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 ملخص

ساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية في التنبؤ هدفت الدراسة إلى الكشف عن مساهمة أ

( 300باختيار المسار األكاديمي لدى طلبة الصف العاشر األساسي، وتكونت عينة الدراسة من )

أظهرت النتائج أن أساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية والجنس ساهمت في طالباً وطالبة. 

مي، وأن هناك فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث على مقياس التنبؤ باختيار المسار األكادي

ً على مقياس الهالة اختيار المسار األكاديمي لصالح اإلناث، و عدم وجود فرق دال إحصائيا

االجتماعية، وفي أسلوبي المعاملة المتسلط والمتساهل لصالح الذكور، وفي أسلوب المعاملة 

 الحازم لصالح اإلناث. 

 : أساليب التنشئة الوالدية، الهالة االجتماعية، اختيار المسار األكاديمي.المفتاحيةالكلمات 

 

Abstract 

The study aimed at revealing the contribution of parenting styles and 

social halo in predicting the choice of the academic track among the 

students of the tenth grade. The study sample consisted of (300) students. 

The results showed that parental styles and social halo, and gender 
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contributed to predicting the choice of the academic track. There were 

statistically significant differences between males and females on the 

choice of the academic track for females. There was no statistically 

significant difference in the social halo scale, and that males had higher 

scores on the authoritarian and permissive parenting styles and 

authoritative parenting style than females. 

Keywords: Parenting Styles, Social Halo, Choice of Academic 

Track. 

 

 المقدمة

من المراحل الدراسية المهمة في حياة الطالب، العليا تعد مرحلة ما بعد التعليم األساسي 

من قبل  ها كبيراً هتمام باال في الجامعة، ولهذا فإن والتي تساعدهم على تحديد مسارهم األكاديمي

فاختيار المسار األكاديمي المناسب )أدبي، علمي، مهني( هو األساس في هم، سرالطالب وأ

تحديد التخصص األكاديمي، وبالتالي المسار المهني للطالب الحقاً. ومن هنا فإن اختيار المسار 

الب المهنية والشخصية األكاديمي في آخر المرحلة األساسية العليا يترتب عليه وجهة حياة الط

ً أو  دأشار هوالند إلى أن األفراد يعبرون عن شخصياتهم عن الحقاً. لذا اختيارهم مساراً أكاديميا

( ً  ,Alhamdaniمهنياً، وأن المهنة أو التخصص يؤثر على حياة الفرد وعلى شخصيته الحقا

2007.) 

إن عملية اختيار المسار األكاديمي المناسب من أهم اإلجراءات والقرارات التي يتخذها 

حياته، حيث تعتبر عملية االختيار أمر مختلف لدى الفرد عن باقي االختيارات الحياتية الفرد في 

اليومية، ألن طبيعة الفرد لديه نزعة فطرية تدفعه دائما نحو األفضل ونحو تطوير الذات 

والوصول إلى مستويات عليا في الجانب األكاديمي. ولكن هناك الكثير من األمور التي تقف أمام 

التي تمس  حياتهم وتحديد مسارلبة وتحبط محاوالتهم لتجاوز الحواجز الذاتية والبيئية، ذوات الط

إن  (.Abdul Hadi & Al-Azza, 1999ذواتهم واتخاذ االختيار الذي يحقق اإلشباع الذاتي )

حسن اختيار الفرد للمسار المناسب يؤدي إلى زيادة كفايته وارتفاع مستواه األكاديمي، وكذلك 

وفي مقابل ذلك يؤدي سوء االختيار  اره إلى تغيير المسار نتيجة اإلخفاق التحصيلي.عدم اضطر

إلى شعور بتدني األمن واالستقرار األكاديمي والمهني مستقبالً،  المناسب للمسار األكاديمي

 .(AlDahiri, 2011)شعور باإلحباط وتدني دافعيته إلى ما يعانيه من إضافة 

 اإلطار النظري

مستقبله لها تأثير خاص على من القرارات التي  اختيار المسار األكاديمييعتبر قرار 

وامتالكه لمهارات  األكاديمي وبالتالي المهني، ووعي الطالب بأهمية اختيار المسار األكاديمي

 بعضيعاني قد و (.Zhang, 2007سيساعده كثيراً في وضوح مستقبله األكاديمي )هذا االختيار 

قد يتعثر البعض في التحديد عند إنهاء المرحلة األساسية،  ارات الدراسيةب المستشعالطلبة من 
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، حيث أن الكثير من الطلبة في هذه المرحلة غير راضيين عن الدقيق للمسار المناسب

اختياراتهم، وهذا يعود إلى أنهم لم ينجحوا في وضع خطة ناجحة الختيار المسار الدراسي الذي 

 (.Alsalibiu & Alsiyfi, 2012بها )يؤهلهم للمهنة التي يرغبون 

إن االختيار السليم للمسار األكاديمي له تأثير على مسيرة الطالب األكاديمية الحقاً، فهم 

المدخل الختيار التخصص الجامعي، وبالتالي يحقق التوافق مع المهنة التي يمارسها في 

دراسي مواصلة مشواره ال المستقبل. كما أن اختيار المسار المناسب يعزز قدرة الطالب على

االستمرار في حالة سوء االختيار للمسار األكاديمي قد يؤدي إلى الفشل، مما بتفوق ونجاح. و

 (.Albalbisi, 2010) يتسبب في ضياع الجهود وسنوات الدراسة

هناك عوامل عديدة متداخلة تؤثر في اختيار الطالب لمساره الدراسي بعضها مرتبط بالبيئة 

ع، والبعض اآلخر بشخصية الطالب، قد يلتحق الطالب بمسار أكاديمي معين ممجترة والواألس

بناًء على رغبة الوالدين أو األسرة بشكل عام، أو من خالل التأثر بآراء الرفاق والبيئة المدرسية، 

األهمية بالنسبة لتقديرات المجتمع لبعض المسارات دون غيرها. كذلك قد تؤثر وكذلك من خالل 

القدرات والميول طالب في تحديد مساره األكاديمي، كامل المرتبطة بشخصية البعض العو

 .(AlDahiri, 2011)عن ذاته  ومفهومهالذاتية،  جاهات والتوقعات المستقبلية وقيمهواالت

طريقة تعاملها مع األبناء دور مهم في تكوين التوجه المهني لديهم، فقد أشارت آن ولألسرة 

د التوجهات المهنية لدى ساليب التنشئة تلعب دوراً مهماً في تحدي( إلى أن أAnn Roeرو )

، وأكدت هذه النظرية أن هناك عالقة بين الجو األسري في مرحلة الطفولة المبكرة والنمو األفراد

أن هناك ثالثة أساليب  (Ann Roe)(. وترى آن رو Al-Saqri, 2010)المهني في المستقبل 

 ة باختيار المسار األكاديمي والمهني وهي:من التنشئة األسرية لها عالق

فأسلوب التنشئة البارد يقدم الحماية الزائدة  ،أسلوب التركيز العاطفي: وهو الدافئ والبارد .1

لقيام ئد من الطفل لتمثل في الطلب الزا، أما األسلوب الدافئ فيلألبناء وينتج أبناء مدللين

ل نحو مهن قريبة من الناس العتقادهم أن وهذا األسلوب يدفع األبناء للمي ،بمهمات عالية

 كل الناس حنونين محبين لشخصه.

ً أو بتقديم الحب له، فاألب  .2 أسلوب تقبل األبناء: ويتضمن هذا األسلوب قبول الفرد عرضيا

ً بدرجة متوسطة ويلبي حاجاته إذا لم يكن مشغوالً  ً يكون حنونا الذي يقبل األبن عرضيا

يول مهنية عدوانية وقد يطور اتجاهات بعيدة عن اآلخرين. عنه، وينتج عن هذا األسلوب م

أما األب المحب ألبنه فيهتم به ويساعده في التخطيط لعمله وال يميل إلى العقاب، ينتج عن 

هذا األسلوب االهتمام باآلخرين وبالجوانب المادية ويميل األبناء إلى مهن قريبة من 

 اآلخرين أو بعيدة عنهم.

أو مهمالً له، رافضاً لألبن األب يكون و ،أسلوب التنشئة البارد ء: وهوأسلوب تجنب األبنا .3

، ويهمل اهتمامات الرافض يكون أسلوب تعامله مع األبن فيه العدوانية وعدم القبولألب فا

بنه المهنية، وأما األب المهمل فال يقدم ألبنه الحنان ويهتم به جسمياً األمر الذي ال يساعد ا
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يميل األبناء إلى مهن على األغلب مهني، و وأأكاديمي مسار  ح نحوواضتوجه على  بناال

 (Al-Safasft & Abu Asaad, 2011بعيدة عن اآلخرين ويهتمون بالمهن اآللية )

صنفت آن رو المهن إلى توجهين رئيسين: إما نحو األفراد، أو نحو األشياء، ووضعت عدة 

 فرضيات مرتبطة بأساليب الرعاية الوالدية ومنها:

من التحصيل ستؤدي إلى  مستوى عال  ب، وهتمامز بالحب والحماية واالالبيوت التي تمتا -

 .تكوين توجه لدى األبناء نحو مهن تتعامل مع الناس

نحو مهن  لديها األبناء سيكون توجهلرفض واإلهمال والتقبل العرضي البيوت التي تمتاز با -

  (.Abu Asaad & Al-Hawari, 2012)تتعامل مع األشياء 

أساليب التنشئة إلى ثالثة  (Slater & Bremner, 2017)منر يسالتر وبركذلك صنف و

 :أساليب هي

تعليم األبناء كيفية تنظيم مشاعرهم، والصفح يركز هذا األسلوب على واألسلوب الحازم:  -

عن األخطاء المحتملة، ومساعدة األبناء في إيجاد منافذ مناسبة لحل المشكالت، ويشجع 

يسمحون لألبناء وضمن بعض الضوابط، واالعتماد على الذات، األبناء قاللية اآلباء است

 (.Berger, 2014باالستكشاف واتخاذ القرارات الخاصة بهم )

توجيهاتهم و التبعية المطلقة لآلباءاألسلوب المتسلط: هو األسلوب المقيد والمثقل بالعقوبات  -

لصراخ من األشكال التي يفضلها (. فالعقاب البدني، واSantrock, 2007دون تفسير )

. ويوصف أبناء هذا والتصرف كأفراد بالغينم األبناء البقاء اآلباء المتسلطون، بهدف تعلي

النوع بأنهم أقل من الناحية االجتماعية بحكم أن األب هو من يخبر األبن بما يجب فعله؛ 

ً ما يعانون من االض طرابات النفسية وأنهم أبناء مطيعين هادئين غير سعداء، وغالبا

(Rodrigues, Veiga, Fuentes & Garcia, 2013.) 

يتيح لألبناء أن يسلكوا كما يشاؤون بحرية دون هو األسلوب الذي األسلوب المتساهل:  -

يشمل هذا األسلوب (، وAbdul Gafoor & Kurukkan, 2014فرض قيود عليهم )

ن الحتياجات األبناء يستجيبوويضعون ضوابط قليلة، وتوقعات سلوكية أقل لألبن، 

يميلون إلى وال يطلبون من األبناء تنظيم أنفسهم أو التصرف بالشكل المناسب، وورغباتهم، 

 ,Martínez, García & Yuberoتجنب السلوكيات المسببة للعداء مع اآلخرين )

2007.) 

ات ما يتعلق اختيار المسار األكاديمي أو المهني الذي يقوم به المراهق بمحدد كثيراً و

ً ما ةاألكاديمي اتاجتماعية مصدرها األساسي االتجاهات األسرية نحو المسار يكون ، وغالبا

صورون ألبنائهم اتجاهات دراسية ومهنية معينة الذين ي ، فهماألمور أولياءالتأثير من طرف 

 إلى اختيار مسار أكاديمي وربما يكون ميل األبناءالعتقادهم أنها ستكون مصدر نجاح اجتماعي، 
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بن مهنة األب أو فقد يكره األ ،لهم آباؤهمأو مهني آخر نفورا من االختيار الذي قد يختاره 

مجموعة من المهن التي تشابهها، ففي كل الحاالت نجد أن االختيار األكاديمي أو المهني متأثر 

 (.AlEssawi, 1997بموقف الوالدين إيجاباً أو سلباً )

ف ما يناسبه من مبادئ ومعتقدات وأهداف وادوار تتشكل هوية المراهق من خالل اكتشاو

 & Abdelmahtiواالجتماعي ) وى الشخصياجتماعية ذات معنى أو قيمة على المست

Qnawi, 2001البيئة المحيطة به وما فيها من مؤثرات، فهو تتأثر ميول المراهق باتجاهات (. و

ة وتقاليد وأخالق ونظم اجتماعية. يتفاعل مع المجتمع الذي ينشأ فيه وما يحتويه من ثقافة وعقيد

على ذلك  ينصبوربما  ويحقق ذاته فيها. حيث يميل الطالب في هذه المرحلة لمسايرة الجماعة

 (.AlHendawi, 2005)تكوين توجهاته األكاديمية والمهنية 

من المعروف أن المجتمع يضفي هالة على بعض التخصصات والمهن، بمعنى أن المجتمع 

 على بعضها مقبولية أكثر من غيرها،واتجاهات نحو التخصصات بحيث يضفي  قد يشكل قوالب

وتتأثر  وهذا ما يسمى بالهالة االجتماعية التي يبلورها المجتمع حول بعض التخصصات،

 ,Alioui) اهات والميول السائدة في المجتمعاالتجاهات الدراسية للطالب إلى حد كبير باالتج

2012.) 

نظرة من األفراد أو  هالطالب للتخصص بناًء على رغبات من حولاختيار  ويمكن أن يكون

ً ال يرغب -Al) مسايرة لنظرة اآلخرين لهذا التخصص هالمجتمع له، فقد يختار تخصصا

Sharah, 1993 مهروترا وخونياكاري وتشوناواال وناتاراجان(. ويرى (Mehrotra, 

Khunyakari, Chunawala & Natarajan, 2009 نحو التخصص  المجتمع( أن اتجاهات

 عتبر حافزاً الختيار هذا التخصص.قد تأو نحو حقل دراسي معين 

من  م تنتج إلى حد كبيرأن شخصيات األفراد وسلوكه Krumboltzويرى كرومبلتز 

يمكن أن تؤثر في ، ويرى أن التغيرات في التعلم االجتماعي المتفردةخبراتهم التعلمية االجتماعية 

راد، وتؤدي إلى تقوية وتعزيز عملية االختيار األكاديمي والمهني ميول واتجاهات األف

(AlKhateeb, 2003 .)كرومبلتز أن هناك العديد من العناصر خارج قدرة الفرد تلعب  ووضح

بما في ذلك قراراته واختياراته األكاديمية والمهنية. حيث تركز  في مجري حياته دوراً بارزاً 

ل االجتماعية والثقافية للمجتمع تؤدي الدور األهم، والمسؤول نظرية كرومبلتز على أن العوام

عن اختيار الفرد للمسارات األكاديمية والمهنية واالستمرار بها، وأن الظروف الشخصية والبيئية 

 & Attiwi) تعمل على تقوية عملية االختيار المناسب للمسار األكاديمي والمهني وتعزيزهما

Saeed, 2004 .)لتعلم االجتماعي أن تأثير الوالدين واألسرة واألقران، ومكانة وترى نظرية ا

 (. Zunker, 2002) لمهنتهمن أكثر العوامل المؤثرة في عملية اختيار الفرد المهنة االجتماعية 

فقد ، حاضراً ومستقبالً  إن عملية اختيار المسار األكاديمي لها أثر كبير في شخصية الطالب

فالطالب الناجح يهتم بجمع معلومات وافية وشاملة تتعلق بالمسار  تقود إلى النجاح أو الفشل،

االكاديمي، ويفكر في مستقبله الدراسي بشكل مستقل، فإذا ما أحسن اختيار المسار استطاع أن 

يتكيف مع بيئته الدراسية ومع نفسه، األمر الذي يساعده على الشعور بالسعادة والرضا والقدرة 



." ـمساهمة أساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية بـــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1340 . . . . . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 8)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

ار الطالب التخصص المناسب يؤدي إلى عدم اضطراره إلى تغيير على أن يحقق ذاته، فاختي

اً. فضالً عن حاالت الفشل التي تنتج عن سوء االختيار. خصصه بعد أن يكون قد قضى فيه وقتت

بالتالي لطالب في اإلبداع في تخصصه، وكما يساعد االختيار السليم للمسار المسار األكاديمي ا

 (.Ansari, 2008-Al) على الطالب نفسه ومجتمعهينعكس 

االختيار السليم للتخصصات والمسارات ( إلى أن Almubdil, 2016ويشير المبدل )

والذي يقلل من لى تلبية متطلبات وحاجات المجتمع، يؤدي إ األكاديمية يساهم بشكل إيجابي

أن االختيار غير السليم ( Sarraf, 2001-Alيرى الصراف )رص إهدار الطاقات البشرية. وف

لدى الطلبة مع التخصصات  سلبية تكيفيةيمكن أن يؤدي إلى نتائج  تخصصات األكاديميةلل

ً بأن تكيف الطالب مع تخصصه هو أساس النجاح في ذلك  والمسارات األكاديمية، علما

 . التخصص

 الدراسات السابقة

 دراسة هدفت إلى معرفة تأثير أساليب (Muzaza, et al. 2018) مزاز وآخرون أجرى

األكاديمي لدى طلبة المرحلة المتوسطة والدنيا في لوساكا، وتكونت  ملة الوالدية على التكيفالمعا

ً وطالبة. أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية ضعيفة بين 600عينة الدراسة من ) ( طالبا

املة األكاديمي، وعالقة سلبية ضعيفة بين أسلوبي المع المعاملة الوالدية الحازم والتكيفأسلوب 

 األكاديمي. والدية المتسلط والمتساهل والتكيفال

( بدراسة هدفت إلى تحديد العوامل التي Kaneez & Medha, 2018وقام كانيز ومدها )

تؤثر على عملية اختيار طلبة الصف العاشر للمسارات األكاديمية والمهنية في موريشيوس، 

الدراسة أن العوامل التي تؤثر على ( طالباً. أظهرت نتائج 400وتكونت عينة الدراسة من )

عملية االختيار لدى الطالب يمكن تصنيفها إلى ثالث فئات هي: العوامل البيئة واالجتماعية 

المحيطة بالطالب كالمدرسة ومجموعة األقراد؛ تليها العوامل الشخصية كالقدرات والميول 

والدين لهما تأثير كبير على واالتجاهات؛ وعوامل الفرص المتاحة. وأشارت النتائج إلى أن ال

 عملية اختيار المسارات لألبناء.

( إلى التعرف على Sharah, 2017-Anezi & Al-Alوهدفت دراسة العنزي والشرعة )

فعالية برنامج إرشادي مهني يستند إلى االتجاه النظري التطوري لرفع الوعي المهني في 

وجود فروق بين أعضاء  أظهرت النتائجقد و( طالباً. 32السعودية، وتكونت عينة الدراسة من )

المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى الوعي المهني وأبعاده الفرعية 

أن الطالب األكاديمي والمهني يعد األساس في عملية االختيار و لصالح المجموعة التجريبية،

ومعرفة مدخالت االختيار من أجل األكاديمي والمهني السليم، ويتضمن الوعي المهني إدراك 

 الوصول للقرار المناسب.

( العوامل التي تؤثر على Kazi & Akhalq, 2017وتناولت دراسة غازي وأخالق )

( 432، وتكونت عينة الدراسة من )في مدينة الهور لدى الطلبة ختيار األكاديمي والمهنياال
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 ً في االختيار، ثم تاله المجتمع أكثر أهمية ت معاملة الوالدين كان . أظهرت نتائج الدراسة أنطالبا

 ، ووسائل اإلعالم، واألسباب المالية.المحيط بالفرد

دراسة هدفت إلى معرفة تأثير ب (Zahedani et al., 2016) اني وآخرونزاهدوقام 

( 310، وتكونت عينة الدراسة من )في إيران نجاح األكاديميأساليب المعاملة الوالدية على ال

ة الوالدية المتسلط قوية بين أسلوب المعاملسلبية وجود عالقة أظهرت نتائج الدراسة طالباً. 

 المعاملة الوالدية الحازم والنجاحبين أسلوب موجبة يمي. ووجود عالقة معنوية والنجاح األكاد

 األكاديمي. 

استكشاف تصورات  (Ragojos et al., 2016) راجوجوس وآخرون وتناولت دراسة

تجاه المسار المهني وفهم العوامل التي تؤثر على اختيار مسار في الفلبين عاشر طالب الصف ال

( طالباً. أظهرت نتائج الدراسة أن تصورات األقران 125الطالب، وتكونت عينة الدراسة من )

والجماعات تنعكس على اختيار المسار المهني، وأن للوالدين تأثير كبير على طلبة الصف 

 . اديميمسار األكالعاشر في متابعة ال

معرفة أساليب التنشئة األسرية إلى ( Bougrinat, 2015بوقرينات )وهدفت دراسة 

( 127ودورها في توجيه األبن المراهق نحو الدراسة في الجزائر، وتكونت عينة الدراسة من )

ً طالباً. أظهرت النتائج أن ألساليب التنشئة األسرية دوراً مهم  اسة.بن نحو الدرفي توجيه اال ا

الطالب في ( بدراسة هدفت إلى معرفة أكثر الدوافع تأثيراً على Idris, 2015وقام إدريس )

. في الخرطوم بالسودان ( طالباً وطالبة200، وتكونت عينة الدراسة من )اختيار المسار الدراسي

، ةي، االجتماعةاالقتصادي اختيار المسار األكاديمي يتأثر بالعواملأظهرت نتائج الدراسة أن 

 .. وأنه ال يوجد فروق بين الجنسين في اختيار التخصصةالشخصيو، ةاألسري

دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة مستوى  (Naz et al., 2014) ناز وآخرونوأجرى 

( طالباً 100تأثير األقران في عملية صنع القرار المهني للفرد، وتكونت عينة الدراسة من )

ائج أن أفراد األسرة كاآلباء هم األساس في توجيه سلوك الفرد وطالبة في باكستان. أظهرت النت

عملية اتخاذ ي، وأن لألقران دور مؤثر في في طرق متعددة الختيار المسار األكاديمي أو المهن

 القرارات حول المسارات المختلفة.   

إلى فحص العوامل المؤثرة  (Rossetti et al., 1990) وآخرون روستيوهدفت دراسة 

زوف طلبة المدارس عن اختيار المسار المهني في جنوب غرب أهايو، وتكونت عينة في ع

% من الطلبة يميلون إلى المسارات 60( طالباً. أظهرت نتائج الدراسة أن 633الدراسة من )

% إلى المسارات األخرى؛ وأن الطلبة الذين ينتمون إلى وضع اجتماعي عالي 40األكاديمية، و

ة المسارات المهنية نظرة سلبية. وتقوم األمهات ويليهن األقران، ثم األخوالمستوى ينظرون إلى 

 في التأثير على عملية اختيار المسار األكاديمي لدى األفراد. بدورا  كبيرا  
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 مشكلة الدراسة

مسار األكاديمي ال علمية اختيارمن قبل إنهاء المرحلة األساسية  يعاني الكثير من الطلبة

هذه المعاناة إلى تعدد وتداخل العوامل المؤثرة في اختيار الطالب لمساره ود المناسب، وقد تع

األكاديمي. إضافة إلى أن عملية اختيار المسار األكاديمي تعتبر تحوالً في حياة الفرد وعليها 

سيتركه عن آثار على  مهني، ولهذا فإن هذا االختيار مهم لماتتشكل المالمح األولية لمستقبله ال

ب. إن االختيار السليم ينبع من معرفة الطالب لقدراته وإمكانياته وميوله، ولكن قد يبنى حياة الطال

حول  هذا االختيار على عوامل أخرى كالتنشئة األسرية والهالة االجتماعية التي يجسدها المجتمع

 تلفة.المسارات األكاديمية المخ

النظر إلى أن هذا إن إرغام األبناء على ما يريده اآلباء من تخصص دراسي دون 

 التعثرإلى قد يؤدي وميولهم وطموحاتهم،  التخصص يتناسب أو ال يتناسب مع قدرات أبنائهم

ً على نفسياتهم.فيما بعد وتدني معدالتهم التحصيلية األكاديمي قد يكون هناك و ، مما يؤثر سلبا

التخصصات  ، بينما هنالك بعضالمجتمعبعض التخصصات لها مكانة اجتماعية واقتصادية في 

 .اينظر إليها المجتمع نظرة دونية تجعل من الطالب الراغب في أي تلك التخصصات يحجم عنه

ن تعتبر دراسة الهالة االجتماعية األولى من نوعها على الصعيد المحلي وفي حدود علم الباحثي

لهالة وهي معرفة مساهمة أساليب التنشئة األبوية وامشكلة الدراسة  ومن هنا نشأتوالعربي. 

 .االجتماعية بالتنبؤ في اختيار المسار األكاديمي لطلبة الصف العاشر األساسي في األردن

 أسئلة الدراسة

 ية:لدراسة اإلجابة على األسئلة اآلتتحاول اس

والهالاة االجتماعياة والجانس فاي التنباؤ باختياار المساار  أسااليب التنشائة األبوياةما مسااهمة  .1

 عاشر؟األكاديمي لدى طلبة الصف ال

( باين الاذكور واإلنااث α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاة ) .2

 في اختيار المسار األكاديمي؟

( باين الاذكور واإلنااث α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاة ) .3

 في إدراك الهالة االجتماعية؟

( باين الاذكور واإلنااث α = 0.05ستوى الداللاة )هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند م .4

 في إدراك أساليب التنشئة الوالدية؟

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية

الحيويااة فااي مجااال  تباارز أهميااة هااذه الدراسااة بأنهااا تلقااى الضااوء علااى واحااد ماان المجاااالت

تماعياة باالتنبؤ فاي مساهمة أساليب التنشئة األبوياة والهالاة االج ختيار المسار الدراسي من خاللا
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، وهذه المعرفة ضرورية لفهم اختيار المسار األكاديمي لطلبة الصف العاشر األساسي في األردن

نظريااً علاى فهام هاذه  اإلرشااد المهناي يركازف ه الطلبة نحو االختيار األكاديمي.العوامل التي توج

ار األكااديمي. إضاافة إلاى العوامل مما يثري هذا الميدان في جانب مصادر االختياار واتخااذ القار

أن هذه الدراسة تسلط الضوء على مرحلة انتقالية مهمة في الحياة األكاديمياة للطلباة وهاي اختياار 

وتزيد من أهمية هذه الدراساة أنهاا تجاري فاي المسار الدراسي في نهاية المرحلة األساسية العليا، 

 تي تحظى باهتمام الباحثين. البيئة األردنية وبخاصة على مرحلة المراهقة المتوسطة وال

 األهمية التطبيقية

التربااويين إلااى أهميااة اختيااار المسااار المرشاادين النفساايين وظاار الدراسااة لتلفاات نهااذه تااأتي 

الدراسي للطلبة في نهاية المرحلة األساسية العليا، والتعرف على مصادر هاذا االختياار مان أجال 

هاذه الدراساة اآلبااء وأولياااء األماور علاى فهاام  توجياه الطلباة نحاو االختيااار الساليم، كاذلك تساااعد

وإدراك تاأثير أساااليب التنشاائة التااي يسااتخدمونها مااع ابنااائهم فااي توجهاااتهم الدراسااية واختياااراتهم 

كما أن من شأن الدراسة الحالية أن تفتح الباب أمام بحوث مستقبلية تهاتم للتخصصات األكاديمية. 

وشخصااياتهم، إذ إن التنشاائة األبويااة والهالااة االجتماعيااة بتااأثير المجتمااع والوالاادين فااي األبناااء 

 باهتمام الباحثين على المستوى المحلي.  بتحديد المسار األكاديمي لم تحظ المرتبطة

 أهداف الدراسة

 تحاول الدراسة الحالية تحقيق األهداف اآلتية:

باختيار المسار  مساهمة أساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية في التنبؤالكشف عن  .1

 .األكاديمي لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 .التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في اختيار المسار األكاديمي .2

التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث في إدراك أساليب التنشئة الوالدية، والتأثر بالهالة  .3

 االجتماعية عند اختيار المسار األكاديمي.

 ت اإلجرائيةالتعريفا

هااي الطارق أو اإلجااراءات التاي يتبعهااا اآلبااء فااي تنشائة أبنااائهم ياة  الدوأسااليب التنشاائة ال

العمرياة  مراحالالوتربيتهم في المواقف الحياتية التفاعلياة، وتاأثير ذلاك علاى بناائهم النفساي عبار 

عليهاا  بالدرجة التي يحصلوتعرف إجرائياً (. AL-Baddareen & Ghaith, 2013المختلفة )

 المفحوص على المقياس المستخدم في هذه الدراسة.

هي نظرة المجتمع التفضايلية لابعض التخصصاات األكاديمياة والمهنياة،  الهالة االجتماعية 

 ,Rosenzweig) والتااي تااؤثر باادورها علااى إدراك أفااراد المجتمااع لهااذه التخصصااات والمهاان

مفحوص على المقياس المساتخدم فاي هاذه بالدرجة التي يحصل عليها الوتعرف إجرائياً . (2014

 الدراسة.
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يلتحاق بااه الطلباة وفاق قاادراتهم  هاو أحااد مساارات التعلايم الثااانوي الاذي المساار األكااديمي 

القائماة  تخصصة تلبي حاجاات المجتماعوميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية م

 لاايم العااالي أو االلتحاااق بمجاااالت العماالأو المنتظاارة بمسااتوى يساااعد الطالااب علااى مواصاالة التع

(Ministry of Education, 2019).  ًبالدرجة التاي يحصال عليهاا المفحاوص ويعرف إجرائيا

 على المقياس المستخدم في هذه الدراسة.

 حدود الدراسة ومحدداتها

 ي:تطبيق الدراسة الحالية على ما يأت يتحدد نطاق

 م.2018/2019الل الفصل الثاني من العام الدراسي م تطبيق الدراسة ختزمانية: الحدود ال .1

شمال ) مكانية: تم تطبيق الدراسة في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء الرمثاالحدود ال .2

 .(األردن

تم تطبيق الدراسة على طالب الصف العاشر األساسي في مدارس مديرية الحدود البشرية:  .3

 .(ألردنشمال ا) التربية والتعليم للواء الرمثا

 تتحدد نتائج الدراسة الحالية بدقة وجدية تعامل أفراد العينة مع أدوات الدراسة. .4

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة

يقوم على التعرف على عالقة  يوالذالرتباطي التنبؤي، اتبعت الدراسة الحالية المنهج ا

وهي  جموعة من العوامل،معينة من خالل ممتغيرين أو أكثر ببعضهم البعض والتنبؤ بحالة 

معرفة مساهمة أساليب التنشئة األبوية والهالة االجتماعية بالتنبؤ في اختيار المسار األكاديمي 

 لطلبة الصف العاشر األساسي في األردن.

 مجتمع الدراسة

 مدينااة الرمثااافااي  الصااف العاشاار األساساايتكااون مجتمااع الدراسااة الحاليااة ماان جميااع طلبااة 

( 2844)م، والااذين بلااد عااددهم 2018/2019 ل الثاااني ماان العااام الدراساايالمسااجلين فااي الفصااو

 ً  . وطالبة طالبا

 عينة الدراسة

، وتام اختياار العيناة بالطريقاة طالباة( 150طالباً و 150فرداً ) 300تألفت عينة الدراسة من 

شامال فاي مديناة الرمثاا ) العشوائية الطبقية علاى مساتوى المادارس التاي تتضامن الصاف العاشار

 .(األردن
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 2021( 8)35لد لمجوم اإلنسانية( احاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

 أدوات الدراسة

 .يةالدوالتنشئة الأوالً  مقياس أساليب 

المتعلقة بأساليب  الدراسات السابقة تم تطوير مقياس أساليب التنشئة األبوية من خالل

مقياس أساليب المعاملة الوالدية لجرادات والجوارنة  ومثلالتنشئة األبوية والمعاملة الوالدية، 

(14Jaradat & Aljawarneh, 20) ( والشريفينShraifin, 2008-Al( وبوري )Buri, 

موزعة على ثالثة أساليب للتنشئة ( فقرة 15) تكون المقياس بصورته األولية من، (1991

 .الوالدية هي: الحازم، والمتسلط، والمتساهل

 صدق المقياس

 اد مؤشرات صدق المقياس بطريقتين:تم إيج

على مجموعة من المحكمين بلد  ة للمقياسبعرض الصورة األوليصدق المحتوى للمقياس 

( محكمين من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس بالجامعة األردنية، للتأكد من 6عددهم )

معيار  مدى مناسبة فقرات المقياس للفئة العمرية التي سوف تتطبق عليها الدراسة، وتم اعتماد

رأي المحكمين تم تعديل بعض الفقرات  بقاء الفقرة، وبناًء على%( من المحكمين إل80اتفاق )

وبناًء على رأي المحكمين تم تحويل التدريج الخماسي إلى رباعي، حيث ولم يتم حذف أي فقرة. 

 تم حذف خيار )محايد( من المقياس.

 تم حسابو ،( طالباً وطالبة30من ) على عينة تكونتوذلك بتطبيقه صدق البناء للمقياس و 

( قيم معامالت االرتباط 1ة لفقرات المقياس، ويظهر جدول )معامالت االرتباط المصحح

 المصحح لمقياس أساليب التنشئة الوالدية.

 .بالبُعد الذي تنتمي إليه مقياس أساليب التنشئة األبويةالت ارتباط فقرات قيم معام  (1جدول )

 معامل االرتباط المصحح

 عد المتساهل الب   رقم الفقرة عد الحازمالب   رقم الفقرة عد المتسلط الب   رقم الفقرة

1 0.61 6 0.67 11 0.54 

2 0.55 7 0.68 12 0.51 

3 0.73 8 0.70 13 0.72 

4 0.58 9 0.75 14 0.79 

5 0.65 10 0.71 15 0.68 

بالدرجااة الكليااة للبُعااد المتساالط فقاارات أساالوب ارتباااط أن معااامالت  (1يالحااظ ماان جاادول )

لفقاارات و، (0.75-0.67بااين )أساالوب التنشاائة الحااازم لفقاارات و ،(0.73-0.55بااين )تراوحاات 

 مما يشير إلى أن األداة تتمتع بصدق تقاربي مرتفع. (.0.79-0.51أسلوب التنشئة المتساهل بين )
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 ثبات المقياس

( طالبااً وطالباة مان طلباة الصاف العاشار مان مجتماع الدراساة 30تم تطبيق المقيااس علاى )

كااذلك  .بااات اإلعااادة بفاصاال زمنااي مقااداره ثالثااة أسااابيعوخااارج عينتهااا، وتاام إيجاااد مؤشاارات ث

  ( يوضح ذلك2معامالت كرونباخ ألفا، وجدول )

 .يةوالدياس أساليب التنشئة اللمقمعامالت ثبات اإلعادة وكرونباخ ألفا    (2جدول )

 األساليب 

أسلوب المعاملة 

 المتسلط

أسلوب المعاملة 

 الحازم

أسلوب المعاملة 

 المتساهل

 0.75 0.83 0.77 اخ ألفاكرونب

 0.80 0.85 0.81 ثبات اإلعادة

( أن جميع معامالت االرتباط ألساليب التنشئة الوالدية الثالث عالية، 2يتضح من جدول )

 وتعكس صالحية المقياس.

 تصحيح المقياس

( فقاارة بصااورته النهائيااة الحاليااة، يجاااب 15علااى ) أساااليب التنشاائة الوالديااةاشااتمل مقياااس 

بتدريج رباعي يتضمن البدائل: )ال أوافق بشدة ولها درجة واحادة، ال أوافاق ولهاا درجتاان، عليها 

أوافااق ولهااا ثااالث درجااات، أوافااق بشاادة ولهااا أربااع درجااات(. أمااا الفقاارات الساالبية فيااتم عكااس 

الدرجاة (، بحيث كلماا ارتفعات 20-5الدرجات، وبذلك تتراوح درجات كل نمط في المقياس بين )

 .ة األسلوبتشير إلى قو

 ثانياً  مقياس الهالة االجتماعية

دراسات السابقة المتعلقة بالهالة الالرجوع إلى تطوير المقياس من خالل قام الباحثان ب

 Al-Jibouri(، ودراسة الجبوري والحمداني )Rawagah, 1995راسة رواقة )االجتماعية، كد

& Al-hamadani, 2006( ودراسة الصفدي ،)Al-Safadi, 2014) وذلك من أجل إعداد ،

 ( فقرة.19مقياس الهالة االجتماعية. حيث تكون المقياس بصورته األولية من )

 صدق المقياس

 التحقق من صدق المقياس بطريقتين:تم 

على مجموعة من المحكمين بلد للمقياس وذلك بعرض الصورة األولية له صدق المحتوى 

وعلم النفس بالجامعة األردنية، للتأكد من  ( محكمين من ذوي االختصاص في التربية6عددهم )

وتم اعتماد معيار مدى مناسبة فقرات المقياس للفئة العمرية التي سوف تتطبق عليها الدراسة، 

وبناًء على رأي المحكمين تم تعديل بعض الفقرات ، إلبقاء الفقرةمن المحكمين  %(80) اتفاق

  ولم يتم حذف أي فقرة.
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. وحسبت وطالبة ( طالباً 30تكونت من )على عينة  هك بتطبيقوذلصدق البناء للمقياس و

( قيم معامالت االرتباط 3معامالت االرتباط المصححة لفقرات المقياس، ويظهر جدول )

 المصحح لمقياس الهالة االجتماعية.

 .بالدرجة الكلية للمقياس قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس الهالة االجتماعية  (3جدول )

 رقم

 ةالفقر

معامل 

االرتباط 

 المصحح

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 المصحح

 رقم

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 المصحح

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 المصحح

1 0.55 6 0.78 11 0.69 16 0.63 

2 0.83 7 0.72 12 0.65 17 0.81 

3 0.74 8 0.77 13 0.70 18 0.67 

4 0.76 9 0.52 14 0.57 19 0.79 

5 0.78 10 0.79 15 0.85   

-0.52الكلااي تراوحاات مااا بااين ) للمقياااس( أن معااامالت االرتباااط 3يالحااظ ماان جاادول )

وقاد اعتماد الباحثاان معيااراً لقباول الفقارة باأن ال يقال معامال وجميعها قيم دالة إحصائياَ، (، 0.85

 اس جميعها.(، وبناًء على هذا المعيار تم قبول فقرات المقي0.30ارتباطها بالمقياس ككل عن )

 ثبات المقياس

بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين: األولى من خالل تطبيقه على عينة  قام الباحثان

لألداة ككل  (كرونباخ ألفا)( طالباً، وتم حساب معامل االتساق الداخلي 30استطالعية بلغت )

عادة تطبيقه بعد (، والطريقة الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على نفس العينة، وتم إ0.84)

(، ويرى الباحثان أن 0.87معامل الثبات لألداة ككل ) لتطبيق األول، حيث تراوحأسبوعين من ا

 هذه القيم مناسبة الستخدام المقياس ألغراض الدراسة الحالية.

 تصحيح المقياس

( فقاارة بصااورته النهائيااة الحاليااة، يجاااب عليهااا 19اشااتمل مقياااس الهالااة االجتماعيااة علااى )

 ، أوافاقولهاا درجتاان ال أوافق ،ولها درجة واحدة ال أوافق بشدةيتضمن البدائل: ) ريج رباعيبتد

، فياتم عكاس الادرجاتية لبساولها أرباع درجاات(. أماا الفقارات ال أوافق بشدةولها ثالث درجات، 

(. بحياث كلماا ارتفعات الدرجاة كاان ذلاك 76-19ي ماا باين )وبذلك تتراوح درجاات المقيااس الكلا

 ية.أن ارتفاع مستوى الهالة االجتماع على مؤشراً 
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 ثالثاً  مقياس المسار األكاديمي

المسار الدراسات السابقة المتعلقة بالرجوع إلى بتطوير المقياس من خالل  قام الباحثان

(، ودراسة غولي والعكيلي Maysa & Maysa, 2014، كدراسة ميسة وميسة )األكاديمي

(Ghouli & Al-Akkili, 2012) .( فقرة.40ون المقياس بصورته األولية من )تكو 

 صدق المقياس

 اد مؤشرات صدق المقياس بطريقتين:تم إيج

صدق المحتوى للمقياس وذلك بعرض الصورة األولية له على مجموعة من المحكمين بلد 

( محكمين من ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس بالجامعة األردنية، للتأكد من 6عددهم )

معيار  سبة فقرات المقياس للفئة العمرية التي سوف تتطبق عليها الدراسة، وتم اعتمادمدى منا

عض الفقرات إلبقاء الفقرة، وبناًء على رأي المحكمين تم تعديل ب%( من المحكمين 80اتفاق )

 ولم يتم حذف أي فقرة.

ً وطالبة. وحسبت م30وذلك بتطبيقه تكونت من )صدق البناء للمقياس و الت عام( طالبا

( قيم معامالت االرتباط المصحح 4لمقياس، ويظهر جدول )ارتباط الفقرات بالداللة الكلية ل

 لمقياس المسار األكاديمي.

 .قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس المسار األكاديمي  (4جدول )

 رقم

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 المصحح

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 المصحح

 رقم

 الفقرة

معامل 

رتباط اال

 المصحح

رقم 

 الفقرة

معامل 

االرتباط 

 المصحح

1 0.45 11 0.59 21 0.72 31 0.60 

2 0.73 12 0.55 22 0.52 32 0.47 

3 0.64 13 0.60 23 0.70 33 0.75 

4 0.66 14 0.47 24 0.65 34 0.53 

5 0.68 15 0.75 25 0.58 35 0.71 

6 0.68 16 0.53 26 0.66 36 0.57 

7 0.62 17 0.71 27 0.42 37 0.69 

8 0.67 18 0.57 28 0.68 38 0.70 

9 0.42 19 0.69 29 0.59 39 0.72 

10 0.68 20 0.70 30 0.55 40 0.66 
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 2021( 8)35لد لمجوم اإلنسانية( احاث )العللألب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح

-0.42الكلااي تراوحاات مااا بااين ) للمقياااس( أن معااامالت االرتباااط 4يالحااظ ماان جاادول )

رة باأن ال يقال معامال وقاد اعتماد الباحثاان معيااراً لقباول الفقاوجميعها قيم دالة إحصائياَ، (، 0.75

 (، وبناًء على هذا المعيار تم قبول فقرات المقياس جميعها.0.30ارتباطها بالمقياس ككل عن )

 ثبات المقياس

: األولى من خالل تطبيقه على عينة استطالعية تم إيجاد مؤشرات ثبات المقياس بطريقتين

(، 0.95لألداة ككل ) (كرونباخ ألفا)( طالباً، وتم حساب معامل االتساق الداخلي 30بلغت )

والطريقة الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على نفس العينة، وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من 

(، ويرى الباحثان أن هذه القيم 0.96التطبيق األول، حيث تراوحت معامل الثبات لألداة ككل )

 مناسبة الستخدام المقياس ألغراض الدراسة الحالية.

 حيح المقياستص

( فقاارة، يجاااب عليهااا 40علااى )بصااورته النهائيااة اشااتمل مقياااس تحديااد المسااار األكاااديمي 

بتدريج رباعي يتضمن البدائل: )ال أوافق بشدة ولها درجة واحدة، ال أوافق ولهاا درجتاان، محاياد 

ت ولهاا ثالثاة درجاات، أوافاق ولهاا أرباع درجاات، أوافاق بشادة ولهاا خماس درجاات(. أماا الفقارا

(. بحياث 200-40السلبية فيتم عكس الادرجات، وباذلك تتاراوح درجاات المقيااس الكلاي ماا باين )

 قدرة الطالب على تحديد المسار األكاديمي.كلما ارتفعت الدرجة كان ذلك مؤشراً على أن ارتفاع 

 متغيرات الدراسة

 ية:تملت الدراسة على المتغيرات اآلتاش

 ر األكاديمي.المتغير المتنبأ به: اختيار المسا -

 المتغيرات المتنبئة: أساليب التنشئة األبوية، والهالة االجتماعية. -

 : النوع االجتماعي.  المستقلالمتغير  -

 المعالجة اإلحصائية

تم استخدام معامل االنحدار الخطي المتعدد لإلجابة على السؤال األول، وتم استخدام اختبار 

 .( لإلجابة على بقية األسئلةt-test)ت( )

 نتائج الدراسة

 ها.نالدراسة اإلجابة ع تفيما يلي عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من األسئلة التي حاول

والهالة االجتماعية والجنس فاي التنباؤ  أساليب التنشئة األبويةالسؤال األول  ما مساهمة 

 باختيار المسار األكاديمي لدى طلبة الصف العاشر؟



." ـمساهمة أساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية بـــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1350 . . . . . 
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ليل االنحدار المتعادد المتادرج للكشاف عان مادى مسااهمة لإلجابة عن هذا السؤال أجري تح

 نتائج هذا التحليل.( 5)أساليب التنشئة األبوية والهالة االجتماعية والجنس، ويبين جدول 

كل من أساليب التنشئة والهالة  نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمدى مساهمة  (5جدول )

 .ر المسار األكاديمياالجتماعية والجنس في التنبؤ باختيا

 المتنبئات المتغيرات
 المعامل

B 

االرتباط 

 Rالمتعدد 

 التباين
2R 

F 
مستوى 

 الداللة

أساليب التنشئة 

 األبوية

 0.000 71.38 0.19 0.52 0.19 األسلوب الحازم

 0.000 45.14 0.21 0.54 -0.14 األسلوب المتسلط

 0.000 39.04 0.23 0.61 -0.13 األسلوب المتساهل

 0.000 38.68 0.17 0.58 -0.17 الهالة االجتماعية الهالة االجتماعية

 0.000 98.05 0.30 0.56 0.29 إناث الجنس

 0.000 79.02 0.33 0.58 0.13 ذكور

الحااازم والمتساالط والمتساااهل قااد فساارت معاااً  ةأن أساااليب التنشاائة الثالثاا (5)يُظهاار جاادول 

% مان التبااين، 19األكاديمي. وفسر األسلوب الحازم % من التباين في اختيار المسار 23حوالي 

% وبااذلك تكااون األساااليب الثالثااة قااد 2%، وأضاااف األساالوب المتساااهل 2واألساالوب المتساالط 

 (. P < 0.0001ساهمت بشكل  دال  في التنبؤ باختيار المسار األكاديمي عند مستوى الداللة )

التبااين فاي اختياار المساار األكااديمي،  % مان17وفيما يتعلق بالهالة االجتماعية فقد فسرت 

(. أما فيما يتعلق بالجنس فقاد P < 0.0001وقد ساهمت بشكل  دال  في التنبؤ عند مستوى الداللة )

% مان التبااين، والاذكور 30% من التباين في اختيار المسار األكاديمي، وفسرت اإلناث 33فسر 

التنبؤ باختيار المسار األكاديمي عناد مساتوى %، وبذلك يكون الجنسين قد ساهما بشكل  دال  في 3

 (.P < 0.0001الداللة )

ويعود ذلاك إلاى أن األبنااء يواجهاون مشاكلة فاي اختياار التخصاص بتادخل اآلبااء فاي ذلاك، 

وخصوصاً اآلباء المتسلطين مما يؤدي بهم إلى العيش بصراع بين رغباتهم ورغبات آباائهم، ألن 

عن ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم، األمار الاذي  ابعيدً  ارون تخصصً اتاآلباء يخاألبناء يعتقدون أن 

بااين رغباااتهم األبناااء  يتشااتتبااذلك وساايقودهم إلااى تاادني تحصاايلهم الدراسااي والشااعور باإلحباااط. 

ساالطين باعتباااره محصاالة صااراع رغبااات بااين اآلباااء المتورغبااات األهاال؛ وميااولهم الشخصااية، 

لى إرغاام األبنااء فاي مساارات دراساية دون النظار إلاى هاذا ن يميلون إواألبناء. فاآلباء المتسلطو

المسار مناسب أو غير مناسب مع قدرات ومياول األبنااء وطموحااتهم وأحالمهام، مماا ياؤدي بهام 

إلى تعثرهم أكاديمياً. وقد يعود ذلك إلى عدم وجود ثقة بتربية أبنائهم وبالتاالي عادم الثقاة بقادراتهم 

 باختيار المسار الدراسي. على اتخاذ القرارات المتعلقة
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وأظهرت النتائج مساهمة إيجابية ألسلوب المعاملة الحازم، حيث يارى الباحثاان أن المعاملاة 

الحازمة تميل إلى مساعدة األبناء في اختيار المسار الدراسي المناسب بنااًء علاى تقيايمهم لمياولهم 

يملكوناه فاي مجاال ماا، وتفاتح  واهتماماتهم، فهي تساعدهم على تحدياد نقااط القاوة والضاعف فيماا

المجال أمامهم الستكشاف المسارات الدراسية أو المهنية. فاآلباء الحازمون يميلون إلاى أن تكاون 

ن علااى تقااديم عمليااة اختيااار المسااار الدراسااي تتطااابق وتتناااغم مااع شخصااية أبنااائهم، كمااا يعملااو

وتااوجيههم، ويحترمااون  المسااارات الدراسااية أو المهنيااة مااع النصااح المعلومااات الصااحيحة عاان

 اختيار أبناؤهم لمساراتهم، ويقدمون لهم الدعم الالزم إلكمال الدراسة بنجاح.    

وفي أسلوب المعاملة المتساهل فكان مساهماً سلبياً في عملية االختيار، حيث يعازو الباحثاان 

ه أو إشاراف ذلك إلى أن اآلباء المتساهلين فإنهم يتركون أبناءهم يختارون التخصاص بادون توجيا

من قبل اآلباء، وال يتدخلون بقارار اختياارهم، فهام ال يلجاؤون إلاى تاوجيههم وإرشاادهم فاي رسام 

معالم مستقبلهم، مما يؤدي باألبناء للوقوع في حيرة من أمرهم والضاياع. ويلجاأ األبنااء إلاى تقلياد 

اهر االجتماعياة. وقاد اآلخرين من أصدقاء وأقارب في اختيار المسارات الدراسية، أو تقيداً بالمظ

يرجع ذلك إلى عدم إتباع أسلوب الحوار والتوجياه الهاادئ اإليجاابي ماع األبنااء، فاإن عادم تادخل 

األهل في عملية التوجيه الصحيح واختيار المسار المناسب قد يوقعهم فاي حيارة يعجاز فيهاا علاى 

 االختيار الصحيح للمسار الدراسي.

ة االجتماعيااة فااي اختيااار المسااار األكاااديمي، وياارى وأظهاارت النتااائج مساااهمة ساالبية للهالاا

الباحثان أن عملية اختيار المساار الدراساي التاي تاتم وفقااً لرغباات اآلخارين، أو بغارض التبااهي 

بين األسر دون اللجوء إلى معرفة ما يحتاجاه المساار مان مياول وقادرات يوقاع األبنااء باتجاهاات 

لألعاراف والعاادات والتقالياد مان حياث تجنبهاا لابعض سلبية لاديهم، وأن هنااك دور وتاأثير كبيار 

بان فاي دراساة مساار معاين ثام اال، والميال إلاى مساارات أخارى، فقاد يرغاب ةالمسارات الدراسي

كماا أن التفااعالت االجتماعياة  .يعزف عن هذا المسار خشية ما قد يناله أو ينال أسارته مان انتقااد

ير اآلخارين، وبالتاالي التاأثير علاى القارارات المختلفاة أمر بالد األهمية تساعد في عملية تقييم تاأث

 في الحياة الشخصية والمهنية.

كما اظهرت النتائج مساهمة إيجابية في اختيار المسار األكااديمي مان قبال الاذكور واإلنااث، 

وقاد يعااود ذلااك إلااى أن النجاااح فااي إحاادى المساارات الثانويااة مطلااب جميااع الطلبااة علااى اخااتالف 

من أهم األولويات واألهداف لدى الطلبة، التي من خاللها تفاتح لهام أباواب الحيااة  جنسهم، ويعتبر

األكاديمية أو المهنية. فالشعور بالحافز لدى الطالب والنجاح يعمال علاى مسااعدته إلكماال تعليماه 

وتحقيااق طموحاتااه أو الحصااول علااى وظيفااة مرموقااة، يشااق ماان خاللهااا الطالااب حياتااه ويبنااي 

فاإلناث يعملن على رسم خططهن وأحالمهن لمستقبل  .ميوله وقدراته الدراسية مستقبله من خالل

واعااد وزاهاار أكثاار ماان الااذكور بمجاارد التحاااقهن بإحاادى مسااارات الدراسااة الثانويااة باعتبااارهن 

مقاابالت علااى حياااة جدياادة لمااا بعااد الثانويااة تشااكل لهاان نقلااة نوعيااة علااى الصااعيد األكاااديمي 

  واالجتماعي.



." ـمساهمة أساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية بـــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1352 . . . . . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 8)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 Kazi( و)Kaneez & Medha, 2018: )ةيالدراسة مع الدراسات اآلت هذهوتتفق نتيجة 

& Akhalq, 2017( و )Ragojos et al., 2016( ودراسة بوقرينات )Bougrinat, 2015 )

االجتماعية المحيطة بالطالب : البيئة ةيالعوامل اآلتأشرن إلى أن  ( التيNaz et al., 2014و)

ية كالقدرات والميول واالتجاهات؛ والوالدين لهما تأثير كالمدرسة ومجموعة األقراد؛ والشخص

ً في توجيه كبير على عملية اختيار المسارات لألبناء. وأن ألساليب التنشئة  األسرية دوراً مهما

أظهرت نتائج التي ( Zahedani et al., 2016بن نحو الدراسة. ودراسة زاهداني وآخرون )اال

قوية بين أسلوب المعاملة الوالدية المتسلط والنجاح  وجود عالقة سلبيةفيها عن الدراسة 

 األكاديمي. ووجود عالقة معنوية موجبة بين أسلوب المعاملة الوالدية الحازم والنجاح األكاديمي. 

( باين α = 0.05السؤال الثاني  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاة )

 اديمي؟الذكور واإلناث في اختيار المسار األك

( المتوسااااطات 6جاااادول )م اختبااااار )ت(، ويبااااين ااسااااتخدلإلجاباااة عاااان هااااذا السااااؤال تاااام 

 واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت(.

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس   (6جدول )

 .اختيار المسار األكاديمي

 الجنس المقياس
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر

 المعياري
 (t)قيمة 

مستوى 

 الداللة

اختيار المسار 

 األكاديمي

 0.71 2.57 الذكور
4.19 0.001 

 0.52 2.98 اإلناث

(، ويتضااح ماان 0.001( ومسااتوى الداللااة )4.19( أن قيمااة )ت( بلغاات )6يظهاار جاادول )

 الجدول أن متوسط درجات اإلناث أعلى من متوسط درجات الذكور.

المساار الدراساي  عملياة اختياارل تعطاي أهمياة كبارىاإلنااث الطالبات ن وقد يعود ذلك إلى أ

من أثر في شخصيتها وفي حياتها المقبلة، فهي ترى عملية اختيار المساار عملياة  لما لهكبير  دور

مصايرية حاساامة تحاادد مسااتقبلها، وترسام لهااا معااالم النجاااح أو الفشال فااي الحياااة، كمااا أن اختيااار 

م القرارات التاي تتخاذها األنثاى باين قارارات كثيارة يتخاذها فاي كال ياوم، المسار الدراسي من أه

سااتطيع أن تتخااذه ال تفهااي تعتباار اختيااار المسااار الدراسااي قاارار ذو طااابع خاااص بهااا؛ حيااث إنهااا 

بطريقة غير صحيحة، فهي ترى أن قرار اختيار المسار ال بد من مراعاة ميولها وقدراتها وقيمها 

بجمااع  اإلناااث تهااتمالطالبااات فهااا عاان ذاتهااا وتفضاايالتها الدراسااية، وسااماتها الشخصااية ومفهوم

معلومااات وافيااة وشاااملة تتعلااق بااأي مسااار، ويفكاارن فااي مسااتقبله الدراسااي بشااكل مسااتقل ولاايس 

متأثراً باآلخرين، فهن يحسن اختيار المسار الدراسي بما يتكيف ماع بيئتهاا الدراساية وماع نفساها، 

  .ر بالسعادة والرضا والقدرة على أن تحقق ذاتهااألمر الذي يساعدها على الشعو
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على العكس من الذكور الذين يرون أن عملية اختياره للمسار الدراسي ليس بذلك األهمية، 

فهم ال يختارون المسارات الدراسية وفقاً ألسس علمية وموضوعية، أو بناًء على معرفة سابقة 

ضمنها ومعرفة سهولتها أو صعوبتها. بطبيعة هذه التخصصات وموضوعات الدراسة التي يت

فهناك كثيراً من العادات الخاطئة في اختيار الذكر لمساره الدراسي، فهم يلتحقون بمسارات ال 

يراعون فيها توجيهات اآلباء أو نصائحهم، ودون مراعاة ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم. وهم ال 

يه، وهو ما يقع فيه الذكور عندما يسمع يفرقون بين اإلعجاب بالمسار الدراسي وبين الرغبة ف

عن مسار ما كالماً جميالً ويتحمس له ويختاره دون البحث عنه والتعرف عليه من خالل 

( التي أشارت Idris, 2015وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة إدريس ) .المصادر المختلفة

 لعدم وجود فروق بين الجنسين في اختيار المسار األكاديمي.

( باين α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاة )ؤال الثالث  الس

 الذكور واإلناث في إدراك الهالة االجتماعية؟

( المتوساااطات 7م اختباااار )ت(. ويباااين الجااادول )ااساااتخدلإلجاباااة عااان هاااذا الساااؤال تااام 

 واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت(.

ت( للفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقياس الهالة نتائج اختبار )  (7جدول )

 .االجتماعية

 الجنس المقياس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.62 2.51 الذكور الهالة االجتماعية
- 1.13 0.418 

 0.57 2.48 اإلناث

ن قيماة جتماعياة، إذ إعلاى مقيااس الهالاة اال( عدم وجود فرق دال إحصاائياً 7يبين الجدول )

 (.0.418(، ومستوى الداللة )-1.13)ت( بلغت )

وقااد يعااود ذلااك إلااى أن الااذكور واإلناااث اكتساابوا نفااس الساالوكيات والمعتقاادات والعااادات 

والتقالياد االجتماعيااة، فهاام يتشاااركون فااي طريقااة الحيااة. وأن المااؤثرات الثقافيااة تعتباار جاازء ماان 

شخصية للفرد، فهي تضع مجموعة محاددة مان القاوانين والتعليماات التاي تاؤثر فاي الخصائص ال

قيمهم وميولهم، فالسلوك الشخصي لألفراد يتأثر بالخلفية الثقافية واالجتماعياة ويتكياف وفقهاا لماا 

لها من دور على سلوكهم اليومي. كماا أن هنااك تشاابه إلاى حاد كبيار فاي طبيعاة التنشائة األسارية 

ة في تربية األبناء لما لها من تأثير على طريقة تقييمهم وإدراكهم لآلخرين، وذلاك مان واالجتماعي

خالل الخبرة المباشرة في الحياة األسارية واالجتماعياة، فهاي تعمال علاى تزوياد الاذكور واإلنااث 

 بشتى المشاعر واألفكار والعادات واالعتقادات.

ة المجتمااع وفلساافته التربويااة كمااا أن نشااأت شخصاايات الااذكور واإلناااث تشااترك مااع نظاار

وتنساااجم معاااه بشاااكل متاااوازن ومنساااجم، وكلزماااا زادت التماااايز واالختالفاااات فاااي آراء المجتماااع 
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ووجهات نظرهم كلزما كانت شخصيات الذكور واإلناث أكثر تناقضاً، وسيعيشون حالة من الحيارة 

جتمع هو مان يصانع واالضطراب خصوصاً مع فقدانهم لميزان التمييز بين الصواب والخطأ. فالم

شخصيات األفراد ويشكل هويزتهم لدرجة يكون معها الفرد فاقداً للهوية. فيتأثزر الذكور واإلناث في  

ة  .المجتمع  النطباعاته ورؤيته الخاصة  في عملية االختيار واإلرادة الحرز

ن ( بايα = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللاة )السؤال الرابع  

 الذكور واإلناث في إدراك أساليب التنشئة الوالدية؟

( المتوساااطات 8م اختباااار )ت(، ويباااين الجااادول )ااساااتخدلإلجاباااة عااان هاااذا الساااؤال تااام 

 واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت(.

نتائج اختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على أبعاد مقياس   (8جدول )

 .تنشئة األبويةأساليب ال

 الجنس األساليب
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(t) 

مستوى 

 الداللة

 0.89 3.01 الذكور األسلوب المتسلط 
6.75 0.000 

 0.94 2.63 اإلناث

 0.93 3.06 الذكور األسلوب الحازم
4.12- 0.001 

 0.86 3.13 اإلناث

 0.85 2.85 الذكور األسلوب المتساهل
5.98 0.000 

 0.97 2.32 اإلناث

( ومسااااتوى الداللااااة 6.75( أن قيمااااة )ت( لألساااالوب المتساااالط بلغاااات )8يظهاااار جاااادول )

(، ويتضح من الجدول أن متوسط درجات الذكور أعلى من متوسط درجات اإلنااث. أماا 0.000)

 ( ويتضاااح مااان0.001( ومساااتوى الداللااة )-4.12بالنساابة لألسااالوب الحاااازم بلغاات قيماااة )ت( )

الجاادول أن متوسااط درجااات اإلناااث أعلااى ماان متوسااط درجااات الااذكور. أمااا بالنساابة لألساالوب 

(، ويتضاح مان الجادول أن متوساط 0.000( ومساتوى الداللاة )5.98المتساهل بلغت قيماة )ت( )

 درجات الذكور أعلى من متوسط درجات اإلناث.

المجتمعاات  أن اإلنااث فاي يعود األسلوب الحازم للوالدين مع اإلناث إلاى عادة أساباب، منهاا

رغبااتهن، وال يسامح لهان المطالباة  العربية نتيجة للعادات واألعراف ال يسامح لهان باالتعبير عان

باألمور التي تتاح للذكور كاالخروج مان المنازل متاى ماا شااءت، أو زياارة الصاديقات والخاروج 

مساموح باه إال مان خاالل الصديقات أحيانااً يكاون أماراً غيار  معهن في أوقات متأخرة، بل اختيار

 .من الصادامات وخالً  التعامل معهن في المنزل يكون أسهل نز بالتالي فإعالقات األسرة. و األم أو

الاذكور الاذين يرتكباون  أن اإلنااث أكثار طاعاة وانضاباطاً مان وقد ترجع هاذه الفاروق أيضااً إلاى

إلاى أن اإلنااث ينضاجن  مخالفات ويتسببون في مشكالت سلوكية أكثر من أخواتهم. كما قاد يرجاع
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 مان الاذكور مماا ياؤدي باآلبااء واألمهاات إلاى معااملتهن بأسالوب أكثار جسمياً )بيولوجياً( أسارع

  .نضجا بهدف إعدادهن للحياة الزوجية

أظهاارت النتااائج وجااود فااروق بااين الااذكور واإلناااث فااي أساالوب المعاملااة المتساااهل لصااالح 

ك الوالادين ألثار أسالوب المعاملاة المتبعاة فاي التعامال الذكور، ويمكن تفسير ذلك أيضاً بعادم إدرا

مااع األبناااء علااى شخصااياتهم وأساااليب تكاايفهم، باإلضااافة إلااى قلااة الخباارة لاادى اآلباااء واألمهااات 

باإلضاافة إلاى تاوافر بأساليب التربية الحديثة وطارق التعامال ماع األبنااء وتنشائتهم تنشائة ساليمة. 

ع األبنااء مماا ياؤدي إلاى عادم احتارام االبان الاذكر للوالادين دور األسرة الهش والتساهل الشديد م

لعدم تقديرهما للمسؤولية وإلى أن الوالدين يلومون األبناء عنادما تحادث مشاكلة بسابب أن األسارة 

 ال تقدم لهم النصح والتوجيه الصحيحين في الحياة.

ء والخالفاات وقد يكون تضارب سياسة الوالادين فاي التربياة وضارب النماوذج السايئ لألبناا

األسرية التي تنشأ عن الفشل في أداء الدور باإلضافة إلى غياب الوالدين عن المنزل لفترة طويلاة 

يومياً سيؤدي إلى الحرمان العاطفي لألبناء والفشل فاي تكاوين القايم االجتماعياة لاديهم وشاعورهم 

غييااارات الثقافيااااة بالضاااياع، باإلضااااافة إلاااى التغيياااار فاااي األدوار االجتماعيااااة الناتجاااة عاااان الت

وربما لعدم اهتمام الوالدين بحاجاتهم ورغباتهم وعدم فتح باب النقاش وإبداء الارأي واالجتماعية. 

أمامهم، باإلضافة إلاى عادم تزويادهم بالقادر المناساب مان المشااعر اإليجابياة. وقاد يكاون معاملاة 

 تهم عن أنفسهم سبباً في ذلك.الوالدين لهم معاملة النضوج الفسيولوجي بالقدر الذي ال يعطيهم فكر

 التوصيات

 استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحثان بالتوصيات اآلتية:

على الوالدين االهتمام برغبات وميول األبنااء األكاديمياة أو المهنياة، واألخاذ بعاين االعتباار  .1

 إشباع طموحاتهم وأحالمهم.

توجياه الصاحيح لعملياة اختياار المساار بنااًء علاى أساس توعية المجتمع المحلاي بضارورة ال .2

 صحيحة.

االختيااار السااليم وفااق قاادراتهم وميااولهم ماان خااالل الحصااص  توعيااة الطلبااة علااى ضاارورة .3

 اإلرشادية والتوجيهية.

اعطاء دورات تثقيفية وتوعوية لألسرة حول التوجهات واإلرشاادات الساليمة لعملياة اختياار  .4

 المسار األكاديمي المناسب.

 تزويد الطلبة بالمسارات التي يحتاجها المجتمع وسوق العمل.  .5

إجراء دراسات حول اختيار المسار األكااديمي لادى فئاات عمرياة مختلفاة ومراحال تعليمياة  .6

 جديدة.



." ـمساهمة أساليب التنشئة الوالدية والهالة االجتماعية بـــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1356 . . . . . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 8)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 قائمة المراجع

 المراجع العربية

دار الشروق للنشر . التوجيه التربوي والمهني(. 2012) .اءيموالهواري، ل .أبو أسعد، احمد -

  .عمان والتوزيع.

بواعث اختيار التخصصات العلمية: دراسة تطبيقية على طالب (. 2015) .إدريس، فايزة -
. رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم –الكلية األردنية السودانية للعلوم والتكنولوجيا 

 جامعة أم درمان اإلسالمية، أم درمان، السودان.

. المؤسسة إلى العمل تدريب وتوظيف الشبابمن التعليم (. 2008) .األنصاري، عيسى -

 .بيروت العربية للدراسات والنشر.

(. األساليب الوالدية وأساليب الهوية والتكيف 2013) .وغيث، سعاد .البدارين، غالب -

المجلة األردنية األكاديمي كمتنبئات بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طلبة الجامعة الهاشمية. 
 .87-65(، 1) 9، في العلوم التربوية

 . دار جليس الزمان.دليل حصص اإلرشاد والتوجيه الجمعي(. 2010) .البلبيسي، محمد -

 .عمان

أساليب التنشئة األسرية ودورها في توجيه األبن المراهق نحو (. 2015) .بوقرينات، سارة -
 . رسالةالدراسة، دراسة ميدانية لعينة من تالميذ متوسطة الشهيد بن قلية محمد بتقرت

 ورقلة، الجزائر. –ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح 

(. التوافق مع المجتمع الجامعي 2006) .والحمداني، سيف الدين .الجبوري، عبدالمحسن -

مجلة وعالقته باالتجاه نحو التخصص الدراسي وبعض المتغيرات لدى طلبة جامعة المرج. 
 .77-63(، 1) 7العلوم التربوية والنفسية، 

(. عالقة أساليب المعاملة الوالدية 2014) .والجوارنة، احمد .ات، عبدالكريمجراد -

 12مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، باألعراض االكتئابية وسمة القلق. 
(4 ،)175-193. 

(. أثر الجنس على اختيار التخصصات األكاديمية في الجامعات 2007) .الحمداني، خالد -

 .42-17(، 1) 2جلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية، مالعراقية. 

اإلمارات  . دار الكتاب الجامعي.اإلرشاد النفسي في المدرسة(. 2003) .الخطيب، صالح -

 .العربية المتحدة
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 .. مكتبة ألنجلو المصريةسيكولوجية التوجيه المهني ونظرياته(. 2011) .الداهري، صالح -

 .القاهرة

راء المعلمين الطالب في مدى تلبية مساقات التربية المهنية (. آ1995) .رواقة، غازي -

(، 3) 10أبحاث اليرموك، ببرامج التأهيل التربوي لحاجاتهم في المرحلة األساسية األولى. 

549-571. 

 .الكويت . مكتبة الفالح.اإلرشاد المهني (.2011) .وأبو أسعد، أحمد .السفاسفة، محمد -

فق الميول المهنية المقاسة لطلبة المرحلة الجامعية مع (. مدى توا1993) .الشرعة، حسين -

 .275-243(، 3) 9أبحاث اليرموك، تخصصاتهم األكاديمية. 

قدرة بعض المغيرات النفسية االجتماعية على التنبؤ بالميل (. 2008) .الشريفين، احمد -
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك .للعنف لدى طلبة الجامعات األردنية

 المملكة األردنية الهاشمية.

واقع التوجيه واإلرشاد المهني بالمدارس اإلعدادية والثانوية في (. 2001) .الصراف، قاسم -
 وزارة التربية والتعليم، البحرين. .مركز البحوث التربوية والتطوير دولة البحرين.

 .البحرين

مجلة لى المجتمع. (. التخصص في ضوء السنة النبوية وأثره ع2014) .الصفدي، نعيم -
 .125-95(، 2) 22الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، 

. مكتبة دار الكتاب الكفايات المهنية في التوجيه واإلرشاد المهني .(2010) .الصقري، خالد -

 .مسقط اإلسالمي.

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو  (.2012) .والصيفي، رفيق .الصليبي، أسامة -
. المؤتمر العلمي األول لكلية التربية: ي وعالقتها ببعض المتغيراتالتخصص العلم

 الخيارات التخصصية لطلبة المرحلة الثانوية الواقع والمأمول، جامعة األمة، غزة.

 .القاهرة ،. دار قباءعلم نفس النمو(. 2001) .وقناوي، هدى .عبدالمعطي، حسن -

 الثقافة دار . مكتبةونظرياته المهني هالتوجي(. 1999) .سعيد والعزة، .جودت الهادي، عبد -

 .عمان .والتوزيع للنشر

التوجيه المدرسي: مفاهيمه ونظرياته، (. 2004) .وسعيد، عبدالعزيز .عطيوي، جودت -
 .عمان . دار الثقافة للنشر والتوزيع.وأساليبه الفنية، وتطبيقاته العملية
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ألهواء والعادات والقيم التخصص الدراسي للطالب تتنازعه ا(. 2012) .ريننسعليوي،  -
 من الموقع االلكتروني التالي: 24/04/2019. تم الرجوع إليه بتاريخ االجتماعية

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/71d3087c-611f-4eb3-9ec7-

8f6b0ddaae2f 

(. فعالية برنامج إرشادي مهني يستند إلى 2017) .والشرعة، حسين .العنزي، عياش -

االتجاه النظري التطوري لرفع مستوى الوعي المهني لدى طالب الكليات التقنية بالمملكة 

 .23-1(، 2) 29مجلة العلوم التربوية، العربية السعودية. 

. الدار الجامعية للطباعة والنشر اإلنتاجعلم النفس و (.1997) .العيسوي، عبدالرحمن -

 .اإلسكندرية والتوزيع.

(. قلق اختيار التخصص وعالقته بالوعي بالمستقبل 2012) .والعكيلي، جبار .غولي، حسن -

 . 310-293(، 2) 15مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، لدى طالب السادس اإلعدادي. 

من المسار الدراسي )إنساني/علمي( والنوع  (. التفاعل بين كل2016) .المبدل، عبدالمحسن -

)ذكور/إناث( والتحصيل األكاديمي )متفوق/غير متفوق( في الميول المهنية لدى طلبة السنة 

 .565-527(، 1) 167مجلة التربية، التحضيرية بجامعة الملك سعود. 

 الرضا عن التخصص الدراسي وعالقته بمستوى (.2014) .وميسة، فضيلة .ميسة، فاطمة -
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الوادي، الجزائر.الطموح لدى الطالب الجامعي

 .اإلمارات الكتاب الجامعي.. علم نفس النمو الطفولة والمراهقة(. 2005) .الهنداوي، علي -

. تم الرجوع إليه بتاريخ نظام التعليم في األردن(. 2019وزارة التربية والتعليم ) -

االلكتروني التالي:  من الموقع 24/04/2019

http://www.moe.gov.jo/ar/node/15782 
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