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 -:البحث  خصلم

، السيما بعد إنهاء  من الطلبة في اختيار نوع الدراسة أو المهنة التي تناسبهم كثيراليعاني 

ن قرار اختيار مهنة أوال شك ،  الدراسية مجاالتال إذ تتعدد فرص العمل أإلعداديةة مرحلال

فالفرد يقضي جزءاً مهماً من حياته  ، المستقبل هو من أهم القرارات التي يتخذها الفرد في حياته

في اختيار بوصلة تحديد الطريق  اإلعداديةفيفقد معظم طلبة المرحلة  في العمل الذي اختاره

التعرف على النصف الدماغي السائد قد يسهل عليهم إذ أن التخصص المناسب ،  أوالمهنة 

 اذ في مجال عملهم إبداعاالمهن التي تناسب قدراتهم وميولهم حتى يحققوا  أفضلالتعرف على 

خر، يعني هدرا لنصف قدرات آلان التركيز على مهارات احد نصفي الدماغ وإهمال النصف ا

هذه مشكلة البد من التصدي لها والسيما نحن نعيش في خضم الثورة المعلوماتية ،  تعدالمتعلم و

،  ريعة ومشكالت متجددة تتطلب استغالال ألقصى طاقات المتعلمينوما تفرزه من تغيرات س

 .جل مواكبة تلك التغيرات السريعة وحل تلك المشكالتأوتنمية عقولهم المبدعة واستثمارها من 

 -: مايأتي ستهدف البحث الحالي التعرف علىاوعليه 

 التفضيالت المهنية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية . .3

 الدماغية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .مركز السيطرة  .2

 . لدى طلبة المرحلة االعدادية العالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية .1

        الجنس لمتغير اً هنية ومركز السيطرة الدماغية تبعالفرق في العالقة بين التفضيالت الم. 3

 . إناث(  - )ذكور

            لمتغير  اً هنية ومركز السيطرة الدماغية تبعالتفضيالت المالفرق في العالقة بين  .5

 . (األدبي  - )العلمي  الدراسيالتخصص 

                                                                                    -فرضيات البحث:

 -ستقوم الباحثة باختبار الفرضيات الصفرية مقابل الفرضيات البديلة اآلتية:   

 -الفرضيات المتعلقة بالهدف الثالث :

( بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة 1٫15توجد عالقة دالة احصائياً عند مستوى ) -3

 : لمتغيريالدماغية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا 



 إناث ( . –الجنس )ذكور  –أ 

 أدبي ( . –التخصص )علمي  –ب 

( بين التفضيالت المهنية ومركز 1٫15توجد عالقة دالة احصائياً عند مستوى ) -2

 : يلمتغير( لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا  Aالسيطرة الدماغية قسم )

 إناث (. –الجنس  )ذكور  -أ 

 أدبي ( . –التخصص )علمي  –ب 

( بين التفضيالت المهنية ومركز 1٫15عالقة دالة احصائياً عند مستوى )توجد  -1

 :  يلمتغير( لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا  Bالسيطرة الدماغية قسم )

 إناث ( . –الجنس )ذكور  –أ 

 أدبي ( . –التخصص )علمي  –ب 

ومركز ( بين التفضيالت المهنية 1٫15توجد عالقة دالة احصائياً عند مستوى ) -3

 : يلمتغير( لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا  Cالسيطرة الدماغية قسم )

 إناث ( . –الجنس )ذكور  –أ 

 أدبي (. –التخصص  )علمي  –ب 

( بين التفضيالت المهنية ومركز 1٫15توجد عالقة دالة احصائياً عند مستوى ) -5

 : يلمتغيرلدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا  ( Dالسيطرة الدماغية قسم ) 

 إناث ( . –الجنس )ذكور  –أ 

 أدبي ( . –التخصص  )علمي  –ب 

 -الفرضيات المتعلقة بالهدف الرابع :

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى ) -3

 ومركز السيطرة الدماغية تبعا لمتغير الجنس :

 ذكور. –أ 

 إناث . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى ) -2

 ( تبعا لمتغير الجنس :  Aومركز السيطرة الدماغية قسم )

 ذكور. –أ 

 إناث . –ب 



المهنية  ( في العالقة بين التفضيالت1٫15يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى ) -1

 ( تبعا لمتغير الجنس :  Bومركز السيطرة الدماغية قسم )

 ذكور. –أ 

 إناث . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى ) -3

 ( تبعا لمتغير الجنس :  Cومركز السيطرة الدماغية قسم )

 ذكور. –أ 

 إناث . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى ) -5

 ( تبعا لمتغير الجنس :  Dومركز السيطرة الدماغية قسم )

 ذكور. –أ 

 إناث . –ب 

 -الفرضيات المتعلقة بالهدف الخامس : 

ة ( في العالقة بين التفضيالت المهني1٫15يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -3

 ومركز السيطرة الدماغية تبعا لمتغير التخصص الدراسي :

 علمي . –أ 

 أدبي . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -2

 تبعا لمتغير التخصص الدراسي : A)ومركز السيطرة الدماغية قسم )

 علمي . –أ 

 أدبي . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15عند مستوى ) يوجد فرق دال إحصائياً  -1

 ( تبعا لمتغير التخصص الدراسي : Bومركز السيطرة الدماغية قسم )

 علمي . –أ 

 أدبي . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -3

 خصص الدراسي :( تبعا لمتغير التCومركز السيطرة الدماغية قسم )

 علمي . –أ 



 أدبي . –ب 

( في العالقة بين التفضيالت المهنية 1٫15يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ) -5

 (  تبعا لمتغير التخصص الدراسي :Dومركز السيطرة الدماغية قسم )

 علمي . –أ 

 أدبي . –ب 

 ، الثانيةالرصافة و ، الرصافة األولى ) ةطلبة المرحلة اإلعدادية في تربيبالبحث تحدد 

( من الذكور واإلناث الكرخ الثالثةو الكرخ الثانية ،و ، الكرخ االولىو ،الرصافة الثالثة و

 . (2132-2133األدبي( للعام الدراسي ) - وللتخصص )العلمي

   وتحقيقا ألهداف البحث قامت الباحثة بتبني مقياس التفضيل المهني الذي أعده "هوالند" 

     وتحققت ( فقرة33( بيئات مهنية كل بيئة مكونة من )6( فقرة موزعة على )43)والمكون من 

 .من صدقه وثباته

،  ( فقرة321والمكون من ) تبني مقياس مركز السيطرة الدماغية المعد من "هرمان"وتم أيضا 

ا على عينة  تم اختياره األداتينتطبيق قامت ب، ثم  وثباتهالمقياس وتحققت الباحثة من صدق 

 .ب وطالبة( طال311بلغت )بطريقة عشوائية عنقودية 

 تم التوصل إلى النتائج اآلتية :وقد 

 . هي البيئة السائدة  لدى طلبة المرحلة اإلعدادية العقليةالبيئة  إن -3

والنصف السائد  A القسمالسيطرة الدماغية السائد لدى طلبة المرحلة اإلعدادية هو  مركز إن -2

 . من الدماغ األيسرلديهم هو النصف 

 -: كاآلتيأما نتائج الهدف الثالث كانت  -1

تبعا لمتغير الجنس  Aال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  -أ

 . ذكور فيما عدا البيئة التقليدية 

فيما  Aغية القسم أما بالنسبة لإلناث ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدما

 .  عدا البيئة العقلية

ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة  أما بالنسبة لمتغير التخصص العلمي

 .  فيما عدا البيئة الواقعية Aالدماغية قسم 



تبعا للتخصص األدبي    Aية ومركز السيطرة الدماغية القسموانه هناك عالقة بين التفضيالت المهن

 . فيما عدا البيئة التقليدية ، البيئة الفنية

تبعا لمتغير الجنس  Bال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  -ب 

 . لذكور فيما عدا  البيئة الواقعية ، البيئة التقليدية ا

تبعا لمتغير الجنس   Bالمهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم وانه هناك عالقة بين التفضيالت

 . فيما عدا البيئة االجتماعية ، البيئة التقليدية  لإلناث

تبعا لمتغير التخصص   Bية ومركز السيطرة الدماغية القسمال توجد عالقة بين التفضيالت المهن

 . فيما عدا البيئة الفنية العلمي

تبعا لمتغير التخصص B  المهنية ومركز السيطرة الدماغية تفضيالتوانه هناك عالقة مابين ال

 . األدبي 

 تبعا لمتغير الجنس Cال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  -ج

 .  البيئة المغامرة ، البيئة الفنية فيما عدا الذكور

 Cأما بالنسبة لإلناث فقد تبين انه ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية 

 . ، فيما عدا البيئة الواقعية ،البيئة االجتماعية ، البيئة الفنية 

تبعا لمتغير  C ية ومركز السيطرة الدماغية القسموانه هناك عالقة بين التفضيالت المهن

 . فيما عدا البيئة الواقعيةالتخصص العلمي  ، 

األدبي ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية  التخصصأما طلبة 

 . ، فيما عدا البيئة الواقعية ، البيئة الفنية Cالقسم 

تبعا لمتغير الجنس  Dال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  -د

 . ذكور

تبعا لمتغير  Dوانه ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم 

   . ة االجتماعية ، البيئة التقليديةالجنس اإلناث  ، فيما عدا  البيئة العقلية ، البيئ

 

العلمي   تبعا للتخصص Dوانه ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية 

 . ، فيما عدا البيئة العقلية ، البيئة االجتماعية 



تبعا للتخصص  Dوانه ال توجد عالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم 

 . ، فيما عدا  البيئة التقليدية  األدبي

 

 -أما نتائج الهدف الرابع كانت كاآلتي : -3

وفقا  Aالمهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  وجد فروق في العالقة بين التفضيالتال ت -أ

 . اإلناثلصالح إناث   فيما عدا البيئة العقلية  -لمتغير الجنس ذكور

وفقا  Bال توجد فروق في العالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  -ب

 . إناث  –لمتغير الجنس ذكور 

وفقا  Cلتفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم فروق في العالقة بين اال توجد  -ج 

 .إناث  –لمتغير الجنس  ذكور 

وفقا  Dفروق في العالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم  ال توجد-د

 إناث  . –ذكور لمتغير الجنس 

 -أما نتائج الهدف الخامس كانت كاآلتي : – 5

وفقا لمتغير  Aالعالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية فروقا في ال توجد  –أ 

 . أدبي  –التخصص الدراسي علمي 

وفقا  Bفروق في العالقة بين التفضيالت المهنية ومركز السيطرة الدماغية القسم   ال توجد -ب

 .لصالح التخصص األدبي  أدبي  فيما عدا البيئة التقليدية –لمتغير الفرع الدراسي  علمي 

فروقدددا فدددي العالقدددة بدددين التفضددديالت المهنيدددة ومركدددز السددديطرة الدماغيدددة القسدددم ال توجدددد  -ج

C . 

فددددددددروق فددددددددي العالقددددددددة بددددددددين التفضدددددددديالت المهنيددددددددة ومركددددددددز السدددددددديطرة ال توجددددددددد  -د

 . Dالدماغية 

وفييييييييي ضييييييييوء هييييييييذد النتييييييييائج قييييييييدمت الباحثيييييييية عييييييييددا ميييييييين التوصيييييييييات 

 .والمقترحات

 



 

  



 

  



 

 


