
 

  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     دادإـع

 ارك ـــــشم اذـــــأست
 جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية 

 



2020 (3ج)ينايـر  (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 323 

 دادإـع      
 جامعة امللك فيصل –كلية الرتبية  -شارك م أستاذ     

 ذ لبقدد لعهدف  لبحثددل لبثددلب  ربدد  لعلقددب لباستددب جددت  لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددل
ولبصددددمخل لبن ودددد ، وردددديبا لب دددد و   دددد  لقددددة لعوبول   لبم ندددد ، ، و دددداخ ل  لع ددددلذ لبقدددد لعلبم ندددد 

لبطدددس  ( تددد  80ولبصدددمخل لبن وددد  بدددفد اتندددب ادددفلهل  لبم نددد  تخل  دددب  ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لع 
( التددددلت، وعدددد  عطستدددد  ت وددددل  18-15لبمخهددددخ ت   دددد  لبم نوددددب لبحل خعددددب، ع لوندددد   امددددلعه  جددددت   

رادفلل لبحلندل، وت ودل   داخ ل  لع دلذ لبقد لع  لبم ن  وبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لعلقة لع
( ع  مدددب لبحلندددل، وت ودددل  لبصدددمخل لبن وددد  بدددفد لبمخهدددخ ت  Gati  2001رادددفلل  دددلع  لبم نددد  

تخل  دددب رادددفلل لبحلندددلن وعسدددت  تددد   ةدددلالق لبحثدددل و دددخل استدددب للبدددب رنصدددلالولت جدددت  لقدددة لعوبول  
ولبصدددمخل لبن وددد  بدددفد اتندددب لبم نددد ، و ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد ،  لبقددد لعلع دددلذ  ددداخ ل  
رمل عست  و خل   و      بالل لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لع بصلبح لإل لث  ،لبفعلقب

 دددد   لبثدددد ا، لا ددددف ل ،  ع دددد   لااةمددددلل اودددد  لابدددد ع ، لا وددددثل ، ولبةدددد لل( وبصددددلبح لبدددديرخ 
 ن     لبصمخل لبن و  بصلبح لبيرخعولبةأ تل( وو خل   و 
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Coping strategies difficulties of career decision-making and 
its relationship with psychological resilience with gifted  

Abstract 

 The current research aims to investigate the relationship between 

coping strategies difficulties of career decision making and resilience with 

gifted, and differences between male and female in strategies of coping 

difficulties of career decision making and psychological resilience, The 

sample consists of (80) students with gifted age between (15-18) years in 

secondary school, the researcher applied coping strategies difficulties of 

career decision making scale by the researcher, and decision making 

difficulties scale by Gati,2001, and psychological resilience scale for 

gifted by the researcher. The results showed statistically significant 

correlation between coping strategies difficulties of career decision 

making, and decision making difficulties, and resilience with gifted, There 

are significance differences in coping strategies of career decision making 

in dimensions: (depending on others, withdrawal, and Indecisiveness) in 

favor of female, and in (Vigilance, Impulsiveness, Procrastination) in 

favor of male, and there are significance differences in psychological 

resilience in favor of male.  

Key words: Coping strategies, Decision-making, resilience.  
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 د    واخبمدب وعودلع  لبنمدخ لبةلنخبدخ   عودسسةغت ل  لبة  يش فهل لبالب  ولبة قدو  برن لب
 وظددلالح نفةحددب   ددحح عطددخع  لبدديل   تدد ل توثددلت ظ ددخع  قددف  دد ا لبامددل لبحلجةددب ولاتنددب،  مدد  

امووددب لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  تدد  تسددل   دد وتدد   دد   لل  لبةثددفيل   ،ل اودد   دد ا لبامددلبوثصددخ 
 دداخ ل   قددسحلت  دد   عددلل  دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  و  ددحث  لبطددس   دد  لبم لنددل لباووددل، 

وب، وب ددددديل يثةدددددلل لم ددددد لل ربددددد  عا عددددد  لبنبدددددلا لمىدددددلليم  وقدددددخو لبةخل ددددد  ولب دددددغخ  لبش صددددد
لبصددددداخ ل  و عدددددلل  لبصدددددمخل لبن وددددد  وعق عددددد  لبمصدددددت   ثدددددخ هدددددي  لقدددددة لعوبول  تخل  دددددب عودددددا 

لبصدداخ ل  لبةدد  تددف يدددخن تصددفعهل لب دد ل   وددئ ب صلالصددئ و نلالددئ لبن ودد  ولبما  دد ،  و بوددس  
اخلتددل بلع وددب ع  دد  بةغتدد ل  ل ةملووددب وعلنخبخ وددب، وان رل دد  هددي  لبصدداخ ل  هلتددب بددفد 

بلاةحدلعه   ةدب تة د ل  اقوودلت و  ودولت، وعاةسد  لبشحل  بشدل الم،      ىح   هموب بفد لبمخهخ ت  
بادف  Gap year لع لذ لبق لع لبم ن  لبصدثوح تد  لبم نودب لبحل خعدب يقودل تد  عحادل  ادلم لب بدخ 

لا ةقدددلل تددد  لبحل خعدددب ربددد  لبفعلقدددب لببلتفودددب ولبةددد  ةدددفعي  ت دددل لبطلبددد    دددئ ةدددفع   ددد  لاعبدددل  
  ولع لبم ن  لبم عحط جنخ  وطسواب لبفعلقبنلبصثوح  و    لاعبل  لب طأ جنلوت او  لابة

وتدد   ن لبمخهددخ ت   تددل ا ءددب بوددخو لبةخل دد  تدد  لب ددغخ  وبددفة   لقددة لعوبول  تخل  ددب 
ريبلجوددب، را    دد  ةخل  ددخن تشدددس  افةددف  عاددخ   مددخه  وعقددفت  ، وتددف ع  دد  هددي  لبمشدددس  ربدد  

بمخهددخ  ذلعددئ، نتددل علددخن بادد  اددفم ع  دد  لمقدد    و لبمفعقددب بطسواةددئ، وتددف علددخن  لباددب تدد  ل
لبصددد ل  ولب صدددلالف لبةددد  يمةول دددل تصدددفعلت بومشددددس  لبةددد  ةةاددد ي ب دددل،    سةدددئ لبفلالمدددب وتتودددئ 
بةثقت  لبلملبوب ةؤلد رب  شاخع  بم عف ت  لب غخ ، ةة ع  اوت ل آ دلعلت قدوسوب اود  عخل قدئ لبن ود  

تةاددللع اودت   تمددل ةف ادئ بس ادد لل ولا ةمدلا ، رمدل  ن   اةددئ بولملبودب عباددل  تسالدئ يشددا ون   دئ 
( 3: 2014اددددن    و تبددددلعلع   واب ددددلو تخهسةددددئ، وللالالددددئ لب)حددددلو بلدددد  يدودددد  عءددددله   لبددددحسا، 

 Masteryعاةسدد  لبامددل  ددخه  لب خعددب لبيلعوددب بددفد لبمخهددخ ت  نتددل يا دد   ت ددل ت ددلعل  لإلعقددلن و 
لإلعشددلل لبم ندد  لب اددلل بومخهددخ ت  ولبقددفع  اودد  لابةدد لم بلبم ددلم، بةثقتدد  لب ءددل ادد  لبثوددل ، وعمحددل 

ددب تشدددوب  تودلهمب  دد  ت ددليل نولعوددب وعوددلافه   دد  جنددلو لبةدخل ن جددت  تطلبدد  لبثوددل  لبم ةو ددب، و م 
ع عحط بلبم   وه  لبالالف لبمللي  لبحا  ي  ل لبم نب ذل  لبفبل لبم ع د  لون لااةحدلع بلب ءدل 

حثددددخث، بمددددل يثقدددد  لب ددددو  لبش صددددوب ادددد  لبم نددددب، وع  ددددل لبددددحا  لبم دددد  لإل ةل وددددب، وتبددددلل لب
ولب غحل  و قوخ  لبثول ، تمدل يباو د  ةحثحدخن اد  لبم د  لإلجفلوودب لبةد  عثقد  لاقدةق لع وعلدخع  

 ن(Green,2014:35)لمق   
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و ددلب    تدد  تددفعلع   لباقووددب لبم ع اددب را  ن لبمخهددخ ت   دد  لبم نوددب لبحل خعددب ةخل  ددخن  موددب 
  وع طدددوط لبمودددةقسل لبم نددد ، وبددديبا يثةدددل خن ربددد  تودددلاف  تددد  لبا حدددل  ولبةثدددفيل   ددد  لىةشدددل

لبم شفة     لبمخلتدح لبمفعقدوبن وتد  لا ة لءدل  لبشدلالاب  ن لبطدس  لبمخهدخ ت  بدفة   لبقدفع  اود  
لع لذ لبق لعل  لبم نوب لبمنلقحب ت  عوقلو    ود    ةوبدب بمودةخله  لباقود  لبم ع د ، وعاةقدف لبلحتد ون  ن 

لدددخن لع دددب البودددب تددد  لبقدددفع  ولبما  دددب لبةددد  عباو ددد  ةخل  دددخن تةطوحدددل  لبثودددل  هدددؤاو لبطدددس  يمةو
ب لاوودددب، ولبلحتددد  تددد  عودددا لااةقدددللل  عثدددخل ربددد   وهدددلم، رذ  ن لبمخهدددخ ت  يادددل خن تشددددس  عددد عحط 
بق ددددليل لبنمددددخ لا ةمددددلا  ولا  اددددلب  ولبم ندددد  ولبةدددد  عةطودددد  لاهةمددددلم تدددد  لبمددددفلع  ولبمبةماددددل  

(Chen,2013:121)ردديبا و لباصدد  لبثددفةل ةةطودد  لبامددل لبة رتدد  اودد  لبم ددلعل  ولب ددو ،   دد و  ن
لبامدل  ىحد  تد    د عمحدل تةطوحدل  بونبدلا  ولبةد بدفد لب د ل  Soft skillsعطدخع  لبم دلعل  لبنلامدب 

وتدد  ت دد ، وبدد  يادددف ت تددفلت  ن ةددفبل لب ددد ل تبددلل لبامددل بم دددلعل  عقوتفيددب تثددفول ،  لبم دددلعل    ي
 ددلعل  نددل لبمشدددس  ولباستددل  لبستنش صددوب، ولبددةاو  لبموددةم ، ولب وددلل  ولبامددل لبنلامددب عة ددم : ت

ربدد   (Shin&Kelly,2015:291)وتددف و شددلع   ةددلالق لعلقددب شددولن ورتوودد  جدد وا لب  عدد ، ولإلجددفل ن 
و خل لععحل  جت  لبصمخل لبن و  ولقة لعوبول  لع لذ لبق لع لبم ن     لبةنسؤ بصاخ ل  لع دلذ لبقد لع 

 ، وتد  عودا لبمشددس  لبةأ تدل  و لبةوددخعص، و قدف وع دلع  لبماوختدل  ندخل لبم د ، وتدد  لبم ند
لبم   ب د  تادفا  لبةأ تدل  د  لع دلذ لبقد لع، ولبةأىتدف اود  لوع لبصدمخل لبن ود  بدفد لبمخهدخ ت ن 
وعمحل لبصمخل لبن و  ظله   ع لاووب عشت  رب   ن با  لم  لل يثققخن ت   ل   تدف  ع د  لبمثد  

ةةا ءخن ب ل، وذبا ت   بةثفةف اخلتل لب طخع  بدفة   بل دب  د  لبمخلتدح لبصدفحب،  لبصدمخل  لبة 
ةنددةق ادد  لبةادد ي لبمةلدد ع بو سدد ل  لبوددوسوب بومثدد ، وع دد   ن لبمثدد  هدد  لبمثددا لبنمددلال  بوصددمخل 
لبن وددد ،  لبحشددد  بدددفة   لبقدددفع  اوددد  لبةخل ددد  تددد  لبمثددد ، رمددددخن   دددتل  ددد  لبش صدددوب، ولىةودددل  

لبس تددب بمخل  ددب لبمثدد ، وبدديبا  ددةاو  تدد  لب سدد ل  طددخلل لبثوددل  وعادد   ذبددا لقددة لعوبول  لبم ددلعل  
 ن   (Frydenberg,2017:10-11)لبمخل  ب لب البب

رن لبمد لهقت  لبمخهدخ ت  يثةدل خن بمخل  دب ت دليل  ملالودب بل دب بم نودب لبم لهقدب تددحو   
، هدي  لبةثدفيل  تشدةموب اود  لبةالتدل تد  تشددس  لبسودخ  وعشددتل لب خعدب، تحل  ت ل    لبادللةت 

ونل ددددل  عقددددفة  لبدددديل ، ولابةوددددلعل  لبم نوددددب، وعطددددخع  لبصددددفلتل ، ولبددددخا  بلبدددديل ، وعاةسدددد  
لبمشدس  لا  البوب  ىح  لبمشلىل لبة  ةخل  خ  ل ورديبا  داخ ل  لع دلذ لبقد لع،  اد لت بقدفعلع   
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لبمةادددفل ن رمدددل ةخ دددف تاةقدددفل  شدددلالاب ندددخل لع دددلذ لبقددد لعل  لبم نودددب عةاوددد  لبالبودددب ولهةملتدددلع   
بموددةخعل  لبةثصددتل، ولاقددةافلل، ولاهةملتددل ، وعقتومددل  لبش صددوب لبةدد  عخ ددئ لبطددس   ثددخ 
لع لذ لبق لعل  لبم نوب، وع للل لبص لال    نلو عقدفت   بدسل اموودب لع دلذ لبقد لع، بل دب اندفتل 

نودددب تددد  لب دددو  لبش صدددوب  و لمقددد عب، وعددد للل ندددف  لبصددد لال  لبن ودددوب عةادددلعي لبطمخندددل  لبم 
بل ددددب بددددفد لبمدددد لهقت   دددد  لبمنددددلط  لب عاوددددب انددددفتل ةددددفعرخن  ن لمتدددد  ةةاودددد  بلاجةاددددلل ادددد  
الالسع  ، وب يل يثةل خن بوةشبو  ت  تاومت   و وبولو لمتخع او  تةلباب  نست      لببلتاب 

ن (Seward, 2018: 217)ت نودب  ملالودب ت مدب تحدل لبم لهقدب   و لبثودل  لبم نودب، بصخ دلت  د 
 صحح لبق لع  ىح  عثفيلت وع ،تل يدخن لع لذ لبق لعل  لبةاووموب ولبم نوب ت مب تاقف  و فحب  لبحلت و 

، م نوددب د  ادلب  لبامددل  د  لبقد ن لبثددللي ولباشد ع ، ولبديي ةددخ   تبمخادب ولقداب تدد  لب د ا لب
 (Nota, 2015)لاتةصدلليلاقدةق لع  فوئ لمتلن لبدخظو    و ب  يافوقخ  امل ق ع  لبةغت ، 

وهدددي  لبةغتددد ل  لبمةودددلعاب عةطوددد  تددد  لب ددد ل  ن يصدددحح  ىحددد  ت دددلع ، ولقددد  لم ددد ، و ن يمدددلع  
قدوخرول  لإلللع  لبيلعودب لبةلواودب، رذ يادف لابةودلع لبم ندد  اموودب  دفحب بصخ دلت بدفد لبشددحل  

لبمطوخ دددب اع دددلذ لبقددد لعل  لبم نودددب لبمنلقدددحب،  ددد  ندددت   ن لبدددية  ي ةقددد ون ربددد  لبما  دددب ولب سددد   
آبدد ون ةة دديون تدد لعلع   لبم نوددب لون تشددلىل ولءددثب، وهدديل ا يمندد   ن لبلحتدد ون ياددل خن تدد  

  اخ ل  تسل و  نلو امووب لع لذ لبق لع لبم ن ن 
  دل وت  لب  وعي عثفةف  قحل  لبة لل    لع لذ لبق لع وعقتدو  لبصداخ ل  لبةد  تدف ةخل 

لمشددد لا  ددد  تثدددلوبة   ابةودددلع ت ندددب تدددل، و شددددل ادددلم ةخ دددف  ددد   جدددت  لبةددد لل  ددد  لابةودددلع 
لبم ن  ولبة لل لبم ت ،  لمول يشت  رب  ت نوب تفولععب ت  لع لذ لبق لع، جتنمل لبحل   يشت  رب  

خلتددل اددفم لبقددفع  اودد  لع ددلذ لبقدد لعل  بشددأن لبثوددل  لبم نوددب، وعدد عحط ذبددا لبنددخ  بلبش صددوب ولبا
لا  البوب، وعاف عشد وف  قدحل  لبةد لل لبم ند  بطدخ  ت مدب  د  لبةخ ودئ ولإلعشدلل لببتدف ب  د لل 

(Lipshits, 2015: 183) واو  لبم شفة     لبمفلع  وبس لو لبةطخع     لبستةدل  لبةاوومودب ن
 ، ت لادددل  لببخل ددد  لبالطاودددب لبمصددددلنحب باموودددب لع دددلذ لبقددد لع لبم ندددد   ددد   موددد  ت لندددل لبةاوددددو

وعطستدد  لبةقتومددل  لبمخءددخووب  دد  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  ولبةدد  عشددت  ربدد  لبم دد  لمىحدد  تسالمددب 
وتددد  لبمثةمدددل  ن لبمددد لهقت  لبمخهدددخ ت  بوثلبدددب لبن ودددوب ولب دددو  لبم عحطدددب بلع دددلذ لبقددد لع لبم نددد ، 

وذبددا لباددللةت ،   تدد ل   عوددا لبامووددب بقودد   ىسدد  ونولقددوب ل  البوددب اموقددب،  ىحدد  تدد   ن ةخل  ددخ 
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 بوس  لبثولقوب لبالبوب ولب  و  لبنخووب    لقدةبلبلع    د  لبم دلم لبنملالودب ولبةثدخا  لبمشدة رب
(Peterson, 2015) ىمل  ن لبةخ  ل  لبثفةحب لبم ةمب بلبش صدوب لإليبلجودب ع رد  اود  ع   ن

 دد لل ذود لبمددلل لبن ودد  ولبدديد يشددمل: لمتددل، ولب لاووددب لبيلعوددب، لبة ددلسل، ولبصددمخل لبن ودد ن ولم
لبصمخل لبن و  يمتوخن رب   ن يدخن ت    لع   عثمل لبموةخبوب  ثخ  ةلالق لبنبلا  و لب شدل، 
لبةناددددو  لبدددديلع ، ولبةخل دددد  تدددد  لاقددددة لعوبول  لببفةددددف  بوةالتددددل تدددد  ت ددددلم لع ددددلذ لبقدددد لع لبم ندددد  

(McMahon,2007)وود ع ل لقدة لعوبو قةبيبلجوب لبمنةبب لإل لبمخل  بوعشةمل لقة لعوبول   ن 
 الطاودددب تاوختدددل  اددد  ولبحثدددل ت تدددف ، تاوختدددل  اددد  لبحثدددل: وهددد  لبم نددد  لبةددد لل تددد  لبةالتدددل
 بشدددل لبمشدددس  ونددل لبددخظو  ، لبقدد لع بصددن  لبمةاودد  لبشددا تدد  بوثددف لبمسيوبددب لبب ددخل عاددد 
ن يلع لبد ولبةنادو ، ولبةلودص عندل ا ، بةقدفي  قدةافلللاو  ،لبق لعل  لع لذ امووب    ولبم و ب تن ب ،
 لبمودددلاف  اددد  لبحثدددل: لقدددة لعوبول   دددسث تددد  لقدددة لعوبول  لبحثدددل اددد  لبمودددل ف  ةلدددخن جتنمدددل ع
(ن لابد ع  ربد  لبقد لعلع دلذ  ا  لبموؤوبوب  قل  ولبة خع  لبالطاوب، ف  لبمول ا  لبحثل ،ملليبلب

 لبةالتل   خ عا لقة لعوبول  بم  ت  بلبمنةبلإليبلجوب  و  ت    ت  لبمخل  ب  قوخ  ةةلخن جتنمل 
 لبة رتدد  تدد ، ولبمالعءددب ،ولب  ددخ  ولبا بددب، ولبابدد ، لب دد و ،: ع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  وعشددملل تدد 
 ن(Lipshits, 2018: 3) لبخظو   لبق لع لع لذ بامووب لبووسوب لبومل  او 

وتدد  بددسل ع  ددتل لملولع ولم شددطب لبمفعقددوب ولبمخءددخال  لباوموددب ولب علءددوب لبةدد  
خ ت   تاتنب تحل: رومولال ، طست ، ت نف ، تة صف ععلءدول ، و دف  ن عف   لبمخهخ ت   ث

ع عت  افل ت  لبخظلالح لبشلالاب، رلن طست ، طست   قنلن،    تمدب لب ودلعل   تدل ت ندب تاود ، 
تم ي، بلال ، تمحل،  نلن رل      تل  لبقلالمب، وانفتل ا ي ذبا لبة عت  او  لباللةت   إن 

، تفة     تمب لب ولعل ، و لبةلب  لبمخهخ دخن ةة تد ون لبم د  ع عتس   بوم   رلن تم ي، تمحل
 ن(Chen,2013:122)لبةدد  عثةددل لبمدل ددب لا ةملووددب لبم تختددب ولبةدد  عثقدد  لبخ لهددب ولبختددلع 

اودد  لبم ندد   قددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لعواودد  لبدد    تدد   هموددب عنددلول عددأ ت  ل
ولبحثخث    لبفعلقل  شفةف ، را  ن هنلي  قف لبن و  اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن  ولبصمخل 
عنلوبد  لباستدب  و لعبدل  لب د و  جدت   لطسادئ، لعلقدل لبولبقب، نتل ب  يبف لبحلندل  د  ندفول 

وب دفل تدلم لبحلندل لبثدلب  جفعلقدب لباستدب جدت  لقدة لعوبول  تخل  دب لببنوت     عوا لبمةغت ل ، 
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  لع ددددلذ لبقدددد لع لبم ندددد ، ولبصددددمخل لبن ودددد  رأنددددف  دددداخ ل  لع ددددلذ لبقدددد لع لبم ندددد ، و دددداخ ل
ول طستددلت تدد  لبادد ي لبوددلج  عة ردد  بصددلالف لبش صددوب لإليبلجوددب بددفد لبمدد لهقت  لبمخهددخ ت ن 

 تثلوبب لإل لبب او  لبةولسا  لاعوب: لبثلب     حثلتشدوب لب
لقدددة لعوبول  تخل  دددب  ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد  جدددت   عخ دددف استدددب لععحلطودددبهدددل  -1

 حثل؟بفد اتنب لب ولبصمخل لبن و  و اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن ،
لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع  جددت  لبدديرخع ولإل ددلث  دد  و  خ ددف  دد  هددل ع -2

 لبم ن ، ولبصمخل لبن و ؟

 عة ر   هفل  لبحثل لبثلب  فومل ةو : 
لقدددة لعوبول  تخل  دددب  ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لع جدددت   لبةثقددد  تددد  و دددخل استدددب لععحلطودددب -1

 نحثلبفد اتنب لب لبم ن  و اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن  ولبصمخل لبن و 
لقددددة لعوبول  تخل  ددددب  دددد   لب دددد و  جددددت  لبدددديرخع ولإل ددددلثطسواددددب ولعبددددل  لبةادددد   اودددد   -2

 نحثلبفد اتنب لب  اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن  ولبصمخل لبن و 

 :يأع لبثلب  فومل  حثلعةثفل لمهموب لبنا عب ولبةطسو وب بو

 ة:ــــــريـــة النظـــاألهميأ( 

 ددفع  لبفعلقددل  لبةددد  عنلوبدد  لقددة لعوبول  تخل  دددب  دداخ ل  لع ددلذ لبقددد لع لبم ندد  بدددفد  -1
 لبمخهخ ت  واستة ل بلبصمخل لبن و ن 

بم نوددب لبم لهقددب بددفد لبمخهددخ ت  نتددل    ددل يوددةمف لبحثددل لبثددلب   همتةددئ تدد  لهةملتددئ  -2
 ت نوب لع لذ لبق لع ولابةولع لبم ن  جت  لبافةف ت  لبسفلاللن 

 ةةنلول لبحثل تشدوب ب ل عأ ت ل    ووب ول ةملوودب بدفد لبمخهدخ ت  وهد  تةغتد ل  ت مدب -3
عةطودد  عقدددفي  عأ دددتل اومدد  ب طددد  لبنا عدددب ولبفعلقدددل  لبوددلبقب لبةددد  عنلوبددد  تةغتددد ل  

  ل  لع لذ لبق لع لبم ن ، ولبصمخل لبن و  بفد لبمخهخ ت ن اخ 
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 ة:ــــة التطبيقيــــاألهميب( 
لبصدمخل لبن ود  وت ودل  لقة لعوبول  تخل  ب  داخ ل  لع دلذ لبقد لع لبم ند ، ت ول  عقفي   -1

 ننفول لطس  لبحلنل   -لملول نتل ع ةق  لبمدةحب لبا  وب بمحل هي   لبمخهخ ت بفد 
بخلبدددفة  ولبماومددت  ربددد   همودددب لبةالتدددل تدد  لقدددة لعوبول  تخل  دددب  ددداخ ل  ب دد  ل ةحدددل  ل -2

لع لذ لبق لع لبم ن  بدفد لبمخهدخ ت ، وعطسوق دل  د  لبمند ل ولبمفعقدب ولععحلط دل بلبصدمخل 
ولبة  ا عنثص   ةلالب ل لبووسوب او  لبقصخع    لببل   لبن و   ثود ، جدل  ،لبن و 

 ا ن عةافل  رب  لببل   لبووخر  ولا ةمل
ب   ل ةحل  لبة  خعت  ولبقلالمت  او  رافلل لبمق عل  لبفعلقوب رب  لبةأىتف او  قومدب لع دلذ  -3

 لبق لع و همتةئ    نول  لم  لل ولبةفعع  اوت ل    لبوول  لبمفعق ن 
ىيبا عأع  لمهموب لبةطسو وب ت  بسل تدل ةنة د  ربودئ لبحثدل تد   ةدلالق وعخ دول  وتقة ندل   -4

 ددلذ لبقدد لع لبم ندد ، تدد  بددسل لبسدد لتق لإلعشددلليب لبةدد  عودد    دد  عنموددب بمخل  ددب  دداخ ل  لع
 لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لع عث وقلت بوصمخل لبن و  بفد لبمخهخ ت ن 

 اسرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار املهين:-1
Coping strategies of career decision-making difficulties  
عا   لاقة لعوبوب بأ  ل "ر  لول  تنامب عمحل لبب خل لبما فودب ولبودوخروب لبةد  ةةدفع  
اوت ددل لب دد ل بودةوددس ل وعملعقدد ل قددوخرلت بمخل  ددب لبمثدد  ولم تددل ، واللع  لب ددغخ  لبةدد  ةةادد ي 

خروب لبةد  ةسديب ل لب د ل وعمحدل لبمخل  دب  مودب لبب دخل لبما فودب ولبودو (ن12: 2019ب ل"  لبغسدخع،
بمخل  دددب لبمطلبددد  لبفلبوودددب ولب لع ودددب  ددد  لبمخلتدددح لباصدددتحبن وع ةودددح لقدددة لعوبول  تخل  دددب 
 اخ ل  لع لذ لبق لع بفد لبشحل     لبثودل  لبم نودب بط عقدب  و بدأب د،  دلبحا  يودوط  اوودئ 

 ، ولبددحا  لابدد  لبقود  ولبةددخع ، ولبدحا  ةوبددأ ربد  لبةبندد  ولا وددثل  ولااةمدلل اودد  لابد ع
ياةمف او  لقة لعوبول  ريبلجوب تحل: لبة طوط، ولع لذ لبقد لع لبمنلقد ، لبحثدل اد  لبماوختدل  
ولبمول ف ، وهي  لبمخل  ب لإليبلجوب لبتل او  عمة  لب  ل بلبصثب ولبةخل   و دخل  لبثودل  لبن ودوب 

(Lipshits,2015b:184)بلجوددددب ع علدددد  اودددد  قددددخلوت رل دددد  ريعمحددددل لقددددة لعوبول  لبمخل  ددددب و  ن
ةخظ  ددل لب دد ل  لبةدد تبمخاددب لبب ددخل ولبامووددل  لبن وددوب  لبمشدددوب،  و قددوسوب ع علدد  اودد  لا  اددلل

 دداخ ل  تخل  ددب وعادد   لبحلنددل لقددة لعوبول  ن تدد  آ لعهددل لبوددوسوب دد  رللع  لب ددغخ  ولبةقوتددل 
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 دل تبمخادب لمقدلبت  بأ تد  رادفلل لبحلندل "ر  لالولت و د  لبم ودل  لبمودة فم لبم ن  لع لذ لبق لع 
قدوخروب  و و فل ودب ر د لول  بطدخل  تا فودب  و لبة  ةةحا ل لب  ل    شددل لإليبلجوب  و لبووسوب 

 ن"ب)وب لبخ خل رب  لع لذ لبق لع لبمثق  مهفل ئ
   difficulties Career decision-making: صعوبات اختاذ القرار املهين-2

لبما فوب ولبووخروب بامدل لبةودلع  و ع  دتل جدت  رن لع لذ لبق لع يان  تبمخ  لإلشلعل  
تخلتح افةف ، وعمحل  داخ ل  لع دلذ لبقد لع تبمخادب لبماختدل  ولبا حدل  لبةد  عثدخل لون قودلم 
لب  ل بلع دلذ لبقد لع لبصدثوح تحدل: لبةأ تدل ولبةودخعص، لبةد لل، لااةمدلل اود  لابد ع ، لبثد ا 

وعادد   بحقددب بددلبن  ، اددفم عثمددل لبموددةخبوبن لب لالددف، لبلملبوددب، و  ددب لب ددحط لب ددلع  ، ءدداح ل
بلبفع ددددب لبةدددد  يثصددددل اوت ددددل لبطلبدددد  اودددد  لبم وددددل   لبحلنددددل  دددداخ ل  لع ددددلذ لبقدددد لع ر  لالوددددلت 

ع  مدددب لبحلندددل بأ دددئ "تبمخادددب لبصددداخ ل  لبنلعبدددب اددد  ( Gati 2001 لبمودددة فم رادددفلل  دددلع 
ةد لل  د  لع دلذ تختدح، ةدفا  اود  لب د ل، ولب ب قف لبماوختل  لبمةلندب، و وحدب لبماةقدفل  لبودوسو

 ن "ذبا لبص لال  لبفلبووب، و قف لبفل فوب اع لذ  ال تات  نولل لب ولعل  لبم نوب
 Psychological Resilience ي:ــــــود النفســــــالصم -3

يان  لبصدمخل لبن ود  لبةخل د  لببتدف ولبمخل  دب لإليبلجودب بو دغخ  لبن ودوب  د  ءدخو تدل 
ل اود  ل د  تدفع  لمرديبا "  ش صوب وقو  عونوب وتودل ف  ل ةملوودبن وعاند  يمةولئ لب  ل ت  ر لو

   عقخعب تصللعه  و قلبتس   لبن ودوب، لا ةملوودب، لبحقلفودب،  ع  تخل  ب لبمث ، ت  بسل ر لو
وعةثدفل ت  دخم لبصدمخل  ن(Piers,2015:21) ولبسف وب و دخات ربد   دخل  لبثودل   و نود  لبثدلل"

 دددئ تدددفع  لب ددد ل اوددد  عثقتددد  لبل دددلو  لبش صدددوب ولا ةملوودددب، وعقسدددل لبددديل ، "بألبن وددد  ر  لالودددلت 
بلبفع ب لبةد  يثصدل ولبحثل ا  لببفةف، ولبةخ ئ لإليبلج   ثخ لبموةقسل، ولبل لو  لب ونوب"  و 

 لبموة فم    لبفعلقب لبثلبوب رافلل لبحلنلن  م ول لباو   طلب اوت ل لب
   Giftedني : ــــــبوــــــوهــــــالب املــــــالط -4

لبمخهخ ت  ه  "لم  لل لبية  يثةل خن رب  ج لتق ع  خعب وبفتل  ت ةو دب ع دخ  تدل عقفتدئ 
لبمفعقب لبالليب، م    يمةولخن تفعل  البوب  د  تودةخد لاللو  د  تبدلا  افةدف  تن دل: لبقدفع  

  لبنلتدف، ولبم دلعل  لبث رودب" لباقووب لبالتب ولب ل ب، ولب ولل  ولب نخن لاللالودب ولبحصد عب، ولبة لتد
(Greene,2014:34)وعاددد   لبحلندددل لبطدددس  لبمخهدددخ ت  ر  لالودددلت بدددأ    لبطدددس  لبمخهدددخ ت   ن

  بلبم نوب لبحل خعب ولبية  ع  عش وص   و   تالةت  عش وف لبمخهحب بلبممولب لبا  وب لبواخليبن
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 بات اختاذ القرار املهين:صعو
، ياددف لع ددلذ لبقدد لع امووددب لبةوددلع لب دد ل جددت  ل نددت   و  ىحدد  تدد  لبسددفلالل لبةدد  عثقدد   هفل ددئ

 و ه  لبم لءوب جت  لبثودخل لبسفةودب  ،نتل عاةمف هي  لبامووب او  لبم لعل  لب ل ب بمة ي لبق لع
لبقد لع  لبحدلت يصدح لابةودلع  لذولع دن ولبمةلنب ولبةودلع  ىحد  هدي  لبثودخل  دسنوب بةثقتد  لب دف 

جددت  لبسددفلالل، و ن لع ددلذ لبقدد لع بددو  قدد ست، ر  ددل امووددب تاقددف  عة ددم  اددفللت تدد  لبم ددلم لبما فوددب 
لب  ووددب لبةددد  عةطوددد    ملطددلت ت ةو دددب تددد  لبة لتددد  لبنلتددف عشدددمل: عثفةدددف تددفد لانةودددلل ربددد  لع دددلذ 

ال  و لبةص   ولبةنسؤ بلبنةلالق بلل جدفةل، عقتدو  لبق لع، لبةولع وع وت  لبماوختل ، عخبتف لبسفلالل بو 
ولع دلذ  ن(Hare, 2016: 693)لبسفلالل ولبم لءوب جتن ل، عثفةف لابةولع لم  دل بوسدفةل وتةلباةدئ 

 جدددت  ولبمقلع دددب، لبحثدددل: هددد    وودددب اموودددل   دددسث  ددد  محدددلعة وعشدددتف ، اقس ودددب اموودددبلبقددد لع 
 ،لبقد لع لع لذ امووب و ت  ذلعئ نف    لبق لع جت  متت ةلب بلبير  لببفة  وت  ولابةولع، لبسفلالل،
 ربد ي لعدؤ  لبةد  لمندفلث  ةة دم  لبقد لع لع دلذ اموودب جتنمل بوامووب، لبن لال  لبم  ل هخ  لبق لع
رن امووددب لع ددلذ لبقدد لع عةطودد  لقددة فلم لبلحتدد  تدد  ت ددلعل  لبة لتدد  ن ةوت ددل وتددل لابةوددلع  قطددب

قدددةق لو ولاقدددةنحل  ءدددم  لقدددة لعوبول  لبة لتددد  لبم رحدددب: ردددلبة لت  لباوودددل رلبةثوتدددل ولبةقدددخع  ولا
لإلجددفلا  ولبة لتدد  لبنلتددف ونددل لبمشدددس ، رمددل  ن لب دد ل تة ددي لبقدد لع يقددخم بإ ددفلع نددد  عقتومدد  
نخل تل يب   اوئ ب صخا تشددوب  و تختدح ياة ءدئ، وعقدخم جديبا تد  بدسل ع عتد  لبسدفلالل 

 ل بوةطست  ج ف  لبخ خل رب  ت لع  لال ن ت  نتل  وبخعلع ل و سنوب رل تن 
  مود  والعلل بةثفةدف لبماوختدل   مد : عالوودوب   شطب  س ب لباقس   لبق لع لع لذ عةطو و 
 ب دددي  لبمةددد لت  ولبةقتدددو  لبةودددلع ، واخلتددد  ت دددلط  ب  ددد  جدددفةل ىدددل وعثوتدددل بوقددد لع، لبممدندددب لبسدددفلالل
لبمنطقدد  اع ددلذ  لبنمددخذل عةلددخن و  ،هددفل لم عثقتدد  اودد  لبقددللع لبسددفةل فةددثفع   ددل تدد  لباخلتدد 
 عقتدو ، لب ودلعل  عطدخع ، لبمختح عثوتل ،لبماوختل   م  ،مشدوبلب عثفةف: بطخل  قح  ت لبق لع 
 ىدددف تنثددد  لع دددلذ لبقددد لع ن و (Sofo,2013:7) لبقددد لع ، ولع دددلذم  دددللب سدددفةللب لبةودددلع،  ودددلعل لب

آبودددل  لع دددلذ لبقددد لع، بةصدددحح بسب دددل لبودددوخر   ن ت نودددب لبم لهقدددب عة دددم  عغتددد ل  ولءدددثب  ددد  
قدددوخرول  لبم لهددد  علبادددب بق لعلعدددئ، وعشدددمل هدددي  لباموودددب لعلقدددب لبم لهددد  بم ةودددح لبسدددفلالل ونودددل  
ت  خ تة ل بلبنوحب بئ، وعنطس  هدي  لباموودب اود  لبقد لعل  لبمثخععدب بلع دلذ  بقد لعل    عةدب عة دم  

 لبة  عة   ت  قو  و بس  لبمبةم ن  تغلت ل  بطت  ، تحل: ت لعل  نخل توةقسوئ وعص  لعئ
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وعاةسدد  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد   ىسدد  ت مددب  دد  نوددل  لبطددس ، و   ددل ولنددف  تدد  لبمشدددس  
لبشددلالاب جتددن  ، وعنطددخي اودد  لبافةددف تدد  لبصدداخ ل ، بصخ ددلت  دد  ت لنددل لبةثددخل ولا ةقددلل تدد  

لبفعلقددب ولبة دد ل ربدد  لبامددل، ت نودب ربدد   بدد د، رلا ةقددلل تدد  لبمفعقددب لبحل خعددب ربدد  لببلتاددب وتدد  
وعة عددد  اوددد  ذبدددا تشددددس  ل  البودددب وش صدددوب تسدددل و  ندددلو اموودددب لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد ن وع  ددد  
 قددحل  لبصدداخ ل  ولبمشدددس  لبةدد  ةخل   ددل لبطددس   دد  لببلتاددب باددلتوت   قلقددتت  همددل: لبث عددب 

ثدفل  قدو لت بلدل بد عق،  تدل    لع لذ لبقد لع لبم ند  ولبديد ردلن يقتدف  لبةلوودص لبثددخت  بخظدلالح ت
وتف عغت   لمنخلل  أ دحح لبامدل هدخ لبديد يثدفل تخل د ل  لب د عق لبمطودخ  وت لعلعدئ، و لبةدلب  
 ددلب  ل هددخ لبموددةخل ادد  عنموددب ت لعلعددئ لبةدد  عةخل دد  تدد  قددخ  لبامددل، ولبالتددل لبحددل  :  ن لبخلبددفة  

وثصدخل اود  لبخ لهدب لببلتفودب، ولبماومخن يشباخن لبطس  او  لبة رت     لبة خ  لمىلليم  ب
بيبا طس  لبمفلع  لبحل خعب بو  بفة    ملذل رلفوب اع لذ لبدفوع لبم ند ، و ن  قدف لبل دلو   د  
لع دددددلذ لبقددددد لع، ولبقوددددد  ندددددخل ريبدددددلل امدددددل  تدددددف شددددد و تةختددددد   ددددد  اموودددددب لع دددددلذ لبقددددد لع لبم نددددد  

(Hou,2016:366)وتدددلم  دددلع   نGati  1996لذ لبقددد لع ولبددديد ( بإادددفلل ت ودددل   ددداخ ل  لع ددد
يوددةنف اوددد  ل ةددد لي  ن تة دددي لبقدد لع لبمحدددلب  يبددد   ن يددددخن ولووددلت بلبثل دددب اع دددلذ لبقددد لع وبفيدددئ 
لل فودب ور ددلو  اع ددلذ لبقد لع لبصددثوح، و لبةددلب   ي شد ف ي  دد   دد  لع دلذ لبقدد لع لبمحددلب  قددخ  

دس  لع دلذ لبقد لع ةةا ي بمشدس  لع لذ لبق لع، ول ة ي  دلع  ع عتحدلت ه تودلت بنمدخذل يصدح تشد
 ددد   س دددب  ةدددل  عالوودددوب هددد :  قدددف لاقدددةافلل،  قدددف لبماوختدددل ، وع دددلع  لبماوختدددل ، وعرددد  
لبم ول  او   اخ ل  لع لذ لبق لع لبما فوب لبمؤ    اود  لع دلذ لبقد لع لبم ند   ىحد  تد  لبمادله  

 عحط بدلبة لل  د  لع دلذ لا  البوب ولبش صوبن وا شا  ن لباخلتل لبن ووب تحل لبلملبوب ولباصدلجوب عد
و لبةدددلب  لبمخءدددخ  ا يقةصددد  اوددد  لببل ددد  لبما  ددد   قدددط، جدددل ةةادددفل  ربددد   Indecisionلبقددد لع 

 لببل   لبش ص  ولا  الب ، راخلتل عؤلد رب  تشدس  لع لذ  و افم لع لذ لبق لعن

 اسرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار املهنى لدى املوهوبني:  
ول  لبمخل  ددددب  لبحددددلت اودددد  تثددددخعع : لبمثددددخع لا  اددددلب  لباددددل   و تدددد  عاةمددددف لقددددة لعوب

لإليبددلج  رددلب  و  ولا وددثل  ولبةمندد ، ولبستحددلا  ولبوددوسوب، ولبثدد ا لبشددفةف، ولبةأ تددل ولبةدد لل، 
ءددداح لبحقدددب، ولااةمددددلل اوددد  لابدددد ع ، ولبمثدددخع لإليبدددلج  لبماةمددددف اوددد  لباقددددل رلبحثدددل ادددد  

و  لبمول ف  تد  لبمة صصدت ، لاتةندل  بطسوادب لبم ندب، ولابةودلع لبماوختل ، نل لبمشدس ، ط
لباقس دد ن وع ردد  لبةدد لث اودد  لب دد و  لب  ليددب  دد  لبم ددلعل  ولبمصددللع انددف لقددة فلم لقددة لعوبول  
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لبمخل  ددددب، و  دددد  روددددص  ن لبنددددل  عةبندددد   و عختددددح لب ددددغخ  لبلحتدددد  ، وعثوتددددل لبامووددددل  لبةدددد  
غخ  ولبةصدد   نوددلل تندد  نددفوث عأ ت هددل  و لبثمليددب تن ددل يوددة فت ل لمشدد لا  دد  تخل  ددب لب دد

 لبمخل  ددب لإليبلجوددب( ولبةدد  عمدد  ب مدد  ت لنددل  راددلل  علتوددص لبمصددللع، رلعلي نبدد  لب ددغخ ، 
لبةقدددفة  لبمسدددفال ،   دددخل لبمخل  دددب لموبودددب، ولقدددة فلم لبةغييدددب لب ل ادددب  ددد  عقدددفة  لبب دددخل لموبودددب( 

 (Lipshits, 2015b; Ogurlu, 2015; Shin, 2013)و شدلع   ةدلالق باد  لبفعلقدل  لبودلبقب 
او  لقة لعوبول  لبمخل  ب لبة  عامدل اود  تثدخعع   قلقدتت  همدل: ب د  لب طد   رب  لبة رت 

 و لمذد لبمة عدد  اودد  لبثددفث لب ددل ط  لاقددة لعوبول  لبم علدد   اودد  لبمشدددوب( ولنةددخلو علول 
  اود  لا  ادلل( وعة دم  لبدنمط لمول لبمخل  دب لب ال لا  البوب لبووسوب  لاقدة لعوبول  لبم علد  

لبنشطب ولبة طوط لب لالف، وعة م  لبنمط لبحل    ع اب اخلتل ه : ر للع و دخل لبمشددوب، لبدةثد  
لبدديلع  لبددديد ا يمدددد   ن ةة دددي ط عقددلت باتدددفلت اددد  لا  ادددلا ، لباددفل وعانددد  لاهةمدددلم لبلحتددد   و 

ةقتدددو  لإليبددلج  والعلي لبةغتددد ل  لبةددد  عنشدددأ اددد  عادددفةل لبقوتددل بلبمودددةخبوب اددد  لبمختدددح، رادددلل  لب
لبمختددح  و عسعددب لبخلتدد  جنادد   ريبلجوددبن وهنددلي تناددخع آبدد  اقددة لعوبول  لبمخل  ددب ياةمددف اودد  
لبمول ف  لا ةملووب رحاف شلال     لبافةف ت  لقة لعوبول  لبمخل  ب، ولب ءدل اد  لبثودل  ةد عحط 

خل  دب ولبحثدل اد  لبمودل ف  لا ةملوودب، ورديبا ةد عحط جةقدفة  ريبلجولت بلقة فلم لقة لعوبول  لبم
لبيل  و قلبت  لع لذ لبق لع تحل: لبث ا، لبةبن ، لبةأ تل، ولبث ا لب لالدف، رءدل ب ربد  و دخل 

  ن(Pellerone, 2013: 1402)استب للبب جت  لبمخل  ب ولب غخ ، و ت   قلبت  لع لذ لبق لع 
ما فوددددب ولبوددددوخروب لبةدددد  ةسدددديب ل لب دددد ل بمخل  ددددب لبمطلبدددد  وعاةسدددد  لبمخل  ددددب  موددددب لبب ددددخل لب

لبفلبووب ولب لع وب  د  لبمخلتدح لباصدتحبن وع ةودح لقدة لعوبول  تخل  دب  داخ ل  لع دلذ لبقد لع بدفد 
لبشحل     لبثول  لبم نوب بط عقب  و بأب د،  لبحا  يووط  اووئ لبقود  ولبةدخع ، ولبدحا  ةوبدأ ربد  

ل اود  لابد ع ، ولبدحا  لابد  ياةمدف اود  لقدة لعوبول  ريبلجودب تحدل: لبةبن  ولا وثل  ولااةمل
لبة طددوط، ولع ددلذ لبقدد لع لبمنلقدد ، لبحثددل ادد  لبماوختددل  ولبموددل ف ، وهددي  لبمخل  ددب لإليبلجوددب لبتددل 

  ن(Lipshits, 2015b: 184)او  عمة  لب  ل بلبصثب ولبةخل   و خل  لبثول  لبن ووب 
لتةسي تددفعل  اقووددب البوددب، وعةددلباخن لاهةمددلم لمىددلليم  وعةمتدد  لبطددس  لبمخهخ ددخن بدد

ولبم ند  لبديد ة  سخ دئ، ع د     د  يشدلعرخن ب لاوودب  د  لبافةدف تد  لم شدطب و   د  تدللعون اود  
لإل بدددل  ولبنبدددلا  ددد  تبدددلا  افةدددف ، را    ددد  تدددف يبدددفون  ددداخ ب  ددد  لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد ، 

    نةد   ن لبدحا  يودمت ل " تودب لب ودلعل  لإلءددلفوب"بل دب اندفتل علدخن لب ودلعل  لبم نودب رحتد
Over choice syndrome   و ن لبم لهقت  لبمخهخ ت  انفتل ة عحطخن بأبادلل  قفيدب  د  لببل د
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لبةاوومدد  ولبم ندد   ددإن لب دد و  لب  ليددب علددخن للبددب  دد  رددس لبمبددلبت  تدد  بددسل لقددة فلم تقددلةو  
ولاقدة لعوبول  لبم عحطدب بمشددس   لبش صدوبف عقتو  ع  خعب وت نوب، وعخ ف علبطب جت  بصلال

لع ددلذ لبقدد لع  دد  رطددلع  س ددب  قددلبت  اع ددلذ لبقدد لع  لبمنطقدد ، لبةبنسدد ، ولااةمددللي( لبمنطقدد : 
ت تددف و اددلل رمنثددد  اع ددلذ لبقدد لع، وعددد عحط بلبن ددق لبم ندد  وعثفةدددف لابةوددلع ولبقدد لع لبم نددد ، 

لإليبلجوددددبن ولبةبنسدددد : ةدددد عحط بلب شددددل  دددد   و البوددددب نددددل لبمشدددددس  وعدددد عحط ردددديبا بلبم   ددددل 
لبثصدددددخل اوددددد  تاوختدددددل  اددددد  لباموودددددب لبم نودددددب،  و ياةمدددددف اوددددد  لبةودددددخعص ولبمملطودددددب،  تدددددل 
لااةمددللي: ةة ددم  لبة ودد  ادد  لبموددةخبوب نددخل لبقدد لعل  وعوبددأ بومصددللع لب لع وددب تحددل عددأ ت  

 ن (Shin,2015:293)لمش لا لااةحلععت  
 Gati, (2010)ختاذ القرار كما قدمها جاتى ( اسرتاتيجيات ا1جدول )

 ةــــــرتاتيجيــــــف االســــــوصيــــــت ةــــــرتاتيجيــــــاالس م

الدرجة اليت يكون فيها األفراد على مستوى مـ  الدقـة والشـمولية ع مجـع      األدنى( احلد-)شامل مجع املعلومات  1
 املعلومات وتنظيمها.

الدرجة اليت يقوم الفرد بتحليل املعلومات إىل مكوناتها، ومعاجلة املعلومات  (كلي-يلي )حتلاملعلومات  ليلحت 2
 وفقًا هلذه املكونات.

3 
الدرجــة الــيت يعتقــد بهــا األفــراد أنهــى يســيطرون علــى مســتقبلهى املهــين   (خارجي-)داخلي وجهة الضبط 

ــ  ل ويشــعرون أن قــراراتهى تــى ر علــى فرصــهى الوأيفيــة، أو أن هــذه العوام
 حتددها أساسا قوى خارجية مثل القدر أو احلظ.

 مقدار الوقت واجلهد العقلي الذي يستثمره األفراد ع عملية اختاذ القرار. القليل( -)الكثري اجلهد املبذول ع العملية  4

الدرجة اليت يتجنب بها الفرد أو يىخرون بدء عملية صـنع القـرار الـوأيفي     (منخفض-)عالي التأجيل  5
 التقدم فيها.أو 

ــا ي   6 ــرار النه ــريع  الســرعة ع اختــاذ الق -)س
 (بطيء

طــول الوقــت الــذي اتاجــ  األفــراد الختــاذ قــرارهى النهــا ي  جــرد مجــع 
 املعلومات وحتليلها.

إىل أي مدى يتشاور األفراد مـع اآلخـري  خـالل املرااـل املختلفـة مـ  عمليـة         (نادرة-)متكررة استشارة اآلخري   7
 ر.اختاذ القرا

8 
الدرجة اليت ال يقبل بها األفراد املسىولية الكاملة ع  اختاذ قـرارهى )اتـى    (منخفض-)مرتفع االعتماد على اآلخري  

لــو كــانوا يتشــاورون مــع اآلخــري ( بــداًل مــ  توقــع اآلخــري  الختــاذ القــرار  
 لصاحلهى.

ــاء اآلخـــــري   9 ــة الرغبـــــة ع إرآلـــ -)عاليـــ
 (منخفضة

لبيــة توقعــات اآلخــري  املهمــني )مثــل اآلبــاء  الدرجــة الــيت اــاول الفــرد ت
 واألمهات واألقران واألصدقاء(.

 إىل أي مدى يسعى األفراد إىل ااتالل مهنة مثالية هلى. (منخفض-)مرتفع الطموح ع مهنة مثالية  10

ــا الت  11 ــديى تن ــل   االســتعداد لتق ــة مقاب )عالي
 منخفضة(

لبـديل املفضـل لـديهى عنـدما     مدى استعداد األفراد ألن يكونوا مـرنني بشـأن ا  
 يواجهون صعوبات ع حتقيق .

 الدرجة اليت يعتمد عليها األفراد على املشاعر الداخلية عند اختاذ القرار. )القليل مقابل الكثري( استخدام احلدس 12
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وتددفم لاعثددلل لمت عددد  باعشددلل لبمفعقدد  لقددة لعوبول  ت ةددلع  بنمددخ لبثوددل  لبم نوددب بددفد 
خ ت ، ءدددم  تبمخادددب تددد  لبمقة ندددل  بونمدددخ لبم نددد   ددد  لبمدددفلع  تحدددل: تا  دددب لبطدددس  لبمخهددد

لبطلبد  بلبحثدل لبديلع  اد  ادلب  لبامدل، ولىةوددل  تاوختدل  اد  لبم د ، وعثفةدف  هدفل  لبم دد  
بونبدددلا وعثقتددد  لب ءدددل، و  ددد  لباستدددب جدددت  لبل دددلول  لبش صدددوب ولبةاودددو  ولبامدددلن وان ت لىدددد  

رب  ع مت  لبمصدللع لبمنلقدحب بوطدس  لبمخهدخ ت  تد  تشدلعرب  لإلعشلل لبم ن  لبمفعق  عثةلل
لبخلبددفة   دد  راددفلل بطددب   ليددب بوطددس ، وعقوددوم   ربدد  تبمخاددل  رعشددلليب  دد   ووددل  ت نوددب 

 (Greene,2006:39-40).بل ب بلبمخهخ ت  

 اسرتاتيجيات اختاذ القرار املهين ومسات الشخصية لدى املوهوبني:  
 لع لبم نددد  بلبافةدددف تددد  بصدددلالف لبش صدددوب، تحدددل: و  دددب عددد عحط  ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد

لب ددحط، لب لاووددب لبيلعوددب، لبة لتدد   تدد  لبمنطقدد  وقددمل  لبش صددوب ولبةدد  عدد  قولقدد ل تدد  بددسل 
لباخلتددل لب مدد  لبلسدد د بوش صددوب، وتمددل يبددفع لإلشددلع  ربوددئ  ن و  ددب لب ددحط لب ددلع   عنسدد  

لب لاوودددب لبيلعودددب ةددد عحط بدددلبة لت   تددد   بدددلبلحت  تددد   ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد ، ول   دددلي
 لبمنطقددددد  و ددددداخ ل  لع دددددلذ لبقددددد لع لبم نددددد ، ورددددديبا قدددددمل  لبش صدددددوب بصخ دددددلت لباصدددددلجوب

(Willner, 2015: 143)  وانف تقلع ب لب  و  جت  لبمخهخ ت  و ت  لبمخهخ ت     امووب لع لذ
وقلالودب لباقوودب ولب غحدب  د  لبق لع لبم ن   بفهل عسدفو ندخل ادلتوت   قلقدتت  همدل: لبثل دب ربد  لبة

لبلملبوب، ولباستب لإليبلجوب جدت  لاهةمدلم لبم ند  ولاقدةمةل  بلبم ندب، رمدل  ن بدفة   لبقدفع  اود  
رظ دددلع لاللول  لبالبودددب، ولإلعشدددلل لبم نددد  بومخهدددخ ت  ولبمة دددختت  يبددد   ن ياددد   لباستدددب جدددت  

عدددددؤ   اوددددد  لبة طدددددوط لبم نددددد ،  لبم ندددددب ولبةطدددددخع لمىدددددلليم  وعطدددددخع لبثودددددل ، ولبق دددددليل لبةددددد 
ولب صدددلالف لبش صدددوب ولبةطدددخع لبم نددد  وعختادددل  لابددد ع ، ولبماختدددل ، وعبددد  اوددد  لإلعشدددلل 
لبمفعق   ن ي م ِّ  لبق لعل  ولم شطب لبم نوب ءم  تودةخعل  لبةقدفم لبما  د  وت دليل لبطدس  

لبمخهدخ ت   د   لبمخهخ ت ، وت   هد  لبق دليل لبةد  عخل دئ لمبصدلال  لبن ود  هد  عخظودص تدفعل 
ت نب  و امل تنلق  ب د ،  اد لت من لبافةدف تدن   بدفة   عختادل  ت نودب البودب  دفلت و قدلت بمودةخد 

 ن(Jung, 2018)طمخنلع  ، وريبا عختال  لاب ع  لبالبوب  ثخ شغو   بم   تاتنب 
دد  يم لب د ل، وهد  قدمب بدفد با بل  واىملل لبةختال  لبالبودب للبو عاةس  لبلملبوب لل   و 

وعة دح  ن لبمتدخل لبلملبودب قدمب بغلبسودب قدوحلت اود  لب د ل لبمخهدخ   و لبمة دخ ،   ن عؤ   ريبلبدلت  و
لبمخهخ ت ، و نلوت او  ذبا  دإن لبمخهدخ ت  اندف لبناد  بوم د  ي شدخن لبة طدوط لبديد ع مدل ةدختا   
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خلبدفة   و لمتد لن    لب طأ، ولبلملبتخن ا ة ءت   ذبا،  تؤ وخن لع لذ لبق لع  و ياةمفون اود  لب
   ذبا، م  د  ي  دوخن عبند  لب شدل وادفم لبم دلط    د  لابةودلع لبم ند ، بديبا ر دس  لمجدخل  

وعددؤلد لبمتددخل لبلملبوددب ربدد  قددخو لبةخل دد    تددلم لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  ياددل بختدد  تةددأب  تدد  نوددلع  
ن ت نددب ولنددف  رلتوددب هدد  بددفد لبمخهددخ ت  وعاةقددفون  ن لبم نددب عشددحئ "لبوددنفععس" وبوددلات يانددخن  

ن و تند   ةدلالق (Chen, 2013: 123)لبمنلقحب ب   بيبا ع للل قاللع   انف لع لذ لبق لع لبصدلال  
لعلقب لباستب جت   اخ ل  لع لذ لبقد لع وو  دب لب دحط بدفد لبمخهدخ ت  رودمب ش صدوب،  ن ذود 

لب دحط لب دلع  ، ولبدية  لب حط لبفلبو  بفة    اخ ل   تل    لع لذ لبقد لع تقلع دب جديوي و  دب 
ياةقفون  ن اخلتل بلع وب ه  لبوس      بلا  و  شدل اموودب لع دلذ لبقد لع، و لبةدلب  ا يغتد ون 
لبنةدلالق بأ  ود  ، وتد   د  ةنقصد   لبفل فودب و قدف لاقدةافلل و عدلل  لبةد لل لبادلم، ولبماةقدفل   تد  

 ن  (Oguzhan, 2018: 247)لبخظواوب، ولبمتل رب  ربقلو لبموةخبوب او  لاب ع 

   اسرتاتيجيات اختاذ القرار املهين وعامل النوع:
، لبة طوطدد ، وعقددفة  لبدديل ، ولبوددوخي لبددخظو  لع ددلذ لبقدد لع بددلاللو  لقددة لعوبول عدد عحط 

لبم ند ، رمدل ولبل لو     لع لذ لبق لع، جتنمل با  لمقلبت  ع و  لبوول  لبمثفل اع لذ لبقد لع 
لع دلذ لبقد لع  اقود ، نفقد ، عوقدلال ، عبنسد ، لاةمدللي( ولبةمتتد  ةخ ف بم   قلبت  ت مب  د  

جت  ط عقةت     لع لذ لبق لع لموب : لبالط ب ولب سد   بمدل يمدد  تد  لبود اب ولقدة فلم لبمشدلا  
ولب س  ن ولبحل ودب: لباقس د  ولبديد يبادل لب د ل  بطدأ  د  لقدة فلم لبودس  ولبمنطد  ولبةدأ  ، رذ  ن 

اموودددب عللتوودددب، عةدددفلبل  ت دددل اموودددل  تةادددفل  عةدددأ   بلبودددول  لا ةمدددلا  اموودددب لع دددلذ لبقددد لع 
(Rebecca, 2015: 19) ن رن بصلالف لمنددلم لبنمطودب اد  لبديرخع ولإل دلث ت ةو دب وظواودلت

نة  ت  لبةس  لبستةل ،  لإل لث ةةمت ن ت  بسل لمندلم لبنمطوب بلبثف  ولبيرخع ياةمدفون 
لبم لل لبةأتو  لبيد يطو  ت  لمشد لا و دح تشدلا ه  ندخل  او  لباقس وب، وانف لقة فلم

ىوددد   و  قدددفلن لبمنل ودددب، تددد ع لإل دددلث    ددد  لقدددة فت  لبثدددف  وتددد ع لبددديرخع    ددد  لقدددة فتخل 
لبمنط ، وع ةوح لبيرخع ا  لإل لث    ل  ملم ت  ياةمفون اووئ    لع لذ لبق لع،     لع لذ 

  لااةملل او  لاب ع ن رمل    د   ىحد  عخ  دل  ثدخ لبق لع لبم ن  عةولود لإل لث ت  لبيرخع  
لبحثل ا  لبمول ف  تقلع ب بلبيرخع،  لإل لث لبحلبغدل   تدل  د  لااةمدلل اود  لب سد ل  ولبالط دب 
 د  لع دلذ لبقد لع، ع مدل بودس  لاقدةقسبوب ولبدةثد  لبديلع ، ولبقدفعل  لبما فودب، ولانة دل  جةثودد  

 صح لاب ع  وتول فع    د  لع دلذ لبقد لعل  لبم مدب طدخلل لبثودل  لبةناو  لبيلع ، ولاقة لل  ت  
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(Rebecca, 2015: 20-23) ن وا ي  دد   ن عثددفيل  لبمخهدخ ت   دد  لبةطددخع  لبم ندد  ع ةوددح
ادد   تدد ل    لباددللةت ، وعةصددخع لبددحا     دد  تددللعون اودد  ذبددا تدد  عوقددلو    ودد    ادد لت اعع ددل  

عل    ددددحح  تددد   دددثوح، من رحددد   لاهةملتددددل  تودددةخد ذردددلال  ، بلددد  هدددديل لبندددخ  تددد  لبةصدددخ 
ولبةخ  دددددل  عبادددددل تددددد  لبصدددددا  اودددددت   لع دددددلذ لبقددددد لع لبمنلقددددد ، رذ عة رددددد  لهةملتدددددلع   اوددددد  
لب علءددددول ، لباوددددخم، لب نفقددددب، لاعصددددلا ، واوددددخم لب  ددددلو، تدددد  ت لاددددل  لب دددد و  جددددت  لبدددديرخع 

، ولبطد ، وع  ددل لإل ددلث ولإل دلث  دد  لبة  دوس  لبم نوددب نتدل ي  ددل لبدديرخع لب نفقدب، لباوددخم
لبط ، ولبةصمو ، ولبقل خن، وع ر  لإل لث او  ت   تحل: لبط ، لبصتفبب، لبةفعع  لاجةدفلال ، 
ولب وءب، وذود لانةول ل  لب ل ب، ولبةم ع ، نتدل عةخل د  تا دل ردأ ح ، رءدل ب ربد  عدأ ت  

يثفث  د ل  جدت  تودةخد لبحقل ب ولبةغت ل  لا ةملووب  ىح  ت  لب غحب ولاهةملم لبش ص ، بيل 
 ن (Ogurlu,2015:31)لبطمخا ولإل بل  و ت  لع لذ لبق لع لبم ن  لبمنلق  

   Psychological resilienceي: ــــــود النفســــــالصم
بأ دددئ "تدددفع  عمدددد  لب ددد ل تددد   اددد  وع  يطوددد   نول دددل اوددد  هددديل لبم  دددخم لبم و دددب لبن ودددوب 

فل   و لباحدد ل  ولبنلحددل  لبةدد  ةةادد ي ب ددل  دد  نولعددئ، لبمخل  ددب لإليبلجوددب  و لبةددأتو  تدد  لبة فةدد
ردددديبا يشددددت  ت  ددددخم لبصددددمخل لبن ودددد  ربدددد  لبةخل دددد  وعثقتدددد   و رندددد ل   ددددخلعق نولعوددددب ريبلجوددددب"ن 

لإليبددلج  بمخل  ددب لب طدد   و لبمثدد ، رمددل  ن لبصددمخل لبن ودد  ت  ددخم ولقدد  يشددمل ر ددلو   اددلم 
 ن لبصددمخل لبن ودد  يثقدد  و  ن (Shane,2013:837)لبمخل  ددب ولبصددمخل  دد  تخل  ددب لبةثددفيل 

لبحددلنحخن  بددلبةخل ن جددت  لا ددلع لبوددوسوب بو ددغخ  ولبةخل دد  تدد  لمنددفلث ولبةثددفيل ن وع لةددف لهةمددلم
للو لبالب  بوطس  لبمخهخ ت  لبية  ةخل  خن تخلتح ب    لا صمخل لبن و ولبمملعقخن جفعلقب لب
علواودب  د    ةدلالقلبة  عدؤلي ربد    ع خ لب طو  اخلتل لبثمليب، ت  لبة رت  او   و ءغخطتل ت ةو ب

لبل دددلو  اظ دددلع ربددد  لاععحدددل  جدددت  ظددد و  لبم دددلط   و  صدددمخل لبن وددد متدددل لبوع لبشدددفلالف،و دددخل 
وعشلع ربت ل او     ل لبقدفع  اود  لع دلذ لب ودلعل  لبودوخروب لبمنلقدحب وعثقتد  لبصدثب  ،لبخلءثب

  (Mihyeon,2015:18) .لب غخ و ولبل لو  لا ةملووب بغ  لبنا  ا  لبشفلالف   بن ووبل
 لبة  لباخلتل ب    بو ط  قا  لبما ءت  بلم  لل لبصمخل لبن و  لبمةاوقب رن لعلقل 

 و قددل  ،  دد لي بشدددل تثددفل لبصددمخل لبن ودد  من لبنملالوددب، وتوددلعلع   نوددلع   تدد لعل  اودد  عددؤ  
 ت ةوح لقةافلل بفيئ آب  ىيبا بش ف يدخن  ا تف لم  لل منف بط  اخلتل لاةحلع  يمد   مل
 ب دد ل  بددلا    ددل اودد  لبةحددلع  دد " C" لع ددب ربدد  ة نادد  تددف ولبستةددب،  مددحست  لب صددلالف نتددل تدد 
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 ظ ددخع تدد  لبثددف  دد بددفد لبمخهددخ ت   لب لدد ي  لبةطددخع نددلبة  ن وعوددله  اودد  لاةمددلللت  ابدد  و شددل
   ودددوب تدددخ  عشددددل لبالبودددب لبما فودددب لبم دددلعل   ن وعسدددفو لا ةملوودددب، بومشدددلىل لببل سودددب لا دددلع
 فحبن  تخلتح ةخل  خن  انفتل لبمشدس  نل او  لبقفع  عخ   لبما فوب لبم لعل  من بوصمخل،
 عامدل لبمخهحدب  ن  لد  ( Lopez&Sotillo  2009بدخ ت  وقدخعتوخ     ع ل لبة  لبفعلقب وعفا 
 و ن  ت ،لبمخهدخ   تد  تد   ىحد     ود   تد  ول قدت  يدخ دخل  ن اود  لبطدس  يولاف وتلال  ىالتل
 و  د  ولبمودؤوبوب ولإليبلجودب لبن ق ت   ىس       ذود تفع او  عس ه  تل  لبحلت  لباقووب، تفعلع  
 ي  مدددخن  لبدددية  ب  ددد لل لبش صدددوب لبم دددلط ،  لبودددمل  وتخل  دددب بودددةثد  للبوددد  وعخ دددئ    وددد  
اددد   وبددفة   عخ ددئ  ثددخ لب ددحط لبددفلبو  يا دد ون  ددمخللت  ىلليموددلت بغدد  لبنادد   تددفلت     ودد  
( و دددخل استدددب جدددت  Shin&Kelly  2015 :292-293وعددد د شدددت  ورتوددد   لب طددد ن اخلتدددل

لبصددمخل لبن ودد  ولبقددفع  اودد  نددل لبمشدددس   دد  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  بوددسست  همددل:  وات: امووددب 
 دددد  لبم لهقددددب لبمةددددأب  ، ولبصددددمخل لبن ودددد  ةدددد عحط  Normativeلع ددددلذ لبقدددد لع امووددددب تفولععددددب 

ل  لبةخل  وب بةوا لبم نوبن و ل ولت: لبصمخل ة عحط بلبخظلالح لبةخل  وب  د  جتةدل  بلبخظلالح ولباموو
لبامل، وع عحط ريبلجولت بلبقفع  او  نل لبمشددس  لبافةدف   د  لع دلذ لبقد لع لبم ند ، و ن لبةطدخع 
لبما       لبصدمخل لبن ود  ولع دلذ لبقد لع قدخ  يودلاف لبم شدفة  وتقدفت  جد لتق لبةدفبل اود  

 لتق عوددلاف اودد  جنددلو ع   لبمددلل لبن ودد ، وعطددخع  لقددة لعوبول  تخل  ددب بوةخل دد  تدد  عصددمو  جدد
 لب غخ  بمل  ت ل لبقفع  او  لع لذ لبق لع لبم ن ، ولبثصخل او  ت   ل  ريبلجوبن

   أواًل : دراسات وحبوث اسرتاتيجيات اختاذ القرار لدى املوهوبني:
( ولبةد  هدف   ربد  لبحثدل  د  تدفعل  لع دلذ لبقد لع Christopher  1994 تفم ر عودةخ  

( تدددد  لباددددللة  ع لوندددد  122( تخهخ ددددلت، و  61بددددفد لم دددد لل لبمخهددددخ ت  ولباددددللةت  جوغدددد  لباتنددددب  
( التدددلت، عمددد  تقدددلع ة    ددد   ع ادددب تادددله  تددد  تدددفعل  لع دددلذ لبقددد لع هددد : 15-12 امدددلعه  جدددت   
ل وعلو لبما  ددب نددخل لع ددلذ لبقدد لع، لقددة فلم لقددة لعوبول  بثددل  البددب  دد  لع ددلذ تاوختددلع   ادد  تدد

لبقددد لع، و قدددوخ  لبةق عددد  لبددديلع   ددد  لع دددلذ لبقددد لع، وعقدددفة  لبددديل ، ولاةمدددف  لبفعلقدددب اوددد  لبمدددن ق 
( لبةثوتودددد ، 1985لبم ددددةوط لبخ دددد   ولبلمدددد ، لقددددةنلللت اودددد   مددددخذل لقددددةت  ست ل نددددخل لبدددديرلو  

  ولبما و ب جنا عب لبيرلو لبنل ح، و تن  لبنةلالق و خل   و     لبماله  لمع اب لإلجفلا ، لبامو
( جفعلقدددب لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد  بدددفد Ogurlu  2015بصدددلبح لبطدددس  لبمخهدددخ ت ن وتدددلم   خعبدددخ 
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ر دلث تد  لبم نودب لبمةخقدطب  26ذردخع، و 37( 63لبطس  لبمخهخ ت ، علخ   اتنب لبفعلقب ت   
(  مددل 130  دد   دد   صددخل لبمخهددخ ت  و دد  ج  ددلتق ر  لالدد  باددف عثفةددف  وددحب لبدديرلو  جة روددل، عدد  رلعل

( التدددلت، عددد  لقدددة فلم لبمدددن ق 15-11 دددخ  اوددد  ت ودددل  ورودددو  بوددديرلو، ع لونددد   امدددلعه  جدددت   
لبخ    ت  بدسل عطستد  لقدةملع  جول دل  ليمخ  لفودب، بلإلءدل ب ربد  عثوتدل تثةدخد لبمقلجودب لبةد  

 ةخنب لبن ليل  نخل لع لذ لبق لع لبم ن ، و تند  لبنةدلالق  ن ع عتد  لبة  دوس  عاةمف او   قةوب ت
لبم نودددب بوطدددس  بشددددل ادددلم رل ددد   لب نفقدددب، لبطددد ، لباودددخم، لبدددف ل ، اودددخم لب  دددلو، لبقدددل خن، 
لب علءدب، لبةبدلع (ن رمدل و ددف   د و  جدت  لبدديرخع ولإل دلث  د  لبة  ددوس  لبم نودب بصدلبح لإل ددلث 

 ، وبصلبح لبيرخع    لب نفقب واوخم لب  لو ولب علءب ولبةبدلع ن وعد  ع ودت  ذبدا    لبمبلل لبطس
بأن لإل لث ع دة  بدلبم   لبةد  عةملشد  تد    خ ة دل بغد  لبناد  اد  لاهةملتدل  وتودةخد لبطمدخا 

 ولإل بل  لمىلليم ، وعأ ت  اخلتل لبنخ  ولبحقل ب ولباخلتل لا ةملووبن 
عثفةدددددف  ( لعلقدددددب هدددددف   ربددددد Ozcan,&Zaaroglu  2017وتدددددفم  و ردددددلن و لعو ودددددخ 
 ،بوطدس  لبمخهدخ ت لبم نودب لع دلذ لبقد لعل  لقدة لعوبول  و  لبخ دفل  لباستب جت  توةخعل  لبيرلو 

ورددديبا بثدددل لب ددد و   ددد  لبددديرلو لبخ دددفل   ولع دددلذ لبقددد لع لبم نددد  عحادددلت بوصدددح لبفعلقددد  ولبوددد  
عدد  عطستدد  و  ،التددلت ( 19-14  لعه  جددت  امدد  ع لوندد (141  تدد لبفعلقددب  ولبنددخ ، وعلخ دد  اتنددب

لبم ندد   لبقدد لعلع ددلذ وت وددل  لقددة لعوبول   Bar-On ون  -لبخ ددفل   راددفلل بددلع بدديرلوت وددل  ل
جدت   للبدبو دخل استدب ريبلجودب وعخ دو   ةدلالق لبفعلقدب ربد   Melbourn,1989رادفلل تخبسدخعن 
، وا عخ ددف  دد و    لبمخهددخ ت بطددسفد للع ددلذ لبقدد لع بددلقددة لعوبول  و لبخ ددفل   توددةخعل  لبدديرلو 

   لبيرلو لبخ دفل   ع  د  ربد  لبامد   و لبصدح لبفعلقد ، جتنمدل عخ دف  د و  بصدلبح لبديرخع  د  
لبخا  لبيلع ، رللع  لب غخ ، ولبم لل لبالم، رمدل   دئ عخ دف  د و   د   بادلل ت ودل  لع دلذ لبقد لع 

بح لماملع لمىسد   د  لع دلذ عحالت بوصح لبفعلق  بصلبح لبص خ  لماو ، ورل   لب  و  بصل
( رل   لماو     باف لبةأ تلن وعخ و  لعلقب  و رلن 16-14لبق لع جتنمل لماملع لم غ   

Ozcan  2017  ربدد  عثفةددف لبماةقددفل  لبموددةقسووب نددخل لبم دد  فومددل ي ددف لاهةمددلم بدددل تدد )
 ةحددل  نددخل راطددلو لبددخا  ولبامووددل  لب ل ددب بلع ددلذ لبقدد لع لبم ندد ، وع تددل  تصدد  لع ددب تدد  لا

تدددفعرلع   اددد  لتدددةسي    دددل ت ندددب يمدددد  ع تو دددل، عددد  لعحدددل  لبمدددن ق لبخ ددد  ، وعلخ ددد  ادددت  
( ت  لبمخهخ ت     لبمفلع  لبالبوب ةفعقخن    تبمخاب     صل بدلا  د  11لبفعلقب ت   

ىووب بل ب، وع  لبةخل ل ت  لبطس  بمف  ش  ع  ببمد  لبسول دل ، وتد  بدسل عثوتدل لبمثةدخد 
تندد   ةددلالق لبفعلقددب  ن تاادد  لبخظددلالح لبةدد  ةددخل  ن يامددل ج ددل لبمخهخ ددخن رل دد  طستدد ، وتدد  ج
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لباخلتددل لب الووددوب لبةدد  عددؤ   اودد  ع  ددوسع   لبم نوددب هدد : لمقدد ، لإل بددل  لمىددلليم ، لبشدداخع 
 بلبموةخبوب لا ةملووب، ولب غحب    رللع  لبالب ن 

 املوهوبني:   انيًا: دراسات وحبوث ع الصمود النفسي لدى
( ولبةددد  هدددف   ربددد  بثدددل لبةخل ددد  Lopez&Sotello  2009لعلقدددب بدددخ   وقدددخعتووخ 

( تددد  لمط دددلل ولبمددد لهقت  لبمخهدددخ ت  50لا ةمدددلا  ردددفلا  بوصدددمخل لبن وددد  بدددفد اتندددب تددد   
( التددلت، 17-11( تد   تدد ل    تةخقدط  لبقدفع  ع لوندد   امدلعه  تد   50ىمبمخادب عب عسودب، و 

( Piers&Harris  1969ل  ت  خم لبيل  بفد لمط لل رادفلل جتد   وهدلعع وع  لقة فلم ت و
( Sparrow&Ciccheti  1984وت ودددل   لةنس دددف بوودددوخي لبةدددخل ق  رادددفلل قدددحلعو وقوشدددتة  
( و تنددد  Coie&Dodge  1983وت ودددل  لبمدل دددب لبوخقدددتختة عب بوقددد ع  رادددفلل ردددخود ولولل 

  و تدد ل    لباددللةت   دد  لبةخل دد  لباددلم و ن لبةخل دد   ةددلالق لبفعلقددب اددفم و ددخل  دد و  جددت  لبمخهددخ ت
( رب  Ojoma  2012لا ةملا  ةفا  لبصمخل لبن و  بفد لبمخهخ ت ن وهف   لعلقب  و ختل 

بثددل لباخلتددل لبموددلهمب  دد   بددلا لبطددس  لبمخهددخ ت  تدد   قل ددل  وبغددل  وتوددةخعل  ل ةملووددب 
تددد  لإل دددلث تددد  طدددس   64ذردددخع و  28( 92ولتةصدددلليب ت ةو دددب، علخ ددد  اتندددب لبفعلقدددب تددد   

لبمدفلع  لبحل خعددب تد  ج  ددلتبت  بومخهحدب ولبة ددخ ، وعد  عطستدد  ت ودل  لبصددمخل لبن ود ، وت وددل  
لقددة لعوبول  لبمخل  ددب و وءددث   ةددلالق لبفعلقددب بادد  لباخلتددل لبمددؤ     دد   بددلا لبطددس   دد  

ل اخلتل لب ط  لبمؤ       ج لتق لبمخهحب   نلو و اف لبة  ل، و ن لبمفعقب التل نمليب    تقلج
لبصددمخل لبن ودد ، ردديبا عددخل    دد ا لبةوددلع لبمخهددخ ت  بخظددلالح وت دد  لبموددةقسل  دد  تبددلا  
افةف  تحل: لبط  ولب نفقب ولابلة و ول  ولبقل خن ولبةبلع  عباو    د  نلبدب  تدف  تد  لبصدمخل 

لبن ودد   ( ربدد  بثددل لبصددمخلShin&Kelly  2015لبن ودد ن رمددل هددف   لعلقددب شددت  ورتوودد  
ولقددة لعوبول  لع ددلذ لبقددد لع لبم ندد  رمنسةددل  بصددداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع لبةددد  ي س هددل لم دد لل   ندددلو 

( ت  طدس  لببلتادب ع لوند   امدلعه  جدت  364امووب لع لذ لبق لع لبم ن ، علخ   لباتنب ت   
( التدددددلت، وعددددد  عطستددددد  ت ودددددل  لبصدددددمخل لبن وددددد  رادددددفلل ول نتودددددف لبنوددددد ب لبم ةصددددد   17-21 
( وت ودددل  Gati  2001 (، وت ودددل   ددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد  رادددفلل  دددلع 2009 

( و تندددددد   ةددددددلالق لبفعلقددددددب  ن Gati  2010لقددددددة لعوبول  لع ددددددلذ لبقدددددد لع لبم ندددددد  راددددددفلل  ددددددلع  
% ت   اخ ل  لع لذ لبق لع، وردلن بوصدمخل لبن ود  46لقة لعوبول  لع لذ لبق لع عوله  جنوحب 

لبةدددد  عدددد  تخل  ة ددددل   نددددلو امووددددب لع ددددلذ لبقدددد لع، ولععددددحط لبةأ تددددل  عددددأ ت  رستدددد  اودددد  لبمشدددددس 
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ىلقددددة لعوبوب بصدددداخ ل  لع ددددلذ لبقدددد لع لبحس ددددب:  قددددف لاقددددةافلل،  قددددف لبماوختددددل ، ع ددددلع  
لبماوختددل ، و شددلع  لبنةددلالق ربدد   هموددب عقوتددل لبةأ تددل ولبةوددخعص  دد   مودد  ت لنددل لع ددلذ لبقدد لع 

مخل  دب  داخ ل  لع دلذ لبقد لعن نتدل  ن بدئ لوعلت رستد لت  د  ولبثل ب رب  عا ع  لبصمخل لبن ود  ب
لبةغوددد  اوددد  عثدددفيل  اموودددب لع دددلذ لبقددد لع، ولععدددحط لبصدددمخل لبن وددد  قدددوسولت جدددنقف لبماوختدددل ، 
وع لع  لبماوختل ، ولععحط  لقة لعوبول  لع لذ لبق لع تحل: و  ب لب حط، لبةأ تل، لااةمدلل 

 ع  ت   اخ ل  لع لذ لبقد لعن رديبا هدف   لعلقدب بلبدف او  لاب ع ، ولب غحب    رعءلو لاب
( ربددد  لبةاددد   اوددد  تودددةخد لبمنادددب لبن ودددوب  لبصدددمخل لبن وددد ( بدددفد لبطوحدددب 2016لبصددد لة    

( ر دلث، تد  176( ذردخع، و 131( ت  لبطوحدب لبمخهدخ ت   307لبمخهخ ت ، علخ   لباتنب ت   
لبصدددمخل لبن وددد  و ظ ددد   لبنةدددلالق  ن لبصددد خ  لبحدددلت  ربددد  لبالشددد ، ولقدددة فم لبحلندددل ت ودددل  

توةخد لبمناب لبن ووب بفد لبطوحب لبمخهخ ت  ت ع الت، رمل ا عخ ف   و  للبدب  د  تودةخد لبمنادب 
لبن ودددوب ياددد د بمةغتددد  لبندددخ ، وعخ دددف  ددد و   ددد  تودددةخد لبمنادددب لبن ودددوب عاددد د بوصدددح لبفعلقددد  

بقفع  اود  ندل لبمشددس ، وعقسدل بصلبح لبصح لماو ،  ا لت بخءخا لاعبلهل  لبموةقسووب، ول
 Chenلعلقددددب شددددت  لبنقددددف، وعطددددخع تددددفعرلع   لبقلالمددددب اودددد  تحددددلل  لبمناددددب لبن وددددوبن وعخ ددددو  

ربددد  و دددخل  س دددب تةغتددد ل   ش صدددوب، ولبفيدددب،  تددد لن( ت عحطدددب بلبصدددمخل لبن وددد  بدددفد  (2018 
لبطدس  لبمة دختت  ( تد  484لبطس  لبمخهخ ت     لبستةب ولبحقل ب لبصتنوب، علخ   لباتنب تد   

 ىلليموددلت بلبمددفلع  لبحل خعددب، وعدد  قوددل  لبمةطوحددل  لبش صددوب وشددمو : لبصددمخل لبن ودد ، لمتددل، 
لإلجدددفل ، ونددد  لاقدددةطس ( و ددد  تبدددلل لبدددفا  لبخلبدددفي عددد  قودددل :  قدددب لبخلبدددفة ، لبةخل دددل تددد  

لبةخل دددل تددد   لبخلبدددفة ، ا بدددب لبخلبدددفة ، و ددد  تبدددلل تودددل ف  لمتددد لن عددد  قودددل : لبحقدددب بدددلمت لن،
لمت لن، ا بب لمت لن، و تن   ةلالق لبفعلقب لععحل  لبمبلل لبش ص : لإلجفل ، وند  لاقدةطس  

 Mohammadiبشددددل ريبدددلج  تددد  لبصدددمخل لبن وددد  بدددفد لبمخهدددخ ت ن وهدددف   لعلقدددب تثمدددفد 
 بدددفد لبمخهدددخ ت   ددد  لبن وددد ربدد  لعلقدددب لمقدددلبت  لبخلبفيدددب ولب لاوودددب لبيلعوددب ولبصدددمخل  (2018 

( طلبحدلت الليدلت، وعد  لقدة فلم 120( طلبحدلت تخهخ دلت، و 120لبمفلع  لبحل خعب، علخ   لباتندب تد   
 Connor-Davidson، وت ول  لبصمخل لبن و  رافلل رخ   لل تفقدخن ت ول   قلبت  لبخلبفيب

( وت ودددل  لبل دددلو  لبيلعودددب، و تنددد  لبنةدددلالق و دددخل استدددب ريبلجودددب جدددت  لبصدددمخل لبن وددد  2003 
 لاووددب لبيلعوددب بددفد لبطددس ، ولععحددل  قددلب  جددت   قددوخ  لبةوددوط ولبةوددلتح ولبصددمخل لبن ودد ، ولب

ىمدددل و  ددددف   دددد و   دددد  تةخقددددط لع ددددل  لبطددددس   دددد    مددددل  تالتوددددب لبخلبددددفة  ولبل ددددلو  لبيلعوددددب 
  ولبصمخل لبن و  جت  لبطس  لبمخهخ ت  ولباللةت  بصلبح لبمخهخ ت ن
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 :لبفعلقل  لبولج  ا ء للملجول  و وة وف ت  ي  
   لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددلذ  عنلوبدد لبنددفع  لبشددفةف   دد  لبفعلقددل  لبا  وددب لبةدد

، رءدددل ب ربددد  عادددلعي  ةدددلالق لبفعلقدددل  ولبةناتددد  ب دددل قدددودخبخ ولت  لبقددد لع بدددفد لبمخهدددخ ت 
، وبيبا  دلو هديل لبحثدل ولبديد يادف بن و لبم ن  ولبصمخل ل ع لذ لبق لعلبمانوب باستب ل
بوختددخ  اودد  طسواددب لباستددب جددت  هددي   -لبحلنددللطددس   دد  نددفول  –لبمثلوبددب لبمحددد   

، وبصخ دددلت بدددفد  ددد  عودددا لبمةغتددد ل  لبمةغتددد ل ، و ي دددلت لعبدددل  لب ددد و  جدددت  لببنودددت 
  نطس  لبمخهخ ت لب

  دددفع  لبفعلقدددل  لم نسودددب ولبا  ودددب لبةددد  عنلوبددد  لقدددة لعوبول  تخل  دددب  ددداخ ل  لع دددلذ 
لبق لع، قدخلو لاقدة لعوبول  لبودوسوب  و لإليبلجودب ولوعهدل  د  لع دلذ  و ادفم لع دلذ لبقد لع 

 لبم ن  بفد لبمخهخ ت ن 
  لبمخهددخ تبددفد لبمدد لهقت   لبحددل   لبصددمخل لبن ودد ع ردد   تاادد  لبفعلقددل   دد  لبمثددخع  

 د  تخل  دب لبمثد  ولبصدفتل ، وبدو  اود  استة دل  او  لبمقلع ب جتدن   و دت  لبادللةت 
 ن بصاخ ل  لع لذ لبق لع

   لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لع ولبصمخل لبن و   فع  لبفعلقل  لبة  عنلوب
لقدل  لاهةمدلم  د  لبفع  ةةطوحدلن لبم عدف تد  لنتةغتد   مدلوه مدل، ع د   همتة مخهخ ت بفد لب

   نسولت وا  ولتن ولبحثخث 

لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع عخ ددف استددب لععحلطوددب للبددب رنصددلالولت جددت   -1
 بفد اتنب لبفعلقبنلبم ن   لبم ن  و اخ ل  لع لذ لبق لع

ع ددلذ لبقدد لع لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لعخ ددف استددب لععحلطوددب للبددب رنصددلالولت جددت   -2
 بفد اتنب لبفعلقبن لبم ن  ولبصمخل لبن و 

  ددد لبمخهدددخ ت  لبددديرخع ولإل دددلث تةخقدددطل  لع دددل  جدددت   لت رنصدددلالو ب  للبدددو ا ةخ دددف  ددد   -3
 ن لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن 

لبمخهددددخ ت   دددد  لع ددددل  لبدددديرخع ولإل ددددلث  تةخقددددط ا ةخ ددددف  دددد   للل رنصددددلالولت جددددت   -4
 نلبصمخل لبن و 
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   ث:ــــج البحــــأواًل: منه
لبمقدلعن، وهدخ تدن ق تسالد  بطسوادب لبحثددل،  لبخ د   لاععحدلط لقدة فم لبحلندل لبمدن ق 
لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع دلذ لبقد لع لباستب لاععحلطوب جت   نتل ة ف  رب  لبلشح ا 

لبلشدح اد  لب د و  جدت  لبديرخع ولإل دلث رديبا ، و خل لبن ود لبم ن  ولع لذ لبق لع لبم ن  ولبصدم
 ن اتنب لبحثلبفد لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن ، ولبصمخل لبن و     

 ث:  ـــة البحــــعين  انيا:
مفةندب لمنودلو بلبم نوب لبحل خعب ب ( طلبحلت وطلبحب ت  لبمخهخ ت 80علخ   اتنب لبحثل ت   

( التدددددلت، 19-15( ر دددددلث ع لونددددد   امدددددلعه  جدددددت   40( ذردددددخع،  40با  ودددددب لبوددددداخليب،  بلبممولدددددب ل
لبمخهحددب، ( تمدد  عدد  رلعل  دد   دد  جدد لتق 1, 23تددفع    تفوددلعي ( ول ثدد ل  17, 08  نوددلج بمةخقددط 

 ن  ولبية  ع  عش وص   عقمولت ت  ذود لبمخهحب ولبة خ  لمىلليم ، بم لى  عاليب لبمخهخ ت  بلمنولو
   ث:ـــــأدوات البح الثًا: 

  ع  لقة فلم لملول  لبةلبوب:
 مقياس استراتيجيات مواجهة صعوبات اتخاذ القرار المهني: إعداد الباحث.  -1

  دد -عددخل    لول  ب وددل  لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد   ادد لت بقوددب
لبفعلقددب، وعدد  لعحددل   ةةنلقدد  تدد  اتنددبت وددل  تدد  لب دد وعي راددفلل  ىددلن-لبحلنددلنددفول رطددس  
 لب طخل  لبةلبوب:

لبةدد  عنلوبدد  لبةخل دد  لع ددلذ لبقدد لع لبفعلقددل  ولبحثددخث لبوددلبقب ت ل اددب لإلطددلع لبنادد ي و  (  
 لبم ن  بفد لبمخهخ ت ن 

لاطدس  اودد  باد  لبمقددلةو  لبةد  ع ددمن   باددلللت و ندخللت قددلهم   د  راددفلل لبم وددل   (  
( ولبماددفل تدد  تسددل 1989ذ لبقدد لع  اع ددل Melbourneت وددل  تخبسددخعن  تحددل: لبثددلب 
 Gati et(، ت ول   اخ ل  لع لذ لبق لع رافلل  لع  وآبد ون Deniz  2004لةنت  

al.  2001،)   ج و تل لع لذ لبق لع رافلل  لع  وآبد ون ت ولGati et al  2010،) 
 ( لقدة لعوبول  تخل  دب عأ تدل لع دلذ لبقد لع لبم ند نLipshits  2015ت ول  بتحشة  

  اع لذ لبق لع لبم ن ن Hare,2016ول  هلع ت و 
 وتف لقة لل لبحلنل ت  هي  لبمقلةو  انف عثفةف  بالل لبم ول  و ول ب وحلعلعئن
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بدفد  و دول ب ت د لل  ت ودل  لقدة لعوبول  تخل  دب  داخ ل  لع دلذ لبقد لععثفةف  بالل  (ل 
 : ( بافلت ه 12( جنفلت تخ اب او   70لبمخهخ ت ، نتل ةةأبح لبم ول  ت   

  لبة طوطPlanning:   وعشت  هديل لبحادف ربد  لبفحدلعل  لبةد  عادد  لقدة فلم لبة لتد
لباقس ددددد  ولبثدمدددددب وو ن لبثقدددددلال  ولبثصدددددخل اوددددد  لبماوختدددددل  لبس تدددددب وعثوتو دددددل 

 ن5-1ولقة سا لبنةلالق، وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  
   عثوتددل لبماوختددلInformation processing بفحددلعل  وعشددت  هدديل لبحاددف ربدد  ل

لبة  عاد  ن ا لب  ل انف لع لذ لبق لع ووووئ بم ليدل واتدخ  ردل ت ندب  و وظو دب 
  ن11-6، وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  ت  بسل عثوتل لبماوختل  ان ل

   لبةشلوع تد  لابد عConsulting with others يادد  هديل لبحادف عشدلوع لب د ل :
ةوددلع لبمنلقدد  تدد  لبسددفلالل لبمةلندددب مبددي لبنصددوثب تدد  لابدد ع  ولبةدد  ع شدددف  بسب

 ن 18-12بسل ت لنل امووب لع لذ لبق لع، وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  

   لىةوددل  لبم ددلعل  لبنلامددب: ياددد  هدديل لبحاددف تددفد لقددةافلل لب دد ل بةطددخع  ت ددلعل
 خووب ع عحط بوخ  لبامل وتل ةةاو  بإ لل  لبوغل  واوخم لبثلق  و ت هل، وعاد  

 ن 24-19بفحلعل  ت  هيل لبحاف ل

  و  ب لب حطLocus of control وعاد  هيل لبحاف تدفد لاةمدلل لب د ل اود  عثدمدئ :
 ن30-25   تفعلعئ ولبستةب، وعثفةفلت لبةثد  لبفلبو ن وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  

  لبث اVigilance وعشت  هيل لبحاف رب  لبفحلعل  لبة  عاد  ن ا لب د ل اندف :
وددئ بم ليددل واتددخ  لبقدد لع وتددل ةة عدد  اودد  رددل تن مددل، وعاددد  هدديل لع ددلذ لبقدد لع ووو
 ن37-31لبحاف لبفحلعل  ت  

  لا ددددف ل Impulsiveness : وعاددددد  هدددديل لبحاددددف لبق دددد  ربدددد  لبقدددد لع لون عدددد ود  و
 ن 42-38وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  عأتل، وافم لبة لت     اخلت  لبق لع، 

   لبثدددددفIntuitionع اوددددد   قدددددل  لبشددددداخع ولبالط دددددب لون : يادددددد  لع دددددلذ لبقددددد ل
لاقددةمل  بصددخ  لباقددل ولبوددا   قددط بوث ددل  اودد  لبةددخل ن لبخ ددفل  ، وعاددد  هدديل 

 ن 49-43لبحاف لبفحلعل  ت  

   لااةمدلل اود  لابد عDependence on others  يادد  تدفا  و ذم لابد ع :
  نخبددئ تدد  بقدد لع تددل، و لبةددلب  تخل قددب لبشدد ف لون لتةنددل  ذلعدد ، ولبةددأ   جدد  ي تدد
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-12ذوي لااةحددلع رلبخلبددفة  ولم ددفتلو و تدد ه ، وعاددد  هدديل لبحاددف لبفحددلعل  تدد  
 ن54-50ن وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  18

  لبةأ تددددلProcrastination  ياددددد  لبةأ تددددل ولبةوددددخعص  دددد  لع ددددلذ لبقدددد لع وبودددد :
ةد ي لمايلع لبمولهمب    لبةأ تل، وعا   ن رل ش و قوثفث ت  عوقلو   ودئ، وع

 ن55-51وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  ، ذبا بوا و  ولمنفلث
   لا وددثلWithdrawal ،ياددد  عدد ي لبقدد لع لون عددفبل  و لقددةبلبب  و لبةوددلع :

وا يشلعي    لع لذ لبق لع نة  ا ةةثمل لبموةخبوب، وعة ي لبق لع تد  تسدل آبد ع ، 
 ن 61-56وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  

 لبةدد لل Indecisiveness : ياددد  هدديل لبحاددف عدد لل لب دد ل ولب ددخ  ولبقودد  تدد  لع ددلذ
 ن70-62وعاد  هيل لبحاف لبفحلعل  ت  لبق لع، وعخت  لبوخو ولب شل ت  لبق لع، 

 ين: ـــدق المحكمـــص

تلم لبحلنل با ي لبم ول      خععئ لموبوب او  افل ت  لبمثدمت  ت   قلعي  او  
ودد   ةددلالق لبةثدددو  نصددو   قدد ل  لبم وددل  اودد   وددحب تخل قددب لبددن   ولبصددثب لبن وددوب، و نددلوت ا

 ن%  أىح ، وع  امل لبةافيس  لبس تب ب حط  ول ب با  لب ق ل  و قلت اعلو لبمثدمت 80
 للمقياس:  الدراسة االستطالعية

( طددددس  تدددد  6اودددد  اتنددددب لقددددةطسووب تخلت ددددل   عدددد  عطستدددد  لبصددددخع  لموبوددددب بوم وددددل 
 لبدددفلبو ، ورددديبا نوددل  لاعوددل  ةأىددف تددد  وءددخا لبفحددلعل  ولبةاوومددل لبمدد لهقت  لبمخهددخ ت  بو

  حل  لبم ول ن و 
 : يــداخلــالاق ــاالتس

 ددو  لبجددت  لع ددل   باددلل لبم وددل  ولبفع ددب لبلووددب، ورل دد  عدد  نوددل  تاددلتس  لاععحددل  
 للبب رنصلالولتن

 والدرجة الكلية وبات اختاذ القرار املهينصع اسرتاتيجيات مواجهة أبعاد مقياسمعامالت االرتباط بني ( 2جدول )
 معامل االرتباط دــــــــــــــالبع م معامل االرتباط دــــــــــــــالبع م
 0, 59 االندفاع 7 0, 52 التخطيط 1
 0,  62 احلدس 8 0, 59 حتليل املعلومات 2
 0,  58 االعتماد على اآلخري  9 0,  62 التشاور مع اآلخري  3
 0, 67 التأجيل 10 0,  48 املهارات الناعمة اكتساب 4
 0, 60 االنسحاب 11 0, 46 وجهة الضبط 5
 0, 68 الرتدد 12 0, 52 احلرص 6
 0,  72 الدرجة الكلية -
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 صدق المحك الخارجي: 

ع  نول  تالتس  لاععحدل  جدت  لع دل  ت ودل  لقدة لعوبول  تخل  دب  داخ ل  لع دلذ 
 Gatiولع ددددل  ت وددددل   دددداخ ل  لع ددددلذ لبقدددد لع لبم ندددد   ددددلع   لبقدددد لع لبم ندددد  راددددفلل لبحلنددددل،

جدددت  لع دددل  ورل ددد  قومدددب تالتدددل لاععحدددل   طلبحدددلت وطلبحدددب( 50ادددفلهل  ( اوددد  اتندددب 2010 
 0, 01انف  وه  قومب للبب رنصلالولت ,ن 86 لبم ولقت 

 اس:ـــات المقيـــثب

   قددسخات  اودد  بثوددل   حددل  لبم وددل  بط عقددب راددلل  لبةطستدد  ب ددلع   تندد تددلم لبحلنددل
ورل دد  قومددب تالتددل لاععحددل  جددت  لبةطسوقددت   طلبحددلت وطلبحددب( 50اتنددب عقنددت  لبم وددل  واددفلهل  

 ن وه  قومب للبب رنصلالولت ,ن 79
 الصورة النهائية للمقياس:

( بوفحددلعل  لبمخ حددب ولباددد  1-2-3( وعثصددل لب قدد ل  اودد  لع ددل   70ةةلددخن تدد   
( ولبفع ددب 120-70لبددفع ل  لبلوودب بفحدلعل  لبم وددل  جدت    تد  لبفحدلعل  لبوددلبحب، بثتدل عةد لوا

 لبم ع اب عاد  لقة لعوبول  تخل  ب لب  ل بصاخ ل  لع لذ لبق لع لبم ن ن 
   Career Decision Difficulties Questionnaireمقياس صعوبات اتخاذ القرار المهني  -2

( جنددددفلت 25تدددد   ( ع  مددددب لبحلنددددل وعةلددددخن Gati&Saka  2001رادددفلل  ددددلع  وقددددلىل 
( جنددخل، ولبحددل  : لبماةقددفل  5(  باددلل   ووددب لمول:  قددف لبماوختددل  وعثةددخد  7تخ اددب اودد   

( جنددخل 5( جنددخل، ولبحلبددل:  قددف لبماوختددل  ادد  لبخظددلالح وعثةددخد  4 تدد  لبخظواوددب وعثةددخد  
 ( جنددددخل ولب دددلت  لبصددد لال  لب لع وددددب وعثةدددخد جنددددفة ،3ولب لبددد  لبةددد لل بشدددددل ادددلم وعثةدددخد  

ولبولل   قف لبماوختل  نخل لباموودب ولإل د لول  وعثةدخد  دسث جندخل ولبودلب   قدف لبفل فودب 
وعةمة  لبم ول  بصف  و حل  ت ع   وتف ع  لقدة فلتئ اود  اتندل  تةادفل  وعثةخد  سث جنخلن 

ن وع  نول  تالتل  ب ل بححل  لبم ودل  وع لوند  جدت   ت عدل ولبصت  ولبولبلن ولبتخ لنو     وع ل 
( وت  بسل نول  تص خ ب تالتس  لاععحدل  جدت  لع دل   بادلل لبم ودل  0، 86 – 0، 59 

وهدد  لع ددل  عددفل  0، 88(ن وبوفع ددب لبلووددب 0، 93ربدد   0، 21ولبفع ددب لبلووددب  ة لوندد  جددت   
 او   حل  لبم ول ن وتف عم  بطخل  ع  مب لبم ول  او  لبنثخ لبةلب : 

 ب ربددد  لبا  ودددب واددد ي لبة  مدددب اوددد   س دددب تددد  ع  مدددب لبم ودددل   ددد   دددخععئ لإل بوت عددد
لبمثدمددت   دد  لبوغددب لإل بوت عددب إلجددفلو ع ة دد   دد   ددثب ولتددب لبة  مددب وتطلبقددب لبماندد  

 ب  ل لم نس ن 
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  باف لمبي بدرعلو لبمثدمدت  وا د لو لبةادفيس  لبمطوخ دب، عد  اد ي لبم ودل   د   دخععئ
 ل دب إلجدفلو ع ة د   د  تدفد تنلقدحب ( ت   قلعي  او  لبدن   ولبة  ودب لب7لبا  وب او   

 لبفحلعل  بوستةب لبا  وبن 

   طدددس  تددد  لبمددد لهقت  لبمخهدددخ ت  6عب عددد  لبم ودددل  اوددد  اتندددب لقدددةطسووب تخلت دددل )
 بوةأىف ت  وءخا لبفحلعل  ولبةاوومل ن 

 ين: ــــدق المحكمــــص

لعي  او  تلم لبحلنل با ي لبم ول      خععئ لموبوب او  افل ت  لبمثدمت  ت   ق
لبددن   ولبصددثب لبن وددوب، و نددلوت اودد   ةددلالق لبةثدددو  نصددو   قدد ل  لبم وددل  اودد   وددحب تخل قددب 

 ن%  أىح ، وع  امل لبةافيس  لبس تب ب حط  ول ب با  لب ق ل  و قلت اعلو لبمثدمت 80

 حساب االتساق الداخلي:

ب  لل دد  للبددب انددف عدد  نوددل  تالتددل لاععحددل  جددت   باددلل لبم وددل  لبوددحاب ولبفع ددب لبلوودد
  وهيل ةؤرف عمة  لبم ول  جفع ب البوب ت  لاعول  لبفلبو ن 0,01

  ( معامالت االرتباط بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية2جدول )
 معامل االرتباط ةــــــــــرعيــــــاد الفــــــــــاألبع م

 0,64  نقص املعلومات 1
 0,77 املعتقدات غري الوأيفية   2
 0,74 نقص املعلومات ع  الوأا ف   3
 0,69 الرتدد   4
 0,71  الصراعات الداخلية 5
 0,79  نقص املعلومات اول العملية 6
 0,74 نقص الدافعية 7
 0,87 الدرجة الكلية  -

 اس:ــــات المقيــــثب

تلم لبحلنل بثول   حل  لبم ول  بط عقدب لبةطستد  واادلل  لبةطستد  بادف تد وع  قدسخات  
رمل ع  نول  لبححل   0,84( ت  لبطس  لبمخهخ ت   للن تالتل لبححل  50و  اتنب افلهل  ا

 بماللبب  ب ل ر و حلخ ولبة  عشت  رب  لعع ل  قو  تالتس  لبححل ن 
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 ( قيى معامالت  بات مقياس صعوبات اختاذ القرار املهين3جدول )
 ألفا كرونباخ ريـــــــــــــــــــاملتغ م

 ,.639  علوماتنقص امل 1
 ,.544 املعتقدات غري الوأيفية  2
 ,.770 نقص املعلومات ع  الوأا ف  3
 ,.791 الرتدد  4
 ,.759  الصراعات الداخلية 5
 ,.579  نقص املعلومات اول العملية 6
 ,.523 نقص الدافعية  7
 ,.770 الدرجة الكلية  -

  الصورة النهائية للمقياس:

( بوفحدددلعل  لبمخ حدددب 1-2-3وعثصدددل لب قددد ل  اوددد  لع دددل    (  قددد  ،25ةةلدددخن تددد   
( 75-25ولباددد  تدد  لبفحددلعل  لبوددلبحب، بثتددل عةدد لوا لبددفع ل  لبلووددب بفحددلعل  لبم وددل  جددت   

 وعشت  لبفع ل  لبم ع اب او  لبم ول  رب  و خل  اخ ل     لع لذ لبق لع لبم ن  بفد لب  لن

  عداد الباحث.إبين: مقياس الصمود النفسى للمراهقين الموهو-3
رادددفلل ادددفم عدددخل    لول  ب ودددل  لبصدددمخل لبن وددد  بدددفد لبمخهدددخ ت ، ردددلن ءددد وععلت  اددد لت ب

 ع  لعحل  لب طخل  لبةلبوب: ةةنلق  ت  اتنب لبفعلقبت ول  
لبةدددددد  عنلوبدددددد  لبصددددددمخل لبن ودددددد  لبفعلقددددددل  ولبحثددددددخث لبوددددددلبقب ت ل اددددددب لإلطددددددلع لبنادددددد ي و  (  

 بفد لبمخهخ ت ن 
 لبمقلةو  لبةد  ع دمن   بادلللت و ندخللت عود    د  رادفلل لبم ودل  لبثدلب لاطس  او  با   (  

( ت ودل  لبصدمخل Oshio  2003ت ول  لبصمخل لبن و  بفد لبم لهقت  رادفلل  وشدتخ تحل:
( ت ودل  لبصدمخل لبن ود  رادفلل Wagnild &Yong  2006 ول نتوف وعدخ قلبن و  رافلل 
 & Ryanو  رافلل عليدلن ورلبةتسودل خ ( ت ول  لبصمخل لبن Hjmedal  2006هل متفلل 

Caltabino  2009 ت وددددددل  لبصددددددمخل لبن ودددددد  راددددددفلل جتن تدددددد و )Pinheiroa  2015 )
ت ول  لبصمخل لبن و  بوم لهقل  ذول  ( و 2016ت ول  لبم و ب لبن ووب رافلل آتلل بلظئ  

  (ن2019 اخ ل  لبةاو  رافلل لبغسخع  
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بفد لبمخهخ ت ، نتل ةةأبح لبم ودل   ل لبن و و ول ب ت  لل  ت ول  لبصمخ عثفةف  بالل  (ل 
 (  بالل ه :7( جنفلت تخ اب او   50ت   

وعاند  لبقدفع  اود  رظ دلع لاهةمدلم  Novelty seekingلبحثدل اد  لببفةدف:  :البعد ااول 
 ولبشغح بلبةنخ  لبلست     لمنفلثن 

ع  اوددد  ءدددحط وعانددد  لبقددف Emotional regulation : لبةناددو  لا  ادددلب البعددد االيددد   
 لاقةحلع  ولبووط   او  لا  الا     لبمخلتح لب ل طبن 

: ة دة  بلبةخ دئ Positive Future Orientation: لبةخ ئ لإليبدلج   ثدخ لبمودةقسل البع االي لث
 ولبوا   ثخ عثقت  لمهفل  لبمش تب، ولبنا   لإليبلجوب لبمة لالوب عبل  لبموةقسلن 

تبمخاب ت   قل  لبقخ  لإليبلجودب  Spiritual competenceوب: : لبل لو  لب ونالبع االرابع
لبةدد  عباددل لب دد ل ةةثمددل تددل يقلجوددئ تدد   ددال  وعثددفيل  ولإلنوددل  بماندد  لبثوددل  

 ولبةلوص ت  لبمخلتح لبثولعوب جة لسل وعثمل لبموةخبوبن
ي ددو  توددةخعل  لب دد ل  دد   Personal competence: لبل ددلو  لبش صددوب خدد   البعدد اال

 ، لبحقددب بددلبن  ، لاقددةقسبوب،لمتددل ،ولبةقسددل لبدديلع  ،لب لاووددب لبيلعوددب، لبدديل  عقددفة 

  او  تةلباب لماملل لبتختوب لب وعتنوبن ولبقفع 
يشدت  ربد  لا حودل ، لبم دلعل   Social competence: لبل لو  لا ةملووب البع االس دس

 لا ةملووب، لبث  لببتف بوفالبب، لبة طوط ولبةناو ن 
عقسددل لبدديل  ولبثوددل  ولبدديد ياددد  لبقددفع   Self-acceptance: عقسددل لبدديل : عدد االسدد بعالب 

 او  لبةخل  ، لبةخل ن، لبم و ب، وعخل ن لبمناخع بوثول ن
 ين:ـــدق المحكمـــص

تلم لبحلنل با ي لبم ول      خععئ لموبوب او  افل ت  لبمثدمت  ت   قلعي  او  
   ةددلالق لبةثدددو  نصددو   قدد ل  لبم وددل  اودد   وددحب تخل قددب لبددن   ولبصددثب لبن وددوب، و نددلوت اودد

 ن%  أىح ، وع  امل لبةافيس  لبس تب ب حط  ول ب با  لب ق ل  و قلت اعلو لبمثدمت 80
 للمقياس: الدراسة االستطالعية

 طلبحدددلت وطلبحدددب( 40عددد  عطستددد  لبصدددخع  لموبودددب بوم ودددل  اوددد  اتندددب عقندددت  تدخ دددب تددد   
وحددلعل  لبم وددل ، لبةأىددف تدد  قددستب لبصددول ب بوفحددلعل ، وردديبا نوددل  بغدد ي لبةأىددف تدد    دد  

  حل  لبم ول ن و  لبفلبو لاعول  
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 :يــــداخلــــالاق ــــاالتس

 ددو  لبجددت  لع ددل   باددلل لبم وددل  ولبفع ددب لبلووددب، ورل دد  عدد  نوددل  تاددلتس  لاععحددل  
 ,ن 01انف توةخد  للبب رنصلالولت 

 والدرجة الكليةالصمود النفسي بعاد مقياس أل داخليالاالتساق  معامالت (4جدول )
 معامل االرتباط دـــــــــــــــــــالبع م
 0, 52 البحث ع  اجلديد 1
 0, 63 التنظيى االنفعالي  2
 0, 59  التوج  اإلجيابى حنو املستقبل 3
 0,  62 الكفاءة الرواية 4
 0,  48 الكفاءة الشخصية 5
 0, 46 الكفاءة االجتماعية 6
 0, 52 تقبل الذات 7
 0, 76 الدرجة الكلية -

 صدق المحك الخارجي:

عدد  نوددل  تاددلتس  لاععحددل  جددت  لع ددل  ت وددل  لبصددمخل لبن ودد  بومدد لهقت  لبمخهددخ ت  
ورل د   طلبحدلت وطلبحدب( 40ادفلهل  ( او  اتندب 2016وت ول  لبم و ب لبن ووب رافلل آتلل بلظئ  

  ن,01انف توةخد  وه  قومب للبب رنصلالولت ,ن 86  ل  لبم ولقت جت  لع قومب تالتل لاععحل  
 اس:ـــــات المقيـــــثب

بثوددل   حددل  لبم وددل  بط عقددب راددلل  لبةطستدد  ب ددلع   تندد   قددسخات  اودد   تددلم لبحلنددل
ورل دد  قومددب تالتددل لاععحددل  جددت  لبةطسوقددت   طلبحددلت وطلبحددب( 40اتنددب عقنددت  لبم وددل  واددفلهل  

 ن لبب رنصلالولت وه  قومب ل,ن 79
 اس:ـــح المقيـــتصحي

جخلنف  تد   س دب بودلعل   للالمدل،  نول دلت،  رل  ق   وعبل  ا يطس  لبم ول  بصخع   ملووب، 
 ( بوفحلعل  لبمخ حب ولباد  ت  لبفحلعل  لبولبحبن 1-2-3وعثصل لب ق ل  او  لع ل    جفل( 

  الصورة النهائية للمقياس:

ت  لبطلب  لإل لبب او  لبم ودل  بط عقدب لبةق عد  لبديلع  (  ق  ، وعطو  50ةةلخن ت   
-جخ ح لبثلبب لبة  عنطس  اووئ قخلوت رل   ريبلجوب  و قوسوب او  تدفعل  س د   عنطسد  للالمدل

 ا عنطس   جفل( ولبفع ب لبالبوب عاد  لبصمخل لبن و  لبم ع   بفد لبطلب ن -عنطس   نول ل
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 :  األولنتا ج الفرض 
لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع "عخ ددف استددب لععحلطوددب للبددب رنصددلالولت جددت  

وبوةثق  ت  هيل لب د ي عد  نودل   ن"بفد اتنب لبفعلقبلبم ن   لبم ن ، و اخ ل  لع لذ لبق لع
لقدة لعوبول  اود  ت ودل  ت  تد  لبمخهدخ تالتل لععحل  جت قدخن جدت  لع دل    د لل اتندب لبفعلقدب 

، رمدل ةة دح ت ودل   داخ ل  لع دلذ لبقد لع لبم ند ولع دلع   اود  لبم ند   تخل  ب لع دلذ لبقد لع
 : لاع ت  لببفول 

 صعوبات اختاذ القرار املهينو املهين سرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار( معامل االرتباط بني درجات ا5جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط ت رياــــــــــــاملتغ م

 اسرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار املهين 1
631 ,0 0,01* 

 صعوبات اختاذ القرار املهين 2

( 0,01( و خل استب لععحلطودب ذل  لابدب رنصدلالوب اندف تودةخد  5  ةة ح ت   فول
  داخ ل  لع دلذ لبقد لع لبم ند ولع دل  لبم ند   لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبقد لع جت 

 ن(Shin&Kelly  2015رتوو  وعة   ت  هي  لبنةوبب لعلقب شت  و  بفد اتنب لبفعلقبن
 :األولتفسير نتائج الفرض 

( ربددددد   ن (e.g.Shin&Kelly,2015;Jung,2018عشدددددت   ةدددددلالق لبفعلقدددددل  لبودددددلبقب 
 ل  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  لقددة لعوبول  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  عدد عحط بشدددل للل رنصددلالولت تدد   دداخ 

بشددل ادلم، و د  باد  لاقدة لعوبول  بشدددل بدلا، نتدل عسدت   ن تخءد  لب دحط ولبةوددخعص 
ولااةملل او  لاب ع  ولب غحب    رعءلو لاب ع  ع عحط بصداخ ل  لع دلذ لبقد لعن و ن لبةأ تدل 

لبقد لع، رمدل  ن ةنس  بقخ  ا  عدأب  لبمشدلعرب  د   مد  لبماوختدل  والعلي تة لةدف بصداخ ب لع دلذ 
لبةخ دددئ ربددد  آعلو وع  دددوس  لابددد ع  ةددد عحط بصددداخ ل  لع دددلذ لبقددد لعن و ن لم ددد لل ذود لب دددحط 
لبدفلبو  بدفة   لععحدل  قدوس  تد  لااةمدلل اود  لابد ع  ولب غحدب  د  رعءدلال  ، و لبةدلب  هد   تدل 

بقددد لع ا ءدددب بةدددأبت  اموودددب  مددد  وعثوتدددل لبماوختدددل  لبم نودددب و تدددل ا ءدددب بصددداخ ل  لع دددلذ ل
بشدل المن رمل  ن ع  دتل لبقد لعل  لبود عاب  لا دف ل ( ةد عحط قدوحلت بادفم لاقدةافلل بوامدل، و ن 
لااةملل او  لاب ع  ولب غحب    رعءلال   ولبةطو  رب  تدلن امل تحلب  ة عحطلن ريبلجولت بافم 

قدددةافلل بوم دددلم لاقدددةافلل اع دددلذ لبقددد لعل ن  تدددل لم ددد لل ذوي لب دددحط لب دددلع   ي ةقددد ون ربددد  لا
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لب  ليب لبمطوخ دب اع دلذ لبقد لع وعثةدل خن ربد  لبةشدبو  ربد  عنثودب عغحدل  لابد ع  وآعلو لمقد   
ولمت لن انف لع لذ لبق لع لبم ند ن وعثةدلل لبطدس  لبدية  ي ةقد ون ربد  لاقدةافلل بةقدفي  لبمشدخع  

مددل لععددحط لبةوددخعص ولااةمددلل اودد  ابةودلع لبسددفلالل لبخلتفوددب جددفات تدد  لبسددفلالل لبمحلبوددب لب ولبوددبن ر
لابدد ع  قددوحلت جددنقف لبماوختددل  ولب غحددب  دد  لبةخ ددل ربدد  نددل وقددط وع عحطددلن ريبلجوددلت جددنقف 
لبماوختدددل ، و هددد  ت دددوب عثةدددلل ربددد  تالببدددب هددد  لبةودددخعص  و لبةأ تدددلن رن لبخ دددخل بمصدددللع 

عب ولع ددلذ لبقدد لع، وهدديل تددل لبماوختددل  لبلحتدد   ادد  لبم دد  لبمةلنددب ةدد عحط ريبلجوددلت بلاقددةافلل بوةوددخ 
( وعب  عقتو  لبطمخا انف لبةولع امل تحلب  بوطس  لبدية  بد  Gati  2012عخ ل ربوئ  لع 

ةسدددف ول بادددف اموودددب لبحثدددل اددد  لبم ددد ن و شددددل ادددلم ةددد عحط تخءددد  لب دددحط لبدددفلبو  قدددوحلت تددد  
  لع دلذ لبقد لع  اخ ل  لع لذ لبق لع لبم ند ،  د  لبمقلجدل ردلن لبةودخعص ةد عحط ريبلجودلت بصداخ ل

لبم ن  لبادلم ولب دلا، وعد عحط بلبةخ دئ  ثدخ ع  دوس  وعغحدل  لابد ع  ذود لااةحدلع بلبنودحب 
ي ودددة وف تمدددل قدددس   ن لقدددة لعوبول  تخل  ددددب  ن(Shin&Kelly,2015:300-301)بوطدددس  

 دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  عدد عحط بشددقت ل لإليبددلج  ولبوددوس  تدد   دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع بددفد 
تنب لبفعلقب، رذ  ن لاقة لعوبول  لبووسوب عؤ   قوحلت او  لبقفع  او  لع لذ لبق لع، و   لبمقلجل ا

 عولاف لبطس  او  لع لذ لبق لع لبم ن  بشدل  ثوحن  لإليبلجوبلاقة لعوبول  

 :  الثانينتا ج الفرض 
ذ لبقدد لع لقددة لعوبول  تخل  ددب  دداخ ل  لع ددل "عخ ددف استددب لععحلطوددب للبددب رنصددلالولت جددت 

ععحل  لاوبوةثق  ت  هيل لب  ي ع  نول  تالتل  بفد اتنب لبفعلقب"نلبم ن  ولبصمخل لبن و  
لبم ند   لقدة لعوبول  تخل  دب  داخ ل  لع دلذ لبقد لعجت  لع ل     لل اتنب لبفعلقب او  ت ول  

 : لاع ، رمل ةة ح ت  لببفول لبن و لبصمخل ت ول  ولع لع   او  
 صمود النفسيوال سرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار املهنىالرتباط بني درجات ا( معامل ا6جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط ريات ــــــــــــــــــاملتغ م

 اسرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار املهين 1
679 ,0 0,01* 

 الصمود النفسي 2

ذل  لابددب رنصددلالوب انددف توددةخد  تخ حددبب ( و ددخل استددب لععحلطودد6  ةة ددح تدد   ددفول
بدفد  لبصدمخل لبن ود ولع دل  لبم ند   لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبقد لع ( جت 0,01 

 ولبةدددد  (Shin&Kelly  2015رتوودددد  و شددددت  وعة دددد  تدددد  هددددي  لبنةوبددددب لعلقددددب  اتنددددب لبفعلقددددبن
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بدددفد طدددس  لببلتادددب،  عنلوبددد  لبصدددمخل لبن وددد  و  ددد   اوددد  لقدددة لعوبول  لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد 
عنلوبدددددددد  لباستددددددددب جددددددددت   ولبةدددددددد ( Ozcan,&Zaaroglu  2017ولعلقددددددددب  و رددددددددلن و لعو وددددددددخ 

نددفول رطددس    دد لقددة لعوبول  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  ولبدديرلو لبخ ددفل   بددفد لبمخهددخ ت ، وا ةخ ددف 
 لبحلنل لعلقل   ب د عنلوب  عوا لباستبن

  :الثانيتفسير نتائج الفرض 
لع لبم نددد  ياةمددددف اودددد  تبمخادددب تدددد  لاقدددة لعوبول  لبمةاوقددددب بلببخل دددد  رن لع دددلذ لبقدددد  

لبن ووب ولبما فوب ولبفل فوب ولبووخي، وت     ةواد  لبصدمخل لبن ود  لوعلت نتخعدلت  د  لع دلذ لبقد لع 
لبنل ح لقةنلللت او  عوا لاقة لعوبول  لبم عل   او  لبمشدوب، واذل رلن لع لذ لبق لع هدخ  قدوخ  

ب  و تختح  سجف فوئ ت  لابةولع وتمل يولاف او  ع اتل هدي  لبمخل  دب لبصدمخل تخل  ب تشدو
لبن و     تخل  ب ءغخ  لبمختح  و لبمشدوب، وعولاف    عقخعب هي  لباستب ادف   بادلل تن دل: 
ت  ددخم لبدديل ، لبلملبوددب، تخءدد  لبددةثد ، توددةخد لبطمددخا، لبحثددل ادد  لبمدل ددب، لبة طددوط و مدد  

ل، وع دداح هددي  لباستددب بادد  لمباددلل تن ددل: لا وددثل ، لبثدد ا لبشددفةف، لبماوختددل  وعثوتو دد
 ءاح لبحقب بلبن  ، لبة لل، لبةأ تل ولبةوخعصن 

ولم دد لل ذوي لبصددمخل لبن ودد  بددفة   عخ ددئ  ثددخ لبة ددلسل ولبمشددلعرب  دد  لبثوددل ، نتددل ةةمتدد ون 
اود  لبمشددوب لقدةبلبب بوةثدفيل   و  بقفعع   او  لاععحل  ولابة لم    قوخي لبمخل  ب لب لاوب ولبم علد  

تخلتددح بتحددب لمتددل، ولبمثدد  بدديبا  مدد   تدد  لبمددفهص   نددل  بددف  ن لبصددمخل لبن ودد  ةدد عحط تدد  لع ددلذ 
لبقدد لع لبم ندد ، وعدد عحط جنبددلا  دد  لبةغودد  اودد  عثددفيل  و دداخ ل  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد ن وتدد  لببددفة  

  لع ددلذ لبقددد لع تسددل و  نددلو لع ددلذ لبقددد لع، بلبددير   ن لبصددمخل لبن ودد  ةددؤ   بشددددل ت ةوددح  دد   دداخ ل
واوددد  لبددد     ن لبصدددمخل بدددئ عدددأ ت  اوددد  لاقدددةافلل بوامدددل لبدددخظو    و لبم نددد   دددإن عدددأ ت   قدددوس  اوددد  
 قف لبماوختل  ولبماوختل   ت  لبمةوقب، و ن ر  لول  نل لبمشددس  لبم عحطدب بلبصدمخل لبن ود  تدف 

ب ادد   قددف لبماوختددل   و اددفم لعوددلت لن و دد  رطددلع علددخن ت تددف   دد  ب دد   و نددل لبصدداخ ل  لبنلعبدد
عنددلول لباستددب جددت  لقددة لعوبول  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد  ولبصددمخل لبن ودد ، ةسددفو  ن لبصددمخل لبن ودد   ىحدد  
عددأ ت لت اودد  لبمشدددس  لبةدد  عثددفث   نددلو لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد ، و ن لبددةس  لقددة لعوبول  لع ددلذ لبقدد لع 

ةد  عثدفث  د  لبم لندل لبم ةو دب باموودب لع دلذ لبقد لع لبم ند ، رمدل  ن هندلي لبم ند  ةد عحط بلبمشددس  لب
 قدددف  -استدددب جدددت  لبةأ تدددل رلقدددة لعوبوب عددد عحط جدددحسث  ددداخ ل   ددد  لع دددلذ لبقددد لع   قدددف لاقدددةافلل

اددفم  حددل  لبماوختددل ( و شددلع  لبنةددلالق ردديبا ربدد   هموددب ب دد  لبةأ تددل  دد  رددل ت لنددل  -لبماوختددل 
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  ولبثل ب رب  عا ع  لبصمخل لبن و  نةد  يودةطو  لبطلبد  تخل  دب  داخ ل  لع دلذ لع لذ لبق لع لبم ن
رن لع ددلذ لبقدد لع لببتددف ةوادد  لوعلت ت مددلت جددت  لباخلتددل لبما فوددب ن (Shin&Kelly,2015) لبقدد لع لبم ندد 

  اود  ولا ةملووب لا  البوب، بمل بئ تد  لوع وظو د  هدلم  د  لبةنادو  لا  ادلب ، واللع  لبديل ، ولبةدفعع
لبة لت  لبنلتف، ولبحقدب ندخل لع دلذ لبقد لعل   د  لبمودةقسل، و ن لبشدحل   د لو تشدلعرة    د  لع دلذ لبقد لعل  
يباو د   ىحدد  ريبلجودب  دد   مدخ عقددفة  لبديل ، لبقددفعل  لبما فودب، لبم ددلعل  لا ةملوودب، ولنةدد لم لابدد ع ، 

  ددح لبةددخع  ولبقودد ، وعا عدد  لبشدداخع ولبددةثد  وع Masteryىمددل ع عددف تدد  لإلنوددل  بلبس لاددب ولإلعقددلن 
بلا ةمددلو ولبشدداخع بلب ومددب، و مددخ لبم ددلعل  لا ةملووددب وعقددفة  لبدديل ، ولبصددمخل لبن ودد ، و دد  لبمقلجددل 

 رن افم لبمشلعرب    لع لذ لبق لع ةؤ   او  لبصثب لبن ووب بشدل قوس ن

 :الثنتا ج الفرض الث
لبمخهدددخ ت   ددد  لبددديرخع ولإل دددلث ل  تةخقدددطل  لع دددجدددت   لت رنصدددلالو ب  للبدددو "ا ةخ دددف  ددد  

لب ددد ي عددد  نودددل  هددديل "ن وبوةثقددد  تددد  لبم نددد  لع دددلذ لبقددد لعتخل  دددب  ددداخ ل  لقدددة لعوبول  
ولا ثددد ل  لبمفودددلعي وقومدددب   ( ولابة دددل  ددد  لبددديرخع ولإل دددلث  تبمدددخاة لع دددل   ل تةخقدددط
 :لاع ، رمل ةة ح ت  لببفول لع لذ لبق لع لبم ن   لقة لعوبول

 بني الذكور واإلناث  على أبعاد مقياس اسرتاتيجيات مواجهة صعوبات اختاذ القرار املهين)ت( وداللتها ى قي( 7جدول )

اسرتاتيجيات مواجهة صعوبات  م
 اختاذ القرار املهين

 جمموعــــات املقارنـة
مستوى  قيمة ت

 إناث ذكور الداللة
 ع م ع م

 غري دالة 1,015 1,50 13,17 1,58 12,82  التخطيط 1
 غري دالة  1,090 1,13 14,70 1,12 14,97  حتليل املعلومات 2
 غري دالة  1,508 1,77 15,37 2,33 16,07  التشاور مع اآلخري  3
 غري دالة  1,368 1,41 14,57 1,47 15,02  اكتساب املهارات الناعمة 4
 غري دالة  1,878 1,44 12,07 1,28 13,32  وجهة الضبط 5
 دالة  ** 3,544 1,43 13,30 1,46 14,45  احلرص 6
 دالة ** 4,187 1,51 12,65 0,93 13,82  االندفاع 7
 غري دالة  1,266 1,33 14,35 1,65 13,92  احلدس 8
 دالة  ** 4,475 1,00 13,66 1,41 12,42  االعتماد على اآلخري  9
 دالة  ** 4,767 1,12 12,25 0,978 13,37  التأجيل 10
 دالة  ** 4,405 1,29 14,25 1,58 12,82   نسحاباال  11
 دالة  ** 4,163 1,81 15,82 1,38 14,32  الرتدد 12
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 تةخقدددط ( جدددت  ن,01( و دددخل  ددد   للل رنصدددلالولت اندددف تودددةخد  7ةة دددح تددد   دددفول  
لقددة لعوبول  لع ددلذ لبقدد لع  لبثدد ا، لا ددف ل ، ولبةأ تددل(  دد  لعبددل   دد   لع ددل  لبدديرخع ولإل ددلث

 دد  لعبددل  تبمخاددب لإل ددلثن و دد   باددلل  لااةمددلل اودد  لابدد ع ، لا وددثل ، ولبةدد لل(  لبدديرخعن
جتنمل ب  عخ ف   و  جت  لبيرخع ولإل لث    لقة لعوبول   لبة طوط، عثوتل لبماوختدل ، لبةشدلوع 

 ت  لاب ع ، لىةول  لبم لعل  لبنلامب، وو  ب لب حط، ولبثف (ن 
 :لثتفسير نتائج الفرض الثا

بنخ  لبحش د    لع لذ لبقد لع لبم ند  وهديل تدل لهةمد  بدئ باد  لبحثدخث ولبفعلقدل ، ةؤ   ل
نتدددل و دددف   ددد و  جدددت  لببنودددت  ولععحدددل  ذبدددا بمبدددلل لاهةمدددلم ولابةددد لم بلبخ لهدددب، وتودددةخعل  
لبطمددددخا لمىددددلليم  ولبم ندددد ، ولبددددفوع لا ةمددددلا ، واودددد  لبدددد     ن لبطددددس  لبمخهددددخ ت  امختددددلت 

% تدد  22تفوددب ةخ ددف  دد و  ولقدداب جتن مددل،   دد  رنددفل اودد  قددستل لبمحددلل: يا دد ون لهةملتددل  ول
%  دد  تبددلل لب علءددول ، 30ولب نفقددب لبماملععددب تدد  لإل ددلث، و لب دد عبت   دد  لبمبددلل لب نفقدد 

لبثلقدددد  لابددددد  ولبماوختدددددل  تددددد  لإل ددددلث، و   ددددد  بشددددددل ادددددلم لمتددددل عمحدددددوست  ددددد  تبدددددلل لباودددددخم 
مخهخ دددل  يا ددد ن آللوت  تدددفلت  ددد  ت ددد  عةطوددد  لبة صصدددوب ولب علءدددول  ولب نفقدددبن و ن لإل دددلث لب

وع  دو  لبم د  لبةد  عا د  لبصد ل  لم حخعدب بشددل ولءدح، و   د  ي  دو  تبدلل لباودخم لبصددثوب 
ةةصدح ج دل لبديرخع، وعخ دف عصدخع  ن  لبةد ولبةخ ئ  ثخ تولاف  لاب ع   ىح  تد  لباودخم لبسف ودب 
 صددت  لبدديرخع ولبةدد  عسددفو  تددل ناددلت تدد  لهةمددلم لبم دد  لبةدد  عةطودد  لباوددخم ولب علءددول  هدد  تدد  

 ن لبدديرخع  Ogurlu (2015) لإل ددلث  دد  لبم نوددب لبحل خعددب، بدديبان و شددلع   ةددلالق لعلقددب  و خعبددخ
طمخن   لبم ن   او  لععحلطلت بلبخ لهب ولبةثصتل لمىلليم ، وع و تخل    ود   بم د  عةطود  لبب دف 

هةمدددلم  ددد  تدددفد ولقددد  تددد  لبم ددد  لبةددد  عودددله   ددد  لبسدددف  ن و ن لإل دددلث يا ددد ن لبةاستددد  اددد  لا
عخ  ددل  رددس لبنددخات ، و   دد  ةدد  س   ىحدد   دد  لبخ لهددب و ن لبدديرخع يمتوددخن ربدد  رظ ددلع توددةخعل  
ت ع اب ت  قمل  لبش صدوب،  لبب دف لبا دو  ي ا د  تتدخل لب ومندب ولبمنل ودب ولبحقدب بدلبن  ن عودا 

خ لت    لببل   لبم ند ، رديبا يا د  ه   خع  ت  لمندلم لبنمطوب ا  بصلالف لبيرخع بص
لإل لث توةخعل  اوول ت  لل فودب لإل بدل ، وتد  ذبدا ا عا د  طمخندلع   لبم نودب بلب د وع ، وتدف 
ة  دد  ذبددا ربدد   ندددلم  مطوددب عةاودد  بطسواددب لإل ددلث و لبةددلب  يثددةب  ت دد  عنلقدد  عوددا لبطسواددبن 

تودددةخد لبطمدددخا بدددفد لبددديرخع ولإل دددلث لبمخهخ دددل  بشددددل ادددلم بدددفة   تودددةخد  ىدددلليم   تدددل تددد  
بصخ دددلت  ددد  لقدددةلملل لبفعلقدددل  لباوودددل ولبدددفع ل  لبة صصدددوب، وعةدددخل ن ذبدددا تددد  بدددسل لوعهدددل 
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ى و ب ورأم، وع مل ةةخت   انف توةخد لبحدلبخععخ   و لبمل وةت ، و ن ذبا  ىح  لهةملتلت تد  تسدل 
هةمدددددلت   بلببخل ددددد  لبددددديرخع بوثصدددددخل اوددددد  لبةقسدددددل لا ةمدددددلا  ولبخ لهدددددب، جتنمدددددل لإل دددددلث يقدددددل ل 

لمىلليمودددب وعادددخي ذبدددا بدددلبقسخل  ددد  لوعهدددل ر و دددب ولوعهدددل لبم نددد ، ولبة طدددوط بوددد ولل وتودددل ف  
 و  ددددددددل  دددددددد  عطددددددددخع  لبم ندددددددد  وعثةددددددددلل بوختدددددددد  لبلددددددددل   نةدددددددد  عددددددددنبح  دددددددد  لبمندددددددد ل ولبامددددددددل 

(Chen,2013:124)و ن لبطس  لبمخهخ ت  ةخل  خن با  لبا حل  وتثفوليب لب ولعل  بفة    ن
 دد  لبةدد  عثقدد  ب دد  لبطمددخا ولب ءددل، و   دد  ي ددو ِّقخن لاهةملتددل  لبم نوددب بوثصددخل اودد   دد  لبم

تدل ددب ت ع اددب عثقدد  لبخ لهددب لا ةملووددب،  لبلمددلبتخن تددن   ع مددل يقتددفون عطددخعه  لبم ندد  بوةأىتددف 
او  توةخد لبطمخا لبم ن  و   عختادل  لبخلبدفة   و لمتد لن،  و  ن بسد ل  لبقود  ولااةقدلل بدأ    

وبفون ت نب ولنف  عنلقس  ن ولبطدس  لبمخهدخ ت  ع مدل يبدفول    ود   تقتدفون بدلبنخ  لقدةنلللت اود  ق
لبنا   لبمحلبوب بونمخ لبم ن  بصخ دلت بدفد لإل دلث  دإن طمدخن   و   د    د  تخل  دب لبةختادل  

م ند  لب ادلل لا ةملووب ولبمخل  ب جت   لولعه  لبافةف  عوس  ب   رحتد لت تد  لبمال دل ن رن لإلعشدلل لب
بوطددس  لبمخهددخ ت  يوددله   دد  ت ددليل طخعوددب لبمددفد  دد  نوددلع  ، بثتددل يوددلافه   دد  جنددلو لب ءددل 
وعثقتددد  لبةدددخل ن جدددت  لملولع لبثولعودددب لبمةادددفل ن رن اموودددب لع دددلذ لبقددد لع لبم نددد  بلبنودددحب با دددلث 

حددد ، ولبمدل ددب لبمخهخ دل  ع مددل يمحددل ءدغطلت اوددت    ىحدد  تد  لبدديرخع، بوددس  لبن دق لا  اددلب  لبم
لا ةملووددددب ولملولع لبم نوددددب لبمةاددددفل ، ولإل ددددلث لبمخهخ ددددل  ياةقددددفن    دددد   تددددل  دددد  عخ ددددئ لبددددفوع 

وعثةل خن  ىحد  ربد  لإل بدل  لمىدلليم  ولبم ند   ىحد  تد   تد ل    لبالليدل ،  Sex-roleلببنو  
 ند  م  د  بد   ءح رب  ذبا ءاح لبحقب بلبن  ، وعف   ت  خم لبيل  وعف   تودةخد لبطمدخا لبم

 ةةا ء  تحد لت رب      لبة  وس  لبم نوب لبمقسخبب ولبة  عنلقس   رإ لثن 
با  لاقة لعوبول  بصدلبح لبديرخع تحدل: لبثد ا    وعوة وف تمل قس   ن لب  و  

ولا ف ل  ولبةأ تل وه  لقدة لعوبول  عد عحط بطسوادب لبديرخع لبستخبخ ودب ولب د ا لبمةلندب ب دخي 
لقة لعوبول  لااةملل    لب لالف بسىةشل ، جتنمل رل   لب  و  بصلبح لإل لث  لبةبلع  ولبثمل 

يغودد  اوت ددل لبةددأ   وطودد   لبةدد اودد  لابدد ع ، لا وددثل ، ولبةدد لل ةدد عحط  ي ددلت بطسواددب لإل ددلث 
لبمولاف  ت  لاب ع  ولب شوب ت  بخي لبةبدلع ، وعسدت  رديبا ادفم و دخل  د و  جدت  لبديرخع 

بول : لبة طددددوط، وعب تدددد  لبماوختددددل ، لبةشددددلوع تدددد  لابدددد ع ، ولىةوددددل  لقددددة لعو  دددد ولإل ددددلث 
لبم ددددلعل  لبنلامددددب، وو  ددددب لب ددددحط ولبثددددف  م  دددد  ةةمتدددد ون بلبقددددفع  اودددد  عخظوددددص لبماددددلع  

لتدةسي   د عمت ه  ا  لاب ع  وه  تشدة رخن تادلت  لبة ولبماوختل  ولىةول  لبم لعل  لبنلامب 



 خالد عوض البالح /د
 

 358 

مخنددلع   لبةاووموددب ولبم نوددب لبالبوددب، وع ةوددح لإل ددلث ادد  وعطستدد  عوددا لاقددة لعوبول ، بوددس  ط
لبيرخع بوس  عأ ت  اخلتل بلع وب تحل: ءغخ  لمت لن، لمق  ، ولبماومت  ولبستةب لا ةملوودبن 
وا شا  ن لقة لعوبول  تخل  ب  اخ ل  لع لذ لبق لع عمنح لبطس  لب   ب بمخل  ب  اخ ل  

  صمخل لبن و نلع لذ لبق لع وع عحط ذبا ببخل  لب

 :رابعنتا ج الفرض ال
لبمخهددددخ ت   دددد  لبدددديرخع ولإل ددددلث تةخقددددط  لع ددددل  جددددت   لت "ا ةخ ددددف  دددد   للل رنصددددلالو

لبدددديرخع ولإل ددددلث لع دددل   ل لب دددد ي عدددد  نودددل  تةخقددددطهددديل "ن وبوةثقددد  تدددد  لبصدددمخل لبن ودددد 
 ع :، رمل ةة ح ت  لببفول لالبصمخل لبن و ولا ث ل  لبمفولعي وقومب   ( ولابة ل    

 الصمود النفسيالدرجات واالحنراف املعياري وقيمة )ت( وداللتها ع  متوسطي( 8جدول )

 ريـــــــــــــــاملتغ م

 جمموعــــات املقارنـة
 40= إناث ن 40=  ذكور ن ** ت

 ع م ع م

 3, 742 2, 35 88, 92 3, 90 91, 62 الصمود النفسي 1

 تةخقددط ( جددت  0, 01رنصددلالولت انددف توددةخد  ( و ددخل  دد   للل 8ةة ددح تدد   ددفول  
  نلبيرخع، وذبا    لعبل  لبصمخل لبن و     لع ل  لبيرخع ولإل لث

 :رابعتفسير نتائج الفرض ال
 شددلع   ةددلالق بادد  لبفعلقددل  لبوددلبقب ربدد  اددفم و ددخل  دد و   دد  لبصددمخل لبن ودد  جددت  

خ   وقدددددددددخعتووخ ( وبددددددددد2016لبددددددددديرخع ولإل دددددددددلث تددددددددد  لبمخهدددددددددخ ت  رفعلقدددددددددب بلبدددددددددف لبصددددددددد لة    
Lopez&Sotello  2009  جتنمددل  دد  نلبددب لبمقلع ددب جددت  لباددللةت  ولبمخهددخ ت  رل دد  لب دد و )

( و تندد   ةددلالق لب دد ي لب لبدد  و ددخل Mohammadi  2018بصددلبح لبمخهددخ ت  رمددل  دد  لعلقددب 
  و  بصلبح لبيرخع، وع وت  ذبا  ن لبسنلو لبن و  بويرخع ولبطسواب لبستخبخ وب و  ا لبةخل ل 
ولبة لاددل ولبحقددب بددلبن  ، ولب خعددب لبيلعوددب وعبددلع  لع ددلذ لبقدد لع عدد ول بددلب س    دد  عا عدد  تدخ ددل  
لبصدددمخل لبن وددد   لبدددخا  بلا  ادددلا ، لبودددوط   اوددد  لا دددف لال ، لبة دددلسل، لبةادددلطح،  البودددب 
لبدديل ، ولع ددلذ لبم ددلط  لبمثوددخ ب(ن و دد  لبفعلقددب لبثلبوددب رل دد   باددلل ت وددل  لبصددمخل لبن ودد  
لبل ددلو  لبش صددوب، ولبل ددلو  لا ةملووددب، لبحثددل ادد  لببفةددف، ولبةخ ددئ لإليبددلج   ثددخ لبموددةقسل 
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وعقسل لبيل ، ولبل لو  لب ونوب وه   بالل يددخن  ت دل لبديرخع  اود  تقلع دب بلإل دلث وذبدا بطسوادب 
لبددديرخع ولبدددية  بدددفة    ددد ا بوة لادددل لبش صددد  ولىةودددل  لبم دددلعل  لا ةملوودددب وعثقتددد  عقسدددل 

ل ، رمدددل عواددد  لبل دددلو  لب ونودددب لوعلت رستددد لت  ددد  عثودددت  لبصدددمخل لبن وددد ن رن لبمددد لهقت  ذوي لبدددي
لبصمخل لبن و  يطخعون لقة لعوبول  وت لعل  بوةلوص ت  لب غخ ، بمل    ذبا لبة لل لبم ن  
وعثقتددد   ةدددلالق ريبلجودددب، وعددد عحط لبصدددمخل لبن وددد  بلبقدددفع  اوددد  لبةلودددص  ددد  جتةدددل  لبامدددل، و ن 

لبن ودد  ةدد عحط ادوددولت بلب ددغخ  لبن وددوب، وعدد عحط ريبلجوددلت تدد  لبقددفع  اودد  نددل ت ةوددح لبصددمخل 
لبقدد لعل  لبم نوددب، وعددؤلد تا  ددب استددب لبصددمخل لبن ودد  بمشدددس  لبقدد لعل  لبم نوددب ربدد  عمدددت  
لبم شدددفة  لبم نتدددت  تددد  رادددفلل وعصدددمو  عدددفبس  تددد  شدددأ  ل جندددلو ع   لبمدددلل لبن وددد   لبل دددلو  

سل، ولمتددل(ن وعوددلاف لبصددمخل لبن ودد  لم دد لل اودد  تخل  ددب لبمخلتددح لب ددل طب، لبيلعوددب، لبة ددل
نتدددل ةنمددد   قدددلبت  ريبلجودددب تحدددل: لبقدددفع  اوددد  ندددل لبمشددددس ، ولبة ودددت  لإليبدددلج  بومشددددوب، 
ولبوبخو رب  لبفة  ولب و  لب ونوب ب    ءغخ  لبمخلتح ولبودأ ن ولبديرخع بدفة   لبقدخ  ولبفل فودب 

ا   ربدد  لبوددا  اقددةالل  لبةددخل ن باددف لبةادد ي ب ددغخ  لبمخلتددح وبل ددب باددف لبفلبووددب لبةدد  عددف 
لع دددلذ لبقددد لعل ، ولبشددداخع بلبة دددلسل ولاطمةندددلن بومودددةقسل لبم نددد ، وعودددةطواخن لبمثل ادددب اوددد  
لبثلبددب لإليبلجوددب وعبندد  لبوددوسول  لا  البوددبن و شددلع   ةددلالق بادد  لبحثددخث ولبفعلقددل  ربدد   ن 

بمخهخ ددل  ةدد للل تدد  لبةقددفم  دد  لبامدد ، و ن هنددلي استددب جددت  لبصددمخل لبصددمخل بددفد لبطلبحددل  ل
لبن ود  ولبحقدب بدلبن   ولبشدبلاب لبفلبوودب، ولبصدمخل لبن ود  تد  لب صدلالف لبم مدب لبةد  ةةمتد  
ج ل لبطس  لبمخهخ ت  لبقدللعون اود  عثقتد  لإل بدل  لمىدلليم   ىحد  تد   تد ل     تد  لبقدللعع  

يم ، رءدل ب ربد   ن لبقدفعل  لباقوودب تحدل: ندل لبمشددس ، و قدلبت  او  عثقتد  لإل بدل  لمىدلل
لبمخل  ددب لإليبلجوددب ولبة طددوط، وعثقتدد  لمهددفل  عوادد  لوعلت نتخعددلت  دد  عطددخع  لبصددمخل لبن ودد  

ن وع  ددد  لب ددد و  ربددد  لبةنشدددةب لا ةملوودددب ولبقتدددخل اوددد  (Chen,2017:109)بدددفد لبمخهدددخ ت  
لا لمىدلليم  ولب ودلعل  لبم نودب، ورديبا لااةحدلعل  لبحقلفوددب لإل دلث، ولب د و  جدت  لبطمدخا ولبنبد

تدددف ع دددخ  لب غحدددل  ولاهةملتدددل ، وهندددل ةوددد م ع اتدددل لإلعشدددلل لبم نددد  بةا عددد   لبةددد ولا ةملوودددب 
  لولع لإل لث وعغت  لبصخع  لبنمطوب ا  لبنخ  و لولع ن    لبةمدت  
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ولبم شفة  ولبماومت   بآلبلو يمد  ط ا با  لبةخ ول  لبثلب ت  بسل  ةلالق لبحثل 

 : ةو تن ل تل 

 تددد  بدددسل لبم نددد   لع دددلذ لبقددد لع  لقدددة لعوبوللبةدددفعع  اوددد  اوددد  لبماومدددت  لاهةمدددلم ب

، لىةوددل  لبم ددلعل  لبنلامددبلبة طددوط،  مدد  لبماوختددل  وعثوتو ددل،  :شددملبمددل يلبمنددلهق 

بدد ع ، لبثدد ا، و  ددب لب ددحط، ورواوددب تخل  ددب لاقددة لعوبول  لبوددوسوب   لالبةشددلوع تدد

 تحل: لبة لل، لااةملل او  لاب ع ، لا وثل ، لبةأ تلن 

  لبم لهقدددب لبمحدددد   اىةشدددل  لاهةملتدددل  ولبة  دددوس    ددد لاهةمدددلم بإادددفلل جددد لتق عدددفبل

  عثفةف لمهفل نلبم نوب بفد لبطس  لبمخهخ ت  وعالةة ل، وعقتو  لانةول ل  و 

  او  لبخلبفة  ولبماومت  تولاف  لبطس  لبمخهخ ت     لبةفعع  او  لقة لعوبول  لع لذ

  لبق لع لبم ن ، ت  بسل وعش لبامل ولبنفول ، ولبفوعل  لإلعشلليب ولبةفععسوبن

  عقددفي  لبمشددخع  بوطددس  لبمخهددخ ت  بمخل  ددب لبةثددفيل  لب ل ددب جددةاو  لبم ددلعل  لبم نوددب  نحددلت

 ع   او  عثفةف ولىةشل  قوم   و هفل    لبم نوبن وتولاف ب   ن  ت  لإل بل  لمىلليم ،ر

   لبامل او  عنموب لبصمخل لبن و  ولبحقب بلبن   بدفد لبطدس  لبمخهدخ ت  بمدل ب دي  لبمةغتد ل

 ت  آ لع ريبلجوب او  لع لذ لبق لع، بشدل الم واو  لع لذ لبق لع لبم ن  بشدل بلان

 لبةادددد   ولبةالتددددل تدددد  لب وددددلعل    دددد عشددددلل لبم ندددد  بوطددددس  لبمخهددددخ ت  ع اتددددل لوع لإل

ولبسفلالل لبم نوب لبمةلنب، نتل  ن عافل لبقفعل  بفد لبمخهخ ت  ع مل يا تدل  دن  لبقد لع 

  لبم ن  وعثفةف لمهفل ، وعاط  تولنب بوة لل ولبةأ تلن

 ب لع دلذ لبقد لع لبم ند  او  لبم شفة  لبن وتت  ولبم نتدت  رادفلل جد لتق عفععسودب اود  رواود

لبمنلق ، وتخل  ب  اخ ل  لع دلذ  تحدل: لبةأ تدل، لبثد ا لب لالدف، لا ودثل ، لبةد لل، 

 ولا ف ل ، بلمقلبت  لب البب ولاقة لعوبول  لايبلجوبن
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   ت لىدد  عاليددب لبمخهددخ ت ، ولبم ردد    دد ر شددلو ونددف  بوةددفعع  اودد  لع ددلذ لبقدد لع لبم ندد

  جفل  ولبةمت  ببلتاب لبموا فوصلنلبخطن  بحثخث لبمخهحب ولإل

يقةد ا لبحلندل باد   لبثدلب ت  بسل  ةدلالق لبحثدخث ولبفعلقدل  لبودلبقب و ةدلالق لبحثدل 

 لبحثخث لببفة   بلبفعلقب تن ل او  قستل لبمحلل: 

   ممولددددب لبا  وددددب لب  دددد لعلقددددب تاختددددل  لع ددددلذ لبقدددد لع لبم ندددد  بددددفد لبطددددس  لبمخهددددخ ت

 لبواخليب ولول  ب دن "لعلقب اس   قلفوب تقلع ب"ن 

  ن طس  لبمخهخ ت بفد لبلبم ن    اخ ل  لع لذ لبق لعب     رعشللي البوب ج  لتق 

 بددددفد   دددداخ ل  لع ددددلذ لبقدددد لع لبم ندددد  دددد  ب دددد   يلعوددددبلب  البوددددبلعلقددددب   دددد  عثوددددت  لب

  نطس  لبمخهخ ت لب

  بطس  لبمخهخ ت ن بفد ل   لع لذ لبق لع لبم ن   لبن و صمخل بو لإلق لم لبنوس 
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   ن عثوت  لقة لعوبول  لبمخل  ب لا ةملووب واستة ل بلبلملبوب 2014لبحسا، بلبف اخي)
،  لتاب جن ل، ادفل  جلةاكليةاالتربيةلباصلجوب ولب ءل ا  لبثول  بفد لبطس  لبمخهخ ت ن 

  ن72-27( ا 1رج عل ل   102
    ن لع ددب لبمناددب لبن وددوب بددفد لبطوحددب لبمخهددخ ت   دد  لمعلنن 2016لبصدد لة  ، بلبددف شددلى)

 ن 521-497( ا 4لبافل   17ن تبوف  جلةاالعلوماالتربويةالالنفسية
   ن  البوددب ج  ددلتق رعشددللي بددحا  لقددة لعوبول  لبصددمخل لبن ودد  2019لبغسددخع، قددملا تثمددف)

 لو  لا ةملووب ولبةخل   لبمفعق  بفد اتندب تد  لبم لهقدل  و        ب   لباب  لبمةاو  ولبل
 ، تا ف لبحثخث ولبفعلقل  لبا  وب،  لتاب لبقله  ن رس لةادكتوراهذول   اخ ل  لبةاو ن 
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