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 دادإـع
 أخصائية توجيه مهين بوزارة الرتبية 

 سلطنة عمان والتعليم
 كلية الرتبية  -أستاذ مشارك بقسم علم النفس

 نجامعة السلطان قابوس، سلطنة عما

 كلية الرتبية  -أستاذ بقسم علم نفس
 سلطنة عمان -جامعة السلطان قابوس

 كلية الرتبية  -أستاذ مساعد بقسم علم نفس
  سلطنة عمان -جامعة السلطان قابوس

مهنيوة الموولر لبة وة الةةقوة الةاميوة مول ال  ةوي  هدفت الدراسة إلى بناء مقياس الميول  ال
 458طالو  ط 374طال وا  ططال وة   832األساسي في سةبنة عموا.  كولموت عينوة الدراسوة مول 

موول طة ووة الةةقووة الةاميووة موول ال  ةووي  األساسووي  مةاف ووا  طال ووة ت كوو  ار يوواره   بشوقووة ع وولا ية 
ر  كوول. المقيواس مول 2014/ 2013سوي مسقط طجنول  ال اطنوة طاروارت طالمسو ةيل لة وار الدرا

مهنة كمةو  مماميوة ع  وال لةميول  المهنيوةت طاك  وت الدراسوة المونه  اللموري لمرءم و  الدراسوة  48
الةاليوةت طدود كو  ال ةقو  مول ال ووا ك السوي لم شوة لةمقيواس   النسو ة لوود  المقيواست فقود كو  

 مزميت طالود  ال امةي الود  ال رال ةق  من  بةرث طش  طهي: الود  ال اهشيت ط 
طعاهش  الن ا   مؤششا  مود  جيودل لرقوشا  المقيواس  عموا  النسو ة لة وا  م وا   كب يو  
المقيوواس فقوود كوو  ال ةقوو  منوو   بووشوق يل: طشوقووة م اموو  اإكسووا  الوودارةيت ط عووالل ال ب يوو   طدوود 

وقووة إعووالل ت بينمووا بةووا م اموو  الة ووا   بش 0.87 -0.83كشاطحووت م ووامر  م ووا  علرووا لوشطم ووا  
  طعاهوووش  م وووا   كةةيووو  ال  ووواجل الم  ووودل طجووولل فوووشط   ا  لإلوووة إحووووا ية بووويل 0.85ال ب يووو  

الووورلر طااموواث فووي عرو ووة ميوول  مهنيووة  رمووا كوو  اشوو قا  م وواجيش ل ينووة الدراسووة  اسوو  دار الشكوو  
 المئينية  طام هت الدراسة  م ملعة مل ال لميا  طالمق شحا  

  يل  المهنية المولرلت طة ة الةةقة الةاميةالم الكلمات املفتاحية:
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ي هد ال ال  اليلر ملرل م ةلماكية ها ةة عمش  فوي م  ةوم ميوالجل الةيوالت عهسو  ها راموية 
ال بوووولر السووووشوم طالمسوووو مشه فوووووا. ال لجوووو  مةوووول ملاه ووووة هوووووي الةوووولرل طكلايرهووووا  مووووا يريوووود ال مةيووووة 

عووا م موول الوروواءل طالوولعي  طلملاه ووة هوووا  ال  ةيميووةه ط لوو  موول عجوو  إعوودال طكنميووة جيوو  عةووى دوودر
ال بوولر إبوود مووول كلايووم ال بوولر ال ونللووولجي فووي ميووالجل ال  ةوووي  الم  ةرووة  مووا فيهوووا بنوواء علطاكووو  

   2011طكبلوشها  النريسيت 
طكّ وود اإر  ووارا  طالمقوواجيب ال شولوووة طالنرسووية إحوودي األلطا  ال ووي كة ووا  إلووى دوودر ر يووش 

ي هووا فووي كبوولوش الوو  ّة  طاإركقوواء  م شجاكوو   طوم وول كب يوو  اإر  ووارا  موول اإه مووار طال ةوو  ألهم
طالمقوواجيب  م  ةووم عملاعهووا إلو شطميووا ت عط  البشوقووة ال قةيديووةت لر يووة رامووت عط مووولرل  الووومالي 

   طمم اهلر اإر  ارا  الةر ية اهش  اإر  ارا  المولرلت حي  جو   عوش  2004طالدرابيمت 
لص ال ي كة لي عةى م ملعة مل األعما  طوبة  منو   روش عط ر ا وة   ض الولر عةى المرة

    2011ما ك  ش عن  ر  ملري مل من لري هل  مةة ت 
 فيون  ب ال ووشوة ال  ةيميوة  والمةيشا  الملادوم إموشاء اإر  وارا  الموولرل عةوى طك مو 

 ال  ولو  عناموش يومكوة م ي وة الشضا طاإد ناع حالة مل رة  ج   حي  البال   ريشل عةى إي ابيا  

   طوؤوود هووا ال ورميش الن هوا. 2001البالو   بهودار طموال ت  م هوا في راعو  طاللضول  طاابهوار
  الوي جشي ع. الولرل لها كرميش عةى البة ة في عودل جلامو  حيو  كنموي ريوا  البالو ت 2007 

ي  م  وووشل م  وودلل طكغوووي ددراكوو ت إ  كن قوو   وو  إلووى عوولال  جدجوودل لوو  كووول ل  بووش لوو ت طكّ شف وو   رسووال
فوي ال رويوش طالسوةلب   ااضوافة إلوى  لو  فود. اسو  دار الوولرل جوؤلي إلوى إلراب الةالوة اللجداميوة 
ال ووي ي  ووش عنهووا الوونكت رمووا عمهووا ك ووري عةووى الوونك م ووامي م  وودلل طم نلعووةت بوو  إمهووا ك وو م 

يش مة لاهووات البة ووة عةووى ال  اطوو  عوول األشووياء طم هووات طال  ووشو إلووى عنامووشها طم لماكهووات طكرسوو
   2007طكوط  إيةاءاكها  المشسيت 

طدد اكرقت ال دجد مل الدارسا  ال ي عجشوت في م ا  اس  دار الوولر ع. المو  ة  ج وورش 
% ممووا ج راعوو  م وو  فووي ح ووشل الدراسووةت طع. اسوو  دار الووولر يسوواعد الموو  ة  عةووى 70عهةووش موول 

كرويوشي اابوداعي  مةوا   لو  لراسوة رو  ال رويش      ععم  طكلسيم عفواري طكلضوي  ررا و ت طكنميوة 
    2006الم يدت  ه ع د2009ه مدج ت 2007مل: عبل ال اما ت 

طشوهد ال قوود األريوش موول القووش. الماضويت طمبةووم القوش. الةوواليت اه مامووا  م  اجود  مووا يبةوو  
عةيوووو  مقافووووة الووووولرل ال ووووي ك  ووووو الم شفووووة ال وووووشوة دنووووال لةلموووول  ل ةوووو  الةقافووووة  طك ووووّشو هوووولركل 
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 Hortin, 1994 الم شفوة ال ووشوة  Visual literacy  "القودرل عةوى فهو  الوولر طاسو  دامها  "
 P6 طدوود اهووش مرهوولر مقافووة الووولرل فووي ميوودا. ال شويووة ررحوود عموولاع الةقافووة ال ووي ك وويش إلووى دوودرل   

الموو  ة  عةووى دوووشاءل طر ا ووة الةغووة ال ووووشوةت عط كةلووو  الةغوووة ال وووشوة إلووى لغوووة لر يووة عط ال  وووب 
   2004دطي طع دالشحملت  ب

  عووول Arnold, 1999طمووول الدراسوووا  ال وووي عجشووووت فوووي هووووا الم وووا  لراسوووة ررمللووود  
حي  عطضةت عهمية الولرل في اس ةارل ال مةيا  طالقودرا  ال قةيوةت  Visualizationال ولوشوة 

لقوودرا  فرشوار  إلوى ع. ال قو   والربشل إ ا لو  ي ود مولرل عمامو  فدمو  يميو   بنسو  م راطكوة حسو  ا
  (Minds Eyes)اإب واروة  إلى عم  ملر  هنية عل طشو  ما عسم   عيل. ال ق  

  إلووى ع. ال وووالل السووشو ة فووي رد ووة الووولرل عةووى 2008طلهوووي األهميووة عشووار المشسووي  
رارطووة الةقافووة اامسووامية كقووم طراء طمووم عوووشما  رموو  عوووش الووولرل  رمووا ع. الب ي ووة الشم وووة 

ةت هووي ال ووي لف ووت إلووى القوول   وور. موولرل طاحوودل كسوواطي علووم رةمووةه ف ووال  لةووولرل  رجناسووها رافوو
الولر عال  إبداعي إ ي  ري في اللعي  دلراب ال ال  ب  ي يد إم اجو ت طوةللو  مول عوال  موومت 

   2013ملرل ررّدة  ع د الن يت  إلى عال  حيت طمل ملرل موم ة إلى
الت علي إلوى كغيوش رةيوش فوي الةيوال ال اموة إ. ال قدر ال ونلللجي السشوم لوافة م اهش الةي

لةم  م ووا  فام قةووت موول األعمووا  ال دا يووة إلووى األعمووا  الوووناعيةت ممووا علي إلووى م وولء م وو ر  
ال ويم مم ال م  طالشضا المهني طغيشهات طهوا رة  عّلي إلى الةاجة إلوى عمةيوة ال لجيو  طاارشوال 

   2011المهني لار  المدرسة طرارجها  حمللت 
وقود  ال لجي  المهني "عمةية م لمة الرشل عةى ار يار مهنة كناسو  ت طعةوى إعودال مرسو  ط 

لهووات طعةووى اإل ةووا  بهووات طعةووى ال قوودر فيهووات عةووى مةوول ي روو  لوو  الن ووا  فيهووا طالشضووا عنهووا طعوول 
وّ د ال لجي  المهني مل عه  الدعا   األساسية 73ت ص2010مرس ت طالنرم لةم  مم"  ملسىت     ط 

ا  عمةيوووة الووو  ة ت فال لجيووو  الراعووو  جوووؤلي إلوووى كةقيووو  عهوووداو المةةووو  الووووه ي الم مةةوووة فوووي لن ووو
اإر يار المناس  لة  وك الدراسيت طالن ا  في هوا ال  وكت طالةول  عةى عمو   ةسو  

   طمل عه  2010المهنة ال ي ي  ارها فيما   د  هاا  طال ويدي طالمةشمزي طال شطمي طالشاس يت 
كؤمش في ار يار الرشل لمهن  ت القدرل ال قةيةت طالقدرا  ال امةت ال  ويةت طالميول ت  ال لام  ال ي

   طكمةو  1993طال لام  اللاد يةت طمرهلر الوا ت طكرميشا  ال يئةت طمس لي ال ةووي   الم و ا.ت 
أل.  الميل  المهنية م اإ  مهما  مل م واإ  اه موار ال ةمواء طال واحةيل فوي الميودا. ال شووليت ط لو 
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ال شوية كرقد الوةيش مل رراج ها طف الي ها إ ا كمت  م    عل ميل  المو  ة   طاهوش  عهميوة الميول  
المهنية في م اإ  ال لجي  ال شولي طالمهني حيل ع د عامر  مل ال لام  الش يسية طال وشطروة فوي 

 و  النرسويةت طوةقو  كلجي  الروشل مةول ملعيوة الدراسوةت عط الم وا  المهنوي الووي ي و م حاجاكو  طلطاف
   Anastasi, 1982ل  الشضا طاإس قشار المهني  

طك بةوو  عمةيووة ديوواس الميوول  المهنيووة م شفووة كةوو  الميوول ت طاألسووب طالم ووال  ال ووي كقوولر 
عةيهوووا عمةيووو  دياسوووها  حيووو  ك  ووودل المقووواجيب المسووو  دمة فوووي ديووواس الميووول  المهنيوووة ب  ووودل هووووي 

ا هوول دوا   عةوى م شوووا  اارشوال النرسووي طالمهنوي طعممووا  األسوب طالم وال   فموول هووي المقوواجيب مو
ال  ويةت طمنها ما هول دوا   عةوى لراسوة رووا ك األفوشال فوي المهول الم  ةروةت طو  وها ا روش 
دا   عةى لراسة األم بة ال ي كشم  إلى المهل الم  ةرةت عط كةةي  م مل. الميل  فوي اللاوا م 

   طدووود عمووو  2006الرووشل طموووا إ ي ووو   المةوووشمزيت الم  ةرووة عط الو وووم عموووا ي ووو  ع. يقووولر  ووو  
الم  وول. في م ا  القياس طال قلو  عةى بناء علطا  دياس  ا  رووا ك سوي لم شوة لقيواس 
هوووي السووما   طفووي م ووا  ديوواس سوومة الميوول  المهنيووة اهووش  ال دجوود موول المقوواجيبت مةوو : مقيوواس 

لووي ّي ود مول عطا و  المقواجيب ال وي   اStrong Vocational Interestsس شطم  لةميل  المهنية  
اهش  لة  شو عةى الميل  المهنيةت طو ود  لو  كولالى اهولر المقواجيبه حيو  اهوش سو   ريوللر 

 ت موو  مقيوواس رووللر لمسوو  الميوول  المهنيووة Kuder Preference Recordلة ر ووي  المهنووي  
 Kuder Occupational Interest Survey  ت طو وود  لوو  اهووش مقيوواس لووي موولر (Lee-

Thorp Occupational Inventory)يب الميول  ت طمقيواس هلإمود السداسويت طغيشهوا مول مقواج
   2011المهنية  مةة ت 

رووا. جوودطر حوول  إي ووال  Parsonsإ. ال لجيوو  المهنووي الوووي بوودع عةووى جوود فشاموو   ارسوولم  
 طسا   يم ل بها طضم ال  ك المناس  في الم ا. المهني المناسو ت طسوشعا. موا اك و  لوةيوش
موول ال ووامةيل فووي الم وواإ  ال ب يقيووة ال شولوووة طجوولل كةووديا  طهوولل طاسوو ة كرووو  بوويل مووا ج ةقوواي 
البال  في المدرسةت طموا جلاجهو  فوي الةيوال ال مةيوةت طعمو  مول ال وشطري كلجيو  األفوشال مهنيوا  فوي 

   2002ارس  حسيل طفبي  طالقاضيت المد
د األساسوي فوي سوةبنة عموا. ملضولع طمل ال ةديا  ال ي ك ش  لها طة ة ال  ةي  موا   و

ار يار م ا  ال  ةي ت طالمهنة المس ق ةيةت طال شلل في كةدجد المهنة  حي  اهش هوا جةيا  في م ا   
  ال وي عاهوش  دوولرا  فوي كةدجود المهنوة 2009  طلراسوة منسوي طرواا   2001لراسة الم  ني  
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ولي طالنرسي طالمهني بويل طة وة ال  ةوي  طال  ةش الدراسي  س   غيا  ردما  ال لجي  طاارشال ال ش 
ال ار طاألساسي في سةبنة عما.  إ. اهلر مةو  هووي ال ةوديا  ي ويش إلوى الةاجوة ل   وو  جهولل 
ال لجيوو  المهنووي طاسوو  دام  فووي مشاحوو  م  ووشلت طالوووي سووين  ب إي ا ووا  عةووى البة ووة طكوولجهه  إلووى 

 ية ال ي ك ا  له  ةيمم ود مل ال رامي طاامشار لرس رالل مل الرشص ال  
طو روو  م  وو  المششوودجل المهنيوويل فووي اللإيووا  الم ةوودل عةووى ع. المشحةووة اإب دا يووة طال ووي 
كقاب  مشحةة ال  ةي  األساسي في سوةبنة عموا. هوي عهو  طعهةوش المشاحو  فاعةيوة فوي ك و ي  مشحةوة 

  ب  ةيم  المس ق ةيت ال  ا   لوا ج لدم مل المدارس اإب دا ية ع. كقدر األساس لو  فشل فيما ج  ة
 ما في  ل  كقدي  بشام  اارشال الرمزمة ل بولوش البة وةت مةو  اه سوا  دلاعود اج ماعيوة طش ووية 

    2009 ما فيها ال بلر المهني  الم الي طالم اليت 
  إلووى ضووشطرل ك وو يم األطرووا  فووي مشحةووة ال  ةووي  األساسووي عةووى 2007ي وويش ال ابوودجل  

وو يد ال  ووي عط عةوى مسو لي الم  موم بشم و   لووا م ود ع. الودط  اه  او عال  المهول عةوى ال
الم قدمة س ت طو   جهد إلى اإه مار بهوي الرئة ال مشوةت مل رر  إجوشاء الدراسوا  ال وي سو ت 

 ت طلراسوووة كوووايا Fulcher, 2010إلوووى ك وووشو الميووول  المهنيوووة لهووووي الرئوووة مةووو  لراسوووة فلل وووش 
مووول عجووو  كبووولوش القووودرا  اابداعيوووة طعووودر هووودر  (Teig & Susskind, 2008)طساسووو يند 

فوي  Career Counselorsالبادا ت طدد حشمت اللإيا  الم ةدل عةى كولفيش مششودجل مهنيويل 
المودارس اإب دا يووة  ااضوافة إلووى األم وبة ال ووي جو   كب يقهووا فوي الرووول  ل لسويم موودارب البالوو  

  السونة الدراسوية ي كةودلي المدرسوة رورطال  شو إلى اللاا م مل حلل  مل رر  جلر المهول الوو
   2011 حمللت 

طكرسيسووا  عةووى مووا سوو   حوول  الميوول  المهنيووة طلطرهووا فووي كةدجوود مسوو ق   البالوو ت طعهميووة 
الةةقة الةامية في ال  ةي  األساسوي ل ودع ال رسويب طال  وشو عةوى ال وولول الروشلي مول دودرا  طميول  

مسووو ق ر ت طعهميوووة طجووولل مقووواجيب مقننوووة لةميووول  مهنيوووة ل رفوووي م ووو ر  ال  ووو ط طهووودر البادوووا  
المهنية ح ى يس ريد منها الم نيل. في كلجيو  البة وة كلجيهوا  موةيةا ت طعهميوة الوولرل فوي اسو ةارل 
القدرا  ال قةية طكنمية ال رويش اابداعيه اركور  ال احةوة بنواء مقيواس موولر يقويب الميول  المهنيوة 

ألساسووي فووي ضوولء كووونيم ريووللر لةميوول  المهنيووةت طكووونيم لبة ووة الةةقووة الةاميووة فووي ال  ةووي  ا
طال ووي ععوودها م  وو  ال شويووة ال شوووي لوودط  ال ةووي   12-7مقيوواس الميوول  المهنيووة لبة ووة الووورلو 

 ت طلراسوووة Walls, 2000 ت طالدراسوووا  السوووا قة مةووو : لراسوووة ططلووو   2010 هووواا  طرروووشولت 
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 ت لي وول. (Šverko, Babarović & Međugorac, 2014شوريشرل  ا وارطفي و طمودطغلراب 
طالوووووي جشمووووي إلووووى كوووولفيش  2020 اعةووووا  طلاف ووووا  إسوووو وما  لةشيوووووة المسوووو ق ةية لرد وووووال ال مووووامي 

روودما  إرشووالية مهنيووة اشوو اع حاجووا  ال وو ا  رمووا  طريرووا  طال ووي لوول ك ةقوو  إإ ب شريوو  اإه مووار 
 كلجي  البة ة مهنيا  منو الوغش  عةى

طووشع  عةووى م  م اكنووا كغيووشا  عميقووة طجلهشوووة فووي عسووةل  الةيووال ال ووي ي ي ووها اامسووا. 
طال ردا  بيل األفشال طط ي ة المهل م ي ة لة بلر ال ونللولجي طمولرل الم ةلموا ت مموا كشكو  عةيو  

م  لو  اهلر الوةيش مل الم  ر  مة  م  ر  ال ويم في ال م  طالشضا المهني طغيشها  طوشجو
إلووى غيووا  األسووةل  ال ةمووي فووي كلجيوو  ط رشووال األبنوواء مةوول المهنووة ال ووي ية اجهووا الم  مووم طفقووا  
لةاجوواكه  طرغ وواكه  طعوودر ك ووشو الرووشل إلووى ددراكوو  طميللوو   ووولرل رافيووة فووي مشاحوو  عمشوووة م  ووشل 

   طلموووا راموووت ال احةوووة ك مووو  رررووووا ية كلجيووو  مهنووويت فقووود إح وووت عووودر طجووولل 2011 حموووللت 
اجيب كهوو    قيوواس الميوول  المهنيووة لوودي الةةقووة الةاميووة موول ال  ةووي  األساسووي فووي سووةبنة عمووا.ت مقوو

 ااضافة إلى مدركها في اللطل ال شوي  حي  ع. جميم الدراسوا  ال شويوة ال وي ع جشووت فوي م وا  
ة موا الميل  المهنيةت طف  حدطل اطرع ال احةةت اس هدفت طة ة المشحةة الةاملوة  ال وي كقابو  مشحةو

 ت طلراسوة 2009  د ال  ةي  األساسي في السةبنة  ططة وة ال  ةوي  ال والي مةو : لراسوة ال شاشودي  
 ت طهووي لراسووا  اسوو  دمت مقوواجيب ملجووللل مسوو قا  2007 ت طلراسووة الم مووشي  2010ال هشامووي  

سو  موم مة  مقياس هلإمد طريللر طغيشها مل المقاجيب ال ي د ننت عةى ال يئا  ال شويوة ال وي ك نا
  ال ووي 2010طة ووة ال  ةووي  مووا   وود األساسووي ططة ووة ال  ةووي  ال وواليه ماعوودا لراسووة روواا  طررووشول  

   12-7بنت مقياسا  لةميل  المهنية لبة ة ال ةي  ال شوي مل الورلو 
  إلووووى كبوووولوش 2009هموووا عشووووار  كلمووويا  الدراسووووا  السووووا قة ردراسوووة منسووووي طرووواا   

رة  ما فيها مشحةة ال  ةي  األساسوي  طروول  إح وت ال احةوة عودر مقاجيب لةمشاح  ال  ةيمية الم  ة
طجوولل مقوواجيب مووولرل لةميوول  المهنيووةه حيوو  ع. المقوواجيب المووولرل ح وووش  فووي الوولطل ال شوووي 
لوطي اإح ياجا  ال امة فقطت مةو  اسو  يا. الميول  المهنيوة الموولر لةم  ةرويل عقةيوا   األشول ت 

ةم وووواديل عقةيووووا  القووووابةيل لةوووو  ة  فووووي سووووةبنة عمووووا.  الهنووووا يت     ت طمقيوووواس الميوووول  المهنيووووة ل
   طلووو  كسووو  در كةوووو  المقووواجيب موووم األفووووشال ال وووالجيل عةوووى الووووشغ  مووول ال لجهوووا  الةدجةووووة 2011

إسوو  دار الووولرت ط لوو  لمووا لةووولرل موول لطر فّ ووا  فووي كنميووة ال رويووش اابووداعيت طلملاه ووة طرووشل 
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فوووشال اليلميوووة  بووو  لووو  كنةووووش مقووواجيب الميووول  المهنيوووة ال بووولر فوووي لرووول  الوووولرل إلوووى حيوووال األ
  طومةو  1959الموولرل عةوى القوش. الةوالي بو  ط جود  فوي القوش. الماضويت مةو  مقيواس جياسوت 

طكسو هدو  2006فوي طلريول ال وي كو  إم واءها عوار  KidZaniaم شطع المدجنوة المهنيوة ريودمزاميا 
مةوا  عةوى ملاه وة ال بولر ال ونللولجي مهنوةت ريوش  70سونةت طكقودر لهو   14-3األطرا  مول سول 

السووشوم لره مووار  األطرووا  موول عجوو  ع. يةوودلطا ميوولله  المهنيووة بوودإ  موول اإع مووال عةووى المقوواجيب 
اللردية ط ل  ل   و  النمل ال سدي طالروشي لألطرا  مل رر  ك طوده  ب  شوة حيوة لو  يسو   لهوا 

 ووشطع طكنريوووي إيمامووا  منهووا  رهميووة كنميووة البروو  مةيوو   طم وود فووي المقابوو  ديووار لبووي  مةاهووال هوووا الم
    (Rubinstein, 2011)مهنيا  

هموا إح وت ال احةووة مول روور  جةسوا  اارشووال الروشلي طجوولل دوولر فووي مرهولر الميوول  
المهنية لودي البال وا  فوي الةةقوة الةاميوة مول ال  ةوي  األساسويت طعودر طضول  الميول  المهنيوة لهووي 

مي هووووا  فقامووووت ال احةووووة بدراسووووة اسوووو برعية طشحووووت فيهووووا سووووؤا  عةووووى الرئووووة عةووووى الووووشغ  موووول عه
عروووا ييل ال لجيوو  المهنووي حوول  مقوواجيب الميوول  المهنيووة لهوووي المشحةووة ال مشوووةت فاسوو دعت م ووا   

   المهنية لهوي المشحةة ال مشوة الدراسة بناء علال لةو م عل الميل 
اء مقيوواس الميوول  المهنيووة المووولر طامبردووا  ممووا كقوودر كووركي هوووي الدراسووة فووي مةاطلووة ل نوو

لبة وووة الةةقوووة الةاميوووة مووول ال  ةوووي  األساسوووي فوووي مووودارس سوووةبنة عموووا.ت ط لووو  إيماموووا  مووول ال احةوووة 
 الةاجووووة المةةووووة طال ووووشطروة ل  شووووول البة ووووة فووووي مشاحوووو  م  ووووشل موووول ك ةوووويمه   ميوووولله  المهنيووووةت 

ر مم ال بلر الوي ك هدي الةيوال طامبردا  مل س ى سةبنة عما. ل ةسيل م امها ال  ةيميت لي رء
طالووي جشموي إلوى  2020في م  ةم الم اإ ت ط ل  كب يقا لةشيوة المس ق ةية لرد ووال ال موامي 

كووولفيش رووودما  إرشوووالية مهنيوووة اشووو اع حاجوووا  ال ووو ا  رموووا  طريروووا  مووول رووور  كووولفيش م ةلموووا  
ل وولفيش مقوواجيب لة  ووشو عةووى إم  ووار المهوول طكلمزو هووا طموودي الةاجووة إليهووا  فوامووت الةاجووة ماسووة 

الميوووول  المهنيووووة لبة ووووة الةةقووووة الةاميووووةه بهوووودو الو ووووم عوووول دوووودراكه  طميوووولله  فووووي هوووووي المشحةووووة 
طلةمساهمة في الق اء عةى عمةية ال   ط في ال  بويط المسو ق ةي  طكةواط  هووي الدراسوة ااجا وة 

 عل األسئةة ا كية:
ة وووة الةةقوووة الةاميوووة مووول ال  ةوووي  موووا مؤشوووشا  مووود  مقيووواس الميووول  المهنيوووة الموووولر لب -1

 األساسي في سةبنة عما.؟
موووا مؤشوووشا  م وووا  مقيووواس الميووول  المهنيوووة الموووولر لبة وووة الةةقوووة الةاميوووة مووول ال  ةوووي   -2

 األساسي في سةبنة عما.؟
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هووو  كلجووود فوووشط   ا  لإلوووة إحووووا ية فوووي الميووول  المهنيوووة الموووولرل ك ووو ي إلوووى جووونب  -3
 البال    رشت عمةى ؟

ء عةوووى مقيووواس الميووول  المهنيوووة الموووولر لووودي طة وووة الةةقوووة الةاميوووة مووول موووا م ووواجيش األلا -4
 ال  ةي  األساسي في سةبنة عما.؟ 

 جمتمع الدراسة  
  فوي مةاف وا  10-5كول. م  مم الدراسة مل جميم طة ة الةةقة الةامية مل الوورلو  

ططال وة طفقوا  احووا ية طمزارل ال شويوة  طال وا   91262مسقط طجنل  ال اطنوة طاروارت طال والا عودله  
 جلض  روا ك م  مم الدراسة  1  طال دط  2013/2014طال  ةي  لة ار الدراسي 

 1جدول 
 جمتمع الدراسة من طلبة احللقة الثانية من التعليم األساسي موزّعون حسب احملافظات

 النسبة املئوية اجملموع إناث ذكور احملافظة

 %45 40872 20723 20149 مسقط
 %34 30881 14975 15906 جنل  ال اطنة
 %21 19509 10205 9304 ارار
 %100 91262 45903 45359 المجموع

 عينة الدراسة
طال ا  ططال ة مول الم مولع الوةوي لم  موم الدراسوةت طو ود  832كولمت عينة الدراسة مل 

 400 روواء   ينووة ح مهووا حيوو  جوو   اإه 5000ح و  ال ينووة مق وولإ  حووا  ك وواطمز عوودل عفوشال ال ينووة 
   طوووول  كوو  ار يووار عينووة الدراسووة  رسووةل  Israel, 2012ه 2012جوواي طموواجة  طرجشاسوويا.ت  

  موول طوور  ططال ووا  الةةقووة Multi-stage samplingالم اجنووة ال  وولا ية م  وودلل المشاحوو   
يو  ت ح2013/2014الةامية في مةاف ا  مسوقط طجنول  ال اطنوة طاروار رور  ال وار الدراسوي 

ج ووي  هووووا األسووةل  ال موووم بووويل عسووالي  م  ةروووة مووول الم اجنووةت طوووولفش لووو  المشطمووة الرمزموووة ال وووي 
 ت طدووود راموووت المةووووةة النها يوووة Trochim, 2006ك ناسووو  موووم ط ي وووة ال ةووولث ال ب يقيوووة  
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طدوود رامووت ااجووشاءا   طال ووا  ططال ووةت 832لةم اجنووة بهوووي البشوقووة ار يووار عينووة ع وولا ية دلامهووا 
   اك ا ها لةلمل  إلى هوي ال ينة الممةةة لةم  مم الدراسة را كي: ال ي ك
ال لام  مم المنواط  ال  ةيميوة لم شفوة ععودال البة وة فوي رو  منبقوة ك ةيميوة   ود ع. كو  عروو  -1

 الملافقة مل طمزارل ال شوية طال  ةي  عةى كب ي  الدراسة الةالية عةى المدارس الة لمية

 مل مةاف ا  مسقط طجنل  ال اطنة طارار  ار يار مرث طإيا  ع لا يا   -2

 ار يار مدرس يل ع لا يا  مل اللإيا  الم  ارل بلادم مدرسة لةورلر طمدرسة اماث  -3

 ه مول 10-5ار يار ست ش   ع لا يا  مل ر  مدرسة كمة  المشاح  الست لةةةقة الةاميوة   -4
شووو  ةت  36ة مووول عجووو  ك وووميل جميوووم المشاحووو  فوووي ال ينوووةت طوال وووالي كولموووت عينوووة الدراسووو

 ج يل روا ك عينة الدراسة  2طال دط  
 2جدول 

 عينة الدراسة من طلبة احللقة الثانية من التعليم األساسي موزّعون حسب احملافظات
 النسبة املئوية اجملموع إناث ذكور احملافظة
 %34 284 148 136 مسقط

 %32 261 166 95 جنل  ال اطنة
 %34 287 144 143 ارار
 %100 832 458 374 المجموع

 أدوات الدراسة  
اع موود  الدراسووة الةاليووة عةووى علاكوويل همووا: مقيوواس الميوول  المهنيووة المووولر موول إعوودال 
ال احةوووة طالووووي يقووويب الميووول  المهنيوووة لبة وووة الةةقوووة الةاميوووة فوووي سوووةبنة عموووا.ت طمقيووواس هلإمووود 

   الوي ا س  در لة ةق  مل الود  ال رمزمي 2007 الم مشيت 
 س الميول المهنية المصورمقيا -1

عند بناء المقاجيب ال دجدل إ بد مل اإطرع عةوى المرواهي  الن شووة طالمقواجيب ال وي كو  
بنايها في  ا  الم ا  طاإطورع عةوى الدراسوا  السوا قة  طفوي هووي الدراسوة داموت ال احةوة ب نواء 

 مقياس الميل  المهنية المولر مل رر  ال بلا  ا كية:
الن شووووا  ال وووي كناطلوووت الميووول  المهنيووةت طال  وووشو عةوووى م وووملمهات طمووول هووووي  ااطوورع عةوووى  ع 

 Ginzbergت م شووة جين ويوش  Super Theory : م شووة سولوش 2011الن شووا   مةةو ت 

Theory ت م شوة ر. رطRoe's Theory of Need م شوة هلإمد تHolland Theory  
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يوووة مةووو  مقيووواس ريوووللر لةميووول  المهنيوووةت اإسووو رالل مووول المقووواجيب ال وووي كناطلوووت الميووول  المهن    
طمقياس ال ر ي  المهني ل ل. هلإمدت طمقياس الميل  المهنيوة الموولر ل ايسوتت طمقيواس 

 & Šverko, Babarović)الميوول  المهنيووة المووولر ل ووريشرل طوووابشطفي و طميوودغلرب 

Međugorac, 2014)  الوووودط  12 -7ت طمقيوووواس الميوووول  المهنيووووة لبة ووووة الووووورلو   
   2010ع اء  م    ال شوية ال شوي لدط  ال ةي   هاا  طررشولت األ

ااطوورع عةووى الدراسووا  السووا قةت طال ةوولث ال ووي ععوود  مقوواجيب لةميوول  المهنيووةت موول مةوو :     
  لرطوووورع 2014  طلراسووووة ال  ووووشي  2007  طلراسووووة الم مووووشي  2009لراسووووة ال شاشوووودي  

 جيب عةى عه  ال بلا  ال ي ك  إك اعها في بناء المقا

كةدجد ع  وال األلال الش يسوة لمقيواس الدراسوة اسو نالا  إلوى ال  شوول ااجشا وي الووي كو  موياغ     ل 
فووي هوووي الدراسووةت طكووونيم ريووللر لةميوول  المهنيووةت طكووونيم مقيوواس الميوول  المهنيووة لبة ووة 

 ت 2010طال ي ععدها م  و  ال شويوة ال شووي لودط  ال ةوي   هواا  طرروشولت  12-7الورلو 
  السا قة  طك  كةدجد المهل ال ي كندر  كةت كة  األ  ال طكةدجد الولر ال ي ك  ش طالدراسا

 عل كة  المهل  طاأل  ال رما يركي: 

: طك مةو  فوي كر وي  الروشل لةمهول ال وي ك بةو  م واطا  ميوداميا ت طال موو  الميوو  الميااييو  -1
ةووو : المووو ارعت فوووي الملادوووم ال ارجيوووةت طالشغ وووة فوووي ال  امووو  موووم الةيووولا. طالن وووا ت مووول م
 طالويالت طالمششد السياحيت طالبيارت طإع  رشل القدرت طرجا  ااطراء 

: طك مة  في كر وي  الروشل لةمهول ال وي ك بةو  إجوشاء ال  وار  طال ةولثت الميو  العلمي  -2
طحو  الم وو ر ت طاه  وواو الةقووا  ت موول مةو : األط وواءت طالوووياللةت طالرةويوويلت طعةموواء 

 رمال جلوة ال يلللجيات طر شاء األ

: طك مة  في كر وي  الروشل لةمهول ال وي ك بةو  ال  امو  موم الميو  الهناسي  والصناعي  -3
األلطا  طاألجهوووو لت ط لراب ال ردووووا  بوووويل عج ا هووووات موووول مةوووو : المهندسوووويل الم ووووامي ييل 
طالوهشووووا ييلت طالم موووارويلت طالرنيووويل  م  ةوووم القباعوووا : طعةوووى سووو ي  المةوووا  موووناعة 

   الن ارل ال ناجشت طععما

: طك مةووو  فوووي كر وووي  الروووشل لةمهووول ال وووي ك بةووو  ال  امووو  موووم الميوووو  الرجا وووو  وال  وووا ي  -4
األعدالت طم ال ة المسوا   الشواضويةت طالقيوار  األعموا  ال  ارووة  مول مةو : ر وشاء ال لرموةت 

 المددقيل المالييلت طمر  ي ال ماربت طعمةا  الم اروم الوغيشلت طعمناء ال  مة 

طك مة  في كر ي  الرشل لةمهول ال وي كة وا  إلوى الرول طاإب ووارت طاألعموا  لفني : الميو  ا -5
 الةشفيةت مل مة : الشس ت النةتت طكومي  األمزواءت طال مةي  طاارشا ت طالملسيقي 
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: طك مة  فوي كر وي  الروشل لةمهول ال وي ك بةو  ال مو  مول عجو  الميو  االجرماعي  والخامي  -6
طمسووواعدكه  اج ماعيوووا ت طموووةيا ت طمرسووويا ت مووول مةووو : عرووووا يي ا روووشول ل ةسووويل عحووولاله ت 

 إعالل ال رهي ت طالممشضيلت طعما  المباع ت طض ا  ال شطةت طاللاع ييل الدجنييل 

: طك مةوو  فووي كر ووي  الرووشل لةمهوول ال ووي ك بةوو  الشغ ووة فووي الميووو  اناناعيوو  الريةي ووو  -7
ي ووابي فوويه ت موول مةوو : الم ةموويلت ال  اموو  مووم النوواست طالقوودرل عةووى إدنوواعه  طال وورميش اا

 طالمةامييلت طالق الت طالدبةلماسييلت طمدجشي المدارست طالموي يل 

: طك مةو  فوي كر وي  الروشل لةمهول ال وي ك بةو  ال مو  الم   ويت الميو  الكرا ي  واألد ي  -8
ط جووالل المشاسوور ت طكشكيوو  المةرووا ت طكووورش األدوولا ت طكوووط  ال وو ش طاألل ت موول مةوو : 

 اءت طالمنسقيلت طعمناء الم   ا  طالم امز.ت طعما  ال شود  ال  ش 

  مهولت طكوول. المقيواس فوي مولرك  6كلمزوم الرقشا  عةى األ  الت حي  كول. ر     د مل     ه
  مهنة كمة  ع  ال مقياس الميل  المهنيةت حي  ج ودع المقيواس  سوؤا  ر ويب 48النها ية مل  

  كية؟ ت طفيما جةي ممل   لرقشا  المقياس:هل  ما لرجة كر ية  لو  مهنة مل المهل ا

 
 

ل ةدجد بدا   اإس  ا ة المناس ة لةدراسة دامت ال احةة  ودجشاء لراسوة عةوى عينوة اسو برعية    ط
طال ةت إ  ك  كقسوي  البال وا  إلوى م مولع يلت م ملعوة كو  اسو  دار مقيواس  40بةا ح مها 
  لةمة وولي طفوو  مقيوواس لي ووش   ت حيوو  يقوودر الرووشل لرجووة كر وويةRating Scaleال قوودجش 

  حي  Forced-choice itemلة در ت طالم ملعة األرشي ك  اس  دار اإر يار ااج اري  
يبةو  موول الروشل ار يووار إحوودي ال ودا  ت طكوو  كقودي  موورث موولر فوي روو  فقوشل عةووى ع. ك  ووار 
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عية إلوى البال ة ملرل طاحدل فقط عل ر  فقوشل  عشوار  م وا   الدراسوة عةوى ال ينوة اإسو بر
ع. اسوو  دار مقيووواس ال قووودجش روووا. عف وو  مووول اإر يوووار ااج ووواري عوول رووو  سوووؤا  حيووو  بةوووا 

طهووي م ي ووة جيوودل إسوو  دار هووووي  0.85الة ووا  الوةووي لم اموو  علرووا لوشطم ووا  لهوووي البشوقووة 
البشوقوووةت عموووا اسووو  دار طشوقوووة ار يوووار ااج ووواري روووا. غيوووش مناسووو  حيووو  داموووت البال وووا  

رل طروول  دامووت البال وا   ووال  ةي  عةوى الووولر  ور. هنوواب عهةوش موول  ار يوار عهةووش مول موول 
مولرل فوي الرقوشل ير ووةنها  طمموا شو م عةووى اسو  دار مقيواس ال قوودجش ال ماسوي ل جا وة عوول 
علال الدراسووة الةاليووة هوول ديووار المقوواجيب الةدجةووة  اسوو  دار هوووي البشوقووة مةوو  مقيوواس الميوول  

 & Šverko, Babarović)ميوووودطغشاب المهنيووووة المووووولر ل ووووريشرل  ا ووووارطفي و ط 

Međugorac, 2014) :ه طال ي كّ د مل عهةش البّش  شيلعا  في الدراسوا ت طال ودا   روا كي
 ت إ عف ووة  طلرج هووا 3 ت مةاجوود طلرج هووا  4 ت عف ووة  طلرج هووا  5عف ووة    وودل طلرج هووا  

  1 ت إ عف ة    دل: طلرج ها  2 
  لرجوا ت طكشاطحوت الدرجوة لوو  ميو  بويل 5 -1يل  كشاطحت الدرجة عةوى الوولرل اللاحودل بو   مز

   لرجة 30 -6 

وووش  المقيووواس عةوووى م ملعوووة مووول المة مووويل مووول  طي اإر وووواص فوووي م وووا  القيووواس      ع 
طال قوولو ت طعةوو  الوونرب ال شوووليت طال لجيوو  المهنووي   ام ووة السووةبا. دووابلسه ط لوو  موول عجوو  

 -%80رووا  المة موويل بوويل  ال ةقوو  موول الووود  ال وواهشي لةمقيوواست طدوود كشاطحووت مسوو ة اك
 %  عةى ملر المقياس طام ما ها لةميل  المهنية ال امة بها 100

طال ا  ططال ة مل غيش عينة الدراسةت  56كب ي  المقياس عةى عينة اس برعية بةا ح مها     
ط لووو   غوووش : ال رهووود مووول طضووول  ال  ةيموووا  ططضووول  مووولر المهووولت طكةدجووود الووو مل الووورمزر 

هووود مووول مؤشوووشا  الوووود  طالة وووا  لوووأللال  طعشوووار  الن وووا   إلوووى طضووول  ل ب يووو  األلالت طال ر
لديقوةه ط لو   20-15ك ةيما  المقياس ططضل  ملر المهلت طك  كةدجد مزمل اإجا وة بويل 

طعشار  الن وا   اي وا إلوى ع. المقيواس ج ووم  مل رر  حسا  م لسط مزمل اجا ة البة ةت
ت 0.86 -0.81لة ووا  لأل  ووال بوويل   وووا ك سووي لم شوة جيوودله حيوو  كشاطحووت م ووامر  ا

ت طهووي م ووامر  م ووا  عاليووة ك وويش إلووى ع. جميووم الرقووشا  0.92طوةووا م اموو  الة ووا  الوةووي 
الم  ووومنة لةمقيووواس ك م وووم  اإكسوووا  الووودارةيت طكشاطحوووت م وووامر  الوووود  ال ووواهشي بووويل 

80%-100 % 
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 ت 10 -5ةاميوووة  ك ةيمووا  ااجا ووة عوول المقيوواس: يب وو  هووووا المقيوواس عةووى طة ووة الةةقووة ال   ي
حي  ك   عمةية ااجا ة عل المقيواس مول رور  ار يوار البالو  مسو لي ال ودرو  الووي ي  وش 
عل مية  لو  ملرل مل الولر مقياس الميل  المهنية المولرت طك يش ععةى لرجة يةو  

 عةيها المس  ي  إلى ممط المي  المهني ل  
 لمهنية أداة الصدق التالزمي: مقياس هوالند لألنماط ا -2

ج ول. المقياس مل س ة ع  ال كمةو  ال يئوا  المهنيوة لهلإمود طهوي ال يئوة اللاد يوةت طال يئوة 
ال قةيووةت طال يئووة المغووامشلت طال يئووة اإج ماعيووةت طال يئووة الرنيووةت طال يئووة ال قةيديووةت طونوودر  كةووت روو  

ملافوو   ي بووى لرجووة مهنووةت طكوو   ااجا ووة عوول ع ووارا  المقيوواس  ار يووار عحوود ال وودجةيل   11بيئووة 
طاحوودلت عط  غيووش ملافوو   ي بووى موورشا ت طك وويش ععةووى لرجووة يةووو  عةيهووا المسوو  ي  إلووى ممووط 
ال  ووووية المهنيوووة لووو   طو ووووم المقيووواس   ووووا ك سوووي لم شوة جيووودل حيووو  كووو  ال ةقووو  مووول 

مة ما مل دس  عة  النرب طمشرو  اارشوال البربوي  12الود  ال اهشي   ش  المقياس عةى 
%  عمووا الة ووا  فقوود كووشاط  فووي ال يئووا  83سووةبا. دووابلس ططمووةت مسوو ة اإكرووا  إلووى   ام ووة ال

 0.88 – 0.86طكوشاط  فوي األمموا  المهنيوة بويل  0.86 – 0.70الست لو  األ  وال الةرموة بويل 
   2007 الم مشيت 

مسوواعد عميوود رةيووة ال شويووة لةدراسووا  ال ةيووا  الةووول  عةووى رسووالة كسووهي  مهمووة  احوو  موول -1
طال ة  ال ةمي   ام وة السوةبا. دوابلست مو  الةوول  عةوى ملافقوة الم  و  الرنوي لةدراسوا  

 طال بلوش بلمزارل ال شوية طال  ةي  في سةبنة عما.  

الةوووول  عةوووى الملافقوووا  المبةلووووة مووول المدجشووووة ال اموووة لة شويوووة طال  ةوووي   مةاف وووة مسوووقط  -2
 نل  ال اطنة ل ب ي  علطا  الدراسة عةى البة ة طارار طج

الةووووول  عةووووى ال ياموووووا  طااحوووووا يا  ال اموووووة  رعوووودال طة ووووة الةةقوووووة الةاميووووة  المووووودارس  -3
 مل الم نييل في المدجشوة ال امة لة شوية طال  ةي   2013/2014الة لمية لة ار الدراسي 

سوة حيو  بةوا ح و  ال ينوة الر ةيوة ار يار عينة ع لا ية مل م  مم الدراسة ل ب يو  علال الدرا -4
  832لةدراسة 

مووووووواجل موووووووول ال وووووووار الدراسووووووووي كب يووووووو  علال الدراسوووووووة عةووووووووى ال ينوووووووة رووووووور  شووووووووهشي إبشوووووووو  ط  -5
  ر2013/2014
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كب ي  علال الدراسة عةى المدارس ال ي كم نت ال احةة مل اللمل  إليهات عموا المودارس ال وي  -6
 مسووواعدجل  عرووووا يل كلجيووو  مهنوووي ك وووور عةوووى ال احةوووة اللمووول  إليهوووات فقووود كووو  اإسووو  امة 

 طم ةميل  حي  ك  كدرو ه  عةى رلية ال ب ي ت طك  إعبا ه  ال  ةيما  الرمزمة 

 ةـــائيـــة اإلحصـــاجلـــاملع
ل ةةيوو  اسوو  ا ا  البة ووة   SPSSكوو  اسوو  دار الة مووة ااحوووا ية لة ةوولر اإج ماعيووة  

 Analyisis of Moment (AMOS 21)عةى علال الدراسةت طك  عي ا اس  دار بشمام  عملس

Structures  :طال ةةير  ال ي ك  اس  دامها رما يركي 
 م ام  اإكسا  الدارةي علرا لوشطم ا  اي ال م ا  األلال  -1

 : م ام  ارك ا  بيشسل. اي ال -2

    اإرك ا  بيل ال  ارل طال  د الوي كن مي إلي   مد  كماج  ال  ارا 

  س  دمة في الدراسة لة ةق  مل الود  ال رمزمي اإرك ا  بيل األلطا  الم 

   مورلفة اإرك اطا  الدارةية أل  ال المقياس 

 ال ةةي  ال امةي ال لريدي لة ةق  مل ال نية ال امةية أللال الدراسة  -3

 الم لسبا  الةسابية طاإمةشافا  الم ياروة لةميل  المهنية  -4

  الميل  المهنية بيل الورلر طااماثلم شفة لإلة الرشط  في كةةي  ال  اجل الم  دل  -5
الشك  المئينية إش قا  م اجيش األلاء مل رر  كةدجد مشر  الرشل النس ي في الم ملعة  -6

 ال ي جن مي إليها 

نتائج السؤال األول "ما مؤشرات صدق مقياس امليول املهنية املصـور لطلبـة احللقـة الثانيـة     
 ي يف سلطنة عمان؟"  من التعليم األساس

ي ووود مووود  األلال مووول ال ووووا ك السوووي لم شوة األهةوووش عهميوووة مقارموووة موووم ال ووووا ك 
األروووشيت ط لووو   سووو   ارك وووا  الوووود   الهووودو عط  األهوووداو الم لدوووم مووول علال القيووواس كةقيقهوووات 

     طدود كو2004طرول   س   اكوال  بنلع طعهمية القشار الوي سي   اك ا ي ك  ا لوول   الن هوا.ت 
ال ةق  مل مرمة مؤششا  لود  مقياس الميل  المهنية المولر طهي مد  المة ولي  الوود  
ال ووووواهشي ت طمووووود  الموووووشك ط  مةووووو   الوووووود  ال رمزموووووي ت طمووووود  ال نووووواء  الوووووود  ال وووووامةي 

 ال لريدي ت طفيما جةي عش  ل ة  المؤششا :
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 (Content Validityصدق المحتوى ) -1

ل السؤا  ا كي: إلى عي حد ي ل. اإر  ار دالرا  عةى جشك ط مد  المة لي  ااجا ة ع
ديوواس م ووا  مةوودل موول السووةلب؟ طدوود ميوو   علبيووا  القيوواس ال شووولي بوويل موورث عموولاع موول موود  

ت Sampling Validityطموود  الم اجنووة  Face Validityالمة وولي هوو : الووود  ال وواهشي 
 ال اهشي في هوي الدراسة    طدد ك  ال ةق  مل الود  2010طالود  ال لافقي  علللت 
جو   لراسوة الوود  ال واهشي مول رور  ال ةةيو  : (Face Validity)الصاق الظاه ي 

المنبقووي لمة وولي علال القيوواس اع مووالا  عةووى ح وو  المة موويل طال  ووشاء طموودي امسوو ار فقووشا  األلال 
 ةيماك     طدد ك  ال ةق  من  مل رر  عش  المقياس طك2004مم ملضلع المقياس  الن ها.ت 

مة موويل موول  طي اإر ووواص فووي م ووا  القيوواس طال قوولو ت طعةوو   10فووي موولرك  األطليووة عةووى
النرب ال شووليت طال لجيو  المهنوي   ام وة السوةبا. دوابلس  طكشاطحوت مسو ة اكروا  المة مويل بويل 

%  مووم اد ووشا    ووض ال  وودير  ال ووي كوو  األرووو بهووا جمي ووات طك وود هوووي الن ي ووة 100 -80% 
  لافش الود  ال اهشي في مقياس الميل  المهنية المولر مؤششا  ل 

 (Criterion-related validityالصدق المرتبط بمحك ) -2

ج شروو  اإه مووار فووي هوووا النوولع موول الووود  عةووى موودي موورحية اإر  ووار موول الناحيووة 
لت اللايريووة عط ال مةيووةت حيوو  ك شروو  إجشاءاكوو  عةووى موودي كقوودي  اإر  ووار عط كةقيقوو  لغووش  م ووي

طو  مد عةى م ام  اإرك ا   الدرجة األطلىت طهنا ج شمز ملعا. مل الود  الموشك ط  مةو  هموا: 
 علللت  Concurrent Validityت طالود  ال رمزمي Predictive Validityالود  ال ن ؤي 

    طدد ك  ال ةق  مل الود  ال رمزمي في هوي الدراسة 2010

طوقوووود  ووو  مووودي ارك وووا  لرجوووا  ( Concurrent Validityالصووواق الري مووو   
المقياس  الدرجا  عط ال ياما  ال ي ك  مم مول مقيواس رروش طدوت إجوشاء اإر  وارت عي عمنوا مقوار. 
بويل لرجووا  األفووشال فووي المقيوواس طلرجوواكه  عةووى مقيوواس ملضوولعي دوود م ووت موودد  طم اكوو  يقوويب 

   طلة ةقو  موول هووا الووود  2004السومة مرسوها كقشو ووا  ال وي يقيسووها المقيواس المّ وود  عبول عووررت 
فقوود كوو  حسووا  م اموو  ارك ووا  بيشسوول. بوويل ع  ووال مقيوواس الميوول  المهنيووة الةماميووة  علال الدراسووة  

  طالوووي 2007طووويل مقيوواس هلإموود الم ووّد  طالم يووم عةووى ال يئووة ال ماميووة الوووي ععوودي الم مووشي  
طال ووا   56م لموة موول ت ط لوو  عةوى عينووة اسوو برعية 0.88-0.86كشاطحوت م ووامر  م اكو  بوويل 

 ج يل م امر  اإرك ا   3   طال دط  10-5ططال ة مل طة ة الةةقة الةامية  
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 3جدول 
 معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس هوالند وأبعاد مقياس امليول املهنية املصور

 
 امليول املهنية

 أبعاد مقياس هوالند
 ليديالتق املغامر االجتماعي الفين االستقصائي الواقعي

 **0.41 *0.34 0.25 0.18 -0.08 **0.52 الميل  الميدامية

 0.19 0.11 *0.31 0.13 **0.48 0.14 الميل  ال ةمية
 **0.45 **0.34 *0.26 0.20 -0.01 **0.58 الميل  الهندسية طالوناعية

 **0.68 **0.63 **0.63 **0.51 *0.27 **0.47 الميل  الةسابية طال  اروة

 0.22 0.26 **0.37 **0.47 0.09 0.04 الميل  الرنية
 **0.70 **0.58 **0.65 **0.49 *0.28 **0.39 الميل  اإج ماعية طال دمية

 **0.44 **0.48 **0.55 **0.56 0.22 0.20 الميل  اادناعية طال رميشوة

 **0.64 **0.57 **0.50 **0.46 *0.29 **0.38 الميل  األلبية طالو ابية

 0.01لا  إحوا يا  عند مس لي ** 0.05مس لي لا  إحوا يا  عند *

موووورلفة اإرك اطوووا  بووويل الميووول  المهنيوووة الةماميوووة لمقيووواس الميووول   3جلضووو  ال ووودط  
المهنيووة المووولر طالميوول  المهنيووة السوو ة فووي مقيوواس هلإموودت حيوو  عشووار  الن ووا   إلووى ع. ع  ووال 

 ت طفيما جةي كروي  عه  اإرك اطا :مقياس الميل  المهنية كشك ط  ال دجد مل ع  ال مقياس هلإمد
: ارك بووت الميوول  الميداميووة   وو   لا  إحوووا يا  بةرمووة ع  ووال فووي مقيوواس الميووو  الميااييوو  -1

  0.41ت طال قةيدي 0.34ت طالمغامش 0.52هلإمدت حي  ارك بت  ال  د اللاد ي 
ل ع  وووال مقيووواس : ارك بوووت الميووول  ال ةميوووة   ووو   لا  إحووووا يا  بوووووووو  دجل موووالميوووو  العلميووو  -2

  0.31ت طاإج ماعي 0.48هلإمدت حي  ارك بت  ال  د اإس قوا ي 
: ارك بت الميل  الهندسية طالوناعية      لا  إحوا يا  بةرمة ع  وال فوي الميو  الهناسي  -3

  0.45ت طال قةيدي 0.34ت طالمغامش 0.58مقياس هلإمدت حي  ارك بت  ال  د اللاد ي 
بوت الميول  الةسوابية طال  ارووة   و   لا  إحووا يا  موم جميوم ع  وال : ارك الميو  ال  وا ي  -4

ت 0.51ت طالرنووي 0.27ت طاإس قوووا ي 0.47مقيوواس هلإموودت حيوو  ارك بووت  ال  وود الوولاد ي 
  0.68ت طال قةيدي 0.63ت طالمغامش 0.63طاإج ماعي 

مقيواس هلإمودت : ارك بوت الميول  الرنيوة   و   لا  إحووا يا  ب  ودجل مول ع  وال الميو  الفني  -5
  0.37ت طاإج ماعي 0.47حي  ارك بت  ال  د الرني 
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: ارك بووت الميوول  اإج ماعيووة طال دميووة   وو   لا  إحوووا يا  مووم جميووم الميووو  االجرماعيوو  -6
ت طالرنوووي 0.28ت طاإس قووووا ي 0.38ع  وووال مقيووواس هلإمووودت حيووو  ارك بوووت  ال  ووود الووولاد ي 

  0.70ال قةيدي ت ط 0.58ت طالمغامش 0.65ت طاإج ماعي 0.49
: ارك بووت الميوول  الميداميووة   وو   لا  إحوووا يا   ررو ووة ع  ووال فووي مقيوواس الميووو  اناناعيوو  -7

ت طال قةيودي 0.48ت طالمغوامش 0.55ت طاإج مواعي 0.56هلإمدت حيو  ارك بوت  ال  ود الرنوي 
0.44  

ع  ال مقيواس  : ارك بت الميل  األلبية طالو ابية      لا  إحوا يا  مم جميمالميو  األد ي  -8
ت 0.46طالرنووووووووي  0.29ت طاإس قوووووووووا ي 0.38هلإموووووووودت حيوووووووو  ارك بووووووووت  ال  وووووووود الوووووووولاد ي 

   0.64ت طال قةيدي 0.57ت طالمغامش 0.50طاإج ماعي 
مل ال ش  الساب  ج    ع. ع  ال مقياس الميل  المهنية المولر كشك ط      منبقي 

  ر  ال مقياس هلإمد في األ  ال الم مامةة 

 (Construct validityصدق البناء ) -3

طوقوووود  ووو  "الدرجوووة ال وووي ي مووو  اإر  وووار عةوووى ديووواس راموووية عط سووومة موووم  عساسوووا  
  ع. موود  ال نوواء جوودطر Loevinger   طك وويش لوولفن ش  294ت ص 2004لقياسووها"  الن هووا.ت 

 حوول  إطووارول همووا: إلووى عي حوود يقوويب اإر  ووار رامووية عط سوومة لهووا طجوولل ف ةووي؟ ط لووى عي حوود
ي ل. هناب كنااش بيل ال رسيش المق ش  لةسومة عط ال اموية طموا يقيسو  اإر  وار ف ور؟  الن هوا.ت 

   طهناب ال دجد مل األسالي  عط المؤششا  ااحوا ية طغيوش ااحووا ية المسو  دمة فوي 2004
الو م عل مد  ال ناء طمل عه  هوي األسالي : الود  ال وامةيت طالوود  ال مييو يت طالوود  

   طدوود كوو  ال ةقوو  موول الووود  2010شو وويت طالووود  ال  اعووديت طالووود  ال قوواروي  عوولللت ال  
 ال امةي ال لريدي في هوي الدراسة 

ي ود الوود  ال وامةي عسوةلوا  رواضويا  يمةو  (: Factorial Validityالصاق العامل   
 غيوووشا   فقوووشا  عوودلا  ر يوووشا  موول ال مةيوووا  طالم ال ووا  الشواضوووية فوووي كةةيوو  اإرك اطوووا  بوويل الم

  Factorsالمقياس  طمل م  كرسويش هووي اإرك اطوا  فوي عودل عدو  مول الم غيوشا  كودعى علامو  
طوساعد الود  ال امةي في الة   عةى ع. السمة ال ي يقيسها اإر  وار  ا    ود طاحود عط ع  وال 

    طالوووووود  ال وووووامةي عةوووووى مووووولعيل: الوووووود  ال وووووامةي اإس و وووووافيت2004م  ووووودلل  الن هوووووا.ت 
طالود  ال امةي ال لريودي  طفوي هووي الدراسوة كو  ال ةقو  مول ال نيوة ال امةيوة لةمقيواس طكو  إجوشاء 
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 اسوو  دار بشمووام   Confirmatory Factor Analysis (CFA)ال ةةيو  ال ووامةي ال لريوودي 
  8ت حيوت كو  كوومي  ممول   ال ةةيو  ال وامةي ال لريودي  ةيو  ج وول. مول  AMOS 21عمولس

وومي  هووا النمول    ةيو  كةو ر  هووي األ  وال  اإرك اطوا  فيموا بينهوا  طعاهوش ع  ال  روول  كو  ك
ممول   ال ةةيو  ال ووامةي ال لريودي كبا قوو  موم بيامووا  الدراسوة الةاليوة  رمووا كو  اسوو  دار عودل موول 
المؤششا  ااحوا ية لةة   عةى مدي كباب  ممل   ال ةةي  ال وامةي ال لريودي ل ياموا  الدراسوة 

 جلض  هوي المؤششا   طعس ا  ار يارها طالةدطل الدميا لةقي  المق للة  3دط  الةالية  طال 
 4دول ــــــــــــــــــــج

 مؤشرات حسن املطابقة ملقياس امليول املهنية املصور
 التحليل احلالي القيمة املقبولة *املؤشر م
ع. كووووووول. ديمووووووة    Ch-Squaredار  ار مشوم راي  1

الوووووة غيوووووش ل 2هوووووا
 إحوا يا

5379.853 
 df  1052لرجا  الةشوة   2
 p- value  0.000القيمة اإح مالية   3
 Root Meanال وووور ال شوي وووي لم لسوووط مشو وووا  ربووور ال قوووار   4

Square Error of Approximation (RMSEA) 
 0.06 0.08عد  مل 

 0.7 0.9عه ش مل  Comparative Fit Index(CFI)مؤشش المبا قة المقار.  5
 0.7 0.9عه ش مل  Non-normed Fit Index (NNFI) مؤشش المبا قة غيش الم ياري  6

* (Thompson, 2004; Sun, 2005 . 

ع. مؤشووشا  حسوول المبا قووة لة ةةيوو  الةووالي حققووت دووي  مق للووةت  4ج  وو  موول ال وودط  
يموة مق للوة طهوي د 0.06ال ور ال شوي ي لم لسط مشو ا  ربور ال قشوو   حي  بةغت ديمة مؤشش

طو وود هوووا المؤشووش موول عهوو  المؤشووشا  عةووى كبوواب  بيامووا  الدراسووة مووم مموول   ال ةةيوو  ال ووامةي 
ال لريدي  طفي ال ةةي  ال امةي ال لريدي يم ل الة   عةى مدي ك و م الرقوشل عةوى ال  ود المنول  

 رفووض عط د وول  عنوودها يم وول مةوودلل ديمووة جلجوود طإ  βبهووا دياسوو  موول روور  دووي  بي ووا الم ياروووة 
 ت ط لو  أل. ال ةةيو  ال ووامةي ال لريودي ي  موود Byrne, 2010  ال  ود عةوى الرقووشل ك و م مسو لي 

لةة   عةى مس لي لإلة دي  بي ا الم ياروةت حيو  ع.  Critical Ratioعةى دي  النس ة الةشجة 
  1.96≤القيمة الةشجة ك لمزع كلمزوم إحوا ية  مز ت طكول. هوي النس ة لالة عندما ك ةا ديموة  مز 

 Kline, 2010  جلض  دوي  بي وا غيوش الم يارووة طال بور الم يواري طالنسو ة الةشجوة  5   طال دط
 طدي  بي ا الم ياروة لةرقشا  عةى ع  ال علال الدراسة 
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 5دول ـــــــــــــــــــــــج
 املقياسقيم بيتا غري املعيارية واملعيارية واخلطأ املعياري والنسبة احلرجة للفقرات على أبعاد 

رقم  امليول املهنية
 الفقرة

 بيتا غري املعيارية
(β) 

اخلطأ املعياري 
(S.E) 

النسبة احلرجة 
(C.R) 

بيتا املعيارية 
() 

 الميل  الميدامية

1 0.87 0.07 8.91 0.59 
2 0.83 0.06 8.61 0.57 
3 0.64 0.06 10.05 0.42 
4 0.52 0.06 12.99 0.35 
5 0.66 0.06 13.30 0.36 
6* 1.00 - - 0.62 

 الميل  ال ةمية

7 1.39 0.13 10.47 0.60 
8 1.36 0.13 10.41 0.60 
9 1.12 0.12 9.76 0.52 
10 1.33 0.13 10.48 061  
11 0.95 0.11 8.92 0.45 
12* 1.00 - - 0.46 

الميوول  الهندسووية 
 طالوناعية

13 0.71 0.08 9.32 0.38 
14 0.96 0.08 11.48 0.50 
15 1.32 0.09 14.45 0.70 
16 1.27 0.09 14.61 0.71 
17 1.12 0.08 14.25 0.68 
18* 1.00 - - 0.56 

الميوول  الةسووابية 
 طال  اروة

19 1.04 0.08 13.35 0.58 
20 0.91 0.07 12.31 0.52 
21 1.10 0.08 14.20 0.63 
22 0.85 0.07 11.68 0.49 
23 0.42 0.07 6.25 0.25 
24* 1.00 - - 0.58 
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رقم  امليول املهنية
 الفقرة

 بيتا غري املعيارية
(β) 

اخلطأ املعياري 
(S.E) 

النسبة احلرجة 
(C.R) 

بيتا املعيارية 
() 

 الميل  الرنية

25* 1.00   0.62 
26 0.95 0.07 13.49 0.61 
27 1.17 0.08 14.14 0.65 
28 0.72 0.07 10.53 0.45 
29 1.07 0.07 14.66 0.69 
30 0.77 0.07 10.74 0.46 

الميووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  
اإج ماعيوووووووووووووووووووووووة 

 طال دمية

31* 1.00 - - 0.60 
32 0.96 0.08 12.84 0.56 
33 1.02 0.08 13.53 0.60 
34 0.56 0.06 9.61 0.40 
35 0.66 0.07 9.11 0.37 
36 0.76 0.07 10.68 0.45 

الميل  اادناعيوة 
 طال رميشوة

37* 1.00 - - 0.43 
38 1.63 0.14 11.27 0.76 
39 1.69 0.15 11.30 0.77 
40 1.23 0.12 9.97 0.55 
41 0.98 0.11 8.71 0.43 
42 0.74 0.10 7.45 0.34 

الميوووووول  األلبيووووووة 
 طالو ابية

43* 1.00 - - 0.47 
44 1.12 0.10 11.04 0.58 
45 1.31 0.11 11.95 0.69 
46 1.14 0.10 11.64 0.65 
47 1.02 0.10 9.98 0.49 
48 1.10 0.10 11.37 0.62 

 بهدو كةقي  ك شول النمل  * 
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 لالووة طهووي  1.96˂لةشجووة رامووت عه ووش موول  مز ع. النسوو ة ا 5ج  وو  موول م ووا   جوودط  
 الرقوشل حووةت إ  ت0.77-0.25 بويل ال  و م دوي  كشاطحوت طدد ت α≤ 0.01  الدإلة مس لي  عند
  عةووى عدوو  ديمووة لة  وو م 23ت بينمووا حوووةت الرقووشل  0.77طهووي  لة  وو م ديمووة ععةووى عةووى  39 

   طفيما جةي كروي  ل    ا  الرقشا  عةى األ  ال:0.25طهي 
  لاّلوووة إحووووا يا  حيووو  كشاطحوووت ك ووو  اكها بووويل 6: راموووت جميوووم فقشاكهوووا  يوووو  الميااييووو الم -1

  3  عةوووى ععةوووى ديموووة لة  ووو مت بينموووا حووووةت الرقوووشل  6ت إ  حووووةت الرقوووشل  0.62 -0.42
  لاّلوووة إحووووا يا  حيووو  كشاطحوووت 6: راموووت جميوووم فقشاكهوووا  الميوووو  العلميووو عةوووى عدووو  ديموووة  
  عةى ععةى ديمة لة   مت بينما حوةت 10حوةت الرقشل   ت إ 0.61 -0.45ك   اكها بيل 

   عةى عد  ديمة  11الرقشل  

 -0.38  لاّلووة إحوووا يا  إ  كشاطحووت ك وو  اكها بوويل 6: رامووت جميووم فقشاكهووا  الميووو  الهناسووي  -2
  عةوى عدو  13  عةوى ععةوى ديموة لة  و مت بينموا حووةت الرقوشل  16ت إ  حوةت الرقوشل  0.71
 ديمة  

  لاّلوووة إحووووا يا  حيووو  كشاطحوووت ك ووو  اكها بووويل 6هاموووت جميوووم فقشاكهوووا  رجا وووو : الميوووو  ال -3
  إإ عمهووا رامووت لاّلووة إحوووا يات 23ت عةووى الووشغ  موول ام رووا  ك وو م الرقووشل  0.63 -0.25

  عةوى ععةووى ديمووة لة  و مت بينمووا حوووةت الرقووشل 21طوال والي لوو  جوو   حووفهات طحوووةت الرقووشل  
   عةى عد  ديمة  23 

ت 0.69 -0.45جميم فقشاكها رامت لاّلة إحوا يا  حيو  كشاطحوت ك و  اكها بويل لفني : الميو  ا -4
   عةى عد  ديمة  28  عةى ععةى ديمة لة   مت بينما حوةت الرقشل  29إ  حوةت الرقشل  

 -0.37هامت جميم فقشاكها لاّلوة إحووا يا  حيو  كشاطحوت ك و  اكها بويل الميو  االجرماعي :  -5
  35  عةوى ععةوى ديموة لة  و مت بينموا حووةت الرقوشل  33-31شكوا.  ت إ  حوةت الرق0.60

 عةى عد  ديمة 

ت 0.77 -0.34كشاطحوت ك و  اكها بويل  هامت جميم فقشاكهوا لاّلوة إحووا يا  إ الميو  الريةي و :  -6
   عةى عد  ديمة  42  عةى ععةى ديمة لة   مت بينما حوةت الرقشل  39إ  حوةت الرقشل  

ت 0.69 -0.47مت جميم فقشاكها لاّلة إحوا يا  حي  كشاطحت ك   اكها بيل : راالميو  األد ي  -7
   عةى عد  ديمة  43  عةى ععةى ديمة لة   مت بينما حوةت الرقشل  45إ  حوةت الرقشل  
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رول  ع. الولرل النها ية لمقياس الميل  المهنية المولر كولمت  5طو    مل ال دط  
فقشلت إ  ع. جميم ال    ا  رامت لالة إحووا يا  طععةوى   ملرلت حي  ل  ج   حوو إي 48مل  

 ت حيوو  كوو  اإح رووال بهووا لوودإل ها ااحوووا ية  طرووول  كوو  23مووا عوودا الرقووشل   0.30موول القيمووة 
ي وووويش إلووووى م ووووامر   6كووووومي  النموووول    ةيوووو  كةوووو ر  األ  ووووال  اإرك اطووووا  بينهووووات طال وووودط  

 مولر اإرك ا  بيل ع  ال مقياس الميل  المهنية ال
 6دول ــــــــــــج

 معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس امليول املهنية املصور
 7 6 5 4 3 2 1 امليول املهنية م
 - - - - - - - الميل  الميدامية 1
 - - - - - - 0.43 الميل  ال ةمية 2
 - - - - - 0.42 0.62 الميل  الهندسية طالوناعية 3
 - - - - 0.55 0.48 0.49 ةالميل  الةسابية طال  ارو 4
 - - - 0.42 0.21 0.37 0.26 الميل  الرنية 5
 - - 0.41 0.59 0.42 0.48 0.46 الميل  اإج ماعية طال دمية 6
 - 0.57 0.35 0.52 0.33 0.41 0.35 الميل  اادناعية طال رميشوة 7
 0.54 0.55 0.43 0.61 0.46 0.42 0.42 الميل  األلبية طالو ابية 8
 0.01ح ة: جميم اإرك اطا  لالة إحوا يا  عند مس لي مر

موورلفة اإرك اطوا  بويل ع  وال المقيواست حيو  كشاطحوت دوي  م وامر   6طو يل ال دط  
ت إ  رووا. ععةوى ارك ووا  بوويل الميوول  الهندسوية طالميداميووةت طرووا. علمووى 0.62 -0.21اإرك وا  بوويل 

جميووم اإرك اطووا  لالووة إحوووا يا  عنوود مسوو لي  إرك ووا  بوويل الميوول  الرنيووة طالهندسوويةت طدوود رامووت
 ت طهوا ي يش إلى ع. مةاطر المقياس م شا بة  0.01

 صدق تمايز عبارات المقياس 

كوو  ال ةقوو  موول الدإلووة ال مي وووة لرقووشا  علال الدراسووة ط لوو  موول روور  كةةيوو  الرقووشا  عوول 
الوةيوة لة   ود الووي كن موي طشو  حسا  م امر  اإرك وا  بويل لرجوة رو  فقوشل فوي األلال طالدرجوة 

  7إلي  الرقشل رما جلضة  ال دط  
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 7جدول 
 معامالت االرتباط بني درجة الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه

 امليول احلسابية والتجارية امليول اهلندسية والصناعية امليول العلمية امليول امليدانية
رقم 

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 رقم الفقرة

معامل 
 اطاالرتب

 رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط
 معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.74 7 0.65 13 0.57 19 0.73 
2 0.73 6 0.64 14 0.58 20 0.65 
3 0.66 9 0.70 15 0.78 21 0.75 
4 0.73 10 0.66 16 0.81 22 0.53 
5 0.65 11 0.65 17 0.63 23 0.31 
6 0.75 12 0.48 18 0.58 24 0.68 

 امليول األدبية والكتابية امليول اإلقناعية والتأثريية امليول االجتماعية يةامليول الفن
25 0.55 31 0.78 37 0.68 43 0.74 
26 0.63 32 0.68 38 0.77 44 0.55 
27 0.71 33 0.75 39 0.64 45 0.77 
28 0.64 34 0.50 40 0.74 46 0.77 
29 0.67 35 0.65 41 0.64 47 0.56 
30 0.49 36 0.69 42 0.57 48 0.64 

إلى ع. جميم م امر  اإرك ا  رامت ملج ةت حي  كشاطحت بيل  7ك يش م ا   ال دط  
  حووووةت عةووووى عدووو  ارك وووا  طهوووول 23ع. الرقووووشل ردووو    7ت طو  ووو  مووول ال ووودط  0.81 -0.31
ت طحسوووو  م يوووار ابيوووو  0.81  عةووووى ععةوووى ارك ووووا  طهووول 16ت بينموووا حووووةت الرقووووشل ردووو   0.31
 R.Eble فموا فول   ال امةوي طالووارمي طرواا ت  0.20ام  ال ماج  ي ل. مق لإ  إ ا بةا   فد. م

    طوال الي فد. جميم المرشلا  ك د مق للة طدالرل عةى ال ميي  بيل ميل  األفشال 2009
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نتائج السؤال الثاني "ما مؤشـرات ثبـات مقيـاس امليـول املهنيـة املصـور لطلبـة احللقـة الثانيـة مـن           
 يف سلطنة عمان؟" التعليم األساسي

ي وود الة ووا  مووول ال وووا ك السوووي لم شوة ال ووشطروة لة رهووود موول مووودي رةوول لرجوووا  علال 
الدراسوووة مووول األربووواء غيوووش المن  موووة ال وووي ك ووول  القيووواست طم شفوووة مووودي ديووواس األلال لةمقووودار 
عبول الةقيقي لةسمة ال ي جهدو لقياسها  فالة ا  بهوا الم نى ي ني اإكسا  عط الددة في القيواس  

   Bott, 1996ه 2004عررت 
طلغووش  ال ةقوو  موول م ووا  علال الدراسووة كوو  اسوو  دار طووشوق يل: األطلووى هووي ال ةقوو  موول 
الة ووا   بشوقووة إعووالل ال ب يوو ت طالةاميووة هووي ال ةقوو  موول الة ووا   بشوقووة اإكسووا  الوودارةيت طفيمووا 

 يركي عش  لةن ا   ال ي ك  ال لم  إليها:
جوو   فووي هوووي البشوقووة كب يوو  اإر  ووار المووشال (: Test-retest reliabilityإعووادا الريقيوو    -1

إي ال م ام  م اك  عةى م ملعوة مول األفوشالت مو  كةسو  عرموا  رو  فوشل مول عفوشال كةو  ال ينوةت 
طو ووود موووشطر مووودل مزمنيوووة ك وووشاط  مووول عسووو لع إلوووى عرو وووة عسوووابيم ي وووال كب يووو  اإر  وووار عةوووى مروووب 

شسول. بويل لرجوا  ال ب يقويل طالووي يمةو  م امو  م وا  الم ملعةه طوو   حسوا  م امو  ارك وا  بي
   طدوود كوو  كب يوو  مقيوواس الميوول  المهنيووة المووولر عةووى 2009 لوو  اإر  ووار  ال امةووي طررووشط.ت 

 ت طع عيووود ال ب يووو  عةوووى البة وووة عمرسوووه    ووود 10 -5  طال وووا  ططال وووة مووول طة وووة الوووورلو  56 
 ال الدراسة  بشوقة ااعالل  ج يل م امر  م ا  عل 8عس لعيل كقشو ا   طال دط  

 8جدول 
 (56معامالت ثبات مقياس امليول املهنية املصور بطريقة إعادة التطبيق )ن= 

 معامل الثبات عدد الفقرات امليول املهنية م
 0.86 6 الميل  الميدامية 1

 0.53 6 الميل  ال ةمية 2

 0.76 6 الميل  الهندسية طالوناعية 3

 0.69 6 ل  اروةالميل  الةسابية طا 4

 0.74 6 الميل  الرنية 5

 0.78 6 الميل  اإج ماعية طال دمية 6

 0.80 6 الميل  اادناعية طال رميشوة 7

 0.75 6 الميل  األلبية طالو ابية 8
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ع. دي  م امر  الة وا  لوو    ود مول ع  وال المقيواس كشاطحوت بويل  8ج    مل ال دط  
ه 2009دل مقارمة  الدراسا  السا قة  مةوا : ال شاشوديت طهي م امر  م ا  جي 0.86 - 0.53
 ت مما ي يش إلى الةقة في الن ا   ال ي يم ل ال لم  إليها عند Enke, 2009ه 2014ال  شيت 

 اس  دار المقياس  
طوقوود  و  مودي كوشا ط اإسو  ا ا  ( Internal Consistencyةقات االت واق الواايل    -2

ر  ووار الوةيووةت طك ّ وود موول عهةووش البووش  شوويلعا  ألمهووا كوو   موول عةووى الرقووشل اللاحوودل مووم لرجووة اإ
رووور  كب يووو  اإر  وووار موووشل طاحووودل عةوووى م ملعوووة طاحووودل مووول األفوووشال  طمووول طوووش  اإكسوووا  
الوودارةي طشوقووة علرووا لوشطم ووا  ال ووي كقوولر عةووى حسووا  اإرك اطووا  بوويل ال رمووا  لم ملعووة 

   ط  وو  2010ه عوولللت 2004ن هووا.ت الة ووا  عةووى جميووم الرقووشا  الدارةووة فووي المقيوواس  ال
 ت طعشوووار  10 -5طال وووا  ططال وووة مووول طة وووة الوووورلو   56مقيووواس الميووول  المهنيوووة عةوووى 

ت طهي م امر  0.86 -0.81الن ا   إلى ع. م امر  م ا  اإكسا  الدارةي كشاطحت بيل 
ةي  م ووووا  عاليووووة ك وووويش إلووووى ع. جميووووم الرقووووشا  الم  وووومنة لةمقيوووواس ك م ووووم  اإكسووووا  الوووودار

 ي هش م ا   هوا ال ةةي   9طال دط  

 9دول ــــــــــــــــــــــــج
 معامالت ثبات مقياس امليول املهنية املصور باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ

 امليول املهنية م
عدد 

 الفقرات
 معامل الثبات

 (56)ن=
 معامل الثبات

 (832)ن=
معامل الثبات 

 للذكور
معامل الثبات 

 لإلناث
 0.85 0.87 0.85 0.85 6 يل  الميداميةالم 1

 0.87 0.87 0.85 0.86 6 الميل  ال ةمية 2

 0.86 0.87 0.85 0.84 6 الميل  الهندسية طالوناعية 3

 0.85 0.85 0.84 0.82 6 الميل  الةسابية طال  اروة 4

 0.87 0.87 0.87 0.86 6 الميل  الرنية 5

 0.85 0.86 0.84 0.81 6 الميل  اإج ماعية طال دمية 6

 0.86 0.87 0.85 0.83 6 الميل  اادناعية طال رميشوة 7

 0.85 0.86 0.83 0.82 6 الميل  األلبية طالو ابية 8
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طالقاء م ود مل ال لء عةى ط ي ة م ام  الة ا  ل ياما  ال ينةت ك  حسا  م ام  علروا 
 وا م امو  الة وا  لوو  مول  ت طكو  حسوا  عي832لوشطم ا  عةى جميم بياما  عفشال ال ينة  .= 
ع. م وووامر  الة وووا  ل ياموووا  الدراسوووة كشاطحوووت بووويل  9الوووورلر طاامووواث  طورحووو  مووول ال ووودط  

ت طهووووووي 0.87-0.85ت طع. م ووووووامر  الة ووووووا  لةووووووورلر طااموووووواث كشاطحووووووت بوووووويل 0.87 -0.83
 م امر  م ا  عالية طك بينا مؤششا  جيدا  إس  دامها ألغشا  الدراسة الةالية 

  م ا   السؤا  الةامي مرح  كم م المقياس  م امر  م ا  مق للةت طهي بهوي طمل رر
 ت طلراسووة 2009الن ي ووة كوولامزي م ووا   مقوواجيب الميوول  المهنيووة المسوو  دمة فووي لراسووة ال شاشوودي  

 ت ال ووي كشاطحووت 2014 ت طلراسووة ال  ووشي  2010 ت طلراسووة روواا  طمزموورءي  2007الم مووشي  
   عةى ال لالي 0.85 -0.64  ط 0.91 -0.83  ط 0.81 -0.67م امر  م اكها بيل  

نتائج السؤال الثالث "هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف امليول املهنية املصورة تعزى إىل جـنس  
 الطالب )ذكر، أنثى(؟"

الم ياروووووة ل جا ووووة عوووول هوووووا السووووؤا  كوووو  اسوووو  شا  الم لسووووبا  الةسووووابية طاإمةشافووووا  
 جلض   ل   10ت طفقا  لم غيش جنب البال  طال دط  عةى ع  ال المقياسإس  ا ا  البة ة 

 10جدول 
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجابات الذكور واإلناث على أبعاد مقياس امليول املهنية املصور

 امليول املهنية
 (458اإلناث )ن= (374الذكور )ن=

 ع م ع م
 5.13 16.40 4.45 18.71 الميل  الميدامية
 5.29 19.49 5.40 17.98 الميل  ال ةمية

 5.46 14.71 5.31 17.92 الميل  الهندسية طالوناعية
 5.01 16.46 4.89 17.04 الميل  الةسابية طال  اروة

 5.52 21.13 5.60 15.97 الميل  الرنية
 5.43 17.96 4.74 17.53 الميل  اإج ماعية طال دمية
 5.68 19.42 5.82 19.04 ةالميل  اادناعية طال رميشو
 5.03 15.50 6.02 15.29 الميل  األلبية طالو ابية
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ع. هنوووواب فشطدووووا  ااهشوووووة بوووويل الم لسووووبا  الةسووووابية لةميوووول   10ج  وووو  موووول ال وووودط  
المهنية الةمامية طفقا  لم غيش جنب البال ت طلم شفة لإلة الرشط  بيل الم لسوبا  الةسوابية بويل 

ط لووو    ووود ال ةقووو  مووول ت Multivariateدار كةةيووو  ال  ووواجل الم  ووودل الوووورلر طاامووواثت كووو  اسووو  
 اف شاضا  كةةي  ال  اجل الم  دل  
طهوي  63.70ت طوةغوت ديموة "و" Wilks Lambda 0.618 بةغت ديمة طوةوب إم دا

 م نووى ع. هنوواب فشطدووا  طاضووةة  بوويل الووورلر طااموواث فووي   0.001˃عنوود مسوو لي الدإلووة  لالووة 
 ج يل ررمة م ا   كةةي  ال  اجل الم  دل  11  طال دط  الميل  المهنية

 11دول ـــــــــــــــــــــــج
 نتائج حتليل التباين املتعدد ملقياس امليول املهنية املصور وفقا ملتغري جنس الطالب

مصادر 
 التباين

امليول 
 املهنية

جمموع 
 املربعات

متوسط 
 حجم األثر االحتمال (830، 1)"ف" املربعات

نب ج
 البال 

 0.053 0.001 47.90 1102.26 1102.26 الميدامية
 0.014 0.001 12.50 465.79 465.79 ال ةمية
 0.076 0.001 70.28 2126.48 2126.48 الهندسية
 - 0.070 3.28 70.28 70.28 الةسابية
 0.171 0.001 176.79 5484.64 5484.64 الرنية

 - 0.268 1.23 37.23 37.23 اإج ماعية
 - 0.291 1.11 29.93 29.93 اادناعية
 - 0.721 0.128 9.33 9.33 األلبية

 ال بر

    23.43 19448.49 الميدامية
    28.52 23668.44 ال ةمية
    29.09 24142.58 الهندسية
    24.60 20417.03 الةسابية
    30.85 25605.20 الرنية

    26.37 21890.18 اإج ماعية
    33.2 27402.07 ادناعيةا

    30.20 25065.72 األلبية
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ع. ديمووووة "و" المةسووووولوة راموووووت لالووووة إحووووووا يا  فوووووي الميووووول   11ج  وووو  مووووول ال ووووودط  
الميداميوةت طالميوول  ال ةميوةت طالميوول  الهندسويةت طالميوول  الرنيوةت طوووالشجلع إلوى جوودط  الم لسووبا  

ورلر روا. ععةوى مول م يوشي لودي اامواث فوي   ج  و  ع. م لسوط كقودجشا  الو10الةسابية  جدط  
عةووى ال وولاليت بينمووا  17.92ط 18.71الميوول  الميداميووة طالميوول  الهندسوويةت حيوو  بةووا م لسووبه  

 19.49م د ع. م لسط ااماث را. ععةى في الميل  ال ةمية طالميل  الرنية حي  بةا م لسبهل 
لر طاامواث لةمهول ال وي ك ناسو  موم طك يش هوي الن ا   إلوى كر وي  الوورعةى ال لالي   21.13ط

جنسه  طكنس   مم كلد ا  الم  مم لو  جنب  طهوي الن ي ة ك ر  موم م  و  الدراسوا  السوا قة 
لراسوة ال ي عشار  إلى كر ي  الورلر لةمهل اللاد ية طكر ي  ااماث لةمهل الرنية طال ةمية مة  

 ت طلراسوة بشطفوش 2009دي  لراسوة ال شاشو ت ط Aviles & Spokane, 1999عفةويب طسو لرل  
 ت طلراسووة ال  ووشي Proyer, Sidler, Weber & Ruch, 2012طسوويدلش ططوووش طرا   

ت طلراسووووة لووووي طك وووول  2007 ت طلراسووووة الم مووووشي  2010لراسووووة روووواا  طمزموووورءي   ت ط 2014 
 Lee & Chou, 2014 موولليب طموولليب طجشطلوو    طلراسووة ت طMullis, Mullis & 

Gerwels,1998   

"ما معايري األداء على مقياس امليول املهنية املصـور لـدى طلبـة احللقـة الثانيـة       سؤال الرابعنتائج ال
 من التعليم يف سلطنة عمان؟"  

ج   في م    مقاجيب الميل  المهنية حسا  الم اجيش بدإ  مل ال  ام  مم الدرجة ال ار 
لوو  ل وودر دوودرل الدرجووة ال ووار  م مولع لرجووا  الرووشل عةووى الرقووشا  الم لمووة ل ةوو  الدرجوة ال ووار ه ط 

عةووى إعبوواء كرسوويشا  لةميوول  المهنيووةت طاجووشاء المقارمووا  طكةدجوود الميوول  المهنيووة األعةووى لةرووشل  
طدد للت الدراسا  ال وي عجشووت عةوى عودل مول مقواجيب المهنيوة عةوى طجولل ارو رو فوي مسو لي 

ج ماعيووووة  ال بيوووو ت الميوووول  المهنيووووة بوووويل الرئووووا  ال مشوووووة  عط الوووووم ت طال وووونبت طال يئووووة اإ
   طو ووود موووا عاهوووشي السوووؤا  السووواب  مووول طجووولل فوووشط   ا  لإلوووة إحووووا ية بووويل الوووورلر 2005

طااماث في الميول  المهنيوةت فقود كو  اشو قا  م واجيش منرووةة لةوورلر طاامواث فوي الميول  المهنيوة 
ت جلضوووو  ااحووووواءا  اللموووورية لةميوووول  المهنيووووة حسوووو  جوووونب البالوووو  12الةماميووووةت طال وووودط  
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  جلضوووةا. الشكووو  المئينيوووة لةووودرجا  ال وووار لةميووول  المهنيوووة الةماميوووة لبة وووة 14ت 13طال ووودطإ.  
 الةةقة الةامية مل ال  ةي  األساسي في سةبنة عما.  

 12دول ـــــــــــــــــــج
 اإلحصاءات الوصفية ألبعاد مقياس امليول املهنية املصور

 اهلندسية العلمية امليدانية اإلحصاءات 
حلسابية ا

 والتجارية
 الفنية

االجتماعية 
 اخلدمية

التأثريية 
 واالقناعية

األدبية 
 والكتابية

=.
ر  
رل
الو

37
4

  

 6 6 6 6 6 6 6 6 عد  لرجة
 30 30 30 30 30 30 30 30 ععةى لرجة
 15.29 19.04 17.53 15.97 17.04 17.92 17.98 18.71 الم لسط
 6.02 5.82 4.75 5.60 4.89 5.31 5.40 4.46 اإمةشاو

=.
ث  
اما
ا

45
8

  

 6 6 6 6 6 6 6 6 عد  لرجة
 28 30 30 30 25 30 30 30 ععةى لرجة
 15.50 19.42 17.95 21.13 16.46 14.71 19.49 16.40 الم لسط
 5.03 5.68 5.43 5.52 5.01 5.46 5.29 5.13 اإمةشاو

رميشووة طاادناعيوة إ  ع. ععةوى م لسوط لةوورلر روا. فوي الميول  ال  11ج    مل ال دط  
ت فووي حوويل ع. 15.29ت طعدوو  م لسووط رووا. فووي الميوول  األلبيووة طالو ابيووة 19.04بةووا م لسووبه  

ت 14.71ت طعد  م لسوط روا. فوي الميول  الهندسوية 21.13م لسط ل ماث را. في الميل  الرنية 
مووواث عهةوووش موووير  هموووا ع. الوووورلر عهةوووش موووير  لةم ووواإ  الميداميوووة طالهندسوووية مقارموووة   اامووواثت طاا

 لةم اإ  الرنية طال ةمية 
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 12جدول 
 معايري مقياس امليول املهنية املصور للذكور

الدرجة  امليول املهنية
 امليدانية العلمية اهلندسية التجارية الفنية االجتماعية التأثريية األدبية اخلام

1 1 1 1 1 1 1 1 6 
8 3 1 6 3 3 3 1 7 
11 4 2 8 4 4 4 2 8 
17 5 3 11 5 5 5 3 9 
20 6 5 15 6 8 8 4 10 
26 11 9 20 11 11 11 5 11 
30 12 11 25 12 15 13 8 12 
36 16 16 31 18 20 18 11 13 
42 19 21 37 23 25 22 14 14 
51 23 27 43 31 31 28 20 15 
54 28 34 50 42 37 34 25 16 
60 33 42 57 48 42 39 32 17 
65 39 50 62 52 47 47 40 18 
69 47 59 68 61 54 55 49 19 
75 52 66 73 70 61 63 59 20 
80 56 75 80 78 69 69 69 21 
84 62 79 84 84 75 74 76 22 
88 71 86 89 88 82 80 84 23 
91 78 91 92 91 87 86 88 24 
94 83 93 94 94 91 90 91 25 
95 87 95 96 96 93 93 94 26 
96 90 95 97 97 97 95 96 27 
97 92 98 98 97 98 96 98 28 
98 96 99 98 98 98 97 98 29 
99 99 99 99 99 99 99 99 30 
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 13جدول 
 معايري مقياس امليول املهنية املصور لإلناث

الدرجة  امليول املهنية
 امليدانية العلمية اهلندسية التجارية الفنية االجتماعية التأثريية األدبية اخلام

1 1 1 1 1 1 1 1 6 
5 1 1 1 3 7 3 2 7 
7 2 3 1 4 11 4 5 8 
9 4 4 2 6 17 5 8 9 
13 5 7 4 9 21 7 12 10 
20 8 12 6 13 27 10 17 11 
24 11 14 8 17 35 13 21 12 
30 14 18 10 23 41 17 28 13 
35 17 22 12 28 48 16 33 14 
45 22 28 15 36 53 21 40 15 
51 26 33 19 45 60 26 46 16 
58 31 39 22 52 65 32 54 17 
66 36 46 25 61 71 38 59 18 
72 45 56 31 67 77 44 68 19 
78 51 63 39 74 80 50 75 20 
84 57 68 45 80 85 56 82 21 
88 62 71 51 85 89 64 86 22 
92 68 77 56 88 93 71 89 23 
94 74 82 62 91 94 77 91 24 
96 78 88 69 93 96 83 93 25 
98 84 93 76 96 97 88 96 26 
99 89 95 84 97 98 92 98 27 
99 93 98 90 97 99 95 98 28 
99 97 99 95 98 99 98 99 29 
99 99 99 99 99 99 99 99 30 
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  اروو رو الووورلر طااموواث فووي الشكوو  المئينيووة المقابةووة 13ت 12موول ال وودطلييل  ج  وو  
لرنيوةت طهووا جود  عةوى ع. كر وير  الوورلر لةدرجا  ال ار لةميول  اللاد يوة طال ةميوة طالهندسوية طا

طع. البالوو  الوووي ك ناسوو  مووم جنسووه  طمووم كلد ووا  الم  مووم لهوو   طااموواث فووي الميوول  المهنيووة 
فوي الميول  الميداميوة فوي مقيواس الميول  المهنيوة الموولرت ي ول. رك  وو   21يةوو  عةوى الدرجوة 

ميل  ال ةميوة كوول. رك  هوا المئينيوة في ال 23ت طع. البال ة ال ي كةو  عةى الدرجة 69المئينية 
  طوال ووالي كسووه  الم وواجيش فووي عمةيووة كةدجوود مسوو لوا  الميوول  طمقارم هووا  غيشهووات طكسوواعد فووي 89

إعبوواء موولرل طاضووةة عوول مشروو  الرووشل النسوو ي فووي الم ملعووة ال ووي جن مووي إليهووا  رووول  يم وول 
مهنيةت ط ل  مل رر  إعدال رسو  اس  دار الشك  المئينية في مقارمة الرشل مم مرس  في الميل  ال

بيامي لةرشل في الميل  المهنيةت يم ل مل ررل  كلجيو  البالو  مةول المقوشرا  المشك بوة  والميل  
 جلض   ل : 1المشكر ةت طال    

5
15
25
35
45
55
65
75
85

�        �       �       �     �      �      �        �     

 1شكل 
 رسم بياني )بروفيل( لدرجات أحد الطالب يف مقياس امليول املهنية املصور

ع. الميوول  المشكر ووة لوودي البالوو  هووي الميوول  ال رميشوووة طاأللبيووةت طفووي  1 وو   جلضوو  ال
ضلء هوي الن ي ة يم ل كلجي  البالو  إلوى ار يوار المقوشرا  الدراسوية المشك بوة ب نميوة المهوارا  
اإج ماعيووةت طاإب  ووال عوول المقووشرا  ال ةميووة مةوو : الري ووواء طالويميوواء  عمووا المهوول ال ووي يم وول ع. 

ا البال ت فهي: م ةو ت مةواميت داضوي     طغيشهوا  يم ول الشجولع إلوى كوونيم المهول يروش فيه
 في مقياس الميل  المهنية  
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 بناء  عةى الن ا   ال ي كلمةت إليها هوي الدراسةت كلمي ال احةة  ا كي:
مول ال  ةوي  األساسوي  اس  دار مقياس الميل  المهنية المولر فوي مودارس الةةقوة الةاميوة -1

 لمساعدل عروا ي ال لجي  المهني في ال  شو عةى كر ير  البة ة 

 اإه مار    م ميل  البة ة في مشاح  م  شل ل لجيهه   ولرل مةيةة  -2

 طضم بشام  فاعةة ل  شو عةى ميل  البة ة  -3

فوووي م وووا  الميووول   الةةقوووة الةاميوووةإجووشاء الم وووود مووول الدراسوووة فوووي ال يئوووة ال ماميووة لبة وووة  -1
 المهنية 

  طاألطروا  فوي رووا  األطروا  4-1إجشاء لراسا  لبة ة الةةقوة األطلوى مول الوورلو   -2
 ل لسيم مدارره  طك شوره    ال  ال م  طلة  شو عةى كر يركه  

إجووشاء لراسووا  حوول  الميوول  المهنيووة طعرد هووا  م غيووشا  عرووشي مةوو  اللضووم اإد وووالي  -3
 ي طعسالي  ال ن ئة اللالدية طاإج ماع
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           ي وخ   -اسرقيان الميو  المهني  المصوو  للمرخلفويع عيليوااألشل ت عوال
  القوواهشل: م   ووة األم ةوول الووورو و وي ووخ  انيوواب  لريووم الرعليمووات ر اسوو  األسوو ل (

 الموشوة 
  لراسوووووة مقارموووووة لمهوووووارا  الوووووولر    2004 طع ووووودالشحملت ع ووووودالةري  بووووودطيت مةموووووده

طالشسوولر ال لضوويةية فووي الدراسووا  اإج ماعيووة طال ةوولر لوودي كرميووو المشحةووة ااعداليووة  
  33مجل  رلي  الر بي و العاد 

   ناء وتينيع ميياس للميو  المهنيو  لواط بلقو  الرعلوي  موا    2009ال شاشديت يةيى 
 رسوالة ماجسو يش غيوش من ولرل    بعا األساسو  يو  سولين  عموان وييوا لنظ وو  هواليوا

 .جام ة السةبا. دابلست سةبنة عما.
   نوواء مييوواس الميووو  المهنيوو  لواط بلقوو  الصوو  العا وو  يوو     2014ال  وشيت مزمو ر 

  رسالة ماجس يش غيش من لرل   جام ة السةبا. دابلست سةبنة عما.  سلين  عمان

    لقاهشل: عال  الو     االا اما واليفل   2001بهدارت س ديةه طمال ت رما 
      الق ووول الر بووووي: رفاتوووات للر ليووول    2012جووايت   ت طمووواجة ت   ت طرجشاسوويا.ت

 كشجموة مور  الودجل عورر   عموا.: لار الرووش   ال مو  األموةي م وش فوي  والريقييات
   2009عار 

   ان  اد النف و  والروجيو     2002حسيلت مةملله طفبي ت لبريه طالقاضيت جلسوم
   الشوا : لار المشوخ ي الر بو 

   ان  وواد المهنوو  ي وويت  و هميروو  وتينياتوو  ويظ واتوو  وتجووا      2011حمووللت مةموود
   ال يل: لار الو ا  عالمي 

    الميووول  المهنيوووة لبووور  المشحةوووة الةاملووووة بدطلوووة ااموووارا  2005ال بيووو ت موووال   
لوووو  ات وووواد مجال شويووووة الم ةوووودل طعرد هووووا   وووو  موووول ال ةوووووي  طال  وووووك الدراسووووي  

  85-43 ت 1 3ت الجامعات الع بي  للر بي  وعل  النفس
   مفواهي  وتيقييوات الريووو     2009ال امةيت عةيه طالوارميت ع ود؛ه طرواا ت عةوي

    الولوت: م   ة الرر  لةن ش طال لمزوم 1  واليياس الر بوي 
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   .ينوو  مووع بووي  الرفضوويل المهنوو  واتخوواا اليوو ا  لوواط ع   2010ال هشاموويت ع وودالمنا
 رسوووالة ماجسووو يش غيوووش من ووولرل   جام وووة عر القوووشيت  الكليوووات المهنيووو  بم ايظووو  جووواا

 الممةوة ال شوية الس للية 
   فاعةيووة عسووةل  دووا   عةووى القوووك الشدميووة لوودم  ال ونلللجيووا 2009موودج ت عوورء   

  30-25 ت4 56ت مجل  العلوم الر بوو في عمةية ال  ة  الن ط  
 الييووواس والريووووو  النف ووو  والر بووووي    2004ه طالووودرابيمت مووواهش  الووووماليت ع ووود؛  

 عّما.: لار طا   

   ت ايووا الروجوو  المهنوو  لليووي  مفهوموو  و هاايوو  و سوواليم    2007ال ابوودجلت جهووال
النودطل ال ةميوة المووواح ة لر اليوا  مسوا قة الوولطل فوي عيوول. تيقييو  يوو  الرعلوي  العووام. 
 عطرالنا السالسةت جدل  

 إروود: لار األمو  4   اليياس والريوو  ي  العملي  الرا و ي    2010عحمد   علللت   
 لةن ش طال لمزوم 

  هوواا ت عةووويه طال ويوووديت ع وودالقليه طالمةوووشمزيت راشوووده طال شطموويت حسووويله طالشاسووو يت
يو   12-7تيوو  وت ايل ميياس الميو  المهنيو  ليلقو  الصوفو     2010رميب  

  المشرو  ال شووي لة ةولث ال شولووة   الع بو  لواو  الخلوي الاو  األعضواء بمتروم الر بيو
 لدط  ال ةي ت الولوت 

   مايل إلى ان  واد المهنو  لليو ن ال وادي    2009الم اليت عللله طالم اليت س ال
   الولوت: م   ة الرر  والع  وع

   طردوة عمو  مقدموة اياس الميوو  المهنيو :  س و  و سواليق    2006المةشمزيت راشد  
طمزارل ال شويوة طال  ةوي    -مة قى ال لجي  المهني األط   لا شل اارشال طال لعية ال شولووة إلى

 ماجل  15-13مسقطت مل 
   القاهشل: ال المية لةن ش طال لمزوم ا اءا الصو ا   2008المشسيت مةمد   
  ا اءا الصو ا ي  الكروا  الما سو  لل و  الع بيو  موع    2007المشسيت مةمد  جلليلت

   ةووو  مقووودر فوووي الموووؤكمش السوووا م لة م يوووة المووووا ي إلوووى المعووواد  المو ووووع الووون  
المووووشوة لةقوووشاءل طالم شفوووة: مووو لوا  ك ةووو  القوووشاءل بووويل اللدايوووة طال  ووو يك طال وووور   

 القاهشلت جمهلروة موش ال شوية 
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   الولوت: م   ة الرر  الروجي  المهن    1993الم  ا.ت علود   
   ات ان  وواد النف وو  والروجيوو  الا اسوو  والمهنوو  يوو  يووام  )2001الم  وونيت عحموود

رسالة ماجس يش غيش من لرل   جام ة الم حلريع الثايوو  والجامعي  ي  م ايظ  ظفا   
 .القديب جلسمت ل نا.

   .يموووال ال خصوووي  المهنيووو  وعيارهوووا بتووول موووع النووووع    2007الم موووشيت سوووةيما 
 رسووالة ماجسوو يش   ووايم م ووي والر صوويل الا اسوو  لوواط بلقوو  الصوو  الثوواي  ع وو  بم
 غيش من لرل   جام ة السةبا. دابلست سةبنة عما. 

   عّموا.: لار المسويشل اليياس والريوو  ي  الر بي  وعل  النفس   2011مةة ت سامي  
 لةن ش 

   اح ياجووا  ال لجيوو  المهنووي لوودي طة ووة ال  ةووي   . 2009منسوويت مةموولله طروواا ت عةووي
  221 - 193 ت 91 23المجل  الر بوو ,  سةبنة عما.  -ال ار في مةاف ة مسقط 

   عّما.: لار مزهشا. الروجي  المهن  ي  المؤس ات الصناعي    2010ملسىت ف ةي  
 لةن ش طال لمزوم 

 حةو : لار ال وشاث اليفول يو  المجرمعوات المعا و ااضواتا    2007  الن ها.ت مةمد  
 .ال شوي

   عّموا.: لار ال وشط   ساسيات اليياس ي  العلوم ال لوري    2004الن ها.ت ملسوى  
 لةن ش طال لمزوم 

  ة  ايري  يوع  بعاد الصو ا ي  اليص  انلكر ويي     2011النريسيت رالد  مارست 
ص  األو  اال راائ  و  ا  وليواء  موو ه   اولو  على تنمي  الوراء المتاي  لريميو ال

    ة  مقدر في المؤكمش األط  الم ةب الدطلي لةغة ال شويةت بيشط ت ل نا. الكووت
   للمعواايع عيليواا اليوا ليع للورعل  يو  سولين  الروجي  المهنو     2011الهنا يت يةيى

 ش ال شوية  رسالة لر لراي غيش من لرل   جام ة القاهشل  جمهلروة مو عمان

 Anastasi, A. (1982). Psychological testing (5
th

 ed). New York: 

McMillan Publishing Co. 

 Arnold, J. (1999). Affect in language learning. New York; 

Cambride University Press. 

http://ezproxy.squ.edu.om:2458/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1637133
http://ezproxy.squ.edu.om:2458/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1637133
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Abstract 

The purpose of the study was to develop a Scale that can measure 

Vocational Interests among (5-10) graders in the Sultanate of Oman. The 

sample consisted of 832 students (374 male and 458 female); randomly 

selected from the Muscat region, South Batinah and Dhofar, who were 

enrolled for the academic year 2013/2014. The Scale consisted of 48 

pictorial items jobs representing the eight vocational interests. The 

psychometric properties and measures were also established for the 

Scale.The validity of the inventory was verified by using three methods: 

Face validity, concurrent validity and factorial validity. The results 

indicated acceptable validity. The reliability of the Scale was verified by 

using Cronbachꞌs Alpha and test-retest reliability. Cronbachꞌs Alpha was 

found between 0.83-0.87, and the test-retest reliability was found 0.85. 

The MANOVA results revealed a statistically significant difference 

between males and females (p<0.05) in four Vocational Interests. 

Accordingly, norms for the sample of the study in the four interests were 

derived by using percentile ranks. A set of recommendations and 

suggestion on the subject is listed. 

Keywords: Vocational Interests Pictorial, the second cycle student 


