقديرم ثنائي )كيتم ٖتديد صدؽ احمل
سسبة اتفاؽ  يتم حساببعد ذلك اء بديل ٢تا، ٍب حاؿ ما إذا كاست الفقرة مناسبة /غَت مناسبة مع إعط

 ا١تقياس للمضموف ا١تفاىيمي الذم اشتقت منو.     ٤تتول٘تثيل على احملكمُت 

 بلحية ا١تفردة ١تا كضعت لقياسو.على ص يعرب": 1تقدير"

 صبلحية ا١تفردة ١تا كضعت لقياسو. يعرب على عدـ": 0تقدير"

االىتمامات ا١تهنية حملمود أمُت  االعتماد يف ذلك على ٤تك كًبالصدق المرتبط بالمحك التالزمي:  2-2
ا١ترحلة الثاسوية  ( بعد التأكد من صدقو كثباتو كأسو يفي بأغراض الدراسة، طب ق على تبلميذ2008مطر)

فقرة موزعة بالتساكم على ثبلثة أبعاد تقي  تفضيبلت الفرد لؤلسشطة  24باألردف،ػ يتكوف ا١تقياس من 
 كاألعماؿ ا١تختلفة ٦تثلة يف:

كىذا يعٍت أف الفرد يستمتع باستخداـ األدكات كا١تاكينات، صناعة األشياء،  بعد التعامل مع األشياء:-
-23-18-16-15-12-5-1ك٘تثلو الفقرات:  تصليح األجهزة كا١تعدات كاكتشاؼ كيفية عمل األشياء

24. 

مع كىذا يعٍت أف الفرد يستمتع باالعتناء باآلخرين كمساعدهتم، اإلقناع كا١تفاكضة  بعد التعامل مع الناس:-
-17-14-11-8-6-3اآلخرين، العمل كجزء من فريق، قيادة اآلخرين أك رئاستهم.ك٘تثلو الفقرات: 

20-22. 
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كىذا يعٍت أف الفرد يستمتع بإبراز الذات عن طريق الكتابة           األفكار:و بعد التعامل مع المعلومات -
ئل،القراءة كالبحث العلمي.ك٘تثلو أك الفنوف أك ا١توسيقى، عمل التجارب كاألْتاث،حل ا١تشاكل كا١تسا

 .21-19-13-10-9-7-4-2الفقرات: 

كيتم ذلك بإ٬تاد معامل االرتباط بُت بعد األسشطة كا١تهن ٢توالسد مع مقياس االىتمامات ا١تهنية ا١تعتمد  
كالسبب يف اختياره ىو أهنما يتضمناف سف  الفكرة كاحملتول، ففي بعد األسشطة كا١تهن ، كمحك تبلزمي

ىوالسد ميوؿ الفرد ١تمارسة سشاط معُت يف ستة بيئات جوىرىا يتضمن إما األسشطة اليت تتطلب التعامل  يقي 
مع األشياء كما يف ا١تيل الواقعي، أك التعامل مع األفكار كما يف ا١تيل البحثي أك التعامل مع الناس كما يف 

 ا١تيل االجتماعي كالتجارم. 

ٔتعٌت أف  ،يهتم بتحليل الصيغة ا١تقاسةلصدؽ الداخلي للمقياس ْتيث يعتمد للتعبَت عن اصدق البناء: 2-3
كًب االستدالؿ عليو بالكشف عن بي نة  العناصر الفرعية لكل صفة تصب ٚتيعها يف قياس الصفة العامة

على تقدير كذلك يؤدم ىذا األسلوب إىل اٟتصوؿ  ْتيثاالرتباطات بُت األبعاد ا١تكوسة للمقياس كمؤشراهتا 
حيث  ،ككلا١تقياس  مع درجة البعد ا١تنتمية إليو إىل  ا١تقياسمن خبلؿ إ٬تاد معامل االرتباط بُت كل فقرة يف 

الفقرات اليت تتمتع ٔتعامل ارتباط مرتفع كٖتذؼ الفقرات اليت ٢تا معامل منخفض .كًب التحقق يتم االحتفاظ ب
 تالية:من صدؽ االتساؽ الداخلي بإجراء ا٠تطوات ال

 ارتباط البعد بالدرجة الكلية.-

 ارتباط البعد با١تؤشرات اليت تقيسو.-

لتقييم قدرة النموذج السداسي ٢توالسد يف التعبَت عن  العاملي التوكيدي: التحليلأيضا باالعتماد على أسلوب 
النموذج إذا كاف يتمتع كيتم اٟتكم على اليت ٭تتويها كمدل مطابقتها مع بياسات العينة.البياسات الفعلية  ٣تموع

ّتودة مطابقة أـ ال باالعتماد على ٣تموعة من مؤشرات حسن ا١تطابقة ك٤تكات القطع لكل مؤشر سوجزىا  
 كاآلٌب:

  Absolute Fit Measures المطلقة: مؤشرات المطابقة-

ا١تقايي  لتقدير حسن ا١تطابقة بُت مصفوفة التباين كالتغاير غَت  يعترب من أعرؽ:  Chi-squareمربع كاي
ا١تقيدة للعينة، كبُت مصفوفة التباين كالتغاير للنموذج ا١تفًتض. كإٚتاال ىو ٮتترب الداللة اإلحصائية للفرضية 
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ناظر لو يف الصفرية اليت تقوؿ أسو ال يوجد فرؽ بُت النموذج الذم ٩تترب حسن مطابقتو كالنموذج اٟتقيقي ا١ت
اجملتمع. مع العلم أسو كلما ارتفعت قيمة مربع كام حاز النموذج ا١تفًتض على مطابقة رديئة مع البياسات، 
كقيمتو ٬تب أف تكوف غَت دالة حىت يتحقق التطابق بُت ٪توذج البحث كالبياسات.كما أسو ينطوم على عيوب  

رتباط ا١ترتفعة لذلك ينصح باستعمالو مع مؤشرات كثَتة فهو يتأثر باتساع حجم العينة كأيضا ٔتعامبلت اال
 أخرل.

 : Goodness-of-Fit-index (GFI)مؤشر حسن أو جودة المطابقة

يعرب  ىذا ا١تؤشر عن سسبة التباين كالتغاير اليت يستطيع النموذج الذم يفًتض الباحث تفسَته، ٔتعٌت أسو يبحث 
ٔتعلومات عن عبلقات أك كضع النموذج النظَت لو يف اجملتمع، يف إمكاسية النموذج ا١تفًتض من تزكيد الباحث 

كىو يؤدم أيضا عمل معامل االرتباط ا١تتعدد الذم يدؿ على سسبة التباين يف ا١تتغَت التابع اليت تفسرىا 
 على مطابقة النموذج مع بياسات العينة  0.90كتدؿ القيمة اليت تساكم أك تتجاكز  ا١تتغَتات ا١تستقلة.

 RootMean Square Error of (RMSEA)التربيعي لمتوسط خطأ االقترابالجذر 

Approximation: 

ا١تؤشرات الدالة على ا١تطابقة ا١تطلقة إال أسو حساس لعدد البارامًتات اٟترة اليت ٖتتاج إىل  كيعترب من أفضل
على  0.05ليت تقل عن تقدير يف النموذج ا١تفًتض، أم أسو يتأثر بالنماذج النظرية ا١تعقدة. كتدؿ القيم ا

( تدؿ على كجود خطأ تقارب معقوؿ يف اجملتمع، 0.08إىل  0.05مطابقة جيدة كالقيم اليت تًتاكح من )
دؿ  ذلك  0.10كإذا ٕتاكزت قيم ا١تؤشر  ( تدؿ على مطابقة غَت كافية0.10_ 0.08كالقيم اليت تًتاكح من)

كلما ارتفعت قيمتو كلما قلت جودة ا١تطابقة كازدادت   (RMSEA)على مطابقة سيئة كبذلك فإف مؤشر
 .سوءا

 StandardizedRootMean Square(SRMR)جذر متوسط مربعات البواقي المعيارية 

Residual: 

على ٖتويل كل من مصفوفة التباين كالتغاير للعينة كمصفوفة التباين كالتغاير للنموذج ا١تفًتض  يقـو ىذا ا١تؤشر
البواقي ا١تطلقة ١تعامبلت  ىو مقياس متوسط(SRMR)ت االرتباط، كعليو فإف مؤشر إىل مصفوفيت معامبل

االرتباط أم الفرؽ العاـ بُت االرتباطات ا١تبلحظة للعينة كاالرتباطات ا١تتوقعة للنموذج ا١تفًتض كتدؿ القيمة 
 .(. 235-233،ص:2012)أ٤تمد تيغزة،على مطابقة جيدة عموما 0.1اليت تقل عن 
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 :Comparative Fit Indexesمؤشرات المطابقة المقارنة -

 : The Comparative Fit Indexes (CFI)مؤشر المطابقة المقارن 

أفضل مؤشرات ا١تطابقة القائمة على ا١تقارسة كيقوـ على منطق مقارسة مربع كام للنموذج ا١تفًتض يعترب من 
تدؿ على مطابقة معقولة للنموذج ا١تفًتض  0.90تتعدل بقيمة مربع كام للنموذج ا١تستقل، كالقيمة اليت 

( كقيمة الواحد 1إىل  0(، كقيم ىذا ا١تؤشر ٤تصورة يف اجملاؿ )235-230،ص:2012)أ٤تمد تيغزة،
 (.451،ص:2017الصحيح تعرب عن أفضل تطابق )ا٢تامشي لقوقي،منصور بن زاىي،

 :NFI ((Normed Fit Indexمؤشر المطابقة المعياري أو المستند إلى معايير 

ا١تؤشر على افًتاض مقارسة النموذج ا١تفًتض مع ٪توذج العدـ أك ذم ا١تتغَتات ا١تستقلة )أم النموذج يقـو ىذا 
الذم ينطوم على سف  متغَتات النموذج ا١تفًتض لكن بدكف احتوائو على عبلقات بُت ىذه ا١تتغَتات( 

تدؿ على مطابقة جيدة، بتفسَت 0.90القيمة اليت تتجاكز (ْتيث أف 1إىل  0كتًتاكح قيم ىذا ا١تؤشر من )
 من حيث جودة مطابقتو على ٪توذج العدـ %90آخر أف النموذج ا١تفًتض الذم ٮتتربه الباحث يتفوؽ بنسبة 

-Nonويسمى أحيانا مؤشر المطابقة الغير معياريTuker-Lewis Index(TLI)لويس -مؤشر تاكر

Normal Fit Index(NNFI): 

ا١تؤشر على منطق ا١تقارسة بنموذج قاعدم )النموذج ا١تستقل أك ٪توذج العدـ( كما أسو يفتقر جملاؿ ىذا كينطوم 
( لذلك فهو غَت معيارم 1إىل  ٤0تدد للقيم أك ا١تعايَت ْتيث تقع بعض قيمو خارج ا١تدل الذم يًتاكح من )

على مطابقة معقولة للنموذج تدؿ  0.90اليت تفوؽ (TLI)فقيم مؤشر(CFI)كيتشابو يف تأكيلو مع مؤشر 
 (.237،ص: 2012)أ٤تمد تيغزة،ا١تفًتض

 :Parsimonious Fit Measuresشرات المطابقة االقتصادية ؤ م

 :PNFIمؤشر المطابقة المعياري االقتصادي و PCFIمؤشر المطابقة المقارن االقتصادي

إىل تصحيح أثر تعقيد النموذج ا١تفًتض،غَت أسو حساس جدا ٟتجم النموذج معٌت ذلك أف اال٩تفاض  افيهدف
الذم يطرأ على قيمة ا١تؤشر ستيجة تعقيد النموذج يكوف كبَتا عندما يكوف عدد ا١تتغَتات ا١تقاسة يف النموذج 

 .بقة النموذج للبياساتتدؿ على مطا 0.06كاألفضل أف تتجاكز  0.5قليل سسبيا كقيمتو اليت تتعدل 
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 :Akaike Information Criterion محك المعلومات أليكيك

يف النموذج من زاكية  مشكلة تعقيد النموذج أم مدل االقتصاد يف البارامًتات ا١تقدرة AIC)يعاجل ٤تك )
درجات اٟترية )الذم يعك  عدد البارامًتات ا١تقدرة يف النموذج ْتيث إذا قلت درجات اٟترية ارتفع عدد 
البارامًتات اٟترة أك اجملهولة القيمة، كإذا ارتفعت درجات اٟترية قلت عدد البارامًتات اليت ٖتتاج إىل تقدير( مع 

نة كيفًتض أف تكوف قيمة ا١تؤشر للنموذج ا١تفًتض أقل من قيمة ا١تؤشر عدـ األخذ بعُت االعتبار حجم العي
 (.240-232،ص:2012للنموذج ا١تستقل أك الصفر)أ٤تمد تيغزة،

 :ثباتال

للكشف عن مدل ٕتاس  فقرات ا١تقياس كتعتمد ىذه الداخلي  التجانسطريقة ًب اعتماد الثبات كفق 
كاتساقها.كقد ًب حساب مؤشر  مع بعضها البعض داخل ا١تقياسالطريقة على مدل ارتباط الوحدات أك البنود 

 .20الصيغة  ريشاردسوف كيودر معادلةباستخداـ الثبات 

على سف   تطبيقوتطبيق ا١تقياس على ٣تموعة من األفراد ٍب إعادة ب كذلك االختبار تطبيق طريقة إعادة
كيكوف معامل الثبات ىو معامل االرتباط بُت ،بفاصلزمٍت مدتو ثبلثة أسابيع، كٖتت سف  الظركؼ اجملموعة،

 درجات االختبار يف التطبيقُت األكؿ كالثاٍل.

 الدراسة: األساليب والبرامج اإلحصائية المستخدمة في -3
ًب ٖتديد الربامج كاألساليب اإلحصائية ا١تناسبة لتحقيق األىداؼ ا١تراد  يف ضوء ما ًب طرحو من تساؤالت

 كفقا ١تايلي:، موضحة الوصوؿ إليها

 ( األساليب والبرامج اإلحصائية المستخدمة فيالدراسة.03جدول رقم )

 التساؤالت األسلوب اإلحصائي الربسامج

Spss 

 

Amos 

النسبة ا١تئوية، معادلة  
معامل اتفاؽ   -كوبر

معامل -كاسداؿ للرتب
التحليل  -ارتباط بَتسوف
 العاملي التوكيدم

٢توالسد  كاالىتماماتمؤشرات صدؽ مقياس ا١تيوؿ 
صدؽ احملكمُت/صدؽ احملك التبلزمي/الصدؽ )

 (العاملي التوكيدم
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Spss 
 

كفقا  الداخلي التجاس 
 Rc_ ١02تعادلة

 .التطبيق طريقة إعادة-

 ٢توالسد كاالىتماماتمؤشرات ثبات مقياس ا١تيوؿ 

Amos مؤشرات مطابقة ىل تتمتع البنية العاملية ا٢ترمية على  العاملي التوكيدم  التحليل
 جيدة؟

spss 

 

ماىي قدرة النموذج السداسي ٢توالسد  . معامل ارتباط بَتسوف.
(cGcagm)  يف التعبَت عن خصائصو)مؤشر
 (؟التضادكالتباعد/ التقارب /جاكرالت

spss  ا١تتوسطات اٟتسابية
 كاال٨ترافات ا١تعيارية.

يف كل من كالية تلمساف السائد  ٪تط ا١تيلما ىو 
 كسيدم بلعباس؟كمستغاًل 

spss Independent 

sample T-Test 

اختبار "ت" لعينتُت 
 مستقلتُت

بُت الذكور ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
 كاإلساث يف االستجابة على أ٪تاط ا١تيوؿ عند ىوالسد؟ 

spss Independent 
sample T-Test 

اختبار "ت" لعينتُت 
 مستقلتُت

بُت تبلميذ ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
/جذع كلغات أجنبية )جذع مشًتؾ آدابالتخصصُت 

يف توجهاهتم ٨تو ا١تهن )بعد مشًتؾ علـو كتكنولوجيا( 
 ؟ للميوؿ(ىوالسد  ا١تهن من مقياس

spss ما ىي ا١تعايَت اليت تفسر درجات عينة الدراسة على  الرتب ا١تئينية
 ؟كاالىتمامات ٢توالسدمقياس ا١تيوؿ 

 :الدراسة االستطالعية-4
من ا٠تطوات ا١تهمة الواجب استهاجها كي يستطيع  ،تعد الدراسة االستطبلعية يف أم ْتث من األْتاث

مع الباحث استقصاء بيئة ْتثو من كضوح فقرات ا١تقياس،مشو٢تا كتنوعها،ٕتنب تكرار بنود ا١تقياس يف كل بعد،
اإلشارة إىل أف توزيع ا١تقياس ًب بطريقة مباشرة كذلك لتفسَت ا٢تدؼ من ا١تقياس، طريقة اإلجابة عليو، 

د لبلستجابة على تقدير الوقت احملد  كلتوضيح أم غموض يشمل فقراتو كلتجنب ترؾ أم فقرة بدكف إجابة. ًب 
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تلميذ يدرسوف السنة أكىل  70ية من دقيقة،تكوست عينة البحث االستطبلع50-15ا١تقياس كالذم تراكح بُت 
ثاسوم ٗتصص جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية كجذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا من ثاسوية الدكتور بن زرجب 

ًب إجراؤىا يف الفًتة ك  سنة، 19-14من كالية تلمساف ًب اختيارىم بطريقة عشوائية، تراكحت أعمارىم بُت 
 .2017-02-07إىل  2017-01-29ا١تمتدة من 

 الدراسي. الجنس والتخصص يتوزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير ( 04جدول رقم )

 النسبة ا١تئوية اجملموع إساث ذكور التخصص                اٞتن               

 %50 35 19 16 جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية

 50% 35 15 20 جذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا

 %100 70 34 36 اجملموع

 %100 %48 %51 النسبة ا١تئوية

 :الكشف عن الخصائص السيكومترية لبيانات الدراسية االستطالعية

٬تب اإلشارة إىل أسنا ستعامل ىنا مع ستة عوامل كىي العوامل الفرعية يف ا١تقياس تندرج ٖتت عواملها الرئيسة، 
ككل عامل فرعي لو ٣تموعة من ا١تؤشرات اليت تقيسو. كحسب ىوالسد ىذه العوامل الفرعية ا١تمثلة يف الواقعي، 

 سكشف عن صدقها كثباهتا.  البحثي،الفٍت، االجتماعي، ا١تقاكالٌب، التقليدم ىي اليت

كلكن قبل إجراء الدراسة االستطبلعية ًب عرض ا١تقياس على ٣تموعة من احملكمُت ا١تختصُت يف القياس النفسي 
 ها٘تثيل درجةكذلك لغرض فحص فقرات ا١تقياس كتقدير  ٤تكمُت 8كالبال  عددىم ك٣تاؿ اإلرشاد كالتوجيو 

على قياس الفقرة للسمة  %75االعتماد يف ذلك على سسبة إتفاؽ . كقد ًب للمحتول الذم اشتقت منو
يتم تعديلها باألخذ  %75كمناسبتها ١تضموهنا ا١تفاىيمي، ْتيث أف الفقرة اليت ٖتوز على سسبة اتفاؽ أقل من 

لصياغة اللغوية (. كعليو ًب تعديل ا193،ص:2015ٔتبلحظات كآراء احملكمُت )اسعادم فارس،عزم إٯتاف،
 التالية:للفقرات 

 ( الفقرات المعدلة حسب آراء المحكمين05جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

 بعد التعديل قبل التعديل البعد
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R11  

 
 األسشطة

 تركيب أك إصبلح آالت صناعية. تشغيل أدكات أك آالت متحركة.
S7 .أخذ دكرة تكوينية يف طرؽ التعامل مع  أخذ دكرة يف العبلقات اإلسساسية

 الناس.
E8 .العمل كمسَت ١تؤسسة ما. العمل كضابط ألم ٣تموعة 
C1 .تعبئة استمارات إدارية. تعبئة استمارات ضريبية 
I5  

 

 
 

 الكفاءات

أستطيع تفسَت جدكؿ البياسات  أستطيع تفسَت جدكؿ اللوغاريتمات.
 اإلحصائية.

I11 .لوراثي أفهم دكر العامل الوراثي يف الوراثة يف  أستطيع فهم دكر العامل ا
 تكوين الشخصية.

S5 .أستطيع بسهولة التعامل مع األطفاؿ. أستطيع بسهولة تدري  األطفاؿ 
S6  أستطيع بسهولة التعامل مع الفئات

 ا٠تاصة.
أستطيع بسهولة التعامل مع ذكم 

 االحتياجات ا٠تاصة.
S11  تعاملي مع الناس أفضل من تعاملي مع

 األشياء أك األفكار.
احملسوس أفضل من تعاملي تعاملي مع 
 مع اجملرد.

C5  أستطيع استعماؿ جهاز بسيط ١تعاٞتة
 البياسات.

أستطيع اعتماد برسامج بسيط ١تعاٞتة 
 البياسات.

C9 .أستطيع كتابة تقارير خاصة بالعمل. أستطيع كتابة رسائل خاصة بالعمل 
R12 قائد طائرة. طيار طائرة. ا١تهن 
S1 .توجيو.مستشار  مشرؼ كظائف 
S4  .مشرؼ على قسم التأمينات الصحية. مشرؼ ضماف جودة 
S11 .مرشد سياحي. مرشد ٥تيم الشباب 
S14 .مسؤكؿ عن سادم رياضي. مدير ساحة لعب 
C4 .مراقب مايل بالبنك. مراجع رصيد 
C12 .موظف يف بنك. موظف مصرؼ 



 الجانب الميداني للدراسة                               الفصل الثالث            

106 
 

R ميكاسيكية. رياضية. قدرات 

ٟتساب سسبة اتفاؽ احملكمُت على قياس الفقرة للهدؼ كىي  Cooperكقد ًب االعتماد على معادلة كوبر 
 كاألٌب:           

Xi=   

     
 حيث أف:     

Xi.سسبة االتفاؽ = 

=x1 .عدد مرات اتفاؽ احملكمُت على قياس ا١تفردة للهدؼ 

=x2احملكمُت على قياس ا١تفردة للهدؼ. عدد مرات اختبلؼ 

كىي سسبة جيدة  %91.66كٔتوجب ىذا اإلجراء اإلحصائي ًب حساب سسبة اتفاؽ احملكمُت كاليت بلغت 
 تدؿ على ٘تثيل مفردات ا١تقياس للسمة ا١تقاسة كللمحتول كا١تضموف الذم اشتقتا منو. 

 كللكشف عن جودة قياس األبعاد للسمة ا١تقاسة ك٘تثيلها للسمة حسب رأم )تقديراهتم( احملكمُت، ًب
االعتماد على معامل اتفاؽ كاسداؿ للرتب بعد اٟتصوؿ على تقديراهتم لكل بعد كٖتديد رتبة كل بعد كما ىو 

 موضح يف اٞتدكؿ التايل:

 اس للسمة محل القياس.ي( تقديرات المحكمين حول جودة قياس أبعاد المق06جدول رقم )

 

 المحكمين    
 تقديرات المحكمين على األبعاد

1 2 3 4 

1 3 2 4 1 

2 3 4 2 1 

3 3 4 2 1 

4 3 4 2 1 

5 4 3 2 1 

6 2 3 4 1 
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7 4 3 2 1 

8 4 2 3 1 

 8 21 25 26 مجموع الرتب

=80 

 20= متوسط الرتب

 12 -1 -5 -6 ف

 144 1 25 36 2ف

: كبتطبيق قاسوف معامل اتفاؽ كاسداؿ
    مج ؼ 

ـ  ف(ف   )
 

 حيث أف: ـ: عدد احملكمُت.

 ف: عدد فقرات ا١تقياس أك عدد أبعاده.           

 ؼ: الفرؽ بُت متوسط الرتب ك٣تموع رتب كل بعد.          

 : ٣تموع مربعات الفركؽ. 2مج ؼ          

      =   )رك(كمنو ٧تد: 

     
    =    

    
             0.64=  )رؾ(

 كلتقدير الداللة اإلحصائية للمعامل سعتمد ا١تعادلة التالية: 

ؼ= 
رؾ(ـ  )
  رؾ

 ( 2013)عايد كرَل عبد عوف الكناٍل،  

      ؼ=              

      
 )القيمة احملسوبة(.12.44=  

 كالنتائج ا١تتحصل عليها ىي كالتايل:

 إتفاقكاندال حول صدق تقديرات المحكمين.( نتائج تقدير الداللة اإلحصائية لمعامل 07جدول رقم )

الداللة  )ف( درجة )ف( قيمة معامل  العدد 
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 اإلحصائية الجدولية الحرية المحسوبة كاندال

 0.05 8.89 7 12.44 0.64 8 المحكمين

 3 4 األبعاد

أف قيمة معامل كاسداؿ لتقديرات احملكمُت حوؿ جودة قياس ك٘تثيل  عبله تبُتأا١تعطيات ا١توضحة يف اٞتدكؿ 
. كحىت يتم تقدير داللتو اإلحصائية ًب إ٬تاد قيمة )ؼ( احملسوبة كقدرت    0.64أبعاد ا١تقياس للسمة بلغت 

 3كا١تقاـ  7عند درجة حرية البسط  8.89كىي أكرب من قيمة )ؼ( اٞتدكلية كاليت قدرت ب   12.44ب 
٦تا يدؿ على كجود اتفاؽ داؿ إحصائيا حوؿ تقديرات احملكمُت لتمثيل  0.05ول داللة إحصائية عند مست

 األبعاد للسمة ا١تقاسة.  

كقياس قدرهتا  لحدلتحقق من ترابط مفردات ا١تقياس ا١تكوسة لكل بعد على _ٖتليل فقرات ا١تقياس كذلك با1
ل االرتباط بُت البعد كا١تؤشرات اليت تقيسو كبُت البعد كذلك من خبلؿ إ٬تاد معام ،ككل  ا١تقياسيف التعبَت عن 
 :كما ىو موضح يف اٞتداكؿ التالية  كالدرجة الكلية

 العوامل الفرعية والمؤشرات التي تقيسها في بعد بين  رتبا اال معامالت قيم( 08)رقم  جدول

 .األنشطة

رقم  الواقعي البحثي الفٍت االجتماعي ا١تقاكالٌب التقليدم
معامل  الفقرة

 االرتباط
معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

0,649** 0,643** 0,711** 0,759** 0,463** 0,809** 1 

0,480** 0,504** 0,650** 0,662** 0,676** 0,611** 2 

0,609** 0,541** 0,677** 0,724** 0,641** 0,671** 3 

0,484** 0,548** 0,630** 0,729** 0,683** 0,471** 4 

0,700** 0,434** 0,673** 0,610** 0,632** 0,331** 5 

0,692** 0,493** 0,711** 0,578** 0,379** 0,712** 6 
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0,632** 0,667** 0,687** 0,696** 0,664** 0.473** 7 

0,457** 0,692** 0.172 0,675** 0,626** 0,774** 8 

0,529** 0,429**
 0,579** 0,578* 0,503** 0,702** 9 

0,592** 0,609**
 0,566** 0,627** 0,584** 0,654** 10 

0,557** 0,657**
 0,524** 0,653** 0,392** 0,674** 11 

    0.01 داللة إحصائية **ارتباط داؿ عند مستول

يف بعد األسشطة كلها كاست دالة يتضح من بياسات اٞتدكؿ أف قيم معامبلت ارتباط األبعاد الفرعية ٔتؤشراهتا 
إىل 0.331.ففي بعد ا١تيل الواقعي تراكحت قيمة معامل االرتباط بُت 0.01إحصائيا عند مستول داللة 

إىل  0.578،بعد ا١تيل الفٍت تراكحت قيم معامل ارتباطو بُت0.683إىل  0.379.بعد ا١تيل البحثي 0.809
كىي قيم  0.711إىل 0.172كحت قيم معامل ارتباطو بُت .بالنسبة لبعد ا١تيل االجتماعي فقد ترا0.759

كقد ًب  0.172معامل ارتباطها ضعيف فقد بلغت قيمتو  ٦08تثلة لنطاقها السلوكي ما عدا الفقرة رقم 
إىل 0.429االستغناء عنها كحذفها.أما بالنسبة لبعد ا١تيل للمقاكالتية فقد تراكحت قم معامبلت االرتباط بُت 

.كما كٖتصلنا على 0.700إىل 0.457ل التقليدم قيم معامبلت ارتباطو تراكحت بُت ، بعد ا١تي0.692
 .0.759كالفٍت  بقيمة  0.809أقول معامل ارتباط بُت بعدم الواقعي بقيمة 

العوامل الفرعية والمؤشرات التي تقيسها في بعد بين  رتبا االمعامالت  قيم( 09)رقم  جدول
 الكفاءات.

رقم  الواقعي البحثي الفٍت االجتماعي ا١تقاكالٌب التقليدم
معامل  الفقرة

 االرتباط
معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

0,522** 0,634** 0,378** 0,646** 0,639** 0,578** 1 

0,501** 0,457** 0,490** 0,664** 0,631** 0,491** 2 

0,530** 0,656** 0,517** 0,631** 0,688** 0,440** 3 

0,417** 0,523** 0,572** 0,646** 0,605** 0,452** 4 
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0,597** 0,496** 0,494** 0,605** 0,660** 0,655** 5 

0,430** 0,375** 0,563** 0,596** 0,612** 0,496** 6 

0,479** 0,641**
 0,735**

 0,652** 0,606** 0,674** 7 

0,595** 0,652**
 0,608**

 0,502** 0,632** 0,673** 8 

0,653** 0,491**
 0,535**

 0,539** 0,679** 0,692** 9 

0,653** 0,716**
 0,577**

 0,481** 0,580** 0,600** 10 

0,533** 0,481**
 0,506**

 0,456** 0,633** 0,681** 11 

    0.01 داللة إحصائية **ارتباط داؿ عند مستول

أف قيم معامبلت ارتباط األبعاد الفرعية ٔتؤشراهتا يف بعد الكفاءات كلها دالة  (09رقم ) يتبُت من اٞتدكؿ
كىذا يعٍت بتماسك البنود كقدرهتا على ٘تثيل البعد الذم تنتمي إليو فقد  0.01إحصائيا عند مستول داللة 

 .0.692كالبعد الواقعي بقيمة   0.716مث لت أعلى قيمة ارتباط يف بعد ا١تقاكالٌب 

 العوامل الفرعية والمؤشرات التي تقيسها في بعد المهن.بين  رتبا االمعامالت  قيم( 10) رقم جدول

رقم 
 الفقرة

 التقليدم ا١تقاكالٌب االجتماعي الفٍت البحثي الواقعي

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 ,537**0 ,474**0 ,2350 ,539**0 ,655**0 ,450**0 

2 ,616**0 ,683**0 ,258*0 ,592**0 ,607**0 ,715**0 

3 ,357**0 ,631**0 ,315**0 ,491**0 ,632**0 ,661**0 

4 ,609**0 ,662**0 ,292*0 ,643**0 ,684**0 ,739**0 

5 ,342**0 ,662**0 ,0930 ,487**0 ,538**0 ,582**0 

6 ,560**0 ,522**0 ,277*0 ,572**0 ,616**0 ,630**0 

7 ,636**0 ,569**0 ,243*0 ,628**0 ,643**0 ,630**0 
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8 ,800**0 ,525**0 ,302**0 ,645**0 ,662**0 ,644**0 

9 ,752**0 ,699**0 ,257*0 ,550**0 ,736**0 ,679**0 

10 0,608**
 ,784**0 ,250*0 ,298*0 ,381**0 0,591**

 

11 0,492**
 ,600**0 ,260*0 ,472**0 ,699**0 0,623**

 

12 0,516**
 ,636**0 0.209 ,578**0 ,509**0 0,628**

 

13 0,527**
 ,673**0 0.031 ,637**0 ,344**0 0,755**

 

14 0,370**
 ,555**0 0.190 0,386** ,578**0 0,775**

 

 .0.05 داللة إحصائية *ارتباط داؿ عند مستول   0.01 داللة إحصائية **ارتباط داؿ عند مستول

( أف قيم معامبلت ارتباط ا١تؤشرات بأبعادىا الفرعية يف بعد ا١تهن أغلبها ذات 10يتضح من اٞتدكؿ رقم )
ما يؤكد ٘تاسك كاتساؽ البنود مع البعد الذم تنتمي إليو،  0.05ك 0.01داللة إحصائية عند مستول داللة 

. ماعدا 0.784كيليو البعد البحثي بقيمة  0.802فقد ًب تسجيل أعلى قيمة ١تعامل ارتباط يف البعد الواقعي 
 ( من عاملها الفٍت فقد كاست ضعيفة جدا كًب االستغناء عنها.  1،5،12،13،14الفقرات رقم ) 

العوامل الفرعية والمؤشرات التي تقيسها في بعد التقديرات بين  رتبا االمعامالت  قيم( 11)رقم  جدول
 الذاتية.

 تقديرات ذاتية )قدرات(
رقم 
 الفقرة

 

 التقليدم قاكالٌبا١ت االجتماعي الفٍت البحثي الواقعي

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

,557**0 ,376**0 ,457**0 ,475**0 ,408**0 ,446**0 

 تقديرات ذاتية )مهارات(
رقم 
 الفقرة

 التقليدم قاكالٌبا١ت االجتماعي الفٍت البحثي الواقعي

معامل معامل معامل معامل معامل معامل 
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 االرتباط االرتباط االرتباط االرتباط االرتباط االرتباط 

,529**0 ,419**0 ,525**0 ,603**0 ,583**0 ,648**0 

 0.01داللة إحصائية  **ارتباط داؿ عند مستول

الفرعية يف بعد التقديرات الذاتية أعبله أف قيم معامبلت ارتباط ا١تؤشرات بأبعادىا يتضح من اٞتدكؿ 
فقد بلغت أعلى قيمة ١تعامل ارتباط يف  0.01ّتزأيو)قدرات كمهارات( كلها دالة إحصائيا عند مستول داللة 

يف بعد االجتماعي.يف حُت سج لت أعلى قيمة  0.475يف بعد الواقعي ك0.557اٞتزء ا٠تاص بالقدرات 
 .0.603كبعد االجتماعي بقيمة  0.648يف بعد التقليدم  ١تعامل ارتباط يف اٞتزء ا٠تاص با١تهارات

من خبلؿ ما ًب عرضو يف اٞتداكؿ السابقة سبلحظ أف أغلب ارتباطات ا١تؤشرات بأبعادىا دالة              
كىو مايؤكد لنا ترابط ك٘تاسك بنود كأبعاد ا١تقياس كأف البنود  0.05ك  0.01إحصائيا عند مستول داللة 

د ٢تا القدرة على ٘تثيل البعد الذم تنتمي إليو. كلكن باعتبار أف ا١تقياس ٭توم على عدد كبَت ا٠تاصة بكل بع
من الفقرات كىو ال ٭تتاج ٢تذا الكم من ا١تعلومات ما أدل إىل تكرار بعضها.فسيتم االستغناء عن الفقرات اليت 

أف الفقرات اليت تقي  ا١تعٌت سفسو   تكر ر بعضها بعض كتؤدم سف  الغرض باالعتماد على تقنية التحزَل، ٔتعٌت
يتم ٕتميعها يف فقرة كاحدة بدكف اإلسقاص أك االستغناء عن ا١تعلومات ا١تهمة اليت ٭تتويها كسكوف بذلك قد 
ٗتل صنا من اٟتجم الزائد لو مع االحتفاظ فقط ٔتا ىو مهم كٮتدـ ا١تقياس أكثر،من منطلق اختيار الفقرة اليت ٢تا 

ارتباط ،فمثبل يف األسشطة ٧تد يف العامل الفرعي البحثي الفقرتُت )ا١تشاركة يف مشركع علمي أعلى قيمة ١تعامل 
/القياـ بدراسة سظرية علمية( )العمل مع ٥تتصُت يف الكيمياء/أخذ دكرة تكوينية يف الكيمياء( ،الفٍت الفقرتُت 

العمل يف ٚتعية خَتية/ العمل  )الرسم أك التلوين/رسم صور شخصية أك صور ١تواضيع ٥تتلفة(، االجتماعي )
كمتطوع( ،ا١تقاكالٌب )تعلم خطط النجاح يف إدارة األعماؿ/ أخذ دكرة تكوينية حوؿ اإلدارة أك القيادة(، 
التقليدم )القياـ ّترد ا١تنتجات/فحص ا١تنتجات أك اٟتسابات(. بالنسبة للكفاءات ٧تد مثبل يف الواقعي 

أستطيع استعماؿ العديد من أدكات /النجارة كا١تنشار الكهربائيأستطيع استعماؿ أدكات كرشة الفقرتُت )
( أيضا حذؼ الفقرات أستطيع االستماع ٟتديث ما ككتابتو) 10(، بالنسبة للفٍت ًب حذؼ الفقرة رقم النجارة

 من ا١تقاكالٌب 05( الفقرة رقم يقصدٍل الناس للحديث عن مشاكلهممن االجتماعي:  04التالية )الفقرة رقم 
( ذلك ألهنا ال تدؿ على أم  أفضل الوظيفة ا١تكتبيةمن التقليدم ) 02( الفقرة رقم  شخص طموح كحاـز أسا)

كفاءة توجب توفرىا يف الفرد. يف ا١تهن ٧تد أيضا الفقرتُت )موزع موسيقي /ملحن( من الفٍت، الفقرتُت )موظف 
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موظف بقسم /مراجع ميزاسيةالفقرات )بقسم ا١تشًتيات/ موظف بقسم ا١تبيعات( من ا١تقاكالٌب، من التقليدم 
أيضا سيتم التعامل مع ثبلثة عوامل رئيسية بدال من أربعة عوامل كعليو سيتم  (.موظف مراجعة مالية/اٟتسابات

حذؼ البعد الرابع )التقديرات الذاتية( كالتعامل فقط مع بعد الكفاءات ألف القدرة كالكفاءة ٢تما سف  ا١تعٌت 
فرد يف أداء مهمة ما، أيضا يف بعد التقديرات الذاتية يطلب من الفرد أف يقي م قدراتو كتعرباف عن استطاعة ال

ٔتقارستها مع قدرات غَته من سف  عمره، كحىت يتم إعطاء التقدير ا١تناسب كا١توضوعي ٬تب أكال كضع الفرد يف 
 موقف اختبارم يتم من خبللو اٟتكم على درجة امتبلؾ الفرد ٢تتو القدرة.

كاالعتماد أيضا على لتحقق من ترابط مفردات ا١تقياس ا١تكوسة لكل بعد من ستائج ٖتليل الفقرات با كاسطبلقا
فقرة. )كما ىو  175تقنية التحزَل للتقليل من ا١تعلومات اليت ال ٭تتاجها ا١تقياس،أصبح بذلك يتكوف من 

 موضح يف ا١تلحق(.

كذلك بالكشف عن دقة األداة يف  20دسوف ريشار  التحقق من ثبات ا١تقياس باستخداـ معادلة كيودر-2
 القياس كمدل اتساؽ كٕتاس  مفرداهتا،كما ىو موضح يف اٞتدكؿ التايل:

 :Rc-02باستخدام معادلة لكل عامل وللمقياس ككل ( قيم معامالت الثبات 12) رقم جدول

 معامل الثبات العوامل الفرعية
 0.90 الواقعي

 0.91 البحثي

 0.90 الفٍت

 0.86 االجتماعي

 0.86 قاكالٌبا١ت

 0.89 التقليدم

 0.95 للمقياس ككل

 تراكحت بُتRc-02تشَت ستائج اٞتدكؿ أف قيم مؤشر الثبات بطريقة التجاس  الداخلي باستخداـ معادلة 
كىي تعترب قيما عالية تدؿ على ٘تتع  0.95( كما بلغت قيمة الثبات للمقياس ككل 0.91إىل 0.86)

 ا١تقياس ٔتؤشرات ثبات جيدة.
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: للتحقق من استقرار درجات عينة الدراسة ًب إعادة تطبيق ا١تقياس بعد ثبلثة أسابيع طريقة إعادة التطبيق-
بالنسبة للميل 0.845بَتسوف بُت التطبيقُت كاآلٌب:من التطبيق األكؿ ككاست قيم معامبلت ارتباط 

 ا١تيل ا١تقاكالٌب، 0.731للميل االجتماعي، 0.879للميل الفٍت، 0.849للميل البحثي، 0.790الواقعي،
كٚتيعها دالة  عند  0.839للميل التقليدم،يف حُت بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل   0.850

 .  0.01مستول داللة 

 خالصة: 

د عرض ا٠تطوات كالطرؽ ا١تعتمدة يف الكشف عن ا٠تصائص السيكومًتية للمقياس، كبناء على النتائج بع
ا١تتحصل عليها لغرض التجربة االستطبلعية، تبُت  بأف قيم معامبلت صدؽ كثبات ا١تقياس ككل كعواملو 

اـ على عينة الدراسة الفرعية ٚتيعها قيم دالة إحصائيا كىو ما يؤكد صبلحية األداة كجاىزيتها لبلستخد
 األساسية. 
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 تمهيد.

 الدراسة. فرضياتالمطلب األول: عرض النتائج المتعلقة باإلجابة على 

 .ةالرئيسي ستائج الفرضيةعرض -1

 .فرضية األكىلعرض ستائج ال-2           

 .الثاسية فرضيةعرض ستائج ال-3           

 .الثالثة فرضيةعرض ستائج ال-4           

 .ابعةالر  فرضيةستائج العرض -5           

 .امسةا٠ت فرضيةعرض ستائج ال-6           

 .سادسةال فرضيةعرض لنتائج ال-7           

 .المطلب الثاني: مناقشة نتائج الدراسة

 .كاألكؿ الرئيسي الفرض مناقشة ستائج -1           

 .الثاسية فرضيةال مناقشة ستائج-2           

 .الثالثة فرضيةال مناقشة ستائج-3           

 .ابعةالر  فرضيةال مناقشة ستائج-4           

 .امسةا٠ت فرضيةال مناقشة ستائج-5           

 سادسة.ال فرضيةال مناقشة ستائج-6           
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 تمهيد:
ضوء ماًب طرحو من فرضيات   يف ىذا الفصل سنتطرؽ لعرض كمناقشة ستائج الدراسة كقراءهتا كتفسَتىا يف

كذلك بعد ما ًب إدخاؿ البياسات كتفريغها يف جداكؿ إحصائية كٖتديد األساليب اإلحصائية ا١تناسبة ١تعاٞتة 
البياسات، كٖتديد طرؽ كأساليب التحقق من ا٠تصائص السيكومًتية )الصدؽ كالثبات( ١تقياس ا١تيوؿ 

سية، كا١تكوسة من تبلميذ السنة أكىل ثاسوم جذع مشًتؾ آداب كاالىتمامات ٢توالسد على عينة الدراسة األسا
كلغات أجنبية كجذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا يف كل من كالية تلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس، كاستخراج 

 معايَت األداء لعينة البحث.

 الدراسة: فرضياتالمطلب األول: عرض النتائج المتعلقة باإلجابة على 

بمؤشرات صدق وثبات  واالىتماماتيتمتع مقياس ىوالند للميول  :الرئيسية فرضيةعرض نتائج ال -1
 تالميذ السنة أولى ثانوي بوالية تلمسان ومستغاتم وسيدي بلعباس.من  مقبولة بعد تطبيقو على عينة

 أوال: الصدق:

 ًب االعتماد على الطرؽ التالية: صدؽ احملتول كالصدؽ ا١ترتبط باحملك التبلزمي كالصدؽ البنائي. كقد

 . ستطبلعيةااليف الدراسة عرض ستائجو كقد ًب صدق المحتوى: 

 كما ىو موضح يف اٞتدكؿ التايل:الصدق المرتبط بالمحك التالزمي:

مقياس االىتمامات المهنية )بعد التعامل مع  ( قيم معامالت ارتبا  بيرسون بين أبعاد13جدول رقم )
بعد التعامل مع المعلومات واألفكار( وبعد األنشطة والمهن من مقياس -بعد التعامل مع الناس-األشياء

 الميول واالىتمامات لهوالند.

 مقياس االىتمامات           

 بعدي           المهنية 
 األنشطة والمهن 

 من مقياس ىوالند

مع التعامل 
 األشياء

التعامل مع 
 الناس

التعامل مع 
المعلومات 

 واألفكار

 

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 
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 **0.01 0**298, 0*249, 0**518, األسشطة الواقعي
 0**296, 0*258, 0**577, ا١تهن *0.05

 **0.01 0*227, 1630, 0720, األسشطة البحثي
 0**480, 0**310, 0**270, ا١تهن *0.05

 **0.01 0**299, 0**295, 0030, األسشطة الفني
 0**480, 0**310, 0**270, ا١تهن *0.05

 **0.01 0**421, 0**455, 0*205, األسشطة االجتماعي
 0**520, 0**458, 0*244, ا١تهن *0.05

 **0.01 0**288, 0**451, 0**376, األسشطة المقاوالتي

 0**374, 0**397, 0*234, ا١تهن *0.05

 **0.01 0**363, 0**365, 0**262, األسشطة التقليدي
 0**300, 0**338, 0**310, ا١تهن *0.05

 97 عدد أفراد العينة

 0.05داللة إحصائية  عند مستولإحصائيا داؿ *     0.01 داللة إحصائية عند مستولإحصائيا ** داؿ 

( يتضح كجود ارتباطات دالة إحصائيا عند مستول 13ا١تتحصل عليها يف اٞتدكؿ رقم )من خبلؿ ا١تعطيات 
بُت أ٪تاط معينة من ا١تيوؿ باألبعاد ا١توازية ٢تا فقد حقق ا١تيل الواقعي أعلى ارتباط مع  0.05ك 0.01داللة 

من خصائصو فا١تيل الواقعي  0.01عند مستول داللة  0.557ك  0.518بعد التعامل مع األشياء قيمتو 
حب التعامل مع األشياء ا١تادية اٟتسية مثل اآلالت كالنباتات كيستمتع بصناعة األشياء كتصليحها.كما 

بُت ا١تيل البحثي كبعد التعامل مع  0.01أكضحت النتائج كجود ارتباط داؿ إحصائيا عند مستول داللة 
د ا١تندرجُت  0.480ا١تعلومات كاألفكار بقيمة  ٖتت ىذا النمط يستمتعوف ْتل ا١تشكبلت باعتبار أف األفرا

كاكتشاؼ اٟتقائق كالقياـ بالتجارب يف ميادين العلم ا١تختلفة، كما كسجل ا١تيل البحثي ارتباطا قيمتو 
.من جهة أخرل فقد أكضحت النتائج كجود 0.01ببعد التعامل مع الناس عند مستول داللة  0.310

كبعد التعامل مع ا١تعلومات كاألفكار كوهنم يستمتعوف بإبراز  0.480ارتباط داؿ إحصائيا بُت ا١تيل الفٍت 
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ذاهتم عن طريق الكتابة كالفنوف كا١توسيقى كٯتتلكوف قدرات عالية يف اإلبداع كاالبتكار.كأكضحت النتائج أيضا 
كبعد التعامل مع  0.458ك 0.455ارتباطا داؿ إحصائيا بُت ا١تيل االجتماعي كبعد التعامل مع الناس بقيمة 

كما ٯتيز ىذا ا١تيل من خصائص، حب االعتناء  0.01عند مستول داللة 0.520ا١تعلومات كاألفكار بقيمة 
ببعد التعامل مع الناس الذم  0.451بالناس كمساعدهتم.كما سجل ا١تيل للمقاكالتية أعلى معامل ارتباط 

اط بُت ا١تيل التقليدم كبعد من خصائصو اإلقناع كا١تفاكضة، قيادة اآلخرين كرئاستهم.كما كًب تسجيل ارتب
كوهنم أشخاص يتعاملوف بصفة مستمرة مع األجهزة   0.01عند مستول داللة  0.310التعامل مع األشياء 

ا١تكتبية خاصة يف أعماؿ السكرتارية. ىذه ا١تعطيات ٠ت صت الفكرة اليت جاء هبا ىوالسد كىي أف لكل ٪تط 
كلما ازداد التشابو بُت ٪تط معُت االختيار الًتبوم أك ا١تهٍت ك ميل خصائص ترتبط بو كىي اليت توجهو يف عملية 

 من ا١تيل كخصائصو كلما كاست سلوكيات الفرد  تتطابق مع ىذا النمط. 

 منو كما يلي: ٘تالتحقق)صدق التكوين الفرضي(: البناءصدق 

 كالدرجة الكلية.نة االرتباطات بُت األبعاد كا١تؤشرات اليت تقيسها كبُت األبعاد بالكشف عن بي  -

بعد  كل  الفرعية والمؤشرات التي تقيسها في العوامل( قيم معامالت ارتبا  بيرسون بين 14جدول رقم )
 .والكفاءات والمهن( األنشطة)

 

 األبعاد

رقم 
 الفقرة

 التقليدي المقاوالتي االجتماعي الفني البحثي الواقعي

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

 
 

 األنشطة

1 ,629**0 ,506**0 ,540**0 ,653**0 ,600**0 ,511**0 

2 ,647**0 ,647**0 ,575**0 ,636**0 ,541**0 ,583**0 

3 ,683**0 ,691**0 ,699**0 ,488**0 ,603**0 ,587**0 

4 ,415**0 ,599**0 ,672**0 ,529**0 ,515**0 ,602**0 

5 ,375**0 ,573**0 ,623**0 ,639**0 ,619**0 ,697**0 

6 ,730**0 ,634**0 ,600**0 ,681**0 ,610**0 ,669**0 
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7 ,446**0 ,589**0 ,681**0 ,657**0 ,472**0 ,651**0 

8 ,694**0 ,560**0 ,647**0 ,580**0 ,590**0 ,650**0 

9 ,668**0 ,466**0  ,567**0  ,649**0 

10 ,624**0     ,516**0 

11 ,702**0      

 

 

 الكفاءات

1 ,460**0 ,592**0 ,589**0 ,470**0 ,638**0 ,562**0 

2 ,588**0 ,604**0 ,669**0 ,586**0 ,638**0 ,608**0 

3 ,659**0 ,613**0 ,646**0 ,560**0 ,729**0 ,652**0 

4 ,614**0 ,448**0 ,569**0 ,486**0 ,604**0 ,505**0 

5 ,667**0 ,648**0 ,538**0 ,569**0 ,633**0 ,559**0 

6 ,692**0 ,589**0 ,646**0 ,702**0 ,613**0 ,647**0 

7 ,569**0 ,681**0 ,575**0 ,623**0 ,623**0 ,612**0 

8 ,640**0 ,587**0 ,547**0 ,562**0  ,415**0 

9 ,656**0 ,647**0 ,469**0 ,592**0   

10  ,639**0     

 

 

 
 المهن

1 ,683**0 ,684**0 ,726**0 ,561**0 ,607**0 ,545**0 

2 ,669**0 ,620**0 ,621**0 ,618**0 ,585**0 ,704**0 

3 ,415**0 ,683**0 ,680**0 ,494**0 ,620**0 ,747**0 

4 ,561**0 ,685**0 ,672**0 ,614**0 ,671**0 ,702**0 

5 ,382**0 ,492**0 ,555**0 ,614**0 ,483**0 ,669**0 

6 ,578**0 ,599**0 ,665**0 ,608**0 ,628**0 ,679**0 

7 ,621**0 ,611**0 ,531**0 ,539**0 ,662**0 ,547**0 
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8 ,753**0 ,672**0  ,529**0 ,723**0 ,674**0 

9 ,701**0 ,685**0  ,485**0 ,538**0 ,587**0 

10 ,659**0 ,655**0   ,638**0 ,604**0 

11 ,463**0 ,587**0   ,614**0 ,724**0 

12 ,496**0 ,511**0   ,434**0 ,763**0 

13 ,627**0 ,605**0   ,555**0  

14 ,487**0      

 0.01 داللة إحصائية **ارتباط داؿ عند مستول

الفرعية ( يتضح أف ٚتيع قيم معامبلت االرتباط بُت العوامل 14بدراسة النتائج ا١تقدمة يف اٞتدكؿ رقم )
ففي بعد ا١تيل الواقعي  0.01كا١تؤشرات اليت تقيسها يف بعد األسشطة ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 

كقد مثلت  0.01عند مستول داللة إحصائية  0.730ك  0.375تراكحت قيم معامل ارتباطو ٔتؤشراتو بُت 
عامل ارتباط ا١تيل البحثي ٔتؤشراتو بُت (.يف حُت تراكحت قيمة م06أعلى قيمة ١تعامل ارتباط الفقرة رقم )

.كما كأكضحت النتائج كجود ارتباطات دالة 0.681ك  0.540، كا١تيل الفٍت بُت  0.691ك  0.466
 0.681بُت بعد ا١تيل االجتماعي كمؤشراتو فقد بلغت أعلى قيمة فيو  0.01إحصائيا عند مستول داللة 

 0.472قيم معامبلت االرتباط يف بعد ا١تيل للمقاكالتية بُت ( ىذا كقد تركاحت 06كقد مثلتها الفقرة رقم )
. كىذه االرتباطات تدؿ على ٘تاسك البنود ك٘تثيلها 0.697ك  0.511كبعد ا١تيل التقليدم بُت  0.619ك

 للبعد الذم تنتمي إليو بدرجات متقاربة.

الة إحصائيا عند مستول داللة بالنسبة لقيم معامبلت ارتباط ا١تؤشرات بعواملها يف بعد الكفاءات ٚتيعها د
ما يؤكد ٘تاسك كاتساؽ البنود مع العامل الذم تنتمي إليو، فقد ًب تسجيل أعلى قيم ١تعامل ارتباط  0.01

 (.    06بالنسبة االجتماعي الفقرة رقم ) 0.702( ك03للبعد ا١تقاكالٌب كقد مثلتها الفقرة رقم ) 0.729

ؤشرات بعواملها الفرعية يف بعد ا١تهن فقد كاست ٚتيعها دالة إحصائيا كبالرجوع للنتائج ا٠تاصة بارتباطات ا١ت
 0.763كقد بلغت أعلى قيمة ١تعامل ارتباط بُت الفقرة كالعامل الذم تنتمي إليو  0.01عند مستول داللة 

من بعد الواقعي مثلتهما الفقرة رقم  0.753ك 0.382( من بعد التقليدم كبُت 12كقد مثلتها الفقرة رقم )
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. كىو مايؤكد لنا أف  ا١تؤشرات ا٠تاصة بكل بعد 0.726( من الفٍت بقيمة 01(. تليها الفقرة رقم )08ك05)
 ٢تا القدرة على ٘تثيل بعدىا كقياسو قياسا كافيا.

 الفرعية والدرجة الكلية. العوامل( قيم معامالت ارتبا  بيرسون بين 15جدول رقم )

 التقليدم ا١تقاكالٌب االجتماعي الفٍت البحثي الواقعي

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

معامل 
 االرتبا 

,666**0 ,633**0 ,557**0 ,725**0 ,837**0 ,790**0 

 0.01 داللة إحصائية **ارتباط داؿ عند مستول

ارتباط بُت العوامل الفرعية للمقياس بالدرجة الكلية ارتباطا بدراسة النتائج ا١تقدمة يف اٞتدكؿ أعبله يتبُت كجود 
 0.837ك  0.557حيث تراكحت قيم معامبلت االرتباط بُت  0.01داال  إحصائيا عند مستول داللة 

كىذا يدؿ على درجة مقبولة من االتساؽ الداخلي للمقياس كالذم يعترب مؤشرا يعتد بو يف االستدالؿ على 
 ١تقياس لؤلبعاد ا١تكوسة ٢تا كللنطاؽ السلوكي للخاصية ا١تقاسة بشكل عاـ.قدرة ٘تثيل فقرات ا

استطاعت بياسات عينة باإلجابة على الفرضية األكىل: كًب الكشف عنوالتحليل العاملي التوكيدي:-2
 الدراسة أف توظ ف فيها كافة ا١تعلومات اليت ٭تتوم عليها النموذج.

ت النمذجة با١تعادالت البنائية باستخداـ اٟتزمة اإلحصائية كلئلجابة عليو ًب االعتماد على تقنيا
23AMOS.V  كذلك بتقدير بارامًتات النموذج بطريقة االحتماؿ األقصى أك أقصى األرجحية

Maximum Likelihood جودة ا١تطابقة. كتقدير مؤشرات 

 مواصفات النموذج:
ىرمي من الدرجة الثاسية ٯتثلو مستويُت ا١تستول األكؿ يقي  ثبلثة عوامل كىي )األسشطة،  ٪توذجىو 

الكفاءات، ا١تهن( كتسمى عوامل غَت ىرمية من الدرجة األكىل، تندرج ٖتت عامل أعم يفسرىا كيعك  
العاـ كيسمى با١تيوؿ، ا١تساحة ا١تشًتكة بُت العوامل الغَت ىرمية كىو ا١تستول الثاٍل الذم ٯتثل العامل ا٢ترمي 

قاعدتو تتشكل من مقايي  فرعية كمؤشرات مقاسة ٔتعٌت أف كل عامل يقاس من طرؼ ستة مقايي  فرعية 
اليت من ا١تفًتض أهنا األساس يف التعبَت عن ٪توذج ىوالسد كىي )الواقعي، البحثي، الفٍت، االجتماعي، 
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أك بواقي تباين ا١تؤشرات ا١تقاسة اليت مل يقول العامل ا١تقاكالٌب، التقليدم(.باإلضافة إىل كجود أخطاء قياس 
 الذم تندرج ٖتتو من تفسَتىا. 

 :تعيين النموذجتحديد 

ىي ٖتديد فيما إذا كاف النموذج احملدد معي نا كيف ما إذا كاف  إف ا٠تطوة األساسية يف التحليل العاملي التوكيدم
ا١تتوفرة أقل من ا١تعلومات البلزمة للتعيُت، أما النموذج  عدد ا١تعلمات دكف التعيُت، كبالتايل فإف ا١تعلومات

متعدم التعيُت فالبياسات فيو تتمتع بالوفرة ٦تا يسمح بالوصوؿ إىل أدؽ تقدير ٦تكن ١تعلمات النموذج إذا 
 أحسن استغبلؿ ىذه ا١تعلومات. ك١تعرفة كم ا١تعلومات ا١تتوفرة يف بياسات العينة أم معرفة عدد العناصر الغَت

متكررة يف مصفوفة التباين أك التغاير للعينة سطبق ا١تعادلة التالية:  
عدد ا١تؤشرات(عدد ا١تؤشرات  )

 
 

كبالتايل فإف عدد عناصر ا١تعلومات الغَت متكررة  18كبالرجوع إىل النموذج ا١تفًتض ٧تد أف عدد ا١تؤشرات  
 .171= 2(/1+18*)18يف مصفوفة التباين كالتغاير بُت ا١تؤشرات ا١تقاسة كبتطبيق ا١تعادلة 

 درجات اٟترية سطبق العبلقة التالية:  ك١تعرفة عدد

عدد -القيم الغير متكررة لتباين وتغاير مصفوفة المؤشرات المقاسةعدد درجات الحرية= عدد 
 البارامترات الحرة للنموذج المفترض.

بواقي(  03كمنو لدينا: تباين العامل العاـ+باقي التباين الغَت مفسر للعامل األكؿ كالثاٍل كالثالث كيساكم )
ليت قيدت ( + تشبعات ا١تؤشرات على عو 18+تباين أخطاء ا١تؤشرات كعددىا ) املها باستثناء التشبعات ا

 .37( كالكل يساكم 15بوحدة قياس كعددىا )

مع العلم أف برامج النمذجة  كىو ٪توذج متعدم التعيُت.. +134=37-171كبالرجوع للعبلقة ٧تد أف: 
با١تعادلة البنائية عند إجراء التحليل العاملي التوكيدم تقـو تلقائيا باختبار التعيُت للنموذج )أ٤تمد 

 (.204-163،ص: 2012تيغزة،

 Goodness of Fitاختبار صحة النموذج أو اختبار حسن المطابقة
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 ذلك على مؤشرات ا١تطابقة ا١تطلقة كمؤشرات ا١تطابقة مطابقة النموذج للبياسات ًب االعتماد يفالختبار مدل 
 ا١تقارسة أك التزايدية كا١تؤشرات االقتصادية كقد أسفرت ستائج النموذج ا٢ترمي مرفوقة ٔتؤشرات القطع أك الداللة

 v23 AMOSكما ىو موضح يف اٞتدكؿ أدساه مع شكل النموذج مأخوذ من برسامج 

 

 

 قبل وبعد التعديل هرمي اللنموذج ل ( قيم مؤشرات حسن المطابقة ومحكاتها16جدول رقم)

مؤشرات حسن 
 ا١تطابقة باللغة العربية

التسمية 
 ا١تختصرة

قيمة ا١تؤشر  قيمة ا١تؤشر
 النموذجية

النسبة االحتمالية 
 ١تربع كام.

X
2

 CMIN=2170.03 

df=134 
p=0.000 

CMIN=568.18 

df=119 
p=0.000 

 
 أف تكوف غَت دالة.

اٞتذر الًتبيعي 
١تتوسط خطأ 
 االقًتاب.

RMSEA 0.16 0.08 -  القيمة أقل من
تدؿ على  0.05

 مطابقة جيدة.

للميول عند نموذج عاملى ىرمي من الدرجة الثانية (:02الشكل رقم )
 ىوالند.
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إىل  0.05من -
تدؿ على  0.08

كجود خطأ تقارب 
 معقوؿ يف اجملتمع.

 0.10إذا ٕتاكز -
مطابقة دؿ على 
 سيئة.

جذر متوسط 
مربعات البواقي 

 ا١تعيارية.

SRMR 0.12 0.07  تدؿ  0.1أقل من
 على مطابقة جيدة.

مؤشر حسن أك 
 جودة ا١تطابقة.

GFI 0.66 0.89  أف تتجاكز القيمة
0.90 

مؤشر ا١تطابقة 
 ا١تقارف.

CFI 0.56 0.90  القيمة أعلى من
تدؿ على  0.90

 مطابقة مقبولة.

الغَت  مؤشر ا١تطابقة
معيارم أك مؤشر 

 لوي .-تاكر

TLI 0.50 0.87  القيمة أعلى من
تدؿ على  0.90

 مطابقة مقبولة.

مؤشر ا١تطابقة 
 ا١تعيارم االقتصادم

PNFI 0.48 0.68  أف يتجاكز القيمة
كاألفضل أف  0.5

 0.6يتعدل 

مؤشر ا١تطابقة ا١تقارف 
 االقتصادم

PCFI 0.49 0.70  أف يتجاكز القيمة
كاألفضل أف  0.5

 0.6يتعدل 

القيمة األصغر ىي  AIC 2244.030 672.181 ٤تك ا١تعلومات
 األفضل
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أكد ت ستائج التحليل العاملي التوكيدم للنموذج ا٢ترمي أف كل ا١تؤشرات الدالة على جودة ا١تطابقة سيئة 
كخرجت عن حدكد الثقة الدسيا كالعليا ١تؤشرات حسن ا١تطابقة احملكية أك النموذجية. فاالرتفاع الكبَت يف قيمة 

فضل ا١تؤشرات داللة عند اختبار جودة ا١تطابقة،  مؤشر اٞتذر الًتبيعي ١تتوسط خطأ االقًتاب كالذم يعترب من أ
كاف لو تأثَت كاضح على سوء مطابقة النموذج لبياسات العينة. كعند فحص مصفوفة البواقي ا١تعيارية ٧تد أف 
بعض البواقي موجبة اإلشارة كاألخرل سالبة، البواقي ا١توجبة اإلشارة تدؿ على أف بارامًتات النموذج ا١تفًتض 

ديرىا ١تعامل االرتباط بُت مؤشرين، يف حُت تدؿ قيمة البواقي ا١تعيارية السالبة على أف بارامًتات تقل ص يف تق
النموذج ا١تفًتض تضخم إىل حد ما يف تقدير العبلقة بُت مؤشرين كىو ما يرفع من قيم البواقي ا١تعيارية كيؤثر 

كقيمة حرجة للتمييز بُت قيم   2.58ع على ا٩تفاض الدقة يف ٖتديد معامل النموذج. كإذا أخذسا درجة القط
إىل  0.02البواقي الكبَتة كالبواقي الصغَتة ٧تد أف قيم البواقي ا١تعيارية يف مصفوفة البواقي تراكحت بُت )

( كىو ما أدل إىل سوء مطابقة البياسات مع النموذج النظرم ا١تفًتض. فمثبل قيم البواقي للعبلقة بُت 12.13
لكن التغاير بُت  4.78ي( من عاملو الكفاءات كالواقعي من عاملو األسشطة تساكم ا١تقياس الفرعي )الواقع

كىي قيم بواقي كبَتة كبالتايل فإف النموذج ا١تفًتض ٭تتاج لبارامًتات إضافية  86.89ىذين ا١تؤشرين يف العينة 
 لتفسَت قيم تغاير ا١تؤشرات ا١تقاسة.

١تقاسة كاليت مل يقوا العامل على تفسَتىا كاليت ينظر ٢تا على أهنا كإذا سظرسا إىل قيم بواقي التباين للمتغَتات ا
 %51ٔتعٌت أف  0.51تباين خطأ فنبلحظ أف خطأ ا١تتغَت ا١تقاس ٦تثل يف التقليدم من عاملو ا١تهن يساكم 

 من تباين ىذا ا١تتغَت ا١تقاس ٘تثل بواقي مل يقوا العامل الذم تنتمي لو من تفسَتىا.

ؿ بأف ٘تتع النموذج ٔتطابقة جيدة بناء على ستائج مؤشرات ا١تطابقة لي  دليبل على صحتو كإٚتاال ٯتكن القو 
(. كالعك  افتقار النموذج ألدلة مطابقة لي  دليبل على عدـ 289-285،ص:2012)أ٤تمد تيغزة،

 صحتو، ْتيث أف النموذج يفتقر أصبل ١تعلومات حىت ينسجم مع تأصيلو النظرم.كاالفًتاض األساسي الذم
يقـو عليو ٪توذج ىوالسد ىو أف كل مقياس فرعي باعتباره ٯتثل مؤشرات مقاسة يندرج ٖتت عاملو كيف سف  
الوقت يشًتؾ يف قياس سفسو )ذات ا١تقياس الفرعي( من عوامل أخرل فمثبل إذا أخذسا البحثي من األسشطة 

موحدة ٢تا ذات  فإسو يساىم أك يشًتؾ مع البحثي من الكفاءات كا١تهن ألهنما يشكبلف كحدة
 ا٠تصائص.كبالتايل فإف النموذج ٭تتاج إلضافة بارامًتات لتحسينو.
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كهبدؼ الوصوؿ بالنموذج ا١تفًتض إىل مطابقة جيدة ًب االعتماد يف ذلك على مؤشرات التعديل  
Modification Indexيف استخدامها على الطرح التايل:"إذا ًب ٖترير التشبعات ا١تثب تة على  اليت تنطلق

النموذج ا١تفًتض ْتيث تصبح ا١تؤشرات تتشبع على عوامل أخرل كتتداخل مع بعضها ْتيث تقي  لنا العامل 
أك ٕترب  3.84العاـ،فهل ستتحسن مؤشرات ا١تطابقة للنموذج" كتستعمل قيمة مربع كام اٟترجة اليت تساكم 

ٔتعٌت أف مؤشر التعديل الذم  للحكم على قيمة مؤشر التعديل بأسو يدؿ على ٖتسن ذم داللة، 4إىل الرقم 
ٯتكن أف يؤدم إىل ٖتسن يف مطابقة النموذج إذا ًب ٖتريره. )أ٤تمد  4يساكم أك أكرب من القيمة 

(. ك٬تب اإلشارة إىل أف النموذج الذم ستعامل معو كل مؤشرات التعديل فيو 313-295،ص:2012تيغزة،
(. كقد ًب تسجيل أعلى قيم ١تؤشر تعديل تتعلق 4م أك ٕترب إىل الرق 3.84مرتفعة كٕتاكزت القيمة اٟترجة )

، يليو االرتباط 189.90( تساكمe11( كتباين خطأ ا١تؤشر )e5بالتغاير أك االرتباط بُت تباين خطأ ا١تؤشر )
( e16كe10،)164.23( كيساكم e16كe4،)177.72( كيساكم e18كe6بُت تباين خطأ ا١تؤشرين )

( e18كe12،)117.13( كيساكمe17كe11،)137.22( كيساكم e17كe5،)164.58كيساكم 
.كعليو ًب إضافة بارامًتات تعرب  عن 54.66( كيساكمe15كe3،)86.89( e12كe6،)94.13كيساكم 

( ٦تثل يف الواقعي من عاملو 12( ٦تثل يف الواقعي من عاملو األسشطة كا١تؤشر )6االرتباط بُت ا١تؤشر )
( ٦تثل يف 5ي من ا١تهن. أيضا ًب إضافة بارامًتات بُت ا١تؤشر )( ٦تثل يف الواقع18الكفاءات مع ا١تؤشر )

( 17ك 11( ٦تثل يف البحثي من عاملو الكفاءات،كبُت ا١تؤشرين )11البحثي من عاملو األسشطة مع ا١تؤشر )
 ٦4تثلُت يف البحثي من عاملهما الكفاءات كا١تهن.أيضا ًب إضافة بارامًت يعرب عن االرتباط بُت ا١تؤشرين )

( كاللذاف ٯتثبلف ا١تقياس الفرعي الفٍت من األسشطة مع الفٍت من الكفاءات.كسف  الشيء بالنسبة لكل 10ك
ا١تقايي  الفرعية األخرل،فعبلكة على ارتباطها بعاملها ٬تب أيضا أف ترتبط مع سفسها من عامل آخر ألهنا 

ساحة مشًتكة بُت العوامل بعضها تسَت يف قياس إتاه كاحدك٢تذا فالنموذج يفرض كجود ارتباطات متعددة كم
( كيتعلق ىذا بالفٍت مع االجتماعي من 4ك 3ببعض.أيضا ًب إضافة بارامًت يعرب عن االرتباط بُت ا١تؤشرين )

( كيتعلق ىذا بالفٍت مع االجتماعي من عاملهما الكفاءات. كٯتكن 10ك  9عاملهما األسشطة،كا١تؤشرين )
تيب األ٪تاط الستة من ا١تيوؿ )كاليت عربسا عنها كمؤشرات مقاسة داخل تفسَت ذلك سظريا يف أف ىوالسد قاـ بًت 

النموذج( يف شكل دائرم ٝتاه با٢تيكل السداسي مع كجود مسافات تعك  التمايز بُت األ٪تاط كدرجة 
التشابو بينهم على أساس أف التقارب بُت األ٪تاط يف النموذج ٯتثل التشابو يف ا٠تصائص أيضا.ىذه اإلضافات 

ت إىل الرفع من مستول تعقيد النموذج كالوصوؿ با١تؤشرات الدالة على جودة مطابقة النموذج مع بياسات أد  
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العينة إىل ٖتسنها سوعا ما. كبناء على ىذه التعديبلت ًب التوصل للنتائج التالية كما ىو موضح يف الشكل 
 كاٞتدكؿ السابق:

 
 

سبلحظ بعد إجراء التعديبلت على النموذج أف  مؤشرات جودة ا١تطابقة مل تصل ١تستول الداللة ا١تطلوبة إال 
ا٩تفضت بدرجة كبَتة مقارسة  RMSEA))بعضا منها، فنجد أف قيمة اٞتذر الًتبيعي ١تتوسط خطأ االقًتاب 

إىل  0.05.كمل ٗترج عن حدكد الثقة الدسيا كالعليا )0.08بقيمتها السابقة ْتيث أصبحت تساكم 
(كما أف قيمتها تتأثر ْتجم تعقيد النموذج ك٢تذا تستخدـ أيضا كمؤشر ٟتسن ا١تطابقة االقتصادم. 0.08

كىي أصغر من القيمة 0.06فقيمتو بلغت(SRMR)كبالنسبة ١تؤشر جذر متوسط مربعات البواقي ا١تعيارية
( كالذم بلغت CFI.كما سبلحظ أف قيمة مؤشر ا١تطابقة ا١تقارسة أك التزايدية ٦تثلة يف مؤشر)0.1احملددة 
١تؤشر سف  الشيء بالنسبة  0.86( قيمتو بلغت TLiكىي قيمة ٯتكن قبو٢تا. بالنسبة ١تؤشر) 0.90قيمتو  
كبذلك فهي قيم ضعيفة مل تتجاكز القيمة احملكية .0.88تساكم  التعديل أصبحت بعد(GFI) ا١تطابقة جودة

،حيث أهنا كلما كاست قريبة من الواحد الصحيح دلت على مطابقتها ا١تمتازة، يف حُت ٧تد  0.90ا١تقدرة ب 
أما كىذا دليل على جودهتما،  0.60قيمتهما ٕتاكزت  (PNFI(ك )PCFIأف مؤشرات ا١تطابقة االقتصادية )

كا٩تفضت بعد  134بدرجة حرية قيمتها  2170.03ة مربع كام يف النموذج قبل التعديل كاست تساكم قيم

للميول عند ىوالند بعد الثانية  موذج عاملى ىرمي من الدرجة(: ن03الشكل رقم )
 التعديل.
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ككلما كاست قيمة مربع كام منخفضة أدل ذلك إىل جودة يف  119بدرجة حرية  568.18تعديلها للقيمة 
فنجد أهنا ا٩تفضت  2.58ا١تطابقة. كإذا فحصنا حجم البواقي بعد التعديل معتمدين على درجة القطع 

كلكنها دكف مستول احملك ،معٌت ذلك أف إدخاؿ تعديبلت على النموذج ا١تفًتض أد ل إىل ٖتسنو سوعا ما 
ن مل تصل مؤشرات القطع فيو ١تستول الداللة النموذجية اليت يتحقق فيها التطابق بُت بالرغم من كثرهتا كلك

 النموذج ا١تفًتض كبياسات العينة. 

كعند معاينة تشبعات العوامل على عاملها العاـ ا١تيوؿ فكاست مرتفعة كمتقاربة حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
، كىذا يدؿ على ٘تتع النموذج بالصدؽ ١0.83تهن كا 0.82،كالكفاءات بقيمة 0.95األسشطة با١تيوؿ 

التقاريب ألف كل العوامل تشًتؾ يف قياس ا٠تصائص سفسها كتتوحد ٖتت مفهـو كاحد كىو ا١تيوؿ. أما بالنسبة 
من تباين عامل األسشطة يفسره  %90معٌت ذلك أف  0.90للثبات فنجد أف معامل ثبات األسشطة يساكم 

 %10ؿ ،كىي سسبة تدؿ على مقدار التباين ا٠تايل من ا٠تطأ العشوائي ٔتعٌت أف العامل الكامن العاـ ا١تيو 
من تباين  %69من تباين عامل الكفاءات ك  %67سسبة مئوية ٘تثل ا٠تطأ العشوائي لدرجات ا١تقياس ، كأف 

 عامل ا١تهن يفسر٫تا العامل الكامن العاـ ا١تيوؿ أيضا.

ارامًتات حىت يصل لتحقيق اٞتودة يف ا١تطابقة ما أدل ذلك إىل زيادة كباعتبار أف النموذج كاف ٭تتاج إلضافة ب
تعقيده، كيبقى النموذج الذم ٭تقق خاصية االقتصاد يف عدد البارامًتات اليت ٖتتاج لتقدير أفضل يف تفسَته 

من النموذج للبياسات مقارسة بالنموذج الذم يفتقر لبلقتصاد يف بارامًتاتو، ك٢تذا سيتم اقًتاح ٪توذج آخر مشتق 
األكؿ كلكن الفرؽ بينهما ىو أسو ماداـ أسنا ستعامل مع ستة عوامل )الواقعي، البحثي، الفٍت، االجتماعي، 
ا١تقاكالٌب، التقليدم( كىذه العوامل ىي األصل يف ٪توذج ىوالسد فسنعتربىا ىي العوامل الرئيسية كبذلك 

وذج السابق عوامل فرعية كسيتم التعامل معها  أصبحت العوامل اليت كاست تشكل ا١تستول الثاٍل يف النم
كمؤشرات مقاسة، كحلت ٤تل ها الستة عوامل فرعية كأصبحت بذلك ىي تشكل ا١تستول األكؿ الغَت ىرمي 
من الدرجة األكىل ْتيث أسو لكل مؤشر مقاس أخطاء قياس أك بواقي مل تقول العوامل اليت تنتسب إليها من 

يف أف كل مؤشر يتحكم فيو عاملُت، ٔتعٌت أف ا١تؤشر يفس ر من طرؼ  تفسَتىا، االختبلؼ اآلخر يكمن
عاملو كالعامل الكامن كهبذا سكوف قد استعملنا كل العوامل يف تفسَت ا١تؤشرات، مع كجود عبلقات تربط 
العوامل بعضها ببعض ْتيث أف العبلقة تكوف قوية بُت العوامل )أ٪تاط ا١تيوؿ( اليت ٢تا سف  ا٠تصائص يف حُت 
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أف العبلقة تكوف ضعيفة بُت العوامل اليت ال ٕتمعها خصائص مشًتكة، مع كجود أخطاء قياس أك بواقي تباين 
 غَت مفسرة، كيسمى ىذا النموذج بنموذج ذك سظرية العاملُت )أ٤تمد تيغزة(. 

يف ذلك على  كللمفاضلة بُت أم  النموذجُت ٖتقيقا للجودة يف ا١تطابقة بأقل عدد من البارامًتات ًب االعتماد
( ْتيث أف النموذج األفضل ىو الذم ٭توز على أقل قيمة لو كالنموذج الثاٍل ٤AICتك ا١تعلومات أليكيك )

 كما يوضحو الشكل التايل:  v23 AMOS  برسامج مأخوذ من

 
 : ٪توذج ذك سظرية العاملُت(04الشكل رقم )

 العاملين: نظرية حساب تعيين النموذج ذو

كتساكمبيانات العينة:عدد المعلومات في -
عدد ا١تؤشرات(عدد ا١تؤشرات  )

 
 

كبالتايل فإف عدد عناصر ا١تعلومات الغَت متكررة يف  18كبالرجوع إىل النموذج ٧تد أف عدد ا١تؤشرات 
 .171= 2(/1+18*)18مصفوفة التباين كالتغاير بُت ا١تؤشرات ا١تقاسة كبتطبيق ا١تعادلة 
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العاـ+تباين العامل األكؿ كالثاٍل كالثالث كالرابع كا٠تام  كالسادس تباين العامل متطلبات النموذج: -
(+تشبعات ا١تؤشرات على عواملها باستثناء التشبعات 18(+ تباين أخطاء ا١تؤشرات كعددىا )07كاجملموع )

 .69(. كالكل يساكم 15( +العبلقة بُت العوامل كعددىا )29اليت قيدت بوحدة قياس كعددىا )

 .كىو ٪توذج متعدم التعيُت. +102=69-171قة ٧تد أف: كبالرجوع للعبل

بمحكات الداللة أو  المؤشرات الدالة على جودة المطابقة مرفوقةيوضح ( 17والجدول التالي رقم )
 للنموذج ذو نظرية العاملين قبل وبعد التعديل . القطع

 

 النموذج

 

 

النسبة 
االحتمالية ١تربع  

 X2 كام

 

 مؤشرات ا١تطابقة ا١تطلقة

مؤشرات 
ا١تطابقة ا١تقارسة 

 أك التزايدية

مؤشرات ا١تطابقة 
 االقتصادية

مؤشرات 
ا١تطابقة 
 للمعلومات

RM
SEA 

SR
MR 

GFI CFI TLI PNFI PCFI AIC 

النموذج ذو 
العاملين قبل 

 التعديل

cmin=562.

519 

Df=102 

P=0.000 

0.09 0.05 0.89 0.90 0.85 0.58 0.60 700.519 

النموذج ذو 
قبل العاملين 

 التعديل

X
2
=403.73 

Df=98 

P=0.000 

0.07 0.04 0.92 0.93 0.89 0.58 0.60 549.733 

 

تظهر النتائج ا١توضحة يف اٞتدكؿ أعبله أف ا١تؤشرات الدالة على جودة ا١تطابقة للنموذج ذك سظرية العاملُت 
بعضها مل ٭تقق ا١تستول ا١تطلوب للداللة، مع أف النموذج ذك العاملُت كاف أحسن من النموذج ا٢ترمي فنجد 

يعترب من أفضل ا١تؤشرات داللة عند كالذم  RMSEAقيمة مؤشر اٞتذر الًتبيعي ١تتوسط خطأ االقًتابأف 
كىي قيمة منخفضة إذا قارساىا بالنموذج السابق كاليت بلغت قيمتها  0.09اختبار جودة ا١تطابقة بلغت قيمتو 

ما يدؿ  0.1قيمتو كاست أقل من  SRMRيف حُت ٧تد أف جذر متوسط مربعات البواقي ا١تعيارية  ،0.16
كىي  ١0.5تؤشرات ا١تطابقة االقتصادية فقد تعدتا القيمة احملددة ٢تا على مطابقة جيدة. سف  الشيء بالنسبة 

كىي قيمة مقبولة سوعا ما  0.90تساكم   CFIقيم ٦تتازة يف صاحل النموذج. أيضا قيمة مؤشر ا١تطابقة ا١تقارف 
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 كاستا أقل من مستول الداللة النموذجية. من جهة  GFIكمؤشر ا١تطابقة ا١تطلقة  TLI،ماعدا قيمة مؤشر
كقيمة حرجة للتمييز بُت قيم   2.58أخرل، عند فحص مصفوفة قيم البواقي ا١تعيارية كاألخذ بدرجة القطع 

( كىذا يعٍت 5.29ك 0.01البواقي الكبَتة كالبواقي الصغَتة،فنجد أهنا تراكحت يف النموذج ذك العاملُت بُت )
رات ا١تقاسة.كيف ذلك ًب االعتماد على أف ٪توذج البحث ٭تتاج لبارامًتات إضافية لتفسَت قيم تغاير ا١تؤش

أك ٕترب إىل  3.84كتستعمل قيمة مربع كام اٟترجة اليت تساكم  Modification Indexمؤشرات التعديل 
ٯتكن أف تؤدم إىل ٖتسن يف  4للحكم على داللة مؤشر التعديل فقيمتو اليت تساكم أك أكرب من  4الرقم 

ًب تسجيل أعلى قيم ١تؤشر تعديل تتعلق بالتغاير أك االرتباط بُت تباين مؤشرات ا١تطابقة إذا ًب ٖتريرىا. كقد 
( e13ك (e4،يليو االرتباط بُت تباين خطأ ا١تؤشرين 39.77( كتساكم e10ك  e7خطأ ا١تؤشرين )

( e141 كe11،أيضا ًب إضافة بارامًت يعرب عن االرتباط بُت تباين خطأ ا١تؤشرين )28.40 كيساكم
.أيضا ًب إضافة بارامًت يعرب عن تشبع الكفاءات من الواقعي على عامل الفٍت .كعليو ًب 26.73كيساكم

إضافة بارامًت يعرب عن االرتباط بُت الفٍت كاالجتماعي كبُت البحثي كالتجارم من األسشطة،االجتماعي 
ارتبط مع كالتجارم من الكفاءات.فكل عامل ارتبط مع عامل آخر من سف  الفئة ٔتعٌت أف الفٍت مثبل 

االجتماعي ألسو ٬تمعهما سقف كاحد كىو األسشطة كبالتايل يقاسوف ٔتسطرة كاحدة كىي الرغبة يف أداء 
سشاط ما.سف  الشيء فيما ٮتص االرتباطات األخرل فكل بارامًت مضاؼ كاف بُت مؤشرين من سف  ا١تعٌت 

قعية الصناعية تتطلب من ٦تارسيها أف تتوفر اإلجرائي ٢تما.أما التشبع الذم ًب إضافتو فيشَت إىل أف البيئة الوا
لديهم قدرات ككفاءات فنية ْتيث يستطيعوف ترٚتتها يف أعما٢تم كاٟترؼ كالصناعات ا١تختلفة. كالنموذج بعد 

 التعديل يتمثل يف األٌب:   
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 .بعد التعديل نموذج ذو نظرية العاملين للميول عند ىوالند(: 05الشكل رقم )

قيمة اٞتذر الًتبيعي التعديبلت على النموذج ٧تد أف أغلب مؤشرات ا١تطابقة ازدادت ٖتسنا فبعد إجراء 
كىي قيمة مقبولة  0.07أظهرت ٖتسنا حيث أصبحت قيمتو تساكم RMSEA))١تتوسط خطأ االقًتاب 
جذر كبالنسبة ١تؤشر ( تدؿ على كجود خطأ تقارب معقوؿ يف اجملتمع ،0.08ك0.05ْتيث أف القيمة مابُت )

احملددة   كىي أصغر من القيمة النموذجية 0.04فقيمتو بلغت  (SRMR)متوسط مربعات البواقي ا١تعيارية
،سف  الشيء جيدةكىي قيمة  0.92أحسن قيمة لو فقد بلغت GFI.كمؤشر حسن ا١تطابقة ا١تطلقة 0.1ب

كىي قيمة 0.93حيث بلغت قيمة  0.90فقد ٕتاكز القيمة احملددة لو  CFIبالنسبة ١تؤشر ا١تطابقة ا١تقارسة 
.أما فيما ٮتص CFI كلكن ٯتكن االستعاضة عنو ٔتؤشر 0.89فقيمتو بلغت  TLIجيدة، ماعدا مؤشر 

 PCFI 0.60كPNFI 0.59مؤشرات ا١تطابقة االقتصادية فقيمهما كاست أيضا جيدة حيث بلغت قيمة 
 . حسن مطابقة ٪توذج البحث للبياساتكىذا يدؿ على 

بُت أم  النماذج )النموذج ا٢ترمي كالنموذج ذك سظرية العاملُت( من حيث أدائها على ٤تكات  كعند ا١تفاضلة
ىو األفضل. كهبذا ٧تد أف ٤تك   (AIC)جودة ا١تطابقة، باعتبار النموذج ذك القيمة األصغر على ٤تك

ظرية يف النموذج ذك س 549.733كبقيمة  672.181ا١تعلومات أليكيك للنموذج ا٢ترمي بلغت قيمتو 
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العاملُت .كبذلك يعترب النموذج ذك سظرية العاملُت ىو األفضل من حيث اٞتودة يف ا١تطابقة كمن حيث قدرتو 
 على ٘تثيل ٪توذج ا١تيوؿ ٞتوف ىوالسد. 

كعند معاينة تشبعات ا١تؤشرات على عوملها من الدرجة األكىل فنجدىا متقاربة فقد تراكحت بُت 
( يف الفٍت، بُت 0.89ك0.66( يف البحثي، بُت )0.79ك0.71( يف الواقعي، بُت )0.77ك0.66)
( يف التقليدم.يف 0.73ك0.60( يف ا١تقاكالٌب، بُت )0.70ك0.58(يف االجتماعي، بُت )0.68ك0.64)

كقد مثلها األسشطة من الواقعي، يف حُت  0.02حُت  بلغت أدٌل قيمة تشبع للمؤشرات على عاملها ا١تيوؿ 
ا١تهن من التقليدم. فالتفاكت ا١توجود يف التشبعات راجع إىل مسا٫تة كل  0.63مثلت أعلى قيمة تشبع 

 عامل على حدل يف تفسَت ا١تؤشرات ا١تقاسة.

 0.03أما بالنسبة للعبلقات بُت العوامل فنجد أف أضعف عبلقة كاست بُت العاملُت الواقعي كالفٍت بقيمة 
ه العوامل ىي عوامل مضادة لبعضها البعض كىذا راجع لكوف ىذ 0.25كبُت الواقعي كاالجتماعي بقيمة 

فالواقعي من خصائصو ٕتنب العبلقات االجتماعية مع اآلخرين إضافة إىل عدـ اىتمامو بكل ما ىو حسي،يف 
كبُت االجتماعي كا١تقاكالٌب  0.88حُت ٧تد أف أقول عبلقة كاست بُت العاملُت ا١تقاكالٌب كالتقليدم بقيمة 

ا بأف األ٪تاط اجملاكرة لبعضها على النموذج تكوف متقاربة يف ا٠تصائص ما ٬تعل كقد ذكرسا سابق 0.65بقيمة 
 العبلقة بينهما قوية.  

 ًب التحقق منو بالطرؽ التالية:ثانيا: الثبات

األكؿ ١تقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٢توالسد على  من التطبيقبعد مركر ثبلثة أسابيع طريقة إعادة التطبيق: -
تبلميذ السنة أكىل ثاسوم ٗتصص جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية كجذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا، ًب إعادة 

تلميذ. كحسبت قيم معامبلت  100تطبيقو على سف  األفراد كٖتت سف  الظركؼ على عينة مكوسة من 
عامل فرعي ٦تثل يف )الواقعي، البحثي، الفٍت، االجتماعي، ا١تقاكالٌب،  ارتباط بَتسوف بُت التطبيقُت لكل

 التقليدم( كللمقياس ككل.   

 وللمقياس ككل.عامل ( قيم معامالت ارتبا  بيرسون بين التطبيقين لكل 18جدول رقم )

 معامل االرتباط اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب التطبيقُت أبعاد ا١تقياس

 0**806, 7.75 11.77 التطبيق األكؿ الواقعي
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 7.49 11.97 التطبيق الثاٍل 

 0**687, 6.47 12.18 التطبيق األكؿ البحثي

 8.33 15.46 التطبيق الثاٍل

 0**830, 6.44 13.47 التطبيق األكؿ الفني

 7.00 11.81 التطبيق الثاٍل

 0**792, 4.92 16.95 التطبيق األكؿ االجتماعي

 5.72 15.18 الثاٍلالتطبيق 

 0**639, 6.49 13.50 التطبيق األكؿ لمقاوالتيا

 6.11 13.79 التطبيق الثاٍل

 0**754, 7.08 13.17 التطبيق األكؿ التقليدي

 7.65 13.74 التطبيق الثاٍل

 0**757, 27.52 81.04 التطبيق األكؿ المقياس ككل

 26.83 81.95 التطبيق الثاٍل

 0.01 داللة إحصائية عند مستول**ارتباط داؿ 

بالنسبة  0.806النتائج ا١تقدمة يف اٞتدكؿ تبُت أف قيم مؤشرات الثبات بطريقة إعادة التطبيق للعوامل بلغت
التقليدم  0.745ا١تقاكالٌب،  0.639االجتماعي، 0.792الفٍت،  0.830البحثي،  0.687للواقعي، 

ا١تقاسة بُت التطبيقُت، أما بالنسبة لقيمة الثبات للمقياس  .كىي قيم مقبولة تدؿ على استقرار خصائص السمة
  0.01كىي ٚتيعها قيم دالة عند مستول داللة  0.757ككل فقد بلغت 

كذلك  20ريشاردسوف الصيغة  باستخداـ معادلة كيودرطريقة اإلتساق أو التجانس الداخلي:-
 ، كما ىو موضح يف اٞتدكؿ التايل:بالكشف عن دقة األداة يف القياس كمدل اتساؽ كٕتاس  مفرداهتا
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 KR-20باستخدام معادلة وللمقياس ككل  عاملقيم مؤشرات الثبات لكل  (19) جدول رقم

 معامل الثبات العوامل

 0.91 الواقعي

 0.90 البحثي

 0.89 الفٍت

 0.85 االجتماعي

 0.87 ا١تقاكالٌب

 0.90 التقليدم

 0.95 المقياس ككل

  

( أف قيمة مؤشرات الثبات بطريقة التجاس  الداخلي باستخداـ معادلة       19رقم ) تشَت ستائج اٞتدكؿ
02-Rc( 0.85،0.91،يف حُت تراكحت قيم معامبلت الثبات مابُت العوامل )0.95بلغت  ككل  لمقياسل

 اقها.كىي تعترب قيما عالية تدؿ على ٘تتع ا١تقياس ٔتؤشرات ثبات جيدة تعرب عن ٕتاس  مفردات ا١تقياس كاتس

نموذج ىوالند قادر على التعبير عن خصائصو وافتراضاتو عرض نتائج الفرضية الثانية:  -3
كًب اإلجابة عليو بإ٬تاد االرتباطات بُت األبعاد داخل النموذج السداسي .التضاد(والتباعد/ التقارب/جاورالت)

 ٢توالسد.

 .العوامل بعضها ببعضرتبا  ا( قيم معامالت 20جدول رقم )

 التقليدي مقاوالتيال االجتماعي الفني البحثي الواقعي 

  1 الواقعي
*  ,  

     1 0**266, البحثي

    1 0**225, 0**154, الفني

  1 0**489, 0**365, 0**290, االجتماعي
* 
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 1 0**535, 0**359, 0**356, 0**576, مقاوالتيال
* 

 1 0**743, 0**499, 0**304, 0**355, 0**446, التقليدي

 0.01 داللة إحصائية **ارتباط داؿ عند مستول

كلتوضيح مؤشرات )التجاكر التقارب،كالتباعد التضاد( ًب ٘تثيلها على ٪توذج سداسي يشرح العبلقات االرتباطية 
 بُت أ٪تاط ا١تيوؿ )الواقعي، البحثي، الفٍت، االجتماعي، ا١تقاكالٌب، التقليدم(.

 الواقعي     التقليدي               

 **0.266 

 

  مقاوالتيال

 

,535**0  ,225**0 

 

 

 

 بياني يشرح العالقات االرتباطية بين البيئات )أنما  الميول( داخل النموذج.رسم (: 06الشكل رقم )

( كالرسم البياٍل الذم يشرح العبلقات االرتباطية بُت البيئات داخل 20النتائج ا١تقدمة يف اٞتدكؿ رقم )
النموذج تشَت فيها أعلى قيم ١تعامبلت االرتباط بُت كل ميل كآخر أك بُت كل بيئة كأخرل إىل مؤشر التقارب 

يدم كقد ذكر كقد مثلتها البيئات ا١تتجاكرة كىي تبدأ من الواقعي، البحثي، الفٍت، االجتماعي، ا١تقاكالٌب، التقل
ىوالسد أف البيئات ا١تتجاكرة على الشكل تكوف متقاربة يف ا٠تصائص أكثر من البيئات ا١تتباعدة ،فنجد أف 

حىت كإف كاف ىناؾ بيئة تفصل  0.365البيئة البحثية أعلى قيمة ارتباط فيها كاست مع البيئة االجتماعية 
رؾ معها يف سف  ا٠تصائص. الفنية مع االجتماعية بقيمة بينهما ألف البحثية مع الفنية ال ٯتكنها إطبلقا التشا

كوهنما يشًتكاف يف خاصية   0.535كاالجتماعية مع ا١تقاكالتية بقيمة  0.01عند مستول داللة 0.489

 

0,365**
 

0,356**
 

0,290**
 

0,359**
 

0,304**
 0,499**

 

0,743**
 

0,355**
 

0,446**
 

0,154**
 

0,576**
 

 الفني **0,489 االجتماعي

 البحثي
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، كما كأكضحت النتائج أف ا١تيل 0.499القدرة على التعامل مع الناس بسهولة ،كمع البيئة التقليدية بقيمة 
كىي بيئة ٣تاكرة ٢تا. يف حُت مثلت  0.743على قيمة ١تعامل ارتباط مع البيئة التقليدية للمقاكالتية حققت أ

 0.356أدٌل قيمة ١تعامل ارتباط البيئة ا١تضادة فنجد أف ا١تقاكالٌب مثبل البيئات ا١تضادة لو ىي البحثية بقيمة 
اكرة للتقليدية كاستطاعت بذلك ،كأكضحت النتائج أيضا أف البيئة الواقعية ىي بيئة ٣ت 0.359كالفنية بقيمة 

أف تعرب عن مؤشر التقارب كالبيئة الفنية كاالجتماعية عربتا عن مؤشر التضاد. كٔتوجب ىذه النتائج سقوؿ بأف 
االفًتاض الذم يشَت فيو ىوالسد إىل أسو كلما كاست البيئات ٣تاكرة لبعضها البعض تكوف متقاربة يف ا٠تصائص 

 .أكثر من البيئات ا١تتباعدة

كما ذكرسا سابقا أف ىوالسد قد مثل أ٪تاط ا١تيوؿ على شكل سداسي يبُت اإلطار ا٠تارجي للشكل ك      
( ْتيث يكوف بُت كل ٪تط ميل عبلقة 68،ص:2007العبلقات السيكولوجية بُت البيئات )أحبلـ عبايدية،

-63،ص:٤2001تمود القاسم،أكثر كضوحا كٖتديدا من العبلقة بُت أ٪تاط ا١تيوؿ األخرل ا١تضادة ٢تا )بديع 
64 .) 

لكل من والية تلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس نمط ميل رئيسي  :الثالثة فرضيةال عرض نتائج -4
لتحديد سسبة ٘تثيل كل ٪تط ميل يف كل  استخداـ النسب ا١تئوية كلئلجابة عليو ًبحددتو قيم وثقافة أفرادىا.

 كالية كٖتديد رتبة ىذه األ٪تاط حسب أفضليتها لدل التبلميذ يف كل من كالية تلمساف،بلعباس كمستغاًل.      

كل نمط ميل في كل من والية   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ورتبة قيم( 21جدول رقم )
 .تلمسان وبلعباس ومستغانم

 

 لأنما  الميو 
 سيدي بلعباس مستغانم تلمسان

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  الرتبة
 الحسابي

المتوسط  الرتبة
 الحسابي

 الرتبة

االنحراف 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

االنحراف 
 المعياري

 06 11.85 06 10.33 06 11.17 الواقعي

7.58 7.95 7.59 
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 02 15.63 01 15.50 02 14.62 البحثي

7.60 9.10 7.31 

 03 13.50 03 12.05 05 11.18 الفٍت

6.62  6.37  5.96 

 01 15.80 02 14.40 01 14.83 االجتماعي

5.78 6.12 5.29 

 04 12.83 05 11.13 03 12.16 ا١تقاكالٌب

6.04 6.39 6.25 

 05 12.50 04  04 11.66 التقليدم

6.95  7.01 

 

( يتضح أف رتب أ٪تاط ا١تيوؿ كما مثلتها كل كالية ىي كاآلٌب: يف كالية تلمساف ٧تد أف 21اٞتدكؿ رقم )من 
يف حُت ٧تد أف  الرتبة األكىل يليو البحثي ٍب ا١تقاكالٌب ٍب التقليدم فالفٍت كأخَتا الواقعي. ا١تيل االجتماعي احتل  

ىي االجتماعي ٍب البحثي يليو الفٍت ٍب ا١تقاكالٌب كالية بلعباس أ٪تاط ا١تيوؿ اليت مثلتها حسب ترتيبها 
فالتقليدم كأخَتا الواقعي،كبذلك ٧تد أف ا١تيل االجتماعي احتل ا١ترتبة األكىل. أما بالنسبة لوالية مستغاًل فقد 

يل الواقعي مث ل ا١تيل البحثي الرتبة األكىل يليو االجتماعي ٍب الفٍت ٍب التقليدم ٍب ا١تقاكالٌب كيف ا١تركز األخَت ا١ت
 أك لؤلعماؿ اليدكية الصناعية. 

ت عن أ٪تاط ا١تيوؿ الستة حسب أفضليتها كإقباؿ أفرادىا على  فمن خبلؿ ىذه النتائج يتبُت أف  كل كالية عرب 
أكجو النشاط اليت ٯتثلها كل ميل، فنجد أف ٪تط ا١تيل السائد يف كالية تلمساف ىو ا١تيل االجتماعي أك ما 

الجتماعية كسف  الشيء ٧تده يف كالية بلعباس ٪تط ا١تيل السائد فيها ىو االجتماعي كىذا راجع يقابلها البيئة ا
إىل أف القيم السائدة يف ٣تتمعاهتم ترك ز على العمل التطوعي ا٠تَتم ككل ماىو سشاط إسساٍل ٚتعوم تليو يف 

لواليتُت ا١تيل للبحث العلمي كحب االستقصاء يف شىت ميادين العلوـ باعتبار أف ىتو  ا١ترتبة الثاسية يف كلتا ا
فالفرد يأخذ من جذكر ٪توذجو األكؿ  البيئة تتوفر على ٣تاؿ عريض كمساحة كبَتة من الفرص العلمية كالعملية.
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كىو األسرة كثاسيا ٤تيطو فيصبح كل ما اكتسبو من قيم ك٦تارسات ٔتثابة مبادئ يستحضرىا عند استجابتو على 
ية مستغاًل فنجد أف البيئة البحثية أك ا١تيل البحثي العلمي احتل ا١تركز األكؿ. أم موقف. أما بالنسبة لوال

كٯتكن إرجاع ىذه النتيجة لكوف أف كل ٣تتمع ككل بيئة ٢تا ثقافتها ا٠تاصة كقيمها اليت ٖترك ها فهي تعترب ٔتثابة 
رة كا١تدرسة كاجملتمع كيف فًتة معايَت يتشبع عليها الفرد من ثقافة احمليط الذم ينشأ فيو ك٭تتك بو خاصة األس

 معينة تصبح ىذه القيم ىي احملرؾ األساسي يف اختياراتو كتوجهاتو.     

ميول واىتمامات التالميذ تختلف باختالف الجنس :الرابعة والخامسة فرضيةالعرض نتائج  -5
لعينتُت مستقلتُت كلكن قبل استخدامو ال بد من التحقق  Tكعليو ًب استخداـ اختبار الدراسي. والتخصص

من شرطي اعتدالية توزيع البياسات باستخداـ اختبار كو١تنجركؼ، كٕتاس  التباين باستخداـ اختبار ليفُت كما 
 ىو موضح يف اٞتداكؿ التالية:

 .باستخدام اختبار كولمنجروف البياناتاختبار اعتدالية توزيع ( 22جدول رقم )

 قيمة الداللة درجة اٟترية إحصائي االختبار

0.027 559 ,200*0 

 أف بياسات العينة مسحوبة من ٣تتمع تتبع بياساتو التوزيع الطبيعي.0*200,يتضح من قيمة الداللة 

 .التباين لتجانسLevene( اختبار ليفين 23جدول رقم )

 قيمة الداللة درجة اٟترية إحصائي االختبار

0.15 557 2.07 

كبذلك فهي تشَت  %5أكرب منكىي قيمة  2.07( كاليت بلغت 25قيمة الداللة ا١توضحة يف اٞتدكؿ رقم )
 إىل ٕتاس  تباين البياسات ا١تشتقة من عينة الدراسة.

 على أنما  الميول (N=559)لداللة الفروق في أداء أفراد العينة  T( نتائج اختبار 24جدول رقم )
 ىوالند تبعا لمتغير الجنس. حسب

 قيمة الداللة درجة اٟترية Tقيمة  ا١تتوسط اٟتسايب اٞتن  أ٪تاط ا١تيوؿ

 0000, 557 12.746 14.91 ذكر الواقعي
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  7.62 أسثى

 0.181 557 -1.340 14.58 ذكر البحثي

 15.47 أسثى

 0,000 557 -8.811 9.59 ذكر الفٍت

 14.12 أسثى

 0,000 557 -4.415 13.86 ذكر االجتماعي

 15.98 أسثى

 0,000 557 4.696 13.33 ذكر ا١تقاكالٌب

 10.92 أسثى

 0.024 557 2.271 12.45 ذكر التقليدم

 11.08 أسثى

 

( يتضح أف متوسطات درجات الذكور كاإلساث 24من خبلؿ ا١تعطيات اإلحصائية ا١تعركضة يف اٞتدكؿ رقم )
( الفٍت 14.53،15.47( البحثي )14.91،7.62على أ٪تاط ا١تيوؿ عند ىوالسد جاءت كالتايل: الواقعي )

( التقليدم 13.33،10.92( ا١تقاكالٌب )13.86،15.98( االجتماعي )9.59،14.12)
استخداـ اختبار "ت" لعينتُت مستقلتُت  ا١تتوسطات ًب ىاتو( ك١تعرفة داللة الفركؽ بُت 12.45،11.08)

كقد أكضحت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الذكور كاإلساث يف ا١تيل الفٍت  0.05عند مستول داللة 
كاالجتماعي لصاحل اإلساث كىذا راجع إىل كوف ا١تيل الفٍت من خصائصو أف ٯتتلك الفرد أحاسي  عالية 

ف ٣تاالت الفنوف، فهم أشخاص ٕتذهبم ا١تشاعر كعاطفيُت لدرجة كبَتة تساعده على ترٚتة أفكاره يف ٥تتل
كىو ما٧تده بقوة عند اإلساث، سف  الشيء بالنسبة للميل االجتماعي من ينتموف ٢تذا النمط لديهم ا٧تذاب 
١تساعدة الناس كقدرة على تفهم ظركؼ اآلخرين كسطاؽ عبلقاهتم االجتماعية كاسع لتمتعهم ٔتهارات لفظية.  

ما أكضحت النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الذكور كاإلساث يف ا١تيل الواقعي كا١تقاكالٌب كالتقليدم ك
لصاحل الذكور كيفس ر ذلك كوف ٪تط ا١تيل الواقعي يتطلب من ٦تارسيو أف تتوفر لديهم قدرات ميكاسيكية 
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ؿ كىذه ا٠تصائص ٧تدىا لدل جن  كيدكية كبنية جسدية حىت يستطيعوف مزاكلة األعماؿ ا٠تاصة هبذا اجملا
الذكر بشكل غالب، كما ك٧تد فئة الذكور ىي ا١تسيطرة على األعماؿ التجارية كالقيادية المتبلكهم ١تهارات 
البيع كالشراء كالقدرة على ا١تفاكضة كإدارة ا١تشاريع.من جهة أخرل الفركؽ لصاحل الذكر يف ا١تيل التقليدم 

سة األخَتة أصبحت تبحث كتتجو ٨تو الوظيفة ا١تكتبية ألهنا تشكل ٢تم عامل راجع إىل أف ىذه الفئة يف اآلك 
استقرار كضماف دائم ١تستقبلهم. كما  كأكضحت النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الذكور 

 كاإلساث يف ا١تيل البحثي فهو ال يتطلب خصائص يتفرد هبا أحد اٞتنسُت عن اآلخر.

المهن من علىبعد  N=559)لداللة الفروق في أداء أفراد العينة ) T( نتائج اختبار 25جدول رقم )
 مقياس ىوالند للميول تبعا لمتغير التخصص الدراسي.

 

 

 

 
 

 

 
 

المتوسط  التخصص األبعاد
 الحسابي

درجة  Tقيمة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 0,248 557 -1.157 10.78 آداب كلغات أجنبية الواقعي

 11.58 كتكنولوجياعلـو 
 0,000 557 -7.351 12.80 آداب كلغات أجنبية البحثي

 17.51 علـو كتكنولوجيا
 0,001 557 5.492 13.33 آداب كلغات أجنبية الفٍت

 10.39 علـو كتكنولوجيا
 0000, 557 4.839 16.06 آداب كلغات أجنبية االجتماعي

 13.74 علـو كتكنولوجيا
 0.084 557 1.731 12.52 آداب كلغات أجنبية قاكالٌبا١ت

 11.61 علـو كتكنولوجيا
 0.163 557 1.397 12.14 آداب كلغات أجنبية التقليدم

 11.30 علـو كتكنولوجيا
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( يتضح من خبل٢تا أف متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على ٪توذج 25النتائج ا١توضحة يف اٞتدكؿ رقم )
األ٪تاط ٢توالسد تبعا ١تتغَت التخصص الدراسي )جذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية،جذع مشًتؾ علوـ 

( الفٍت 12.80،17.51( البحثي )10.87،11.58كتكنولوجيا( على التوايل ٘تثلت يف: الواقعي )
 لتقليدما (12.52،11.61( ا١تقاكالٌب )16.06،13.74( االجتماعي )13.33،10.39)
داللة الفركؽ يف التوجهات ا١تهنية كاليت ٬تب أف تكوف موازية ١تتطلبات كل ٗتصص ١تعرفةك (12.14،11.30)

كقد أكضحت  0.05لعينتُت مستقلتُت عند مستول داللة إحصائية  Tًب االعتماد يف ذلك على اختبار 
ولوجيا النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت التخصصُت يف النمط البحثي لصاحل اٞتذع مشًتؾ علوـ كتكن

كتفسر ىذه النتيجة يف أف النمط البحثي توازيو قدرات علمية ،مهارات يف الرياضيات،يف الفيزياء كالكيمياء 
كىم ْتاجة ٢تا ألهنم سيوظفوهنا فيما بعد إذا عملوا يف مهن ٖتتاج ٢تتو القدرات،من جهة أخرل كشفت 

فٍت كاالجتماعي لصاحل ٗتصص جذع النتائج عن كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت التخصصُت يف النمط ال
مشًتؾ آداب كلغات أجنبية باعتبار أ٩تصائص ىذه األ٪تاط ىي خصائص غَت معقدة تتماشى مع القدرات 
العقلية لتبلميذ ىذا التخصص، كالقدرات ا١توازية ٢تذه البيئات تكوف يف العلـو االجتماعية كاإلسساسية ،قدرات  

، كمل تسجل كتابية كلغوية،قدرة على التعبَت كاال بتكار كيكوف فيها ٗتصص اآلداب أقول من ٗتصص العلـو
فركؽ بُت التخصصُت يف ا١تقاكالٌب كالتقليدم كالواقعي ألف سوؽ العمل اآلف كٔتقابل ىذه األ٪تاط      ال 

 أك تفرض على الفرد بالضركرة أف ٯتتلك شهادة معينة ألف العمل ا١تكتيب أك العمل يف ٣تاؿ ا١تيكاسيك أك التقٍت
ا١تقاكالت أك اإلشراؼ على عمل ما كتنظيمو، ٯتكن مزاكلتو ٔتجرد خضوع الفرد لتكوين متخصص يف ىذه 

 اجملاالت.      

قوي( من خاللها -متوسط-يوجد ثالث مستويات معيارية )ضعيف :فرضية السادسةال عرض نتائج -7
ولإلجابة عليو تم ن.يمكن تحديد موقع الفرد ضمن مجموعتو وذلك حسب درجة ميلو لنمط معي

 استخدام الرتب المئينية  لتحديد أداء أفراد العينة على أبعاد مقياس الميول لهوالند.

( الدرجات الخام وما يقابلها من رتب مئينية ألداء أفراد العينة على مقياس الميول 26جدول رقم )
 لهوالند.

الدرجة 
 الخام

 التقليدي المقاوالتي االجتماعي الفني البحثي الواقعي
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1 8 3 2 1 2 4 

2 12 5 7 2 5 8 

3 19 7 10 3 8 12 

4 24 10 15 4 11 17 

5 30 12 20 6 15 20 

6 34 17 25 7 20 25 

7 38 20 29 11 26 31 

8 43 24 34 15 32 37 

9 47 27 39 19 37 42 

10 52 30 44 22 42 49 

11 56 35 48 28 47 54 

12 61 38 52 31 54 60 

13 64 42 57 37 59 63 

14 67 48 61 44 65 68 

15 70 53 67 49 69 72 

16 73 57 72 58 75 75 

17 75 61 76 64 78 78 

18 78 65 81 72 82 80 

19 83 69 84 75 86 82 

20 85 73 88 81 89 85 

21 86 77 92 86 91 87 

22 90 79 95 89 94 89 
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23 92 83 96 94 95 92 

24 94 87 98 96 97 94 

25 95 89 99 98 98 95 

26 96 91  99 99 96 

27 98 92    97 

28 99 94    98 

29 99 95    99 

30 99 97     

31  98     

32  99     

 

النتائج ا١توضحة يف اٞتدكؿ أعبله كا٠تاصة باشتقاؽ ا١تئينيات كمعايَت تفس ر على ضوئها الدرجات ا٠تاـ ١تقارسة 
من سف  ٣تموعتو كلتحديد أم األبعاد حصل على أعلى أداء،حيث أكضحت النتائج أف أداء الفرد بأداء غَته 

( كىي أقل درجة يف اجملموعة أم أف األفراد الذين حصلوا على عدد 1الرتبة ا١تئينية اليت تطابق الدرجة ا٠تاـ )
ديهم درجات خاـ من األفراد يف اجملموعة ل %8( كىذا يدؿ على أف 8( يقعوف يف ا١تئيٍت )1مرات الدرجة )

من سف  أفراد اجملموعة ٧تدىم يف البحثي،أيضا %3( كىذه النتيجة ًب تسجيلها يف بعد الواقعي ك1تساكم )
( كينتموف لبعد الفٍت كأف الرتبة ا١تئينية اليت تطابق الدرجة ا٠تاـ 1من األفراد لديهم درجات خاـ تساكم ) 2%
( ك٧تدىم يف بعد االجتماعي، 1هم درجات خاـ تساكم )من األفراد لدي %1( تعٍت أف 1كاليت تساكم ) 1

يقابل األفراد  99من سف  أفراد ٣تموعتهم حصلوا على درجات أعلى منهم. كٔتا أف ا١تئيٍت  %99ٔتعٌت أف 
من  %99الذين حصلوا على أعلى درجات خاـ يف اجملموعة ك٧تدىم يف بعد البحثي كما ًب تسجيلو أف 

كىو أعلى أداء ًب ٖتقيقو من طرؼ أفراد العينة يليو بعد الواقعي  32اـ تقل عن األفراد حصلوا على درجات خ
بعد ذلك ٧تد أف بعد  29يليو التقليدم كالذم قابل الدرجة ا٠تاـ 30الدرجة ا٠تاـ  99كالذم قابل فيو ا١تئيٍت
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، كيف األخَت الفٍت 26كاليت قابلتها الدرجة ا٠تاـ  99االجتماعي كا١تقاكالٌب اشًتكا يف سف  الرتبة ا١تئينية 
 .25بدرجة خاـ تساكم 

كبناء على ستائج الرتب ا١تئينية ًب ٖتديد مستويات معيارية للحكم على مدل امتبلؾ الفرد للصفة ٤تل القياس 
قوم( كما ىو موضح يف اٞتدكؿ -متوسط-كلتحديد مركزه ضمن أقراسو بتقسيمها لثبلث مستويات )ضعيف

 التايل:

 المشتقة من نتائج الرتب المئينية لمقياس الميول لهوالند.( المستويات المعيارية 27جدول رقم )

األبعاد وما يقابلها 
 من درجات خام

 

 .المئينيات
33.33 66.66 99.99 

 المستويات.

 قوي متوسط ضعيف
 30 14 6 الواقعي

 32 19 11 البحثي

 25 15 8 الفٍت

 26 18 13 االجتماعي

 26 15 9 ا١تقاكالٌب

 29 14 8 التقليدم

 

قوم( تفس ر على أسو يف ا١تستول الضعيف يقع األفراد -متوسط-ا١تستويات ا١تعيارية اليت ًب اعتمادىا )ضعيف 
فأقل كالد اؿ على امتبلؾ الفرد ١تيل ضعيف إتاه ٪تط من أ٪تاط ا١تيوؿ الستة  33.33اٟتاصلُت على ا١تئُت 

فأقل  13فأقل الفٍت، 8فأقل بالنسبة للبحثي، 11قل يف الواقعي،فأ 6كيقابل ىذا ا١تئيٍت الدرجة ا٠تاـ 
فأقل يف التقليدم.كيقع يف ا١تستول ا١تتوسط األفراد اٟتاصلُت على  8فأقل بالنسبة للمقاكالٌب،  9االجتماعي، 

 يف الواقعي، بُت ]14-7[كيقابلها الدرجة ا٠تاـ اليت تًتاكح بُت  ]66.66-33.34[ا١تئُت الذم يًتاكح بُت 
 ]18-14[بالنسبة للفٍت، كالدرجات ا٠تاـ اليت تًتاكح بُت  ]15-9[بالنسبة للبحثي، بُت  ]12-19[
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يف ا١تقاكالٌب، أما بالنسبة للتقليدم فالدرجة تًتاكح  ]15-10[٧تدىا عند األفراد يف البعد االجتماعي، بُت 
د .بينما يقع يف ا١تستول القوم  كالذم يدؿ على امتبلؾ الفر ]14-9[بُت  د ١تيل عايل إتاه ٪تط معُت، األفرا

بالنسبة  ]30-15[كتقابلها الدرجات ا٠تاـ من  ]99.99-66.67[اٟتاصلُت على ا١تئُت الذم يًتاكح بُت 
يف  ]26-16[يف االجتماعي، ]26-19[بالنسبة للفٍت،  ]25-16[يف البحثي، بُت  ]32-20[للواقعي،

 بالنسبة للتقليدم.  ]29-15[ا١تقاكالٌب كبُت 

 المطلب الثاني: مناقشة نتائج الدراسة:   

واألول: يتمتع مقياس ىوالند للميول واالىتمامات بمؤشرات صدق   مناقشة نتائج الفرض الرئيسي -1
االعتماد يف ذلك على ثبلث  كلئلجابة عليو ًبوثبات مقبولة بعد تطبيقو على عينة من البيئة الجزائرية؟ 

على ٘تثيل  %91.66طرؽ للتحقق من صدؽ االختبارات كىي صدؽ احملتول كًب اٟتصوؿ على سسبة اتفاؽ 
مفردات ا١تقياس للخاصية موضع القياس كللمضموف ا١تفاىيمي الذم اشتقت منو مراعية يف ذلك الشموؿ 

التحقق من اتفاؽ احملكمُت حوؿ تقديراهتم ٞتودة كالتنوع، أيضا كباستخداـ معامل اتفاؽ كاسداؿ للرتب ًب 
ك٘تثيل أبعاد ا١تقياس للسمة ا١تقاسة كقد أظهر معامل كاسداؿ اتفاقا ذا داللة إحصائية بُت تقديرات احملكمُت 
٢تذه األبعاد. كما ًب االعتماد على الصدؽ ا١ترتبط باحملك التبلزمي كاستخدـ يف ذلك مقياس االىتمامات 

بعد التعامل  ل يف )بعد التعامل مع األشياء،بإ٬تاد االرتباط بُت درجات أبعاد ا١تقياس احملك ٦تث  ا١تهنية كذلك 
بعد التعامل مع ا١تعلومات كاألفكار( مع درجات العوامل الفرعية لبعدم األسشطة كا١تهن ٦تثلة يف  مع الناس،

لبحث صحة ا٠تصائص اليت يتطلبها كل التقليدم( كذلك  ا١تقاكالٌب، االجتماعي، )الواقعي، البحثي، الفٍت،
٪تط ميل ككل بيئة مهنية كىو ما أثبتتو النتائج ا١تتحصل عليها فقد أكضحت كجود عدة ارتباطات دالة 
إحصائيا بُت أ٪تاط معينة من ا١تيوؿ، فقد حقق ا١تيل الواقعي ارتباطا مع بعد التعامل مع األشياء كوف ا١تيل 

إصبلح كتركيب األجهزة، كما ًب تسجيل ارتباطات  ع األشياء كاآلالت،الواقعي من خصائصو حب التعامل م
بُت ا١تيل البحثي كبعد التعامل مع ا١تعلومات كاألفكار باعتبار أف األفراد ا١تندرجُت ٖتت ىذا النمط من ا١تيل 

ذلك.  من خصائصهم االستمتاع بالبحث العلمي يف ٥تتلف اجملاالت الفيزياء كالكيمياء،٣تاؿ الطب إىل غَت
كأكضحت النتائج أيضا ارتباطا داؿ إحصائيا بُت ا١تيل االجتماعي كبعد التعامل مع الناس عند مستول داللة 

كما ٯتيز ىذا ا١تيل من خصائص حب االعتناء بالناس كمساعدهتم.كما سجل ا١تيل للمقاكالتية ارتباطا  0.01
ىذه ا١تعطيات تبُت قيادة اآلخرين كرئاستهم. ببعد التعامل مع الناس الذم من خصائصو اإلقناع كا١تفاكضة، 
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أف ىوالسد قد بٌت سظريتو على قاعدة رئيسية كىي أف اختيار الفرد لبيئة معينة كاستمراره فيها تعتمد على 
مبلءمة خصائصو كٝتات شخصيتو مع البيئة اليت ينتمي ٢تا، كقد صنف ىوالسد أ٪تاط ا١تيوؿ كبيئاهتا ا١تهنية 

ىدفو فقط ٖتديد ىذه ا١تيوؿ كإ٪تا أراد أف يطابق بُت ا١تيل مع خصائص الشخصية. كىو  لستة أ٪تاط كمل يكن
ما تشَت إليو با١تثل عبَت فتحي الشرفا يف دراستها عن الذات ا١تهنية أف كل ٗتصص دراسي أك مهنة ما تتطلب 

عليها اجملاؿ  قدرا من ٝتات الشخصية، فهناؾ بعض السمات تكوف بارزة يف ٣تاؿ معُت يف حُت ال يتوفر
اآلخر. كما كيذكر صاحل ا٠تطيب أسو إذا تعرفنا على خصائص شخصية الفرد ككازساىا بنمط ميل معُت أك بيئة 
تعليمية أك مهنية فإسنا سستطيع أف ٨تدد بعض ٥ترجاهتا ك٦تكن أف ستنبأ بدرجة ٧تاحو يف اختياراتو كمدل 

 مبلءمتها مع توجهاتو الفعلية.

ي أك صدؽ التكوين الفرضي ًب التحقق منو بطريقتُت: بالكشف عن بي نة االرتباطات بُت بالنسبة للصدؽ البنائ
يف حُت تراكحت  0.76األبعاد كا١تؤشرات اليت تقيسها كالدرجة الكلية كقد بلغت أعلى قيمة ١تعامل ارتباط 

ىذا يدؿ على ك  0.01عند مستول داللة  0.83ك  0.57قيم معامبلت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية بُت 
ترابط ك٘تاسك بنود كأبعاد ا١تقياس ك٘تثيلها للنطاؽ السلوكي العاـ للسمة ا١تقاسة. كما ًب التحقق منو باالعتماد 
على أسلوب التحليل العاملي التوكيدم كذلك بتقدير بارامًتات النموذج بطريقة االحتماؿ األقصى، كالختبار 

ت العينة ًب االعتماد يف ذلك على مؤشرات ا١تطابقة ا١تطلقة مدل مطابقة النموذج النظرم ا١تفًتض لبياسا
كا١تقارسة أك التزايدية كا١تؤشرات االقتصادية،كقد أكضحت ستائج النموذج ا٢ترمي من الدرجة الثاسية للميوؿ سوء 

حسن يف ا١تطابقة، فقد خرجت كل ا١تؤشرات الدالة على جودة ا١تطابقة عن حدكد الثقة الدسيا كالعليا ١تؤشرات 
ا١تطابقة النموذجية، كىذا راجع إىل أف قيم البواقي ا١تعيارية يف مصفوفة البواقي كلها كاست مرتفعة كٕتاكزت 

كبالتايل فإف النموذج كاف ٭تتاج إلضافة بارامًتات لتحسينو. كهبدؼ الوصوؿ  2.58قيمة القطع اٟترجة 
،فمؤشر Modification Indexلتعديل بالنموذج ا١تفًتض إىل مطابقة جيدة ًب تعديلو كفقا ١تؤشرات ا

ٯتكن أف يؤدم إىل ٖتسن يف األداء إذا ًب  4أك اليت ٕترب إىل الرقم  3.84يساكم القيمة اٟترجة التعديل الذم 
ٖتريره. كمنو تطل ب النموذج ا١تفًتض إضافة بارامًتات تعرب  عن االرتباط بُت الواقعي من األسشطة مع الواقعي 

كسف  الشيء بالنسبة لكل العوامل الفرعية األخرل،كذلك راجع إىل أف ىوالسد يرك ز على من الكفاءات كا١تهن 
ضركرة كجود عبلقات تربط بُت أ٪تاط ا١تيوؿ اليت يتم التعامل معها داخل النموذج لتشك ل مفهـو كاحد على 

يفرض كجود ارتباطات أساس أف التقارب بُت األ٪تاط يف النموذج ٯتثل التشابو يف ا٠تصائص، ك٢تذا فالنموذج 
متعددة كمساحة مشًتكة بُت العوامل.ىذه اإلضافات رفعت من مستول تعقيد النموذج ككصلت با١تؤشرات 
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الدالة على جودة ا١تطابقة إىل ٖتسنها كلكن مل تصل ١تستول مؤشرات القطع احملكية ،كباعتبار أف ٪توذج 
ا١تطابقة ًب اقًتاح ٪توذج مشتق من النموذج األكؿ البحث احتاج إلضافة عدة بارامًتات حىت ٭تقق اٞتودة يف 

للتخفيف من مستول تعقيد النموذج، ٝت ي بالنموذج ذك سظرية العاملُت كفيو أكضحت أكثر ا١تؤشرات أ٫تية 
، أيضا قيمة 0.07ٖتسنو مقارسة بالنموذج ا٢ترمي بقيمة  RMSEAاٞتذر الًتبيعي ١تتوسط خطأ االقًتاب 

،كمؤشرات ا١تطابقة االقتصادية ٕتاكزتا القيمة النموذجية  0.92بلغت  GFiطلقة مؤشر جودة ا١تطابقة ا١ت
. كللمفاضلة بُت أم  النموذجُت أحسن من حيث اٞتودة يف ا١تطابقة ًب االعتماد على ٤تك 0.50ا١تقدرة ب 

 ( ْتيث يعترب النموذج الذم ٭تقق القيمة األصغر ىو األفضل، كبذلك يعتربAICا١تعلومات أليكيك )
النموذج ذك سظرية العاملُت األحسن من حيث اٞتودة يف ا١تطابقة من النموذج ا٢ترمي، كقد أكدت ذلك 
ا١تؤشرات الدالة على جودة ا١تطابقة فكلها كاست جيدة كيف صاحل النموذج. كقد أكضحت دراسة قامت هبا  

صدؽ البناء للنموذج السداسي لبحث فرضية  للتحقق منDina Guglielmi and othersكل من 
كمؤشر ا١تطابقة ا١تقارف  0.95كصلت قيمتو إىل GFiاالستظاـ ا٢تندسي يف بناء ىوالسد توصلت فيها إىل أف 

CFi  كستيجة لذلك فإف النموذج يف سسختو اإليطالية يتوفر على مؤشرات مطابقة جيدة، أيضا   0.91يساكم
ًب االعتماد فيها على التحليل العاملي  Benicke Andrea et autresكشفت دراسة قاـ هبا كل من 

التوكيدم لتقدير جودة مطابقة النموذج ا١تفًتض مع بياسات عينة ٦تثلة للبيئة األ١تاسية أظهر فيها مربع كام 
 . كىذا يدؿ على حسن أك جودة يف ا١تطابقةRMSEA=0.05/GFi=0.99مطابقة مطلقة للبياسات،

ات فقد ًب التحقق منو بطريقتُت: طريقة إعادة التطبيق لفحص استقرار درجات األفراد بُت أما بالنسبة للثب
، كىذه 0.01كٚتيعها قيم دالة عند مستول داللة إحصائية  0.83إىل  0.63التطبيقُت كقد تراكحت بُت 

إعادة التطبيق النتائج تتفق تقريبا مع ماتوصل إليو ا١تسعودم يف دراستو فقد بلغت قيم معامبلت الثبات ب
كىي  0.89إىل  0.74، أما بالنسبة لقيمة الثبات يف البيئة األصلية فقد تراكحت بُت 0.94إىل  0.88

ٚتيعها قيم عالية تدؿ على استقرار السمة ا١تقاسة بُت مرٌب التطبيق. كما ًب التحقق من الثبات بطريقة 
 0.85اكحت قيم معامبلت الثبات بُت )كقد تر  KR-20االتساؽ أك التجاس  الداخلي باستخداـ معادلة 

ككلها قيم عالية تعرب  عن ٕتاس    0.95(، يف حُت تراكحت قيمة مؤشر الثبات للمقياس ككل 0.91إىل 
 مفردات ا١تقياس كاتساقها كترابط كحداهتا.
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خصائص )نموذج ىوالند قادر على التعبير عن خصائصو وافتراضاتو  :ةالثاني فرضيةمناقشة نتائج ال -2
 .التضاد(والتباعد/ التقارب/جاورالت

كًب اإلجابة عليو بإ٬تاد االرتباطات بُت العوامل ك٘تثيلها على ىيكل سداسي يشرح العبلقات االرتباطية بُت 
تشَت فيها أعلى قيم ١تعامبلت ارتباط بُت كل ميل كآخر أك بُت كل بيئة كأخرل إىل مؤشر البيئات، حيث

 التقليدم، ا١تقاكالٌب، الفٍت،االجتماعي، البحثي، البيئات ا١تتجاكرة كىي تبدأ من الواقعي،التقارب كقد مثلتها 
كهبذا فإف البيئات ا١تتقاربة يف الشكل متقاربة يف ا٠تصائص أكثر من البيئات ا١تتباعدة، كما أكضحتو النتائج أف 

ٌل قيم ١تعامبلت ارتباط البيئات ا١تضادة أعلى قيم ١تعامبلت ارتباط حققتها البيئات ا١تتجاكرة يف حُت مث لت أد
بُت البيئة الفنية مع  0.01لبعضها يف ا٠تصائص، فقد ًب تسجيل ارتباط داؿ إحصائيا عند مستول داللة 

االجتماعية، كاالجتماعية مع ا١تقاكالتية، كا١تقاكالتية مع التقليدية. فأ٪تاط ا١تيوؿ كما كصفها ىوالسد مبنية كفقا 
،ىذه التوجهات تركز على العبلقات االرتباطية بُت البيئات على أساس أف التقارب بُت لتوجهات الشخصية

البيئات يف النموذج ٯتثل التشابو يف خصائص الشخصية الذم ينعك  مع بيئات أخرل أقل تطابقا، على 
كيكوف أقل سبيل ا١تثاؿ الشخص الذم يتوجو للبيئة االجتماعية ينسجم أكثر مع البيئة الفنية أك التجارية 

تطابقا مع الشخصية أك البيئة الواقعية. كمن اٞتدير ذكره أف كل من بيئات العمل كميوؿ الفرد كخصائص 
شخصيتو كفقا لتصور ىوالسد ٦تثلة على ىيكل سداسي، ٯتثل اإلطار ا٠تارجي للشكل العبلقات السيكولوجية 

ديدا من العبلقة بُت أ٪تاط ا١تيوؿ األخرل بُت البيئات، ْتيث يكوف بُت كل ٪تط ميل عبلقة أكثر كضوحا كٖت
 Dina Guglielmi(. كىذه النتائج تتفق مع دراسة 64-63،ص:2001ا١تضادة ٢تا )بديع ٤تمود القاسم،

and others   اليت ْتثت يف سظرية االستظاـ ا٢تندسي كتساكم األقطاب يف البناء السداسي ٢توالسد، كقد
رتباطات مرتفعة كىي متساكية بُت األقطاب ا١تتجاكرة كتقل سسبيا كشفت الدراسة على توفر النموذج على ا
لنف  النتيجة فقد حققت األ٪تاط ا١تتباعدة  Sarah Poitrasبالنسبة لؤلقطاب ا١تتضادة. كتوصلت 

 معامبلت ارتباط ضعيفة مقارسة باأل٪تاط ا١تتقاربة.

وسيدي بلعباس نمط ميل رئيسي  لكل من والية تلمسان ومستغانم: ةالثالث فرضيةمناقشة نتائج ال -3
 حددتو قيم وثقافة أفرادىا.

على ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لتحديد رتبة ىذه ا١تيوؿ حسب  كًب االعتماد يف اإلجابة عليو
أفضليتها لدل التبلميذ يف كل كالية، كما أكضحتو النتائج أف كل كالية كاست االستجابة فيها على أ٪تاط ا١تيوؿ 
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دا ت اليت تفرضها أدكار ٥تتلفة سوعا ما فرضتها طبيعة القيم السائدة فيها، فأفراد اجملتمع يستجيبوف للمحد 
اجملتمع عليهم، فنجد أف ا١تيل االجتماعي احتل  ا١ترتبة األكىل يف كالية تلمساف،كسف  الشيء ٧تده يف كالية 

 سيدم بلعباس أما ٪تط ا١تيل السائد يف كالية مستغاًل ىو البحثي. 

تكوين شخصية الفرد كشخصية كٯتكن تفسَت ىذه االختبلفات يف التوج هات إىل أف القيم ٢تا الدكر األكرب يف 
اٞتماعة، كيعرب  عنها يف العلـو االجتماعية اٟتديثة على أهنا األطر ا١ترجعية اليت يلتـز هبا األفراد عندما يسلكوف 
د  منحى معُت كىي بذلك تعد  من أكثر الس مات تأثرا بالثقافة العامة، فنجد أف التباين يف القيم بُت األفرا

أك ٣تتمعات معينة، يعزل لبلختبلؼ الثقايف فيما بينها، فهناؾ ٚتاعات ترفع من  الذين يعيشوف يف طبقات
قيمة البحث العلمي بينما بعضها ٯتيل لؤلسشطة االجتماعية كأخرل للفنية )كائل ٤تمود 

(. كىوالسد يرل بأف اختيارات الفرد ٖتكمها التفاعبلت اليت تربط العوامل الوراثية مع 04،ص:2011عياد،
سسجتها عدة مؤشرات منها األسرة، تأثَت احمليط كغَتىا.فكلما دع مت ىذه العوامل، فستتكوف لدل البيئية 

 الفرد خصائص معينة يسًتجعها عند اٗتاذه لقرارات تربوية أك مهنية أك عند التعبَت عن أفكاره بشكل عاـ.

باختالف الجنس ميول واىتمامات التالميذ تختلف ة: والخامس ةالرابع فرضيةمناقشة نتائج ال-4
 الدراسي. والتخصص

لداللة الفركؽ بُت عينتُت مستقلتُت عند مستول داللة إحصائية  Tًب استخداـ اختبار  كلئلجابة عليهما
كًب التحقق من شرطي اعتدالية توزيع البياسات باستخداـ اختبار كو١تنجركؼ، كقد أك دت البياسات أهنا  0.05

نة مسحوبة من ٣تتمع تتبع التوزيع الطبيعي، كما كأشارت قيمة ليفُت إىل ٕتاس  تباين البياسات ا١تشتقة من عي
الدراسة. كما أكضحتو النتائج كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الذكور كاإلساث يف عدد معُت من أ٪تاط ا١تيوؿ 
دكف األخرل ستيجة الختبلؼ ا٠تصائص اليت ٘تيز كبل اٞتنسُت، فالذكر ٕتذبو أسشطة معينة أك مهن غَت ٤تببة 

يف ا١تيل الفٍت كاالجتماعي كىذا راجع عند األسثى كالعك  صحيح. فنجد بأف اإلساث ٘تيزكا عن الذكور 
المتبلؾ ا١ترأة للعاطفة القوية كقوة التعبَت عن ا١تشاعر كاألحاسي ،فالفنيوف ىم أشخاص ٕتذهبم ا١تشاعر 
كتساعدىم األحاسي  على ترٚتة ما بداخلهم يف ٣تاالت الفنوف ا١تتنوعة كالرسم كا١توسيقى كا١تسرح، كما ٧تد 

الناس كمشاركتهم ظركفهم. كستائج ىذه الدراسة تتقارب مع ما توصلت إليو دراسة لديهم ميل مستمر ١تساعدة 
Dina guglielmi كدراسةJoseph Johnston بأف اإلساث درجاهتم كاست مرتفعة يف ا١تيل الفٍت

كاالجتماعي.كما أكضحت النتائج أيضا كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت الذكور كاإلساث يف ا١تيل الواقعي 
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ٌب كالتقليدم لصاحل الذكور كىذا راجع إىل أف ما ٯتي ز ىذه الفئة قوة البدف فا١تيل الواقعي يتطلب من كا١تقاكال
٦تارسيو أف تكوف لديهم مهارات كقدرات ميكاسيكية كيدكية حىت يتمك نوا من مزاكلة األسشطة اليت تتطلبها ىذه 

لك، أيضا ميلهم لؤلسشطة التجارية كاالقتصادية البيئة كا١تيكاسيك، الصناعة ٔتختلف ٣تاالهتا، الفبلحة كغَت ذ
كالعمل ا١تؤسساٌب كإلدارة ا١تشاريع كلؤلعماؿ ا١تكتبية بصفة عامة، كوهنا تشك ل ٢تم عامل ربح كاستقرار 

 كضماف ١تستقبلهم.  

أما بالنسبة للفركؽ بُت تبلميذ ٗتصصي اٞتذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا كجذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية 
لداللة الفركؽ بُت التخصصُت باالعتماد على بعد ا١تهن  Tحيث توجهاهتم ٨تو ا١تهن ًب استخداـ اختبار من 

كقد كشفت النتائج مبلءمة كل ٗتصص لنمط ميل  0.05من مقياس ىوالسد، عند مستول داللة إحصائية 
 التخصصُت يف ا١تيل معُت ٔتا يتطلبو من خصائص يف القدرات، فقد ًب تسجيل فركؽ ذات داللة إحصائية بُت

البحثي لصاحل اٞتذع مشًتؾ علـو كتكنولوجيا كٯتكن إرجاع ىذه النتيجة إىل أف ٗتصص العلـو أىم مؤشرات 
القبوؿ فيو ىي أف ٯتتلك الفرد قدرات كمهارات عالية يف العلـو كالفيزياء كالرياضيات كاجملاؿ التقٍت كالتكنولوجي 

حثية، فمن بُت ا١تهن ا١تتوفرة يف ىذه البيئة الطبيب، عامل الفيزياء       كىو ما ٧تده من خصائص يف البيئة الب
أك الكيمياء، عامل رياضيات. كما ًب تسجيل فركؽ ذات داللة إحصائية بُت التخصصُت األديب كالعلمي يف 
 ٪تط ا١تيل الفٍت كاالجتماعي لصاحل ٗتصص اٞتذع مشًتؾ آداب كلغات أجنبية كٯتكن إرجاع ىذه النتيجة
للمتطلبات ا١تعرفية ٢تذا التخصص فهي غَت معقدة ال ٖتتاج لقدرات علمية تفوؽ مستول حل ا١تشكل عند 
األديب، فما يناظر ىذه البيئات من ٗتصصات ٧تده يف العلـو اإلسساسية كاالجتماعية كاألدب،كما مل تسجل 

ؿ ا١تهٍت الذم تتطلبو ىذه البيئات فركؽ بُت التخصصُت يف ا١تيل التقليدم كالواقعي كللمقاكالتية ألف اجملا
أصبح مفتوح لكل األفراد كال يتطلب شهادة يفرضها ٗتصص معُت، كىو ماسراه اآلف فمثبل طالب يف ٗتصص 
األدب كلكن توجهو ٥تتلف ألعماؿ التجارة أك لؤلعماؿ اٟترفية. كجاءت ىذه النتائج متفقة مع ستائج دراسة 

ة على أعلى سسبة ٢تا مثلها ٗتصص العلوـ تليها البيئة الواقعية كعلى صاحل ا٠تطيب فقد حظيت البيئة البحثي
حسب رأيو أف ىاتُت البيئتُت تتوافقاف مع طبيعة الدراسة بالتخصص العلمي،كجاءت الفركؽ لصاحل التخصص 

 األديب يف البيئة الفنية كاالجتماعية.

تجابة ١توقف معق د يتطلب عملية اختيار كما فاٗتاذ قرار ما أك الًتكيز عليو يف شيء من االىتماـ فيو، ىو اس
 يتطلب تنظيما معرفيا لعمليات عقلية ٥تتلفة، كيتوقف القرار على ٧تاح الفرد يف تناكؿ عمليات عقلية يتطلبها
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ا١توقف كعليو أف ٮتتار منها ما يساعده على االستجابة ١تثَتات ىذا ا١توقف )سهاـ بن 
 (.50،ص:2004أٛتيدة،

قوي( من خاللها -متوسط-يوجد ثالث مستويات معيارية )ضعيففرضية السادسة: المناقشة نتائج  -5
فالدرجة اليت ٭تصل عليها .يمكن تحديد موقع الفرد ضمن مجموعتو وذلك حسب درجة ميلو لنمط معين

يف اختبار ما  لي  ٢تا معٌت كيصعب تفسَتىا أك مقارستها مع درجات األفراد اآلخرين على االختبار  الفرد
سفسو مامل يتم إسنادىا لنظاـ مرجعي،كعليو تعد عملية اشتقاؽ ا١تعايَت من األىداؼ الرئيسية للدراسة اٟتالية 

لنهائية )سلماف كىي آخر خطوة يف عملية التقنُت حىت يتم إخراج االختبار يف صورتو ا
لتحديد موقع الفرد بالنسبة جملموعتو، كٖتديد الرتبة  ًب استخداـ الرتب ا١تئينية(. 22-02،ص:2016اٞتنايب،

ا١تئينية للفرد معناىا ٖتديد عدد األفراد الذين حصلوا على درجات أقل منو كالذين حصلوا على درجات أعلى 
يقابلو  50كا١تئيٍت  1كيقع الفرد األخَت عند ا١تئيٍت  100ئيٍت منو، ْتيث يقع الفرد األكؿ يف اجملموعة عند ا١ت

د العينة. كٔتوجب النتائج ا١تتحصل عليها ًب تسجيل أعلى درجات خاـ ) ( 32متوسط الدرجات ا٠تاـ ألفرا
ا٠تاـ كقد قابلتها الدرجة  99ك٧تدىم يف ا١تيل البحثي بعده يأٌب ا١تيل الواقعي برتبة مئينية  99كيقابلها ا١تئيٍت 

( كاحتل الرتبة األخَتة ا١تيل 26( ٍب االجتماعي كا١تقاكالٌب بدرجة خاـ قدرت ب )29( بعده التقليدم )30)
. كيف ضوء ستائج الرتب ا١تئينية ًب ٖتديد مستويات معيارية للحكم على مدل 29الفٍت بدرجة خاـ تساكم 

قوم( ْتيث يقع يف ا١تستول -وسطمت-امتبلؾ الفرد للصفة ا١تقاسة موزعة على ثبلث مستويات )ضعيف
 [سط ا١تئُت الذم يًتاكح بُتفأقل بينما ٯتثل ا١تستول ا١تتو  33.33الضعيف األفراد اٟتاصلُت على ا١تئُت 

كاعتمادا  ]99.99-66.67 [كيقع يف ا١تستول القوم األفراد اٟتاصلُت على ا١تئُت  ]33.34-66.66
ة امتبلكو للميل كٖتديد موقعو ضمن ٣تموعتو، كما ٯتكن على ىذه ا١تستويات يستطيع الفرد أف ٭تد د درج

للموج و الًتبوم أك ا١تهٍت االستعاسة هبا عند توجيو التبلميذ آخذين بعُت االعتبار مدل قوة ا١تيل حىت يستطيع 
 ٖتديد التخصص كالوظيفة ا١تناسبة لو.
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 الخاتمة:

سفسية ًب الكشف عنها سيكومًتيا كتتمتع بدرجة معقولة من الثقة يف استخدامها، أمر  إف توفَت مقايي 
ٖتتاجو العديد من ا١تؤسسات ٔتختلف ٣تاالهتا. كمقياس ىوالسد للميوؿ كاالىتمامات من ا١تقايي  اليت 

أسو  استخدمت على سطاؽ كاسع من الفئات، كعوٞتت بطرؽ ٥تتلفة يف عدة بيئات أجنبية أك عربية خاصة
يستخدـ يف ٣تايل التوجيو الًتبوم كا١تهٍت على حد سواء. كمن منطلق أف الفرد إذا أخطأ يف اختيار ٗتصصو 
لعدـ توفر معلومات كافية عن خصائصو النفسية ٔتا فيها ا١تيوؿ كالقدرات كالبيئة اليت تبلئم فعبل ىذه 

ًتتب عن ذلك ٦تارسات عكسية غَت توافقية ا٠تصائص كاليت ٔتوجبها يتحدد توجهو الًتبوم كمن ٍب ا١تهٍت فسي
ك٢تذا تسليط الضوء على مثل ىذه النماذج يف ٣تتمعنا أمر ضركرم كوسو يساعد على كمفهوـ الرضا كا١تتعة. 

لفرد ا يقًتح على، كما أف النموذج مناسبة تعريف األفراد بسمات شخصياهتم ككيفية ترٚتتها لفرض كظيفية
فإسو يبحث عن البيئة  ،النجاح يف البيئة الرئيسية اليت تتطابق مع خصائص شخصيتوبدائل فإذا مل ٭تقق عدة 
ىوالسد على أف الدقة يف اختيار  ٢تا كاليت من ا١تمكن أف ٭تقق فيها أكرب قدر من الكفاءة كالرضا.كيقر   ةالبديل

مة القرارات يكن فإف سبلكمهما  ،لوظيفة ىي إىل حد بعيد الدقة يف معرفة الذاتالفرد جملاؿ دراستو كمن ٍب ل
 كتكوف النقطة الرئيسية بينهم ىي الوصوؿ بالفرد ألعلى مستول من الكفاءة كأكرب ،ىي ٤تصلة لعدة عوامل

كعليو فإف عملية فحص ىذا النموذج ىي من أكلويات أم دراسة حىت يطمئن الباحث ٢تا من النجاح.  قدر
ذلك بالتحقق من خصائصو السيكومًتية )الصدؽ كالثبات( ك  يف اٗتاذ قرارات صائبة تتعلق بالفرد أك اٞتماعة

باعتبار ىتُت ا٠تاصيتُت تستخدماف أكثر للتدليل على صحة افًتاضات كمسلمات النظرية كمدل مطابقتها 
٠تصائص العينة كمدل الدقة يف إصدار استنتاجات أك كضع تفسَتات تتناسب كالواقع، كالعتماد أحكاـ تتميز 

ف قد استطعنا ألدٌل درجة أف سثبت سسبيا استقرار درجات األفراد حىت يتم اعتماد بقدر من الثقة كسكو 
ستائجهم كمحكات يف اٗتاذ قرار ما. كللكشف عن صدؽ ا١تقياس ًب استخداـ عدة طرؽ كأساليب إحصائية 

املي ًب اعتمادىا حسب تدرج مفهـو الصدؽ من منظوره التقليدم إىل اٟتديث كاف أ٫تها مقاربة التحليل الع
ليعطينا صورة كاضحة عن معامل النموذج بتجسيد التوكيدم للتحقق من صدؽ التكوين الفرضي  كالذم كجد 

شكلو على أرض الواقع كمن ٍب التأكد من صحة ٚتلة االفًتاضات كالعبلقات اليت ٭تتويها، كصحة 
عليها النموذج كاٟتكم فيما يعطي فرصة لعرض االفًتاضات اليت يقـو  االستنتاجات اليت ٩تلص إليها. كما أسو

إذا كاف فعبل يًتجم كيتطابق مع بياسات العينة، كإذا ٘تعنا يف شكلو أكثر ٧تده حقيقة ٭توم على ارتباطات 
متعددة ٔتا زاد من تعقيده، كىو ال يقبل كل ىذه التعديبلت اليت ًب اعتمادىا، فالتساؤؿ الذم سطرحو ىنا ىو 
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يف ك٭تتاج إلعادة النظر فيو رٔتا بإضافة عناصر أخرل، أك إذا أظهرت ىل يتم اٟتكم على النموذج بأسو ضع
النتائج سوء يف ا١تطابقة فهل سقوؿ بأف ىناؾ ضعف يف بناء النموذج أـ اجملتمع الذم طب ق عليو مل ٯتثلو بدرجة 

اللة كافية ليغطي كل معلوماتو، كلكن كجود مقياس هبذا الكم من ا١تعلومات ككجود مساحة مشًتكة من الد
بُت كل عواملو فحواىا أف أ٪تاط ا١تيوؿ ىذه بالرغم من اختبلؼ توجهاهتا الًتبوية كا١تهنية إال أسو ٭تكمها ارتباط 
إما قوم أك ضعيف كىي بذلك تتقاطع يف ا٠تصائص ألف بناء ىوالسد لنموذجو كاف على أساس أسو كلما 

نجد مثبل ا١تيل االجتماعي يشًتؾ يف ا٠تصائص تقاربت ا١تيوؿ على الشكل فإهنا تتقارب يف ا٠تصائص أكثر، ف
مع ا١تقاكالٌب ألف كبل٫تا يتطلب من ٦تارسيهما امتبلؾ مهارات التواصل االجتماعي كقدرة على ا١تفاكضة 
كاإلقناع. كعامة ٯتكن اعتبار ىذا ا١تقياس من أىم مقايي  ا١تيوؿ اليت ٯتكن اعتمادىا يف التعرؼ على ميوؿ 

بة لو ماداـ ًب الكشف عنو سيكومًتيا. ك٬تب اإلشارة إىل أف للثقافة كالقيم السائدة يف ٤تيط الفرد كالبيئة ا١تناس
كقد ًب اختبار ذلك على كل من كالية تلمساف كمستغاًل كسيدم بلعباس الفرد تأثَت كاضح على اختياراتو، 

ائدة يف كل ٣تتمع، فنجد أف كاختلف أفرادىا يف اىتماماهتم بدرجات متفاكتة سوعا ما فرضتها طبيعة القيم الس
فنمط ا١تيل السائد  ا١تيل االجتماعي احتل ا١ترتبة األكىل يف كالية تلمساف كسيدم بلعباس، أما يف كالية مستغاًل

فيها ىو البحثي، كذلك راجع للمكتسبات الوراثية كالبيئية ألفراد اجملتمع فبتفاعلهما معا يتكوف لدل الفرد أطر 
راد ٣تتمع ما يف توجهاهتم كالتعبَت عن أفكارىم بشكل عاـ.من جهة ثاسية عملية مرجعية يعتمد عليها أف

ا١تطابقة بُت ا١تيل كالقدرة تعترب من أساسيات التوجيو الًتبوم كا١تهٍت فا١تيل ٭تد د فقط ما ٭تب أف يفعلو الفرد 
ىناؾ تطابقا بُت ا١تيل كالقدرة، كال ٭تدد كيف يفعلو، فالفرد ذك ا١تيل الفٍت إذا عمل يف البيئة الفنية سقوؿ بأف 

كيتحقق النجاح عندما يزاكج بُت قدرتو يف ٖتقيق أعلى أداء كميلو اإل٬تايب ٨تو ذلك األداء.كٖتليل خصائص 
الفرد أمر ضركرم ٬تب أف يرك ز عليها يف عملية التوجيو حىت ٭تدد لكل فرد بركفيلو النفسي ا٠تاص بو ٬تمع 

كقيمو. فميوؿ الفرد ال تضمن لو النجاح ا١تطلق كلكن تتيح لو الفرصة لزيادة ىذا بُت قدراتو كميوؿ كاستعداداتو 
 النجاح. 
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 واالقتراحات: توصياتال
من الدراسة اٟتالية سقًتح بعض التوصيات ١تواصلة البحث يف ىذا اجملاؿ  يف ضوء النتائج ا١تتحصل عليها
 كلغرض تطويره كاالستفادة منو:

البحث يف تقدير ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس ا١تيوؿ كاالىتمامات ٞتوف ىوالسد باستخداـ ٪توذج راش -1
 كذلك لتحقيق أعلى درجة من ا١توضوعية كالدقة يف القياس. أحادم البارامًت 

مثبل إجراء ا١تزيد من الدراسات باستخداـ مقياس ا١تيوؿ ٞتوف ىوالسد على عينات أخرل كطبلب اٞتامعة -2
أك عم اؿ ا١تؤسسات باختبلؼ ٣تاالهتا لبحث افًتاض التطابق بُت التوجهات الًتبوية أك ا١تهنية مع أ٪تاط ا١تيوؿ 
كالبيئات ا١تقابلة ٢تا ٔتا تتطلبو من خصائص يف الشخصية،ألف اإلبداع كالنجاح يتحققاف عندما يتواجد الفرد 

 ا١تتعة يف ٦تارستها. يف بيئة تتطابق مع خصائص شخصيتو كبالتايل ٖتقق لو

التحقق من قدرة ٪توذج ا١تيوؿ ٢توالسد يف التنبؤ بصحة النتائج ا١تتحصل عليها كذلك بتتبع مسار الفرد  -3
 التعليمي كا١تهٍت.

إجراء دراسات بإمكاهنا تدعيم القوة التفسَتية للنموذج بتضمُت فكرة منظومة القيم ا١تختلفة كمطالب  -4
 الوالدية كٝتات الفرد كالذكاء كاالستعدادات كمتطلبات العمل كغَتىا. اجملتمع كأساليب التنشئة

أف يتم إدماج ىذا ا١تقياس ضمن ا١تقايي  ا١تعتمدة يف مؤسسات الًتبية كالتعليم اٞتزائرية عند توجيو  -5
بيئات  أف ىذا النموذج ٭توم على ست رالتبلميذ للشعب الدراسية ا١تختلفةكيف مراكز التكوين ا١تهٍت ، باعتبا

كما أسو يقدـ ٣تموعة كبَتة من االقًتاحات ا١تتعلقة هبذه البيئات   ٥تتلفة تغطي ٥تتلف التخصصات ا١تتاحة ٢تم،
 .يف شكل مهن ككلها ٘تارس يف اٞتزائر
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العبلقة بُت السمات الشخصية كا١تيوؿ ا١تهنية لدل عينة من طلبة التعليم الثاسوم. (.2014إٯتاف عز.).18
 ،دمشق،سوريا.06العدد . 36،اجمللد٣تلة جامعة تشرين للبحوث كالدراسات العلمية 

 دار الكتاب اٟتديث.(.قياس الشخصية.القاىرة:2000بدر ٤تمد األسصارم.).19

ماف،األردف: مؤسسة ع.01ط.ا١تهٍت بُت النظرية كالتطبيق علم النف (.2001بديع ٤تمود القاسم.).20
 الوراؽ للنشر كالتوزيع.

الدكلية لبلستثمارات .القاىرة،مصر:الدار 01.طمبادئ القياس النفسي(.2008بركات ٛتزة حسن.).21
 الثقافية.

 . باتنة،اٞتزائر: منشورات اٟترب.02ط .القياس النفسي كتصميم أدكاتو(.2007بشَت معمرية.).22

التحليل العاملي التأكيدم)بناء كسائل القياس كالتحقق من النظريات (.2013بوقريري  فريد.).23
مكتبة الرشاد للطباعة كالنشر .اٞتزائر:01.طا١تفسرة(،ا١تلتقى الوطٍت األكؿ حوؿ إشكالية القياس يف علم النف 

 كالتوزيع.

األردف،عماف: دار كنوز .01.طالًتبومالقياس النفسي كالتقوَل (.2011جعفر عبد كاظم ا١تياحي.).24
 ا١تعرفة العلمية للنشر كالتوزيع.
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دار .عماف،األردف:02ط.التوجيو ا١تهٍت كسظرياتو(2014زة.)جودت عزت عبد ا٢تادم،سعيد حسٍت الع.25
 الثقافة للنشر كالتوزيع.

على عينة من  إستخراج ا٠تصائص السيكومًتية ١تقياس معايَت جودة ا١تعلم(.2014حساٍل إٝتاعيل.).26
ا١تعلمُت بوالية الوادم،مذكرة ماجستَت غَت منشورة ٗتصص القياس يف علم النف  كعلـو الًتبية. 

 البليدة،اٞتزائر.

التوجيو كاإلرشاد ا١تدرسي كا١تهٍت من منظور إصبلحيات (.2011حناش فضيلة،٤تمد بن ٭تِت زكريا.).27
 الًتبية اٞتديدة. اٞتزائر.

معايَت شركط ا١توضوعية كالصدؽ كالثبات يف البحث الكيفي (.2003ر.)خالد أٛتد مصطفى حج.28
 ،الكويت.02العدد .15اجمللد الًتبوية كاإلجتماعية كاإلسساسية،)دراسة سظرية(. ٣تلة جامعة أـ القرل للعلـو 

األردف: .عماف،01كالتطبيقية.طالًتبية ا١تهنية بُت التوجهات النظرية (.2011خالد ٤تمد أبو شعَتة.).29
 مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع.

 ا١ترجع يف التوجيو ا١تدرسي كا١تهٍت. اٞتزائر: ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية.(.2014خد٬تة بن فلي .).30

(.الصبلبة النفسية لدل األمهات العامبلت بقطاع 2015.خَتة شويطر.سادية  يوب مصطفى الزقام.).31
 ية كصفية(. دراسات سفسية كتربوية.اٞتزائر.التعليم بوىراف )دراسة سيكومًت 

٣تلة العلوـ التحصيلية )ا٠تاصية أـ ا١تشكل(. مفهـو الصدؽ يف اإلختبارات(.2014ربيعة جعفور.).32
 .كرقلة : جامعة قاصدم مرباحاٞتزائر. 16العدد .اإلسساسية كاإلجتماعية

لتخصص اٞتامعي كفقا ١تعايَت كمقايي  سظاـ الكًتكٍل يساعد الطالب يف اختيار ا(.2015زياد شاكر.).33
 . أبو ظيب.34معتمدة دكليا،مؤ٘تر رقم 

دار ا١تسَتة للنشر .عماف،األردف:01.طمبادئ التوجيو كاإٍلشاد النفسي(.2007سامي ٤تمد ملحم.).34
 كالتوزيع.

عدد مدل اختبلؼ ا٠تصائص السيكومًتية ألداة القياس يف ضوء تغاير (.2003سعيد حسن الغامدم.).35
بدائل اإلستجابة كا١ترحلة الدراسية،رسالة ماجستَت غَت منشورة يف علم النف  ٗتصص إختبارات كمقايي . 

 ا١تملكة العربية السعودية.
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رات يف الدرجات كا١تستويات ا١تعيارية.جامعة الكوفة: كلية الًتبية البدسية ض٤تا(.2016سلماف اٞتنايب.).36
 كعلـو الرياضة.

فاعلية برسامج إرشادم مهٍت ٤توسب على النضج ا١تهٍت لدل طلبات (.2014ايسة.)ٚتيل النو .ٝتيا 37
 ،األردف.11العدد .03اجمللد .الصف العاشر األساسي يف ا١تزار اٞتنويب. اجمللة الدكلية الًتبوية ا١تتخصصة

ٍت كوين ا١تهاألساليب ا١تعرفية كعبلقتها با١تيوؿ ا١تهنية لدل مًتبصي مؤسسات الت(.2011ٝتَتة ميسوف.).38
 ،رسالة دكتوراه غَت منشورة يف علم النف  الًتبوم.قسنطينة،اٞتزائر.)دراسة ميداسية ٔتدينة كرقلة(

)دراسة ميداسية على طبلب ا١تدرسية كا١تهنية ٔتشركع اٟتياةعبلقة اإلختيارات (.2004سهاـ بن أٛتيدة.).39
 يف علم النف  العمل كالتنظيم. اٞتزائر.اٞتامعة كطبلب التكوين ا١تهٍت(،رسالة ماجستَت غَت منشورة 

عماف: دار ديبوسو .01طأس  بناء االختبارات كا١تقايي  النفسية كالًتبوية (2007شاكر ٣تيد.).سوسن 40
 للطباعة كالنشر كالتوزيع.

فعالية برسامج ٍإرشادم ٚتعي يستنداف لنظرييت ىوالسد كسوبر يف ٖتسُت (.2011سيف بن سامل العزيزم.).41
إٗتاذ القرار ا١تهٍت لطبلب التعليم األساسي،رسالة ماجستَت غَت منشورة يف اإلرشاد النفسي. جامعة  مستول
 سزكل.

طرائق البحث يف العلوـ اإلجتماعية (.2004).ليلى الطويلتر: شافا فراسكفورت،دافيد ساشيمياز..42
 سوريا،دمشق: تربا للنشر كالتوزيع..01ط

٣تلة إٖتاد بدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة.هنية لطبلب ا١ترحلة الثاسوية ا١تيوؿ ا١ت(.2005يب.)صاحل ا٠تط.43
 .01العدد .03.اجمللد ،اٞتامعات العربية للًتبية كعلم النف 

 مكتبة األ٧تلو ا١تصرية..القاىرة:06.طالقياس النفسي(.2007صفوت فرج.).44

كالنفسي أساسياتو كتطبيقاتو كتوجهاتو القياس كالتقوَل الًتبوم (.2000)صبلح الدين ٤تمود عبلـ..45
 القاىرة: دار الفكر العريب..01.طا١تعاصرة

ٖتليل بياسات البحوث النفسية كالًتبوية كاإلجتماعية. القاىرة: دار (.2000صبلح الدين ٤تمود عبلـ.).46
 الفكر العريب.
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عماف:  .األردف،01اٟتديثة.ط علم النف  اإلرشادم سظرياتو كأساليبو(.2005صبلح حسن الداىرم.).47
 دار كائل للنشر كالتوزيع.

ٔتديرية تربية ا٠تليل يف أ٪تاط الذكاءات ا١تتعددة لدل طلبة ا١ترحلة الثاسوية (.2013عادؿ عطية رياف.).48
 ،فلسطُت.01العدد .17.اجمللد ،٣تلة جامعة اأٌلقصىفلسطُت.

.األردف،عماف:دار 01.طspss(.مقدمة يف اإلحصاء كتطبيقات 2013.عايد كرَل عبد عوف الكناٍل.)49
 اليازكرم العلمية.

 اٞتامعية. دار ا١تعرفةبُت النظريةكالتطبيق.االسكندرية:القياس النفسي (.1998عباس ٤تمود عوض.).50

ا١تيوؿ ١تمارسة األسشطة البدسية كالرياضية  تطوير ا١تناىج الًتبوية كعبلقتها بدافعية(.2008عباش أيوب.).51
لدل تبلميذ الطور الثالث من التعليم الثاسوم )دراسة ميداسية بثاسويات اٞتزائر العاصمة(،رسالة ماجستَت غَت 

 منشورة يف منهجية كسظرية الًتبية البدسية كالرياضية. اٞتزائر.

بيقات يف العلـو اإلجتماعية باستخداـ التحليل العاملي تط(.2011عبد اٟتميد ٤تمد العباسي.).52
Spss.القاىرة: معهد الدراسات كالبحوث اإلحصائية. 

اإلٕتاىات اٟتديثة يف القياس النفسي كالتقوَل (.٤2009تمد علي،طارؽ عبد الرؤكؼ عامر.) عبد اٟتميد.53
 . القاىرة: مؤسسة طيبة للنشر كالتوزيع.01.طالًتبوم

دار الفكر العريب للطباعة .بَتكت،لبناف:01.طعلم النف  الصناعي(.2003عبد الرٛتن العيسوم.).54
 كالنشر كالتوزيع.

 منشأة ا١تعارؼ.ي  النفسية كالعقلية.اإلسكندرية:اإلختبارات كا١تقاي(.2003عبد الرٛتن العيسوم.).55

 علم النف  كاإلستاج. اإلسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية.(.2003عبد الرٛتن العيسوم.).56

دار الفكر العريب للطباعة كالنشر .بَتكت،لبناف:01.طفن القياس النفسي(.2005عبد الرٛتن العيسوم.).57
 كالتوزيع.

 قاموس مصطلحات علم النف . اٞتزائر: دار الرسالة.عبد الرٛتن الوايف..58
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لطبلب ا١ترحلة درجة إسهاـ اإلدارة ا١تدرسية يف التوجيو ا١تهٍت (.2014عبد الرٛتن بن سعيد ا١تسعودم.).59
الثاسويةيف مدينة مكة ا١تكرمة من كجهة سظر ا١تديرين كا١ترشدين الطبلبيُت،رسالة ماجستَت غَت منشورة يف اإلدارة 

 الًتبوية كالتخطيط. ا١تملكة العربية السعودية.

أصوؿ علم النف  ا١تهٍت كالصناعي كالتنظيمي كتطبيقاتو. (.2003عبد الفتاح ٤تمد دكيدار.).60
 درية: دار ا١تعرفة اٞتامعية للطبع كالنشر كالتوزيع.اإلسكن

دار اليازكرم العلمية .01ط.القياس كالتقوَل يف علم النف  رؤية جديدة(.1997عبد القادر كراجة.).61
 للنشر كالتوزيع.

عماف: . 01كالتطبيق.ط اإلرشاد ا١تدرسي بُت النظرية(.2007اللطيف دبور،عبد اٟتكيم الصايف.) عبد.62
 فكر.دار ال

 يف الذكاء االسساٍل كقياسو.القاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.(.1994عبد اهلل سليماف إبراىيم.).63

عبلقة صدؽ احملكمُت با١تفهوـ اإلحصائي لصدؽ البنود. دراسات (.1993عبد اهلل علي القاطعي.).64
 جامعة ا١تلك سعود..01العدد .03النفسية ، اجمللد 

الذات ا١تهنية للمرشدين النفسيُت يف العمل اإلرشادم الًتبوم بقطاع (.2011عبَت فتحي الشرفا.).65
 غزة،رسالة ماجستَت غَت منشورة يف علم النف . غزة،فلسطُت.

األردف،عماف: دار الراية .01.طاإٍلشاد كالتوجيو ا١تهٍت بُت النظرية كالتطبيق(.2014عثماف فريد رشدم.).66
 للنشر كالتوزيع.

دار ا١تسَتة .عماف،األردف:01ط.علم النف  ا١تعريف النظرية كالتطبيق(.2004ـ.)عدساف يوسف العتو .67
 للنشر كالتوزيع.

عماف: دار صفاء .01ت.ط١تهٍت للمدارس كا١تراكز كاٞتامعااإٍلشاد ا(.2011عطا اهلل ا٠تالدم كآخركف.).68
 للنشر كالتوزيع.

للمفردات على ثبات كصدؽ درجات إختبار أثر بعض طرؽ تقدير الدرجات (.2009عفاؼ اللحياٍل.).69
ٖتصيلي يف الرياضيات ذم اإلختيار من متعدد لدل طالبات الصف األكؿ الثاسوم ٔتكة ا١تكرمة،رسالة 

 ماجستَت غَت منشورة يف علم النف  ٗتصص قياس كتقوَل. ا١تملكة العربية السعودية.
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رسالة  الوالدية، كعبلقتو بأساليب ا١تعاملة التوجيو ا١تدرسي كاٞتامعي كالتحصيل(.2005عمار زغينة.).70
. قسنطينة،اٞتزائر.  دكتوراه يف العلـو

 الكويت: دار الفكر للنشر كالتوزيع..01ط.علم النف  الصناعي كالتنظيمي(.2016عويد ا٢تذاؿ.).71

بلسيكية الدرجة اٟتقيقية ا١تقدرة باستخداـ سظرية السمات الكامنة كالنظرية الك(.2004.)غادة خالد عيد.72
العدد ، 06اجمللدكاإلجتماعية كاإلسساسية،)دراسة سيكومًتية(. ٣تلة جامعة أـ القرل للعلوـ الًتبوية 

 ،الكويت.02

)أس  سظرية كتطبيقية(.  سيكولوجية الفركؽ الفردية كالقدرات العقلية(.2006فاركؽ السيد عثماف.).73
 دار األمُت للطبع كالنشر كالتوزيع.القاىرة:

دار ا١تعارؼ للنشر .القاىرة:06ط.علم النف  الصناعي كالتنظيمي(.1988د القادر طو.)فرج عب.74
 كالتوزيع.

. 04ط.قراءات يف علم النف  الصناعي كالتنظيمي يف الوطن العريب(.1994فرج عبد القادر طو.).75
 القاىرة: دار ا١تعارؼ.

القاىرة: دار غريب للطباعة .02ط .موسوعة علم النف  كالتحليل النفسي(.2003فرج عبد القادر طو.).76
 كالنشر كالتوزيع.

تأثَت كسائل اإلعبلـ يف توجيو اإلختيار ا١تهٍت لطالبات اٞتامعة )طالبات (.2010فضة عباسي بصلي.).77
العدد  26اجمللد عنابة،اٞتزائر(.٣تلة جامعة دمشق،السمعي البصرم بقسم علوـ اإلعبلـ كاإلتصاؿ ّتامعة 

03. 

ا١تيوؿ البحثية لدل طلبة ا١تركز الوطٍت للمتميزين )دراسة ميداسية باستخداـ قائمة (.2014فهد حاًب.).78
العدد .36اجمللد .تشرين للبحوث كالدراسات العلمية سًتكسج للميوؿ ا١تهنية يف ٤تافظة البلذقية(. ٣تلة جامعة

 دمشق،سوريا..04

دار الفكر العريب .بَتكت،لبناف:01.طكإجراءاهتااالختبارات النفسية تقنياهتا (.1996فيصل عباس.).79
 للطباعة كالنشر.
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اإلٕتاىات كا١تيوؿ يف الًتبية.القاىرة: دار (.1993.)صبحي عبد اللطيف ا١تعركؼ كآخركف.تر:ؾ.ـ إيفاسز.80
 عامل ا١تعرفة للنشر كالتوزيع.

دار صفاء .عماف:01ط.سيمبادئ التوجيو كاإلرشاد النف.(1999ملة الفرخ شعباف،عبد اٞتابر تيم.)كا.81
 للنشر كالتوزيع.

ط .مدخل إىل سظرية القياس التقليدية كا١تعاصرة (.2009.)زينات يوسف دعنا.تر:ليندا كركور،ٚت  اٞتينا.82
 عماف،األردف: دار الفكر للنشر كالتوزيع. .01

 ركؽ.دار الش.القاىرة:02.طوا١تقايي (.اإلختبارات1988.)سعد عبد الرٛتن.تر:ليوسا تايلر.83

علم النف  ا١تعملي كالذكاء كالقدرات العقلية. (.2008أٛتد النياؿ،عبد الفتاح دكيدار.) مايسة.84
 اإلسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية.

 (. مقدمة يف اإلرشاد النفسي. القاىرة: مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.2006)٤تمد إبراىيم عيد..85

مًتية ألدكات القياس يف البحوث النفسية كالًتبوية ا٠تصائص السيكو (.٤2006تمد أبو ىاشم حسن.).86
 . جامعة ا١تلك سعود.spssباستخداـ 

سظريات اإلرشاد ا١تهٍت )كرقة عمل ٥تتصرة مقدمة يف دكرة اإٍلشاد (.٤2010تمد بن عبيد الصعب.).87
 ا١تهٍت(. ا١تملكة العربية السعودية.

دار الثقافة للنشر .عماف،األردف:01.طكاالختباراتالقياس النفسي (.٤2011تمد جاسم العبيدم.).88
 كالتوزيع.

ا١تيوؿ ا١تهنية كعبلقتها بالتصور للمستقبل لدل طبلب التعليم (.٤2012تمد شعباف حسن اٞتندم.).89
 الثاسوم الفٍت كالعاـ )دراسة سيكومًتية إكلينيكية(،رسالة ماجستَت غَت منشورة يف اإٍلشاد النفسي. القاىرة.

اإلمارات العربية ا١تتحدة: .01.طعلم النف  الًتبوم كتطبيقاتو(.1997عبد اهلل البيلي كآخركف.)٤تمد .90
 مكتبة الفبلح للنشر كالتوزيع.

أ٪تاط الشخصية كعبلقتها با١تيوؿ ا١تهنية لدل طلبة ا١ترحلة (.2014د مقداد،كامل عبد اهلل عبد اهلل.)٤تم.91
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 مقياس الميول واالىتمامات لجون ىوالند.

(Self – Directed Search )البحث الموجو ذاتيا   

 1994طبعة  Rالشكل 

 

 عزيزم الطالب :

 اآلف كأست على أبواب التخرج من الثاسوية، ال بد أف تعطي لنفسك الوقت الكايف للتفكَت يف السؤاؿ التايل :

 أ / ماىو التخصص اٞتامعي الذم يناسبٍت؟  

 ب /ما ىي ا١تهنة اليت تناسبٍت؟

 ك١تعرفة اإلجابة، عليك إتباع خطوات التخطيط ا١تهٍت التالية :

 *تعرؼ أكثر على شخصيتك، ميولك، قدراتك، مهاراتك.

 *تعرؼ أكثر على ٥تتلف ا١تهن اليت ٭تتاجها سوؽ العمل.

يف اكتشاؼ ٗتصصك الدراسي  قياسألف القرار يف النهاية يعود إليك أست كحدؾ فقد يساعدؾ ىذا ا١تك 
 كمهنتك ا١تستقبلية.

 

 االسم كاللقب :

  ذكر                أسثى                                                              اٞتن  :

 السن :

 التخصص :

 ا١تؤسسة :
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 ( يف ا٠تاسة ا١تناسبة ٢تا.xضع عبلمة)األنشطة:-1
 األبعاد الفقرات أرغب أرغب ال
  تركيب األجهزة الكهربائية                    -  

 
 الواقعي

 إصبلح السيارات.                                   -  
 تركيب قطع ميكاسيكية                            -  
 صنع ٣تسمات من ا٠تشب                -  
 الصناعي"  أخذ دكرة تكوينية يف التعليم التقٍت "مثل الرسم-  

 أخذ دكرة تكوينية يف الصناعة ا١تيكاسيكية.    -  
 أخذ دكرة تكوينية يف أعماؿ النجارة.         -  
 أخذ دكرة تكوينية يف ميكاسيك السيارات.     -  
 .العمل مع ميكاسيكي أك حريف-  
 .العمل ٔتؤسسة صناعية-  
 .صناعية آالت تركيب أك إصبلح-  
 مجموع اإلجابات بأرغب  
  قراءة كتب أك ٣تبلت علمية.                   -  

 
 البحثي

 العمل يف مكتب للبحث العلمي أك ٥تترب ْتث.-  
 .ٕتريبية القياـ بدراسة علمية-  
 العمل مع ٥تتصُت يف الكيمياء.-  
 تطبيق قواسُت رياضية ٟتل مسائل علمية.    -  
 .أخذ دكرة تكوينية يف الفيزياء-  
 أخذ دكرة تكوينية يف الرياضيات.            -  
 أخذ دكرة تكوينية يف علم األحياء.             -  
 دراسة مشكبلت فكرية أك تقنية .               -  
 مجموع اإلجابات بأرغب  
  الرسم أك التلوين.                                  -  

 
 الفني

 تصميم أثاث أك ثياب أك ملصقات.    -  
 ضمن فرقة أك ٣تموعة موسيقية. كمغٍت األداء  -  
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 العزؼ على آلة موسيقية.                      -  
 كتابة ركايات أك مسرحيات.-  
 أخذ دكرة تكوينية يف الفن التشكيلي.           -  
 تأليف أك تركيب مقطوعات موسيقية ٥تتلفة.  -  
 العمل مع موسيقي أك كاتب.                     -  
 .      (أدبية أك موسيقيةفنية )قراءة مواضيع -  
 مجموع اإلجابات بأرغب  
  .مستشارين تربويُت أك معاٞتُت سفسيُتمع مقابلة إجراء -  

 
 االجتماعي

 يف علم االجتماع.   اضيعقراءة كتب أك مو -  
 العمل يف ٚتعية خَتية.                         -  
 حل مشاكلهم.          مساعدة اآلخرين على-  
 ٨تراؼ الشباب.       الالقياـ بدراسة  -  
 قراءة كتب كمواضيع يف علم النف .       -  
 أخذ دكرة تكوينية يف طرؽ التعامل مع الناس.-  
 اإلشراؼ على أسشطة للمرضى العقليُت-  
 بالركضة.تدري  ال-  
 مجموع اإلجابات بأرغب  
  تعلم خطط النجاح يف إدارة األعماؿ.           -  

 
 مقاوالتيال

 إدارة أعمايل ا٠تاصة.                          -  
 .           ا٠تاصة ٔتجاالت التسيَت كاالقتصادؤ٘ترات ا١تحضور -  
 .             كمسَت  ١تؤسسة ماالعمل  -  
م ا١تؤسسات. إجراء مقابلة مع  -    رجاؿ أعماؿ كمسَت 
 قيادة ٣تموعة يف إ٧تاز أعماؿ معينة.        -  
 ا١تشاركة يف ٛتلة استخابية أك سياسية.        -  
 .ت تتعلق ٔتجاؿ األعماؿقراءة موضوعات ك٣تبل  -  
 مجموع اإلجابات بأرغب  
  تعبئة استمارات إدارية.                  -  
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  القياـ باألعماؿ اٟتسابية أك حفظ الدفاتر.       -  
 ا١تكتبية.                    االلكًتكسية األجهزة  استخداـ-   التقليدي

 ككثائق متنوعة.االحتفاظ بسجبلت -  
 كضع سظاـ ٟتفظ السجبلت.              -  
 أخذ دكرة تكوينية يف احملاسبة.-  
 .    اإلعبلـ اآليلأخذ دكرة تكوينية يف -  
 فحص ا١تنتجات أك اٟتسابات.            -  
 ٖتديث السجبلت أك ا١تلفات.            -  
 العمل ٔتكتب.                               -  
 مجموع اإلجابات بأرغب  

 
 .ذا رأيت أف العبارة توافق قدراتك:جاكب بنعم أك ال إ الكفاءات -2

 ال نعم الفقرات. األبعاد
 
 

 الواقعي

   أستطيع عمل ٥تطط رسم.                               -
   أستطيع استبداؿ زيت أك إطار السيارة.                 -
   كينة ا٠تياطة.         ا أك م كهربائية مثبل ا١تثقابأستطيع تشغيل أجهزة  -

   . أك إصبلحو أستطيع إعادة تركيب األثاث-
   أستطيع القياـ باإلصبلحات الكهربائية البسيطة.       -
   أستطيع استعماؿ العديد من أدكات النجارة.         -
   أستطيع القياـ بأعماؿ اٟتدادة البسيطة.               -
   أستطيع طبلء حجرات منزؿ أك شقة.                   -
   أستطيع تشييد أبنية خشبية بسيطة.                    -

   مجموع اإلجابات بنعم
 
 
 

 البحثي

   أستطيع القياـ بتجربة ما أك مسح علمي ميداٍل.   -
   أستطيع استخداـ اٞترب ٟتل مسائل رياضية-
   أستطيع فهم اٞتزيئات ا١تكوسة لعنصر مشع.           -
   اٟتاسوب لدراسة مسألة علمية.   برامج أستطيع استعماؿ -
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   أستطيع تفسَت جدكؿ البياسات اإلحصائية.            -
   أستطيع شرح كظيفة خبليا الدـ.               -
   أستطيع تفسَت معادلة كيميائية بسيطة.                 -
   أفهم سبب عدـ سقوط األقمار الصناعية على األرض. -
   أستطيع كتابة تقرير علمي.                                 -
   أستطيع فهم دكر العامل الوراثي يف تكوين الشخصية.-

   مجموع اإلجابات بنعم
 
 

 الفني

   أستطيع العزؼ على آلة موسيقية.                    -
   أستطيع ا١تشاركة يف غناء ثنائي أك ٚتاعي.         -
   أستطيع التمثيل يف مسرحية.                       -
   أستطيع القياـ بقراءة تفسَتية لسيناريو.               -
   .         كالتلوينأستطيع القياـ بالرسم -
   أستطيع القياـ بتأليف مقطوعات موسيقية.-
   أستطيع تصميم ثياب، ملصقات أك أثاث.           -
   أستطيع أف أكتب قصصا أك شعرا بصورة جيدة.    -
   أستطيع أخذ صور جذابة.                              -

   مجموع اإلجابات بنعم 
 

 االجتماعي
   .لتحدث إىل كل الناسأجد سهولة يف ا-
   أسا بارع يف تفسَت األشياء لآلخرين.                  -
   .مور اٞتَتافأل العمل كمسَت  أستطيع -
   .أستطيع بسهولة التعامل مع األطفاؿ-
   أستطيع بسهولة التعامل مع ذكم االحتياجات ا٠تاصة. -
   الذين يعاسوف من مشكبلت أسا بارع يف مساعدة الناس-
   أ٘تتع بفهم جيد للعبلقات االجتماعية.                  -
   أسا بارع يف تدري  اآلخرين.-
   أسا بارع يف هتدئة الناس.                            -

   مجموع اإلجابات بنعم
   أعرؼ كيف أكوف قائدا ساجحا.        - 
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   أستطيع إدارة ٛتلة مبيعات.                        - مقاوالتيال
   أستطيع تنظيم عمل اآلخرين.-
   أسا مفاكض جيد.               -
   أ٘تتع ٔتهارات ٗتطيط جيدة.-
   لدم بعض مهارات القيادة.    -

   مجموع اإلجابات بنعم
 

 التقليدي
   أستطيع حفظ كترتيب ا١تراسبلت كاألكراؽ.     -
   أستطيع استخداـ األجهزة االلكًتكسية.                -
   أستطيع اعتماد برسامج بسيط ١تعاٞتة البياسات.    -
   أستطيع التقيد بالنظاـ الداخلي للمؤسسة اليت أستمي ٢تا.-
   أستطيع إدخاؿ البياسات يف اٟتاسوب.                     -
   أستطيع كتابة تقارير خاصة بالعمل.                   -
   أستطيع القياـ ببعض األعماؿ ا١تكتبية الركتينية.      -
   أسا إسساف منظم كمرتب.                         -

   مجموع اإلجابات بنعم
 

 ( يف ا٠تاسة ا١تناسبة ٢تا.xبوضع عبلمة) ،قم باختيار ا١تهن اليت ترل أهنا تثَت اىتمامك أك رغبتكالمهن:-3

 R الواقعي  سعم ال I البحثي  سعم ال
 ميكاسيكي طائرات-   عامل أحياء-  

 ميكاسيكي سيارات-   عامل فلك-  

 ٧تار-   تقٍت ٥تترب طيب -  

 ثقيلة سائق شاحنة-   عامل كراثة-  

 سظافةعامل -   صيديل-  

 مفتش بناء-   ثاْتأعامل -  

 اتصاالت مهندس-   باحث علمي-  
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 مهندس سيارات-   جيولوجي-  

 مصنع أجهزة الكًتكسية-   عامل سبات-  

 كهرباء تقٍت-   موظف يف مكتب للبحث العلمي-  

 مزارع-   فيزياء عامل-  

 طائرة قائد-   باحث علـو اجتماعية-  

 تقٍت الكًتكسيات-   ٤تلل بيئي-  

 ادحد  -     

 مجموع اإلجابات بنعم   مجموع اإلجابات بنعم  

 A الفني  سعم ال Sاالجتماعي  سعم ال

 موسيقي-   مستشار توجيو-  

 ركائي-   عامل اجتماع-  

 ٦تثل/٦تثلة-   يف الثاسوية أستاذ-  

  
مشرؼ على قسم التأمينات -

 الصحية
  

 موزع موسيقي-

 صحفي-   أرطفوٍل-  

 فناف تشكيلي-   أخصائي سفساٍل-  

 ٨تات-   مرشد سياحي.-  

 مجموع اإلجابات بنعم   ٦ترض-  

 .مسؤكؿ عن سادم رياضي-  
 

 مجموع اإلجابات بنعم  

 
 E مقاوالتيال سعم ال C التقليدي  سعم ال

 موظف بقسم ا١تشًتيات-   أمُت دفاتر-  
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 مندكب إعبلسات-   ٤تاسب قاسوٍل عمومي-  

 مندكب مصنع-   مراقب مايل بالبنك-  

 مدير فرع التسويق-   صراؼ ببنك-  

 احتفاالت منظم-   خبَت ضرائب-  

 ككيل عقارات-   مفتش تأمينات  -  

 مدير ٥تازف-   تقٍت حاسوب -  

 مدير قسم ا١تبيعات-   ٤تلل مايل-  

 موظف عبلقات عامة-   مقدر مشًتيات-  

 مدير ٤تطة تلفزيوسية-   موظف يف مكتب-  

 صاحب أعماؿ ٕتارية صغَتة-   موظف يف بنك-  

 قاضي-   موظف مراجعة مالية-  

 مدير مطار-   مجموع اإلجابات بنعم-  

 مجموع اإلجابات بنعم-     

 :إجابتك تصح حكيف 

 ا١تهن( يف ا٠تاسة ا١توافقة ٢تا.  الكفاءات، من )األسشطة،سجل عدد اإلجابات بنعم أك أرغب لكل ٣تموعة 

*األسشطة   :

 

 *الكفاءات

 

 

 *ا١تهن

 

R I A S E C 

      

R I A S E C 

      

R I A S E C 
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 قم ّتمع الدرجات ا٠تاصة بكل رمز كتسجيلها يف ا١تكاف ا١تخصص ٢تا.:إجمالي النقط

R I A S E C 

      

ثبلثة حركؼ ٖتصلت عليها بالًتتيب كا١توافقة لؤلرقاـ من األكرب إىل األصغر لكي تتعرؼ على *سجل أعلى 
 إذا ٘تاثل رمزاف سجل كبل٫تا داخل سف  ا٠تاسة.رمز ىوالسد ا٠تاص بك.

 الرمز الثالث         الرمز الثاٍل         الرمز األكؿرمز ىوالند  :

من ا١تهن ٖتدد للفرد البيئة ا١تهنية ا١تناسبة اليت تتطابق مع  *لكل رمز كصف خاص بو كيتوفر على ٣تموعة
 ٝتات شخصيتو كتوافق ميولو كاىتماماتو.

 .االحتماالت المهنية يقابلها أول رمز من رموز ىوالند

 RIALISTIC الواقعي

طباخ كجبات سريعة/طباخ يف مطعم/طباخ يف 
 .مؤسسة

 عامل ٔتصنع للمعدات الزراعية

 عامل ٔتعمل لتجليد الكتب .١تعدات التربيد كالتجميدعامل ٔتصنع 

 قائد طائرة/ مساعد قائد طائرة ضابط ٔتركز إعادة التأىيل

 مهندس طَتاف/ مفتش طَتاف .عامل ٔتقهى أك كافتَتيا

 مفتش زراعي/ تقٍت معدات زراعية          ساعي بريد 

 تقٍت معدات السمعي البصرم تقٍت يف ٥تترب لؤلسناف

 سائق سيارة إسعاؼ عامل ٔتحطة للنفط كالغاز

 مريب حيواسات/ مدرب حيواسات عامل على آلة للحفر

 مصلح ىياكل السيارات عامل بقسم ا١تبيعات

 مركب زجاج السيارات عامل ٔتصنع للمعدات الكهربائية كااللكًتكسية

 سياراتميكاسيكي سيارات/تقٍت  مصلح كمركب لؤلجهزة الكهربائية كااللكًتكسية
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 مصلح دراجات مصلح للمعدات الصناعية

 ميكاسيكي حافبلت كشاحنات عامل ٔتحطة لتوليد الطاقة الكهربائية

 خباز/حبلؽ/جزار/٧تار/حداد/بناء/دىاف/مركب ببلط تقٍت ىندسة كهربائية

 سائق حافلة مدرسية تقٍت ىندسة الكًتكسيات 

 .الفوتغرايف ح كامَتات كمعدات التصويرلمص تقٍت ىندسة بيئية

 تقٍت أجهزة قلبية مصلح مصاعد كهربائية

 تقٍت ىندسة مدسية ميكاسيكي آالت كمعدات زراعية

 تقٍت بيولوجي عامل ٔتصنع لؤللبسة

 مصنع مواد كيميائية مزارع/مريب مواشي

 عامل ٔتصنع للمعدات الكيميائية عامل ٔتزرعة للحيواسات

 رساـ خرائط صاسع زجاج

 سجادصاسع  بستاٍل

 عامل سظافة صياد ٝتك

 عامل يف غسيل السيارات عامل بسلك اٟتماية ا١تدسية

 مصلح أجهزة كمبيوتر عامل ٔتركز ٛتاية الغابات

 مهندس مدٍل مفتش حرائق الغابات

 مفتش بناء/عامل بالبناء مفتش بقسم شحن البضائع

 عامل على آلة للتعدين عامل ٔتعمل للغاز

 عامل ٔتصنع للجواىر كاألحجار الكرٯتة العيوفتقٍت ٔتخترب طب 

 تقٍت اختبار عينات جيولوجية عامل ٔتكافحة اٟتشرات

 عامل على آلة فرز ا١تنتجات الزراعية عامل بتعبيد الطرقات

 عامل ٔتطحنة للحبوب  عامل بقسم معاٞتة ا١تياه

 عامل بقسم إزالة ا١تواد ا٠تطرة ع خزؼمصن  
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 كمركب ١تكيفات ا٢تواء كأجهزة التربيد صلحم الكهرباءعامل ٔتحطة توليد 

 مركب رخاـ راديو صلحم

 مساعد ٧تار تقٍت أشعة

 مساعد تقٍت كهرباء مصلح سكك حديدية

 عامل بقسم الصياسة كاإلصبلح عامل ٔتصنع إعادة تدكير ا١تواد

 مساعد رساـ حارس أمن

 مساعد سباؾ خياط

 السريعةعامل يف صياسة الطرؽ  مهندس سفن

 مصلح لؤلجهزة الكهركمنزلية عامل ٔتصنع لؤلحذية كاٞتلود

 ميكاسيكي آالت صناعية تقٍت ىندسة صوت

 عامل بتنظيف كٕتفيف ا١تبلب  سائق ميًتك

 مهندس قاطرة سائق طاكسي

مصلح كمركب ١تعدات االتصاالت السلكية 
 كالبلسلكية

 عامل ٔتصنع لتربيد اللحـو كالدكاجن كاألٝتاؾ

 تقٍت ىندسة ميكاسيكية عامل ٔتصنع للغزؿ كالنسيج كالصباغة

 تقٍت يف ٥تترب طيب مصلح كمغَت إلطارات السيارات 

 تقٍت أجهزة طبية حارس أمن ٓتط السكة اٟتديدية

 عامل بقسم تكرير ا١تعادف مفتش ١تعدات كأسظمة كسائل النقل

 عامل على آلة اكتشاؼ األلغاـ حكم مباراة

 صاسع ٪تاذج خشبية مساعد بيطرم

 ميكاسيكي سفن عامل ٔتصلحة معاٞتة النفايات

 تقٍت معدات سوكية ٟتاـ

 عامل بالركضة ميكاسيكي دراجات سارية
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 INVESTIGATIVEالبحثي 
 مهندس طَتاف شؤكف األسرة يف أخصائي

 طبيب ٗتذير تقٍت طب شرعي

 مهندس زراعي عامل جيولوجي

 عامل حيواف مؤرخ

 اعامل أسثركبولوجي ٖتلية ا١تياه.٥تتص يف 

 عامل آثار مهندس صناعي

 عامل فلك ٥تتص يف علم النف  التنظيمي كالصناعي

 عامل فضاء مهندس ْترية

 أخصائي أمراض السمع عامل رياضيات

 عامل بيولوجي مهندس ميكاسيكي

 حيويةأخصائي كيمياء  ٤تلل سظم إدارية

 أخصائي سفساٍل إكلينيكي تقٍت ٥تترب طيب

 عامل فيزياء عامل حيواف كأحياء برية

 مهندس كيمياء عامل أحياء ٣تهرية

 تقٍت كيمياء مسؤكؿ عن أسظمة كشبكات اإلعبلـ اآليل

 عامل كيمياء ٤تلل بياسات االتصاالت

 باحث علمي مهندس طاقة سوكية

 أسنافطبيب  تقٍت بقسم الطب النوكم

 مهندس إعبلـ آيل طبيب سساء كتوليد

 مصلح آالت موسيقية تقٍت ترميم متاحف
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 مربمج لنظم الكمبيوتر اختصاصي صحة كسبلمة مهنية

 ٤تلل ألسظمة الكمبيوتر ٤تلل أْتاث

 مهندس معمارم طبيب عيوف

 ٤تقق جنائي  اختصاصي تقوَل األسناف

 عامل اقتصاد طبيب أطفاؿ

 مهندس كهرباء مهندس بًتكؿ

 خبَت تغذية عامل سياسي

 أستاذ ىندسة صيديل

 عامل أكبئة مهندس سبلمة ا١تنتجات

 اختصاصي علم النف  ا١تدرسي طبيب أمراض عقلية

 عامل اجتماع عامل سبات كأتربة

 مهندس ضماف جودة جراح

 

 ARTISTICالفني 
 ٦تثل مصمم كمزين كركد

 مهندس معمارم مصمم غرافيكي

 مدير معهد الفنوف مصفف شعر

 سشرات األخبار ٤تلل خبَت ٕتميل

 مصمم رقص مصمم ديكور داخلي

 راقص مًتجم

 فناف حريف عارض أزياء

 ساشر موزع كملحن موسيقي
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 رئي  ٖترير مصور فوتوغرايف

 مصمم أزياء شاعر/كاتب

 ٤ترر أفبلـ مذيع باإلذاعة أك التلفزيوف

 فناف تشكيلي مراسل صحفي

 مطرب مصمم معارض

 

 SOCIALاالجتماعي 

 معلم ٤تو األمية كيمياءأستاذ  

 أستاذ علـو زراعة موظف ٔتركز رعاية األطفاؿ

 أستاذ أسثركبولوجيا أخصائي اجتماعي

 أستاذ علم آثار اختصاصي تقوَل العمود الفقرم

 أستاذ ىندسة معمارية إماـ

 أستاذ فن دراما  مدرب بالكشافة 

 أستاذ موسيقى أستاذ إعبلـ كاتصاؿ

 مدرب رياضي أستاذ إعبلـ آيل

 أستاذ بيولوجيا اختصاصي يف عم النف  اإلرشاد كالتوجيو

 أستاذ ٕتارة كاقتصاد أستاذ قاسوف

 حرس حدكد مربية

 بالقسم التحضَتم.معلم  مساعد بقسم التمريض

 مسؤكؿ مركز رعاية األطفاؿ أستاذ ٘تريض

 مستشار تربوم مساعد مدرب مهٍت

 مستشار مهٍت أخصائي تقوَل العظاـ
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 معلم با١تدرسة االبتدائية أستاذ فلسفة

 اختصاصي إدارة الطوارئ أستاذ تربية إسبلمية

 تقٍت بقسم االستعجاالت الطبية مساعد معاجل يف مركز للعبلج الطبيعي

 أستاذ لغة ا٧تليزية أستاذ فيزياء

 أستاذ علـو بيئية أستاذ علـو سياسية

 مدرب لياقة بدسية مساعد طبيب أمراض عقلية

 أستاذ جغرافيا/أستاذ تاريخ أستاذ علم النف 

 أستاذ دراسات عليا مستشار إعادة تأىيل

 منسق دكرات تدريبية أستاذ تربية مهنية

 رياض األطفاؿبمعلم  أستاذ علم االجتماع

 أستاذ علم ا١تكتبات أستاذ بالتعليم ا١تتوسط

 ٦ترضة اختصاصي أمراض النطق كاللغة

 معاجل فيزيائي سلوكيةمستشار اضطرابات 

 أستاذ رياضيات مرشد كمرافق سياحي

 مساعد طبيب اختصاصي تنمية بشرية

 دمافإأخصائي عبلج  مستشار صحة سفسية

 أستاذ تربية خاصة

 

 ENTERPRISINGالمقاوالتي
 مدير قسم اإلعبلف كالتسويق رئي  طهاة 

 ككيل مبيعات اإلعبلسات مدير تنفيذم

 مراقب خطوط جوية مدير قسم الضرائب
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 مدير أعماؿ ٕتارية مقاكؿ

 مشرؼ على ٛتولة بضائع الطائرات ٤تقق جنائي

 مثمن عقارات مدير قسم الثركة اٟتيواسية

 ٦تثل خدمات الزبوف ككيل تأمينات

 مركج للمنتجات قاضي/٤تامي

 مدير ٤تطة تلفزيوف أك إذاعة مستشار قركض ببنك

 الدينيةمدير األسشطة  مدير قسم التسويق

 مدير مكتب للهندسة مدير قسم ا٠تدمات الصحية

 مدير قسم أك فرع ا١تالية منتج

 مشرؼ على الزراعة ا١تائية مدير العبلقات العامة

 مشرؼ على صفقات البناء زراعيةككيل مشًتيات خاصة ٔتنتجات 

 مشرؼ على إعداد كتقدَل الطعاـ ككيل مبيعات عقارية

 مشرؼ على مبيعات التجزئة رة اٞتملةمندكب مبيعات خاصة بتجا

 مشرؼ على متدربُت بسلك الشرطة مدير قسم اإلستاج الصناعي

 مضيفة طَتاف مدير قسم ا٠تدمات االجتماعية

 مدير قسم ا١توارد البشرية مشرؼ على مكافحة حرائق الغابات

 

 CONVENTIONALالتقليدي 

 ٤تاسب موظف بفندؽ

 خبَت تأمينات موظف ٔتكتبة

 مدقق لغوم موظف بقسم الربيد

 ٤تاسب مايل سكرتَت بعيادة طبية
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 ٤تلل ميزاسية مساعد ٤تامي

 سكرتَت مساعد بصيدلية

 خبَت إعبلـ آيل ساعي بريد

 موظف ٔتحكمة موظف بقسم االستقباؿ

 مساعد بعيادة طب األسناف موظف بقسم مراقبة تذاكر السفر

 ٤تلل مالية موظف بقسم الضرائب

 تقٍت بياسات جيوفيزيائية ٔتركز ا٠تدمات االجتماعيةمساعد 

 مفتش أمبلؾ حكومية مساعد بقسم اإلحصاءات

 list of occupations by*٥تتص إحصاءات

RIASEC interest area, 2016, p:1-8. 

 

 مفتش باٞتمارؾ

 مساعد بقسم ا١توارد البشرية

تحصلت عليها بالترتيب  )حروف(رموز ثالثة االحتماالت المهنية لهوالند حسب أعلى 
 والموافقة لألرقام من األكبر إلى األصغر

Code RIS Code RIA 

 صاسع أكاٍل فخارية مدرب طَتاف

 مصلح آالت تصوير فوتوغرايف أخصائي تشخيص ستائج صور األشعة الطبية

 ار٧ت   خبَت يف التصوير باألشعة الطبية 

 تقٍت كهرباء صيديل

 صاسع كمصلح لؤلقفاؿ السبلمة ا٠تاصة بالطَتافعامل بصناعة معدات 

 عامل بتجارة ا١تعادف ميكاسيكي آالت صناعية

 صاسع معادف بستاٍل

 ٟتاـ معادف ميكاسيكي دراجات

 اؾسب   ب لؤلسظمة األمنيةمرك  
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 صاسع صفائح معدسية كات ميكاسيكي ٤تر  

 دىاف مركبات عامل بقطاع االتصاالت

 للساعات مصلح كصاسع تقٍت اتصاالت

 عامل بصناعة خشب البناء .٦ترضة بيطرة

 عامل با٠تراطة مفتش

 عامل هبندسة اإلستاج عامل على آلة الدىن بالرش  

 عامل على آلة للحفر عامل بصناعة ا١تواد الببلستيكية

 عامل على آلة لصناعة األحذية عامل بصناعة الزجاج

 

Code RIC 

 مراقب أرصاد جوية فاحص ألسابيب الغاز

 مهندس طَتاف حريف سسيج كمبلب  كأحذية

Code RIE 

 طائرةقائد  مزارع ٤تاصيل كثركة حيواسية

 مريب أبقار مريب مواشي

 مريب ٨تل غواص

 ضابط بسلك اٟتماية ا١تدسية مصلح مكيفات ىوائية

 عامل ٔتصنع إستاج األلباف مصلح سفن

 عامل بتجارة ا١تعدات االلكًتكسية صياد ٝتك

 طبيب بيطرم عامل ٔتنجم

 صاسع أسلحة مراقب مايل

 تاجر ٔتواد النجارة صاسع منتجات لبنية
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 قائد طائرة ىيليكوبًت حامةعامل بالل  

 صيديل با١تستشفى عامل على آلة إلستاج االٝتنت

 عامل ٔتخرب للتحاليل الطبية عامل ٔتصنع إلستاج الزجاج

 ءعامل فيزيا صاسع أكاٍل زجاجية 

 قائد طائرة على آلة للحياكةعامل 

 مريب دكاجن عامل ٔتصنع للخشب

 مهندس سفن مراقب بيئي

 صاسع أسسجة كأقمشة عامل ٔتصنع لتصنيع الببلستيك

 أخصائي تلقيح اصطناعي موظف ٓتط السكك اٟتديدية

 مهندس الكًتكسيات عامل ٔتصنع للمطاط

 مهندس ميكاسيكي عامل ٔتصنع لصباغة األقمشة

 تقٍت يف ٥تترب طيب ٔتصنع لتصنيع إطارات العجبلتعامل 

 ؤ٘تراتمقاعة بمسؤكؿ تقٍت  عامل ٔتصنع للعصائر

 تقٍت اتصاالت السلكية عامل على آلة لتصنيع اٞتلود

 كأجهزة التربيد ىوائيةميكاسيكي مكيفات  عامل ٔتصنع للمواد الكيميائية

 بسلك االتصاالت موظف تاجر سجاد

 موظف ٔتغسلة للمبلب  تاجر فواكو كخضر

 ميكاسيكي رافعات ضابط دكرية ١تراقبة السكك اٟتديدية

 آالت طباعة تقٍت ضابط شرطة

Code RAE 

 حداد تاجر قماش
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RACCode  

 أخصائي تركيب أسناف مدير مركز للفنوف ا١تسرحية 

 تقٍت معارض أك متاحف عامل ٔتطبعة

 خبَت بعلم تصنيف اٟتيواسات إسكايف

 تاجر جواىر صاسع أحذية

 صاسع حلويات اءبن  

 جلودصاسع  عامل على آلة إلستاج الورؽ

 مصور فوتوغرايف

 

Code RAI 

 موظف بسلك توصيل الكهرباء صاسع أك مصلح لآلالت ا١توسيقية

 اءبن   ميكاسيكي آالت طباعة

 صاسع ٣توىرات صاسع أشرعة سفن

 مركب زجاج د أفرشةمنج  

 تاجر يف آالت اٟتفر عامل بتبليط اٞتدراف

 صاسع ٪تاذج خشبية

 

 

 ٧تار تاجر معادف

 مريب حيواسات أليفة مصمم ديكور

 عازؼ بياسو صاسع قراميد األسقف

 صاسع إطارات صور العب رياضة ا١تبارزة بالسيف
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Code RSE 

John Holland, حارس أمن باٞتامعة   

2001,p:9. 

 معاجل تدليك

 مدرب كبلب خباز

 على مزرعةمشرؼ  خياط

 مصفف شعر مراقب لعمليات الصيد الغَت مشركعة

 سائق حافلة مصلح لؤلجهزة ا١تنزلية

 عامل بقهوة ضابط شرطة بالطريق السريع

 ميكاسيكي دراجات عامل ٔتزرعة

 جزار عامل بًتكيب الزجاج

 طباخ بفندؽ أك مطعم رساـ

 شحن البضائعبقسم مفتش 
 Robert Reardon, 1985,p: -J 11. 

 

Code RSC 

 أخصائي تقوَل أسناف مربية/٦ترضة

 جزار سائق حافلة سقل مدرسي

 موظف ٔتركز رعاية ا١تسنُت عامل ٔتطعم

 أخصائي تربية خاصة عامل بتنظيف ا١تنازؿ

 سياحيةسائق حافلة  مساعد يف صالوف للتجميل

 مراقب مستشفيات مساعد طباخ

 

Code RSI 

 ضابط شرطة تصنيع الطائراتلعامل ٔتصنع 
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 رجل إطفاء
Code RSA 

 رئي  طهاة مراقب ٞتودة األغذية.

Code REC 

 مراقب ٟتركة الطَتاف سباؾ

 قائد سفينة عامل على آلة للجرافة

 مدرب حيواسات سائق شاحنة

 مريب ماعز مراقب سكك حديدية

 مركض أحصنة عامل ٔتوقف للسيارات

 قائد سفينة عامل ٔتصنع للفوالذ

 راكب دراجات ىوائية أمواجراكب 

 عداء العب تن 

 غواص مركب ىياكل صلبة

 عامل ٔتحطة توليد الكهرباء
Code RES 

 العب كرة سلة ميكاسيكي كمركب ١تكيفات ا٢تواء كالتدفئة

 العب كريكيت ككيل رئي  مصنع

اختصاصي يف إصبلح ا١تعدات ا٠تاصة بالتصوير 
 باألشعة

 العب كرة قدـ

 العب غولف التربيدمصلح أجهزة 

 مدرب خيوؿ مفتش طَتاف

 فارس سباؽ مركض حيواسات

.Jhone Holland,2001,p:29 مصلح قوارب سائق تاكسي   



 

191 
 

 

Code RCI 

 تقٍت ىندسة الكًتكسية عامل بالركضة

 تقٍت ىندسة ميكاسيكية عامل على طابعة

 موثق موصل أسبلؾ كهرباء

 عامل ٔتصنع للمواد الكيميائية مركب ىياكل السيارات

 عامل بسلك الكهرباء حارس يف حديقة للحيواسات

 مساعد مريب حيواسات ساشر

 عامل ٔتصلحة ٖتلية ا١تياه الغَت صاٟتة للشرب عامل ٔتصنع لتجهيز الطُت

 ٔتصنع لبلٝتنتعامل  عامل ٔتخترب شبكة صرؼ مياه األمطار

 عامل على آلة إلستاج ا١تواد الكيميائية مساعد مسؤكؿ يف شركة لبلتصاالت

 عامل ٔتصنع إلستاج ا١تواد الصلبة عامل ٔتصنع للنسيج

 موظف ٔتصلحة ٛتاية الغابات تقٍت مطافئ حريق

 موظف بقاعة سينما عامل ٔتزرعة لؤلٝتاؾ

 مهندس طَتاف عامل بتجليد الكتب

 مفتش عمليات االستَتاد سائق حافلة

 مريب حيواسات مهندس قاطرة

 موظف ٔتركز االتصاالت عامل بتنظيف ا١تبلب 

 مشرؼ على ا١تباٍل مفتش صياسة

 مشرؼ على حوض للسفن عامل ٔتصاسع األعبلؼ كاٟتبوب

 عامل بسلك اٟتماية ا١تدسية بواب عمارة

.خادمة كمدبرة منزؿ  

Robert Reardon, 1985,p: -J 11. 

 مشرؼ على سبك ا١تعادف
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 غيار ا١تركبات كملحقاهتا ا١تيكاسيكيةمركب قطع  عامل ٔتصنع لؤلغذية كا١تشركبات

 موظف مركر ٓتط السكك اٟتديدية عامل ٔتصنع لؤلحذية

 مصلح آالت ا٠تياطة بائع خضر كفواكو

 خبَت تعقيم مزارع

 موظف بالبلدية عامل ٔتطحنة للحبوب

 عامل ٔتصلحة معاٞتة النباتات مساعد بستاٍل

 ميكاسيكي صاسع أجباف

 ٔتحطة الصرؼ الصحي للمياهموظف  مستخرج معادف

 عامل ٔتخبزة عامل ٔتطعم للمأكوالت البحرية

 عامل بتلحيم السفن عامل ٔتصنع للسكر

 

Code RCA 

 خباز موظف ٔتؤسسة للنشر

 مزين كعك عامل على آلة للنسيج

 طباخ عامل على آلة لغزؿ الصوؼ

 ٨تات خشب عامل ٔتصنع للجلود

 حلوياتصاسع  عامل ٔتغسلة للمبلب 

 عامل على آلة إلستاج الطُت عامل يف مصنع للحـو

 جزار عامل ٔتطحنة

 عامل على آلة لصنع الورؽ عامل بالتبليط

 عامل على آلة إلستاج الببلستيك عامل ٔتصنع للمنتجات ا٠تشبية
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Code IAS 

 رساـ خرائط ٤ترر قوامي 

Code RCS 

 تقٍت تقوَل العظاـ كاألطراؼ الصناعية عامل ٔتحطة للنقل

 للبًتكؿ كالغازعامل ٔتحطة  ٤ترر صحفي

 عامل ٔتنجم مساعد مدير ٤تطة السكة اٟتديدية

 جزار عامل ٔتصنع تدكير القمامات

 سائق حافلة موظف ٔتحطة إذاعية

 عامل يف مرىب للكبلب موظف با١تسرح

 سائق قطار سائق شاحنة

 سائق تراموام موظف ٔتديرية ا١تارد ا١تائية

Code RCE 

 تقٍت تركيب أسابيب الغاز ا١تسافرينموظف بفرع مراقبة أمتعة 

 عامل على آلة زراعية مرافق سائق حافلة للنقل ا١تدرسي

 موظف ٔتحطة للوقود منظف مداخن

 سائق توصيل طلبات ٔتطعم عامل تنظيف بسوؽ ٕتارم

 معاجل حبوب عامل ٔتخزف للعلف

 عامل ٔتصنع أجهزة التربيد عامل ٔتطحنة 

 اٟتبوبعامل ٔتعمل ٗتزين  صياد

 مركب زجاج السيارات
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 John Holland,p:10-12مهندس معمارم خبَت عقارات

 عامل اقتصاد

 

Code IAE 

Robert Reardon, 1985,p: -J 11 مكتشف   أخصائي سفساٍل 

 

Code IAC 

 مسؤكؿ عن موقع لبلسًتسيت تقٍت اتصاالت

 مهندس اتصاالت

 

Code IAR 

 عامل أسثركبولوجي باحث يف ميداف اٟتضارات

 عامل بيولوجي مفتش تربوم

Code ISE 

 ٥تتص استعجاالت طبية طبيب بيطرم

 صيديل مينات الصحيةأخبَت يف شؤكف الت

 باحث يف طرؽ تربية األطفاؿ طبيب شرعي

 ٥تتص يف الصحة كالسبلمة ا١تهنية ٚتركي

 إعبلسات مهندس تصاميم مهندس تصوير فوتوغرايف

 أستاذ ٤تاضر باٞتامعة أخصائي ٗتذير
John Holland ,p: .n0-n2  

 أخصائي يف أمراض اٟتساسية طبيب عيوف
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Code ISC 

 طبيب ٗتذير ا١تعلومات كاالتصاالتأستاذ يف تكنولوجيا 

 طبيب ٥تتص يف أمراض السمع طبيب توليد كأمراض سسائية

 طبيب أمراض قلبية طبيب أكراـ

 طبيب شرعي طبيب ٥تتص يف تقوَل األسناف

 طبيب أسناف طبيب أمراض العيوف

 أخصائي تغذية ٥تتص يف تصوير األكراـ باألشعة

 طبيب أطفاؿ اختصاصي تصوير أشعة

 صيديل مدرب بر٣تيات

 معاجل فيزيائي اختصاصي يف أمراض النطق

 أخصائي أمراض قلبية صاسع عطور

 طبيب أسناف باحث علمي

 أخصائي طب أطفاؿ مهندس 

John Holland, p: .2J  أخصائي سفساٍل طبيب عاـ 

Code ISR 

 أسناف بطبي طبيب عظاـ

 طبيب أمراض جلدية جراح ٕتميل

 طبيب ٥تتص يف أمراض األسف كاألذف كاٟتنجرة ٦ترضة بقسم الطوارئ كالعناية ا١تركزة

 مهندس بيئي جراح عاـ

 ضابط فرع السبلمة ا١تهنية طبيب ٗتذير
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Code ISA 

 ٥تتص عبلج الوخز باإلبر ٥تتص يف علم النف  الرياضي

 ٥تتص يف علم النف  الًتبوم عاـ طبيب

 ٥تتص يف علم النف  اٞتنائي مساعد طبيب

 بوزارة الصحةموظف  طبيب أمراض عقلية

 ٥تتص يف علم النف  العمل كالتنظيم تقٍت أجهزة طبية

John Holland, p: .2J  عامل اجتماع تقٍت كامَتات  
 

Code IEC 

 خبَت يف شؤكف التأمينات خبَت اقتصادم

 مسؤكؿ عن األرشيف تقٍت ىندسة الكًتكسية

 رئي  مكتب لئلعبلـ مستشار آثار

 ىندسة مدسيةتقٍت  تقٍت ىندسة ميكاسيكية

 مهندس إستاج مسؤكؿ عن مراقبة التيار الكهربائي

 طبيب عيوف ٤تقق جنائي

 جراح عظاـ تقٍت أجهزة غسيل كلى

 طبيب أمراض عصبية

John Holland ,p: .n0-n2  

Code IER 

 مهندس اتصاالت
John Holland,2001,p:13-15. 

 مفتش صياسة

 مهندس استخراج معادف
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Code IEA 

 رئي  ٥تترب كيميائي مشرؼ على أسظمة الصرؼ الصحي للمياه

 مدير قسم سظم ا١تعلومات تقٍت أجهزة طبية

 مراقبة اٞتودة مدير قسم

 

Code IES 

 موظف يف قسم خدمات الصحة العامة

John Holland,p:09 nn- . 
 مدير قسم الصناعات االلكًتكسية

 أخصائي يف علم النف  الًتبوم ٥تتص يف االقتصاد الزراعي

 أخصائي يف علم النف  الصناعي كالتنظيمي مسؤكؿ عن الصحة البيئية

 السبلمة ا١تهنيةمشرؼ على  تقٍت ىندسة صناعية

 عامل اجتماع ٥تتص يف علم األحياء

 مهندس الكًتكسيات ضابط با١تبلحة البحرية

 ٤تلل سياسي
John Holland,2001,p:13-15. 

 صيديل

 ٥تتص يف القياس النفسي

 

Code ICR 

 ٤تلل أسظمة ا١تعلومات كاالتصاالت ضابط باٟتماية ا١تدسية

 تقٍت ىندسة مدسية مستشار أمٍت

 تقٍت با١تكتبة مسؤكؿ عن قسم تسويق اإلستاج
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Code ICA 

 مهندس مواد معمارية كاتب
Code ICS 

 ٤تلل بر٣تيات تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ مهندس كمصمم برامج الكمبيوتر

 مفتش خبَت يف اإلحصاء

 ٥تتص يف دراسة علم اٞترائم مهندس أسظمة إعبلـ كاتصاؿ

 قواعد بياساتمصمم  أخصائي عبلج تسممات

 ٥تتص يف ٣تاؿ اإلثنوغرافيا تقٍت أسظمة كمبيوتر

 ٤تلل بورصة مفتش منتجات غذائية

 ٤تلل يف ٤تطة لئلذاعة كالتلفزيوف ضابط مباحث

 مهندس معمارم مفتش تأمينات

 

Code IRS 

Code ICE 

 مدقق أسظمة إعبلـ آيل باحث علمي

 مدير قسم ا١تعلومات اٞتغرافية مهندس ضماف جودة

 مهندس صناعي مهندس ا١تعلومات كاالتصاالتمساعد 

 عامل رياضيات مهندس اختبار أسظمة اإلعبلـ كاالتصاؿ
Code IRA 

 مهندس طَتاف خبَت باٟتشرات

 خبَت زراعي خبَت يف علم اٟتيواف

 عامل سبات مسؤكؿ تقٍت يف مصنع لؤلسسجة

 عامل بيئي
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 عامل جغرافيا أخصائي لياقة بدسية

 خبَت معادف أخصائي عبلج اٞتلد كالبشرة

 تقٍت طب سوكم صائد طيور

 

Code IRE 

 مستشار زراعي مستشار بيئة

 مهندس زراعي ضابط ٛتاية الغابات

 عامل آثار مهندس ميكاسيكي

 مهندس كهرباء مهندس اتصاالت

 مهندس الكًتكسيات

 

Code IRC 

 خبَت زراعي ٥تتص يف علم األحياء الدقيقة

 ٤تلل تلوثات ا٢تواء ٥تتص يف علم الطفيليات

 خبَت بعلم التشريح ٥تتص يف علم العقاقَت

 عامل فلك عامل فيزيائي

 عامل كيمياء حيوية خبَت يف علم األمراض النباتية

 عامل بيولوجي خبَت أتربة

 اختصاصي علم الوراثة مهندس معمارم

 مهندس كيمياء طبيب بيطرم

 كيمياءعامل   تقٍت كيمياء

 مهندس مدٍل تقٍت منتجات لبنية

 عامل بيئة تقٍت علـو أرض
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 طبيب شرعي مسؤكؿ فٍت بقسم ٛتاية الغابات

 يف الطب الشرعي٥تتص  مراقب أرصاد جوية

 ايولوجي٥تتصفي علم اٞت ٥تتص يف صناعة ا٠تشب

 ٥تتص يف علم ا١تناعة مهندس صياسة الطائرات

 خبَت أرصاد جوية تقٍت كهرباء

 مراقب للجودة الغذائية ٤تقق جنائي

 

Code ASE 

 ل٦تث   فناف سَتؾ

 مدير مسرح ٦تثل كوميدم

 خبَت ٕتميل ةالعب خف  

 ٦تثل ٥تتص يف الفن الصامت عبلقات العامةمندكب 

 .John Holland,2001,p:13-15عارض أزياء مغٍت

 مدرب ٘تثيل درامي ملحن

 كاتب قصص مدرب رقص

 رئي  ٖترير   مصمم أزياء

 مصمم معارض مشرؼ على تنظيم اٟتفبلت

 شاعر أستاذ فنوف

 كاتب مسرحي حريف

 مدير قسم صناعة اإلعبلسات

 

Code ASC 

 مًتجم
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Code ASR 

 موظف ٔتعهد للفنوف خبَت ٕتميل

 

Code AER Code AEC 

 مدير فٍت يف سينما،تلفزيوف أك مسرح منسق زىور

 

Code AES 

 أخصائي إستاج السمعي البصرم داخلي مصمم ديكور

 مدير تنفيذم للحسابات منسق برامج التسلية كالًتفيو

 مدير ككالة إعبلسات اختصاصي عبلقات عامة

 مسؤكؿ عن األرشيف مشرؼ على الفن التصويرم

 مدير معهد للفنوف مصمم ديكورات ا١تسارح كالسينما

 موسيقي ٥ترج أعماؿ مسرحية

Code ASI 

 أستاذ فنوف ٔتعهد خاص كاتب مسرحي

 مؤلف مقطوعات موسيقية شاعر

 فرقة موسيقيةقائد  كاتب سيناريو

 رساـ كاريكاتَت ٨تات

 ملحن أستاذ موسيقى بالثاسوم

 منظم حفبلت موسيقية شاعر كملحن

 أستاذ موسيقى مدرب رقص

 عازؼ على آلة موسيقية رساـ

 قائد أكركسًتا مراسل صحفي
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 ٤تلل بث إخبارم  رساـ كاريكاتَت

 مدير مكتب مصور فوتوغرايف

 رئي  فرقة موسيقية ٤ترر أفبلـ كفيديوىات

 مصمم رقص مندكب مبيعات ٔتعرض للصور

 قائد أكركسًتا أستاذ موسيقى

 كاتب منظم حفبلت األعراس

 ٥ترج ٦تثل

 ٤ترر كتب مدير قاعة للعرض

 ٤ترر ٣تبلت فناف خدع بصرية

 ٤ترر أخبار راكم قصص

 ٤ترر صحف أستاذ رسم 

 راقص مغٍت

 عارض أزياء

Robert Reardon, Mellissa 
Messer,2014,p:07 29- . 

 مصمم يف شركة صناعية

 

Code ACS Code ACR 

 لنشرلمسؤكؿ عن دار  صناعة األلعابيف ٥تتص 
Code ARE Code ARI 

 مصمم ٣توىرات خياط

 تقٍت ٝتعي بصرم تاجر ٔتبلب  الفرك

 تقٍت صوت بالتلفزيوف اتوىر ٣تصاسع 

 صائ  فضة مصمم قبعات سسائية

Code AIE Code ARC 
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Code AIS 

 منشط برامج أطفاؿ فناف خزؼ كسَتاميك

 ٤ترر كتب سصوص٤ترر 

 مصمم معارض مصمم على شبكة االسًتسيت

 مساعد مصور فوتوغرايف

John Holland, 2001,p:n9. 
 مصمم أزياء

 مصمم رسومات بياسية  عامل بفقو اللغة

 مصور فوتوغرايف مصمم مواد صناعية
 John Holland ,p:  29 . مصمم مطبوعات   

CCode AI Code AIR 

 مدير تقٍت ٔتؤسسة لئلعبلـ مقدـ برامج مسابقات

 مصمم مبلب  صحفي 

 خطاط مربمج تغطية إعبلمية

 مساعد مهندس معمارم

 

Code SEC 

 مدير قسم التمريض مدير فندؽ

 مستشار ٔتحكمة شؤكف األسرة مدير قسم التقاعد

 مدير مطعم أك مقهى مدير ككالة للسفر

 أخصائي تركيب أسناف اصطناعية مهندس معمارم

John Holland, 2001,p:16مصلح معدات التلفزيوف ٤ترر أفبلـ 

(2)مصمم صور متحركة كاتب ركايات كقصص
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 منظم مؤ٘ترات موظف ٔتركز االتصاالت

 ٚتع التربعاتموظف ٔتركز 

 

Code SER 

 مدير مستشفى مشرؼ على ٥ترب بعيادة األسناف

 موظف ٔتركز للرعاية االجتماعية ق٤تق  

 مدرب لياقة بدسية مدرب ٔتركز تعليم السياقة

 رئي  سادم رياضي استشارم عبلقات خاصة

 رئي  فرع أك قسم يف ا١تكتبة رئي  تنفيذم ٔتشركع ما

 مدير شؤكف ا١تستهلك لؤلغذية السريعةمدير خدمات ٔتطعم 

 مدير قسم ٕتارم مزين شعر

 معلم ٔتدرسة ابتدائية مشرؼ على موقف للسيارات

 ككيل ٥تابرات ضابط شرطة

 طبيب عيوف أخصائي تقٍت

 مشرؼ على إصبلح ىياكل السيارات عامل كمتطوع يف ا٠تدمات الصحية 

Robert Reardon, 1985,p:  29 . ض٦تر     ٔتركز إعادة التأىيلضابط  

Code SEI 

 عامل سياسي أخصائي سفساٍل يف مدرسة ابتدائية

 ضابط تدريب عسكرم مشرؼ على عقود البحث العلمي
John Holland, 2001,p: 19. 

 ضابط ٖتقيقات منسق خدمات يف مؤسسة إعادة التأىيل

 موظف بوكالة رٝتية للتأمينات مدير مركز اإلرشاد كالتوجيو
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Code SCR 

 مساعد مدرب لياقة بدسية مرشد سياحي

 مساعد أساتذة استشارم فقداف كزف

 منسق بقسم بيع التذاكر بقاعة سينما

 

 مدير مركز إعادة الًتبية كاإلصبلح مؤرخ

 عضو ىيئة التدري  باٞتامعة أك الكلية مدير ٥ترب للتحاليل الطبية

 مدير بنك رئي  قسم ا١تمرضُت

John Holland,p:08  مدير مدرسة  
Code SEA 

 رئي  ٖترير م٤تك  

 مدرب غوص مستشار قضايا أسرية

 مدرب ٚتباز مدير منظمة اجتماعية

.John Holland, 2001,p: 19 االجتماعية للعماؿ مدير الشؤكف إماـ مسجد   

 مسؤكؿ على شؤكف الطلبة منتج تلفزيوٍل

 مقتصد مدير ا٠تدمات العامة

 أخصائي اجتماعي مدير الشؤكف الدينية

 أخصائي أمراض عقلية مدير مركز للًتبية ا٠تاصة

 مدير ٥ترب للبحث العلمي مدير ٤تطة تلفزيوسية

 مستشار توجيو لطرؽ استخداـ العقاقَت خبَت ٕتميل

 مقاكؿ

Robert Reardon, Mellissa 
Messer,2014,p: 29-29  
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Code SCA Code SCI 

 ٖترير مساعد رئي  ٥تتص يف الدراسات الفلكية

 أمُت مكتبة ٦ترضة
Code SCE 

 مستشار بقسم التوظيف كاتب ٖتقيق قضائي

 متعهد تنظيم حفبلت موظف استقباؿ

 مضيفة طَتاف مستشار بالضماف االجتماعي

 كاتب عدؿ موظف ٔتركز الربيد

 

ACode SR 

 مدرب ركوب خيل مساعد مستشار مهٍت

 مدرب تزجل على اٞتليد مساعد أخصائي عبلج فيزيائي

 

Code SRE 

 أستاذ تربية بدسية بالثاسوم مدرب رياضي

 معلم تربية فنية مؤلف مقطوعات موسيقية 

 البناءمشرؼ على عمليات  معاجل سفسي

 مدرب كرة سلة مضيف طَتاف

Code SRI 

 أستاذ تربية مهنية مسؤكؿ عن خدمات قسم العناية ا١تركزة

 مسؤكؿ قسم اإلسعافات مدرب إسعافات أكلية

 ٦ترضة بعيادة األسناف
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 مدرب كريكيت جندم

 مدرب سياقة حرس حدكد

 مدرب كرة قدـ مساعد يف عبلج التقوَل اٟتركي

 مدرب سباحة سائب مباحث

 مدرب تن  مساعد معاجل فيزيائي

 مدرب أيركبيك مربية

 مساعدة مربية ركضة مشرؼ على مشتلة

  عامل ٔتلجأ منظم ٛتبلت مبيعات

 عامل ْتديقة للمبلىي

Robert Reardon, 1985,p:29. 
. 

Code SRC 

 موظف بقسم االتصاالت حارس شواطئ

 موظف خدمة عامة يف مطعم موظف ٓتط السكك اٟتديدية

 موظف ٔتركز رعاية األطفاؿ 

 

Code SIE 

 مستشار علم كراثة مدير قسم التأمينات

 ٦ترضة اختصاصي تغذية

Code SIA 

 أخصائي سفساٍل عيادم مستشار إعادة تأىيل

 مستشار تربوم مفتش تربوم

 ٥تتص عبلج طبيعي الطلية مسؤكؿ قسم شؤكف
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 مدير الًتبية كالتعليم رئي  دائرة

 موظف بقسم خدمات ا١تعاقُت ٤تقق بالدكلة

John Holland, 2001,p:19. 

 مسؤكؿ قسم السجبلت الطبية مدرس

John Holland ,p:  29 . معاجل فيزيائي   مدير تقٍت يف قسم الطب الشرعي 

 

Code SIR 

 مربية ٦ترضة

 قابلة ٦ترضة بقسم اإلعاقة النمائية

 ٦ترضة بقسم إعادة التأىيل معلم ٔتركز ضعاؼ السمع

 ٦ترضة بقسم الصحة العقلية معلم ٔتركز ضعاؼ البصر

 ٦ترضة بقسم اٞتراحة استشارم عبلج طبيعي

 مدرب ٘تارين رياضية
Code SAE 

 معلم رقص كزير

Code SIC 

 مستشار ٗتطيط مهٍت أستاذ تعليم ثاسوم

 مستشار مكافحة تعاطي ا١تخدرات كالكحوؿ مًتجم

 أستاذ لغة ا٧تليزية أستاذ جامعي

 مستشار عبلقات أسرية مساعد سكرتارية ٔتكتب لئلعبلـ كاالتصاؿ

 مؤرخ تقٍت خدمات االسًتسيت

 تقٍت إعبلـ كاتصاؿ
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 معلم خطاب مفتش أغذية كأدكية

 مستشار مهٍت موسيقي

 مستشار توجيو معلم ٔتدرسة ابتدائية

 منسق أعماؿ ا١تؤسسات التعليمية أستاذ بالثاسوم

 معلم مرحلة ما قبل ا١تدرسة

Robert Reardon, 

MellissaMesser,2014,p:  .29  

 مستشار الصحة العقلية

 

Code SAR 

 أستاذ فنوف يدكية بالثاسوم

 

 

Code SAC 

 فنوف مسرحيةمدرب  أستاذ تعليم ثاسوم

 أمُت مكتبة

 
Code SAI 

 مسؤكؿ عن توثيق ا١تراجع ٔتكتبة معلم ٔتدرسة ابتدائية

 الطبيعيةمعاجل باألعشاب  أمُت مكتبة ٔتدرسة ابتدائية

 معلم طبلب ذكم ا١توىبة

John Holland, 2001,p:n9 

 استشارم مناىج دراسية

 معلم مرحلة ما قبل ا١تدرسة عبلج سطقأخصائي 

John Holland, p:29. مساعد طبيب أسناف   كزير الشؤكف الدينية 
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Code ECI 

 مدير مالية مدير قسم عقود التشغيل

 فرع تطوير تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالتمدير  مدير كحدة االئتماف

 مدير مشاريع خاصة بتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ مدير بنك

 مسؤكؿ قسم التسويق  مدير ٤تل ٕتارم للبيع بالتجزئة

 مسؤكؿ عن قسم خدمات االسًتسيت مفتش الًتكيبات الكهربائية

 مفتش بناء مفتش إمدادات مائية

 

Code ECS 

 تاجر باٞتملة مدير ٤تطة السكك اٟتديدية

 ككيل قسم ا٢تجرات مدير شركة للنقل

 مثمن عقارات مسؤكؿ عن تسويق األمبلؾ العقارية

 مدير قاعة سينما أك مسرح مسوؽ للمنتجات عرب ا٢تاتف

 صاحب مغسلة للمبلب 

 

 

Code ECR 

 ألحصنةاتامسؤكؿ عن سباق مفتش مواد 

 مراسل بالراديو مساعد يف متجر مبيعات بالتجزئة

Code ECA 

 ككيل مشًتيات



 

211 
 

Code ERI 

 مزارع ٥تتص بًتبية الثركة ا١تائية مزارع ٤تار

 مدير مكتب للهندسة مدير مكتب لئلسشاءات

 

Code EIA Code ERC 

 صاحب ٤تل لبيع قطع الغيار م مباريات٤تك  

Code ERS 

 مدير مراقبة ا٠تدمات ٔتحطة النفط مدير قسم با١تيناء

 مشرؼ على البناء مفتش مراكز الصحة العامة

 مدير ٤تل إل٬تار السيارات قائد طائرة

 ككيل مبيعات اإلعبلسات سقيب شرطة

 با١تطاررئي  الصياسة  مدير ٤تطة ٠تدمة السيارات

 مشرؼ على شبكة للصيد كالزراعة كٛتاية الغابات

Robert Reardon, 1985,p:  .29  
 رئي  معسكر للجنود

 مشرؼ على ا١تواد الكيميائية

Code EIS 

 تاجر باٞتملة
John Holland, 2001,p:nJ. 

 مدير العبلقات العامة

 مدير قسم صناعة اإلعبلسات الًتبية كالتعليم مدير

 ٤تاـ يف احملكمة العليا أخصائي تربوم

 تاجر بتكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ قائد فرقة عسكرية

 تاجر باالستثمارات البنكية ككيل مشًتيات يف متجر للحبوب
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Code EIC 

 ضابط شرطة مدير شبكة تكنولوجيات ا١تعلومات كاالتصاؿ

 أمُت صندكؽ يف شركة اخًتاعات٥تترب 

 مدير فرع التجارة االلكًتكسية ٥تترب إمدادات الغاز

 مسؤكؿ قسم أمن تكنولوجيا ا١تعلومات مفتش السبلمة الغذائية

 ضابط ٥تابرات ساشر

 ضابط جنائي مفتش عمليات النقل

 صاحب مصنع

 

Code EIR 

 مزارع قطن مزارع مواشي

 مزارع كركد مريب أحصنة

 تاجر مواد غذائية أجنبية مزارع سكر

 مزارع فواكو مزارع خضر

 مزارع حبوب

 

 مندكب مبيعات لؤلجهزة التقنية مراقب مايل

 اقتصادم أراضي زراعية لؤلسنافمدير ٥تترب يف عيادة 

 ٥تتص بالتسويق مدير ا٠تدمات الغذائية

 مدير ٥ترب للبحث العلمي مشرؼ على عمليات ٤تطة الطاقة النوكية

 مدير ا١تشاريع كالبحوث البيئية

John Holland, p: .29  

 كاتب عدؿ
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Code EAS 

 مدير أعماؿ الفناسُت منسق أزياء

 قاضي بائع با١تزاد العلٍت

 :19John Holland, 2001,pمدير دار للنشر مشرؼ ميداٍل على عماؿ زراعيُت

 مركز رعاية ا١تسنُتمدير  مندكب مبيعات يف متجر لؤللبسة كاإلكسسوارات

 عارض أزياء

Robert Reardon, 
MellissaMesser,2014,p:  .2J  

 عامل بسوؽ ا١تنتجات الزراعية

Code EAR 

 بالراديو ذيعم معلق رياضي

 

Code ESC 

 مدير عاـ بشركة مدير ا١توارد البشرية

 رئي  سجبلت ٔتحكمة مسؤكؿ عن العبلقات بقسم التجارة الصناعية

 رئي  كلية مدير ٥ترب للتحاليل الطبية

 مسؤكؿ عن قسم التجارة ا٠تارجية مستشار قاسوٍل باٟتكومة

 مستشار إدارم مدير مركز االتصاالت

 رئي  دائرة مدير مطعم

Code EAI 

 مذيع أخبار بالتلفزيوف مدير قسم اإلحصاءات اٟتيوية

 منظم حفبلت مسؤكؿ عن إدارة السجبلت

 الصحة العامةمشرؼ على قسم تفتيش 

John Holland, p:29 

 عضو ٔتحكمة لبلستئناؼ اإلدارم

John Holland, 2001,p: nJ. 

 ككيل براءات االخًتاع



 

214 
 

 موظف إدارم يف مستشفى مسؤكؿ قسم خدمات الزبائن ٔتركز االتصاالت

 سائب بر١تاٍل مدير مركز اللياقة البدسية

 مدير إستاج بائع با١تزاد العلٍت

 مدير قسم ضماف اٞتودة اإلستاجية ككيل عقارات

 مدير قسم ا١تبيعات كالتسويق كاتب عدؿ

 مدير مدرسة سقيب شرطة

 مدير صالة رياضية مشرؼ على ا٠تدمات بفندؽ

 مسؤكؿ رٝتي باإلٖتاد التجارم مندكب مبيعات لواـز البناء كالسباكة

 عضو باحملكمة مندكب مبيعات قطع غيار السيارات كملحقاهتا

 مدير مركز الشؤكف االجتماعية متجوؿبائع 

 مدير ككالة للسفر

 

Code ESR 

 ضابط قوات الدفاع مشرؼ طرقات

 مدير سوؽ ٕتارم مركزم إدارم ٔتطار

 مدير صالة ٕتميل قائم على إدارة أعماؿ الرياضيُت

 تاجر ثركة حيواسية مدير مركز أعماؿ حرفية

 مدير متجر بالتجزئة مدير الًتبية كالتعليم

 مسؤكؿ عن قسم التأمينات مدير مؤسسة مالية

 مدير ٤تل إل٬تار ا١تنازؿ مدير عاـ بقطاع الفبلحة

John Holland, 2001,p:nJ. 

ساعد مسؤكؿ برامج إساءة استعماؿ الكحوؿ م أخصائي موارد بشرية
 كا١تخدرات
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 مدير ٥تبزة مدير العبلقات العامة ٔتؤسسة صناعية

 مدير مكتب عقارات مقاكؿ

 أستاذ إدارة أعماؿ مدير فرع التسويق

 مدرب رياضي مدير متحف 

 مندكب تأمينات مراقب ٤تبلت ٕتارية

 ٤تلل بيئي مندكب مبيعات)معدات زراعية(

 صناعي م عرئي  ٣ت مندكب مبيعات)منتجات علمية كتقنية(

 رئي  مؤسسة تعليمية مدير ا٠تدمات االجتماعية

 مدير مركز رياضي مدير فندؽ

 مدير ٤تطة راديو أك تلفزيوف مشرؼ على فرع ٔتركز الربيد

 رئي  مديرية لنقل مدير مركز الربيد

 مستشار إعادة التأىيل ا١تهٍت ككيل مركز ٕتارم

 مشرؼ على األعماؿ التطوعية ككيل عقارات

 مدير ٥تزف مندكب مبيعات أك دعايات

 مشرؼ على ٚتعية خَتية مندكب مبيعات لآلالت ا١تكتبية

 حبلؽ مدير ا٠تدمات ٔتحل لبيع السيارات

 ضابط شكاكم كإدعاءات مدير مسرح

 رئي  ٤تكمة مشرؼ على مبيعات التذاكر

 سائب بر١تاٍل مدير ككالة للسفر

 تقٍت كهرباء حكم مباراة

 مشرؼ على التجهيزات االلكًتكسية مذيع برامج ترفيهية

 مسؤكؿ عن مراقبة الطاقة رئي  العماؿ ٔتطعم

 سقيب يف اٟتماية ا١تدسية منسق إستاج
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 حارس أمن يف السجن مندكب مبيعات لؤلجهزة ا١توسيقية

Robert Reardon, 1985,p: 2J.سائق   أمُت صندكؽ يف مطعم 

 مدير خدمات مطعم

 

Code ESI 

 ٤تلل ٕتارم ككيل تأمينات

 رئي  شركة ١تشاريع البناء مدير ككالة عقارية

 الصحيةموظف بقسم التأمينات 

John Holland, 2001,p:  02 . 

 مسؤكؿ عن ٛتاية البيئة

 مستشار موارد بشرية قسم يف كلية أك جامعة رئي

 مدير قسم اٟتسابات ٔتؤسسة ٕتارية ٤تامي

 مسؤكؿ عن قسم االستَتاد كالتصدير ٔتؤسسة صناعية لضرائبلموظف يف مكتب 

 التمريض مسؤكؿ قسم مشرؼ على متجر لبيع األدكات االلكًتكسية

 مندكب مبيعات لؤلدكات ا١تكتبية مدير ككالة للسفر

 مندكب مبيعات للمنتجات الصناعية مذيع

 مندكب مبيعات للمنتجات الصيدالسية مدير قسم ضماف اٞتودة

 مستشار ٗتطيط مايل مشرؼ على قسم التجهيزات الطبية

John Holland, p:  29 . مساعد تقٍت يف مكتبة   النقل البحرممدير عمليات  

 

Code ESA 

 مدير قسم اإلعبلسات كالدعايات تاجر باٞتملة

 أمُت متحف أك صالة للعرض ستديو للرقصامدير 

 صحفي مدير ركضة
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 مدير العبلقات العامة مندكب مبيعات ٔتتجر لؤلحذية

 مندكب مبيعات للمجوىرات مندكب مبيعات لؤلجهزة ا١تنزلية

 بائع يف متجر ١تستحضرات التجميل كأدكات التجميلمندكب مبيعات مستحضرات 

John Holland, 2001,p:  0n . 
 مدير فرع ٕتارم مندكب مبيعات للبضائع العامة

 ضابط بفرع العبلقات ا٠تارجية مندكب مبيعات لآلالت ا١توسيقية

 قاضي مندكب مبيعات لؤلجهزة كاألدكات الرياضية

 ٔتركز الطب النفسيموظف  مدير مركز الرعاية االجتماعية

 سياسي أديب

 مدير أعماؿ الفناسُت ساشط حقوقي 

 ٦تثل لئلٖتاد العاـ التجارم مدير فرع األخبار

John Holland, p:2J. منتج أفبلـ   تاجر  

 مًتجم

 

Code CRI 

 تقٍت ىندسة كهربائية موظف ٔتؤسسة صناعية

 تقٍت أجهزة إعبلـ كاتصاؿ موظف بقسم األرشيف

 كبقسم شحن البضائع ٔتحطة السكموظف 
 اٟتديدية

 البث اإلذاعي نمسئوؿ ع

 عامل على آلة طباعة

 

Code CRA 

 مهندس معمارم لبناءامنفذ مشاريع 
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Code CRS 

 تقٍت صيدلة موظف ٔتركز الربيد

 مشرؼ على مركز للفحوصات الطبية ساعي بريد

 موظف يف مؤسسة للنشر

John Holland, 2001,p:  0n . 
 دليل سياحي

 ضابط سجن Andrew Carson,1994,p :286 معاجل بياسات

 

Code CR 

 موظف استقباؿ طباخ ٔتطعم للوجبات السريعة

 موظف ٔتؤسسة لبلستَتاد كالتصدير مفتش منتجات غذائية

 موظف ٔتخزف للحبوب ٤تاسب يف مطعم للوجبات السريعة

 مساعد مندكب مبيعات يف متجر لؤلدكات ا١تنزلية

 

Code CAE Code CIA 

 تقٍت يف ٥تترب لعلم الفلك مصمم ٪تاذج ىندسية

 

Code CIS 

 مدقق حسابات موظف ٔتكتب للحقوؽ

 موظف ٔتؤسسة ١تنح القركض ٤تاسب

 موظف بفرع اإلحصاءات موظف بالتأمينات

 كبر٣تيات ٤تلل سظم موظف بقسم األرشيف با١تستشفى

 مدير قسم األرشيف
Code CIE 
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 مهندس أسظمة شبكات اٟتاسب اآليل عن قسم الطب الشرعيمسؤكؿ 

مسؤكؿ عن قاعدة البياسات ٔتؤسسة اإلعبلـ  موظف إدارم بفرع السجبلت الطبية
 كاالتصاؿ 

 ٤تلل بياسات مربمج شبكات إعبلـ كاتصاؿ

 مربمج أسظمة فاحص بر٣تيات

 مهندس ٤تطات للنقل ٚتركي

 مهندس مدٍل مفتش موارد مائية

 كهرباءمهندس  

 

Code CIR 

 مطور قاعدة بياسات اإلعبلـ كاالتصاؿ فاحص منتجات غذائية

 مدير شبكة تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ مسؤكؿ مشًتيات بسوؽ ٕتارم

 فاحص لعينات الفحم ١تنجم

 

Code CSR Code CAS 

 موظف يف مكتبة مساعد منتج)سينما/تلفزيوف/إذاعة( 

 مدقق لغوم أمُت صندكؽ

 ٔتديرية النقل موظف

John Holland, 2001,p:  0n . 
 

Code CAR 

 مصلح كامَتات/تلفزيوف رساـ خرائط

 مصمم ٪تاذج خشبية فٍت ترميم متاحف
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 مصلح آالت موسيقية تقٍت ىندسة صناعية

 تقٍت آلة طباعة بياسات جيوفيزيائية تقٍت

 تقٍت ىندسة صوت

 

Code CAI 

 فٍت رسم خرائط مساعد إحصائي

 مراجع دفاتر ٤تاسب

 موظف يف قسم احملاسبة ٤تلل مالية

 ر ضبط يف احملكمة٤تر   مربمج أسظمة

 خبَت بشؤكف التأمينات مهندس ضماف جودة

 مسؤكؿ قاعدة البياسات بشركة خبَت إحصاء

 مسؤكؿ عن األرشيف

O*NET interest profiler,2017 

 إدارم بفرع حفظ ا١تستندات

 

 

Code CSE 

 مسؤكؿ قسم االستعبلمات ٔتستشفى ٔتستشفىحارس أمن 

 مدير ككالة لتأجَت السيارات موظف بقسم األرشيف

 عامل سظافة بفندؽ مفتش ضرائب

 موظف ببنك موظف بوكالة للسياحة

 مراسل صحفي مسؤكؿ عن ككالة للسفر

 موظف إدارم ٔتستشفى
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Code CSI 

 سكرتَت ٔتكتب للقاسوف موظف بصيدلية

 بقاعة سينمابائع تذاكر 

John Holland, 2001,p:  00 . 
 مساعد مدير

 موظف باحملاسبة

 

Code CSA 

 مساعد مدير مساعد أخصائي تقوَل النطق كاللغة

 مربية موظف إدارم بقسم ا١توارد البشرية

 معلم مرحلة ما قبل ا١تدرسة

O*NET interest profiler,2017 

 مستشار عقارات

 

Code CEI Code CER 

 موظف با١تيناء ٔتصرؼ٤تاسب 

 موظف باٞتمارؾ كٛتاية اٟتدكد مساعد بناء

 موظف بالربيد مدقق حسابات

 موظف ٔتكتب تقدير العقارات

John Holland, 2001,p:  02 . 
Code CEA 

 ككيل ا٠تدمات ا١تالية

O*NET interest profiler,2017 

 ككيل مبيعات اإلعبلسات

 ككيل ككالة للسفر
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Code CES 

 ٤تاسب ككيل ضرائب

 سكرتَت بشركة كاتب عمومي

 ٤تلل استثمارات ضابط ىجرات

John Holland, 2001,p:  02 . متجريف بائع    
 

 

 .مقياس االىتمامات المهنية

 ( يف ا١تكاف ا١تناسب ٢تا إذا رأيت أف العبارة تعرب عن ميولك كاىتماماتك.eضع عبلمة )

 الرقم العبارة نعم ال

 1 .الكتب قراءة على كاألدكات األشياء صناعة أفضل  

 2 األحجيات كعمل األلغاز ْتل استمتع  

 3 .اآلخرين مساعدة إىل أميل  

 4 عنها بالقراءة جديدة وضوعاتم حوؿ بالتعلم ستمتعأ  

 5 بيدم العمل إىل أميل  

 6 .الناس من جملموعة قائدا أحب أف أكوف  

 7 ا١تشكلة ٔتعاٞتةء بدال قبل اٟتقائق معرفة أفضل  

 8 كيساعدىم اآلخرين باألشخاص يعتٍت الذم للعمل أميل  

 9 األشياء كإبداع كاخًتاع التصميمات بعمل ستمتعأ  

 10 كالكتابة كا١توسيقى الفنوف خبلؿمن  سفسي عن بالتعبَت استمتع  

 11 الناس مع فيها أتعامل اليت األماكن يف العمل أفضل  

 12 .كا١تعدات األدكات مع أفضل التعامل  
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 13 جديدة كحقائق أشياء بتعلم استمتع  

 14 يل طبيعي بالنسبة أمر اآلخرين مع التعاكف أف أجد  

 15 أجزائها بتفكيك األشياء هبا تعمل اليت الطريقة ٔتعرفة استمتع  

 16 األشخاص مع العمل من أكثر كاألشياء ا١تاكينات مع العمل اختيار أفضل  

 17 بطريقيت األشياء لعمل الناس إقناع عادة أستطيع  

 18 كتصليحها األشياء ًتكيبب ستمتعأ  

 19 مشركعي من البحثي باٞتزء ستمتعأ  

 20 .اآلخرين معللمناقشات اليت ٕتعلٍت أتفاعل  أميل  

 21 .جديدة كأساليب طرؽعندما أعتمد على  بالتفكَت ستمتعأ  

 22 .اآلخرين سظر كجهة أحب ٝتاع  

 23 .ا١تختلفة األدكات استخداـ كيفية بتعلم ستمتعأ  

 24 .ا١تكتوبة التعليمات إتباع يف سهولة أجد  
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