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Lamiyaa Alaqi

دور اإلرشاد النفسي يف تعزيز التوجه حنو الوظائف اخلضراء املستقبلية لدى طالبات املرحلة
الثانوية بإدارة تعليم جازان
The role of psychological counseling in promoting orientation towards the future
green jobs among secondary school students at Jazan Education Directorate

ملياء علي علي عالقي

إدارة تعليم منطقة جازان-المملكة العربية السعوديةmeeemee070@hotmail.com ،

ملخص البحث :Abstract

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على دور اإلرشاد النفسي في تعزيز التوجه نحو الوظائف الخضراء
المستقبلية لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان ،وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي،
وتكونت عينة البحث من ( ) 171طالبة من طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان ،واشتملت أدوات
الدراسة على استمارتي استبيان (إرشاد نفسي ،والوظائف الخضراء المستقبلية) ،وقد استخدمت الباحثة
االستبيان اإللكتروني نظرا للظروف االحترازية التي تمر بها البالد حالياً ،وقد توصلت نتائج الدراسة إلى
ارتفاع مستوى (اإلرشاد النفسي ،التوجه نحو الوظائف الخضراء) لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم
جازان من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية معنوية ذات
داللة إحصائية بين متغير مستوى اإلرشاد النفسي ومتغير مستوى التوجه نحو الوظائف الخضراء المستقبلية
عند معنوية  0.01مما يبين صحة الفرض األول للدراسة ،وكانت هذه العالقة طردية ويتبين أن هناك دور
لإلرشاد النفس ي في تعزيز التوجه نحو الوظائف الخضراء المستقبلية لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة
تعليم جازان حيث اتضح أنه كلما ازداد مستوى اإلرشاد النفسي ازداد مستوى التوجه نحو الوظائف الخضراء
المستقبلية لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان ،كما تبين عدم وجود فروق في مستوى (اإلرشاد
النفسي ،التوجه نحو الوظائف الخضراء المستقبلية) لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان التي
تعزى للمتغيرات الشخصية (العمر ،السنة الدراسية) عند مستوى معنوية  ،0.05وقد أوصت الدراسة الحالية
إلى عقد دورات تدريبية ضمن برامج اإلعداد لتطوير وتنمية قدرات الطالب ،وتطوير مهاراتهم المعرفية
والعامة والتخصصية والذهنية ،وتنمية النظرة المستقبلية لدى الطالب بالشكل الذي يعزز من زيادة معدالت
التوظيف األخضر وإمكانيات نجاح خطط التخضير ،وتعزيز الوعي البيئي والسلوك المستدام بإضافة ما يلزم
من تغيي ر في المناهج التعليمية والتدريبية وفق متطلبات التحول الجديد والتشكيل المستقبلي للوظائف والمهن
الخضراء.
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مقدمة Introduction

تعتبر المرحلة الثانوية من أهم مراحلل التعلليم التلي يملر بهلا الطالل
ألنللله يعللليا خاللهلللا فتلللرة المراهقلللة ،والتلللي تعتبلللر مرحللللة حرجلللة
يواجههلا خللالل مسللار حياتلله ،كونهلا تتميللز بعللدم االسللتقرار النفسللي،
ويحتللاف فيهللا إلللى اإلرشللاد النفسللي والتوجيلله النفسللي واالجتمللاعي
والمهني ،وهذا لما تمليه هذه المرحلة من تبادالت ،وتحوالت عقليلة،
ونفسية وانفعالية ،واجتماعيلة للمراهلق بحيلث ال يمكلن فهلم حاجاتله،
والمالحظ عليهم أيضا ً في هذه المرحلة ترددهم ،وعلدم قلدرتهم عللى
اتخاذ القرار المناس الختيار الفرع الدراسي المناسل لهلم( .شللبي،
)2018
ويتوقف نجاح الفلرد عللى ملدى تقبلله لكلل هلذه التغيلرات ،مملا ي كلد
على ضرورة وجود خدمات إرشادية نفسية تعمل على إشباع حاجاته
األساسللية ،ومللن بينهللا التوجلله إلللى الوظيفللة التللي تناسللبه( .مصللباح؛
مقدم)2011 ،
ويهتم اإلرشاد النفسي األخضر بالتنمية المسلتدامة واللوعي بالقضلايا
البيئيللة ،وكللذلم المس ل ولية عللن النظللام البيئللي ،ويتعامللل كللذلم مللع
اختيللار العمللل والوظللائف الخضللراء التللي تقلللل مللن الضللرر البيئللي
وتزيد الوعي بأهميلة المهلن الخضلراء ،ويشلجع األفلراد عللى النظلر
في اآلثار البيئية في اختيلاراتهم المهنيلة وتحقيلق التلوازن بلين العملل
والجوان األخلرى ملن حيلاتهم ،وبالتلالي الحفلاظ عللى أسللوب حيلاة
يعللللزز الصلللللحة واألملللللن االقتصلللللادي والعدالللللة االجتماعيلللللة.
)(Guichard, 2013; Plant, 2013
وفلي ظللل التغيللرات االقتصللادية والتكنولوجيللة المتسللارعة والمعقللدة التللي
صاحبت القرن الحادي والعشرون وما نلتج عنهلا ملن مخلاطر وتهديلدات
بيئيللة ،كانللت هنللاك حاجللة ملحللة إلللى اسللتحدا أسللالي جديللدة للتنميللة

تسلللتهدف االسلللتدامة البيئيلللة ،والتحلللول إللللى ملللا يعلللرف بللل االقتصلللاد
األخضللر  ،ويتجلله العللالم اليللوم للعمللل علللى نشللر وخلللق مللا يعللرف ب ل
الوظائف الخضلراء التلي تسلهم فلي تقلليال معلدالت البطاللة وتقلليال
معدالت الفقلر ،فضلالً علن تحقيلق االسلتدامة البيئيلة بملا يتوافلق وأهلداف
األلفية( .عبد الغفار وآخرون.)2018 ،
وأشللارت دراسللة ) (Rademaekers, et al., 2015أن الوظللائف
الخضراء تعد عامل م ثر في التحول إلى اقتصاد (أخضر) منخفض
الكربون ،حيث يساهم هذا االقتصلاد فلي توليلد فلر عملل متعلددة،
هذا ويعتبر مفهوم الوظائف الخضراء كغيره من المفاهيم الخضراء؛
ال يوجللد للله تعريللف شللامل موحللد ،حيللث ال يوجللد اتفللاق علللى كيفيللة
اختالفهللا عللن الوظللائف التقليديللة ،األمللر الللذي يجعللل تحديللد مجاله لا
عمليللة صللعبة ،خاصللة عنللد المقارنللة بللين الدراسللات المتعلقللة بإيجللاد
الوظلللائف الخضلللراء ،يلللر أن الجميلللع يتفقلللون عللللى أن الوظلللائف
الخضللراء تنشللأ مباشللرة مللن خللالل الممارسللات التللي تحمللي البيئللة.
)(Borel-saladin & Turok, 2013
ولقد حددت منظمة العمل الدولية بالتعاون ملع برنلامج األملم المتحلدة
للبيئة ) (UNEPالوظائف الخضراء بأنها وظلائف ملن شلأنها الحلد
من اآلثار البيئية السللبية للم سسلات والقطاعلات االقتصلادية ،والتلي
تقود في نهاية المطاف إلى االستدامة ).(ILO, 2013
كما تعتبلر الوظلائف الخضلراء بلديل ملن بلين مجموعلة البلدائل التلي
تقلل من األثر البيئي للمشاريع والقطاعات االقتصادية وتحلل مشلاكل
البطالللة فللي الوقللت ذاتلله ،مللن خللالل خضللرنة القطاعللات االقتصللادية
والمهن المرتبطة بها بحيث تكون قطاعلات ومهلن صلديقة للبيئلة ،إن
التحول األخضر قد يعني التخلي عن الوظائف التقليدية ،ولكنه أيضلا ً
يعني تخضير الوظائف الموجودة وتحويرهلا إللى وظلائف خضلراء،
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إضللافة إلللى أن االسللتثمارات الجديللدة سللوف يترت ل عليهللا وظ لائف .1
خضراء إضافية ). (ILO, 2013

مشكلة البحث :Statement of the problem

.2

التعرف على دور اإلرشاد النفسي فلي تعزيلز التوجله نحلو الوظلائف
الخضللراء المسللتقبلية لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم
جازان.
المسللاهمة فللي إلقللاء الضللوء علللى أهميللة اإلرشللاد النفسللي فللي عمليللة
التوجيه المهني ،ومساعدة الطالبات على اتخاذ القرار المناس .
االعتماد على نملوذف الوظلائف الخضلراء المسلتقبلية إلدارة الملوارد
البشرية في تحقيق التنمية المستدامة .
ضلللرورة تطبيلللق الوظلللائف الخضلللراء المسلللتقبلية إلدارة الملللوارد
البشرية في الم سسات التربوية.

يعد التردد في اتخاذ القرار المناس للطلبة بالمرحلة الثانوية سواء كان
اختيار الفرع الدراسي أو التخصال الجامعي الذي يترت عليه اختيار .3
المهنة المستقبلية المناسبة ،من أبرز المشكالت التي تواجه الطلبة في
هذه المرحلة في جميع المجتمعات لما يصاحبها من حيرة وتردد وعدم .4
وضوح الرؤية والغموض (شلبي ،)2018 ،وقد لوحظ أن معظم
الطالبات بالمرحلة الثانوية في حيرة من أمرهن فيما يتعلق بالمهنة الجيدة
مصطلحات البحث :Terminology
بالنسبة لهن ،وبالنظر إلى مشكلة البطالة التي تتسب في االرتباك لدى
 -1ثعمشيد ث نف م : Psychological Counseling
بعض الطالبات فيما يتعلق بالمهنة التي ير بن في اختيارها( Samuel
كما عرفته الجمعية األمريكية لعلم النفس الحديث :هو مساعدة مهنيلة
 ،)Asare Amoah et al., 2015خاصةً في ظل التحول إلى ما
لمعالجللة المشللكالت الشخصللية ،بمللا فللي ذلللم المشللكالت العاطفيللة،
يعرف ب االقتصاد األخضر  ،الذى يتجه العالم اليوم نحوه من
والسللللوكية ،والمهنيلللة ،والزواجيلللة ،والتعليميلللة ،وإعلللادة التأهيلللل،
خالل نشر وخلق ما يسمى الوظائف الخضراء  ،والتي تعد أحد
ومشللكالت الحيللاة المختلفللة ،ويسللتخدم المرشللد تقنيللات مختلفللة مثللل:
نواتج االقتصاد األخضر (عشي؛ متلف.)2011 ،
االسللللللتماع الفعللللللال ،والتوجيلللللله ،والنصللللللح ،والتوضلللللليح ،وإدارة
ومللن هللذا المنطلللق ،وإدراك لا ً بأهميللة اإلرشللاد النفسللي فللي التوجيلله
االختبارات ).(APA, 2015, 259
واإلعللداد العلمللي والنفسللي واالجتمللاعي والمهنللي السللليم لمواجهلللة
وتعرف ث بيحثب ثعمشيد ث نف م إلرثئيي ً أنه :نشاط للعملل ملع األفلراد
تحديات العصر ،ومسلايرة التغيلرات والتطلورات المهنيلة والعالميلة،
العللاديين نسللبيا ً الللذين يعللانون مللن مشللاكل التنميللة أو التكيللف لتحقيللق
ونظرا ً الستحدا وظائف مستقبلية جديدة والتي تضمن االنتقال نحو
التوافق لديهم ،وإكسابهم مهارات جديلدة تسلاعد عللى تحقيلق مطالل
اقتصللاد أكثللر اخضللرارا ً فللي المملكللة العربيللة السللعودية والتصللدي
النملو والتوافلق مللع الحيلاة كالقللدرة عللى اتخلاذ القللرار فلي المجللاالت
لمشكالتها البيئية ،وجدت الباحثة حاجة ملحة إلى معرفة اللدور اللذي
المختلفة (الدراسية ،المهنية).
يلعبلله اإلرشللاد النفسللي فللي تعزيللز التوجلله نحللو الوظللائف الخضللراء
المستقبلية لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان.
 - 2ث تعزيز :Promotion
هو عملية تربوية تزيد من قدرات األفلراد عللى التعاملل ملع العوائلق
وتتبلو م كلووالب ث بلو ث لووي م كوول اوواب ثعلي ووب الو ث ت ووي
المتعلقة بالمشلكالت وتنملي دورهلم القيلادي وتزيلد ملن قلدرتهم عللى
ث تي يب:
اتخاذ القرارات المجتمعية والحياتية (عرفان.)2001 ،
 .1هللل توجللد عالقللة بللين اإلرشللاد النفسللي وتعزيللز التوجلله نحللو
وتعرف ث بيحثب ث تعزيز إلرثئيوي أنوه :عمليلة دعلم طالبلات المرحللة
الوظللائف الخضللراء المسللتقبلية لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة
الثانوية بالمعلومات والمهارات والقدرات التي تجعلهن قادرات عللى
بإدارة تعليم جازان؟
إدارة مهاراتهن وذاتهن وصوالً إلى تحقيق أهدافهن التلي تلم وضلعها
 .2ما مستوى اإلرشاد النفسي لدى طالبات المرحلة الثانويلة بلإدارة
مسبقا ً ومساعدتهن على التخطيط للوظائف الخضراء المستقبلية.
تعليم جازان؟
 -3ث ظيئف ث خضرثء: Green Jobs
 .3مللا مسللتوى التوج له نحللو الوظللائف الخضللراء المسللتقبلية لللدى
كما تبنته منظمة العمل الدولية في دليل الملوارد للوظلائف الخضلراء :
طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان؟
هللي وظللائف الئقللة تقللوم بتقليللل التللأثير البيئللي السلللبي الللذي ي ل دي فللي
 .4هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين طالبللات المرحلللة
الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان فللي مسللتوى اإلرشللاد النفسللي تبعلا ً
النهاية إلى م سسات واقتصاديات مستدامة بيئيًا واقتصلاديًا واجتماعيًلا .
)(ILO, 2021a
لمتغيرات الدراسة (العمر ،السنة الدراسية)؟
وتعوورف ث بيحثووب ث ظوويئف ث خضوورثء إلرثئي ويً :بأنهللا تلللم الوظللائف
 .5هللل توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين طالبللات المرحلللة
المرتبطللة بأهللداف وسياسللات حمايللة البيئللة والمنللات للحللد مللن التلللو أو
الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان نحللو تعزيللز الوظللائف الخضللراء
ً
الهللدر ،فضلال عللن فللر العمللل فللي الصللناعات والقطاعللات التللي تنللتج
المستقبلية تبعا ً لمتغيرات الدراسة (العمر ،السنة الدراسية) ؟
سلعا ً وخدمات مفيدة بيئياً.

أهداف البحث :Research Objectives
.1
.2
.3
.4
.5

التعرف على العالقة االرتباطية بين اإلرشاد النفسي فلي تعزيلز
التوجه نحو الوظائف الخضراء المستقبلية لدى طالبات المرحلة
الثانوية بإدارة تعليم جازان.
تحديللد مسللتوى اإلرشللاد النفسللي لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة
بإدارة تعليم جازان.
تحديد مستوى التوجه نحلو الوظلائف الخضلراء المسلتقبلية للدى
طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان.
التعرف على الفروق في مستوى اإلرشلاد النفسلي للدى طالبلات
المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان التللي تعللزى للمتغيللرات
الشخصية (العمر ،السنة الدراسية).
التعرف على الفروق بين طالبات المرحلة الثانويلة بلإدارة تعلليم
جازان نحلو تعزيلز الوظلائف الخضلراء المسلتقبلية التلي تعلزى
للمتغيرات الشخصية (العمر ،السنة الدراسية).

أهمية البحث :Research Significance

فروض البحث :Research Hypotheses
 .1توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصلائية بلين اإلرشلاد النفسلي
و تعزيلللز التوجللله نحلللو الوظلللائف الخضلللراء المسلللتقبلية للللدى
طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان.
 .2توجلد فلروق ذات دالللة إحصللائية فلي مسلتوى اإلرشلاد النفسللي
للللدى طالبلللات المرحللللة الثانويلللة بلللإدارة تعلللليم جلللازان تعلللزى
للمتغيرات الشخصية (العمر ،السنة الدراسية).
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوجه نحو تعزيز
الوظللائف الخضللراء المسللتقبلية لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة
بإدارة تعليم جازان تعزى للمتغيلرات الشخصلية (العملر ،السلنة
الدراسية).

إجراءات البحث:
أ) منهج البحث :Methodology
اتبع البحث الملنهج الوصلفي التحليللي Analytical Description
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Methodologyالذى يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقلع،
ويهللتم بوصللفها وصللفا ً دقيق لاً ،ويعبللر عنهللا تعبيللرا ً كيفي لا ً أو كمي لا ً فللالتعبير
الكيفللي يصللف لنللا الظللاهرة ويوضلللح خصائصللها ،أمللا التعبيللر الكملللي
فيعطللى وصللفا ً رقميللا ً يوضللح مقللدار هللذه الظللاهرة أو حجمهللا ودرجللة
ارتباطها مع الظواهر األخرى (عبيدات وآخرون.)2012 ،

ب) حدود البحث :Delimitations
يتحدد البحث بالحدود التالية:
 ث لووو ود ث و يووو ايب :يقتصلللر البحلللث الحلللالي عللللى دور اإلرشلللادالنفسي فلي تعزيلز التوجله نحلو الوظلائف الخضلراء المسلتقبلية للدى
طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان.
 ث لو ود ث بلووريب وث واينيووب :طالبللات المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليمجازان.
 ث ل ود ث زكينيب :أجري هذا البحث في الفصل الدراسي األول ملنالعام الدراسي  2021م1443 /ه

ج) إجراءات البحث :Procedures

 -1اينب ث بل  :Sampleتكونلت عينلة البحلث ملن ( )171طالبلة
ممن أجابوا على استمارتي االستبيان اإللكترونلي ،ملن كافلة طالبلات
المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان ونتيجة لصعوبة إجلراء الحصلر
الشللامل لكافللة أفللراد مجتمللع الدراسللة فقللد قامللت الدارسللة باسللتخدام
أسلوب العينات من أجلل جملع البيانلات المتعلقلة بالدراسلة ملن خلالل
اختيار عينة عشوائية بسيطة ،وذلم عن طريق أداة الدراسة المتمثللة
في استمارتي االستبيان اإللكتروني والتلي سلوف يلتم اسلتخدامها فلي
جمللع بيانللات الدراسللة نظللرا ً لإلجللراءات االحترازيللة المطبقللة حاليلاً،
ولسهولة استخدامها في جمع بيانات الدراسلة ملن خلالل نشلر اللرابط
الخا باالستبيانين على كافة مواقلع التواصلل االجتملاعي الخاصلة
بأفراد مجتمع الدراسة.
التطبيق اإللكتروني على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/1cBWJQRlMHpt
GN-vl68M7omzelcUvXNM0CCik9DrF7Y/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/17DYY3cYQ9CZwDzDcGqaqb4d97jlA2GDwuxaYk592Q
M/edit?usp=drive_web

 -2أدوات البحث : Research Tools

 استبيان اإلرشاد النفسي :واشتمل االستبيان على  21عبارة.
 استبيان الوظائف الخضراء :واشتمل االستبيان على  15عبارة.
وقد تم استخدام مقيلا ليكلرت الثنلائي (نعلم – ال) فلي اإلجابلة
على أسئلة استمارتي االستبيان.
األسالي اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تم استخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSفي تحليل البيانات التي
يللتم الحصللول عليهللا مللن خللالل اسللتمارة االسللتبيان وذلللم باسللتخدام
األسالي التالية- :
 كعيكل أ في :لقيا الثبات الستمارة االستبيان.
 ث وت سط ث ل ي م وث نلرثف ث وعييمي وث زن ث ن بم لوصلف
عينة الدراسة .
 كعيكوول ثمتبووير يرس و ن :لتحديللد مسللتوى التج لانس الللداخلي ألداة
الدراسة والتعرف على العالقة بين متغيرات الدراسة.
 تلليل ث تبييل ( :)ANOVAلقيا الفروق بلين أراء أفلراد عينلة
الدراسة في متغيرات الدراسة وفقا ً للخصائال الشخصية.

الدراسات السابقة : Previous Studies

تسللتعرض الباحثللة عرضللا ً لللبعض الدراسللات السللابقة التللي عنيللت
بدراسة متغيرات البحث الحلالي ،وانتهلت إللى علدد ملن النتلائج التلي
تساعدنا على التعرف على طبيعة هلذه المتغيلرات وطبيعلة العالقلات

بينها ومن ناحية أخرى إطارا ً مرجعيا ً يعينها على تفسير النتائج التلي
سوف يسفر عنها البحث الحالي ،وفيما يلي عرض لهذه الدراسات.
 ث ول م ثألوب :ثعمشيد ث نف م:
 -1هلللدفت دمثسوووب ح ووويل ودووويء سوووي كلوووو ( ) 2020عنووو ثن
"دياليب رنيكج إمشيدي خفض قلق ث و تقبل ى رلبوب ث ورحلوب
ث ثين يوووب إللللى التحقلللق ملللن فاعليلللة برنلللامج إرشلللادي لخفلللض قللللق
المستقبل لدى طلبة المرحللة الثانويلة .وتكونلت عينلة البحلث ملن 24
طال وطالبة ملن المدرسلة الرسلمية المتميلزة للغلات  ،12تراوحلت
أعملللارهم ملللن  16إللللى 17عاملللاً ،تلللم تقسللليم العينلللة بالتسلللاوي إللللى
مجموعتين (تجريبية وضابطة) تتكلون كلل مجموعلة ملن  12طالل
وطالبة ،واسلتخدمت الباحثلة األدوات التاليلة :مقيلا قللق المسلتقبل،
والبرنامج اإلرشادي .وثسفر ث بل ال نتيئج كؤدثهي كي يلم:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.001بين متوسلطدرجات أفراد المجموعة التجريبية على مقيا قللق المسلتقبل بلين
القياسللين القبلللي والبعللدي بعللد تطبيللق البرنللامج اإلرشللادي لصللالح
القيا البعدي.
 توجد فروق ذات داللة إحصلائية عنلد مسلتوى  0.01بلين متوسلطدرجللات أفللراد المجموعللة التجريبيللة والمجموعللة الضللابطة علللى
مقيلللا قللللق المسلللتقبل فلللي القيلللا البعلللدي لصلللالح المجموعلللة
التجريبية.
 ال توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللط درجللات أفللرادالمجموعللة التجريبيلللة علللى مقيلللا قلللق المسلللتقبل بللين القياسلللين
البعدي والمتابعة.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.05بلين الجنسلين[ذكور -إنا ] فلي قللق المسلتقبل للدى أفلراد المجموعلة التجريبيلة
لصالح الذكور.
 هنللاك حاجللة ماسللة إلللى اإلرشللاد النفسللي تلللم العمليللة البنللاءة الت ليتسللتهدف تقللديم المسللاعدة الموجهللة للفللرد ،لكللي يفهللم ذاتلله ويعللي
خبراتللله وينملللي إمكاناتللله ويسلللتطيع تحديلللد مشلللكالته الشخصلللية
والتربوية ويحاول حلها في ضوء خبراته ومعرفتله وتعليميلة لكلي
يصل إلى تحقيق أهدافه وتحقيق الصحة النفسية.
 -2هدفت دمثسب ث لريفيل أحو ( ) 2020عن ثن "دعي يب رور
ثعمشوويد ث نف ووم ثع ثايووب دووم تع و يل كعتق و ث ث ضووبط وتل وويل
ث تواووويل ث نف وووم ووو ى ث وووورثهقيل " إللللى فحلللال فاعليلللة أسلللالي
اإلرشللاد اإلبداعيلللة فللي تعلللديل معتقللدات الضلللبط وتحسللين التمكلللين
النفسللي لللدى عينللة مللن المللراهقين المسللجلين فللي المللدار العامللة
الثانوية للبنين في مديرية التربية والتعلليم فلي إربلد األردن .وتكونلت
عينة الدراسة من ( )30طالبا ً من الصف العاشر والحادي عشر .وتم
توزيعهم بشلكل عشلوائي ،فلي مجملوعتين :المجموعلة التجريبيلة (ن
= ،)15شاركت في برنامج اإلرشاد الجمعي ،والمجموعلة الضلابطة
(ن = )15التللي لللم تشللارك فللي أي برنللامج تللدخل ،ولتحقيللق أهللداف
الدراسللة ،تللم اسللتخدام مقياسللي معتقللدات الضللبط ) ،(CBوالتمكللين
النفسي ) (PEلجمع بيانات الدراسلة فلي االختبلارات القبليلة والبعديلة
لمجمللوعتي الدراسللة ،وفللي االختبللار التتبعللي مللع أفللراد المجموعللة
التجريبية فقط ،باإلضلافة إللى برنلامج إرشلادي نفسلي جملاعي ،قلائم
علللى الفنللون اإلبداعيللة .وأظهللرت نتللائج تحليللل التبللاين المصللاح
وجلللود فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية بلللين المجملللوعتين التجريبيلللة
والضللابطة فللي متوسللط الللدرجات علللى مقللاييس معتقللدات الضللبط
) ،(CBوالتمكلللين النفسلللي ) (PEفلللي االختبلللار البعلللدي ،ولصلللالح
المجموعللة التجريبيللة ،ممللا يشللير إلللى فاعليللة البرنللامج اإلرشللادي
النفسللي .كمللا أشللارت نتللائج المقارنللات البعديللة والتتبعيللة لللدى أفلراد
المجموعلللة التجريبيلللة إللللى علللدم وجلللود فلللروق داللللة إحصلللائيا ً بلللين
متوسطات القياسين البعلدي والتتبعلي ،فلي مقياسلي معتقلدات الضلبط
) ،(CBوالتمكللين النفسللي ) ،(PEممللا يعكللس ثبللات تللأثير برنلللامج
اإلرشاد النفسي.
 -3هللدفت دمثسووب )Di Fabio A and Bucci O (2016
عن ثن "ثعمشيد ث نف م ثألاضر ثعيجي م وإمشيد ث ليية ثعيجي يب
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ث خضرثء كل ألل ث عول وث ظيئف ث ائقب وث ليية ث اريوب :عوض
ث نتيئج ث تجريبيب إلى مناقشة واستعراض اإلرشاد النفسي األخضر
اإليجابي واإلرشاد النفسي حول الحياة اإليجابيلة الخضلراء ملن أجلل
العملل والوظلائف الخضلراء الالئقلة والحيلاة الكريملة ،حيلث أنله مللن
منظللور اإلرشللاد النفسللي األخضللر ،يعللد االرتبللاط بالطبيعللة والحفللاظ
عليهلا مهملا ً مللن حيللث معنللى العملل وبنللاء الحيللاة المسللتقبلية .وقامللت
الدراسة بتحليل العالقلة بلين التعلاطف واالرتبلاط بالطبيعلة ،واللتحكم
في تأثيرات اللذكاء الحلاد واالنسليابي وسلمات الشخصلية .وملن أجلل
تحقيق هذا الهدف ،قامت الدراسلة بتطبيلق مقيلا إدارة المصلفوفات
التقدميللة المتطللورة ،واسللتبيان الخمسللة الكبللار ،وم شللر التفاعللل بللين
األفراد على عينة مكونة من  144طالبًا من طالب المدار الثانوية
اإليطالية.
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن االرتباط بالطبيعة للم يكلن مرتبطلاًبالللذكاء الحللاد واالنسلليابي ،بللل كللان مرتب ً
طللا بشللكل معتللدل فقللط
بسمات الشخصية التي تأثرت باإلرشاد النفسي األخضلر اإليجلابي
واإلرشاد النفسي حول الحياة اإليجابية الخضراء .
 وكان التعاطف هو الذي أظهر أعلى ارتباط بالطبيعة .وتفتح نتلائجهلللذه الدراسلللة فرصلللا ً جديلللدة للبحلللث والتلللدخالت المسلللتقبلية فلللي
اإلرشاد النفسلي األخضلر اإليجلابي واإلرشلاد الحيلاتي والوظلائف
والعمل الالئق اإليجابي األخضر.
 -4هلدفت دمثسوب )Samuel Asare Amoah et al .,(2015
عن ثن" :ثعمشيد ث نف م ي و مسب وث اتييم ث ظيفم لطاب دم
ث و مسب ث ثين يب :كنظ م ث وقيم دم ث لي ب ث غينيب" إ فحلال ملا
إذا كلللان دور اإلرشلللاد النفسلللي بالمدرسلللة لللله أي تلللأثير فلللي توجيللله
الطالب في محاولتهم الختيار المهنة الحياتية المستقبلية .حيلث يلعل
دورا مه ًما فلي التطلوير الكللي للطلالب
اإلرشاد النفسي في المدار
ً
فيما يتعلق بالخيارات المهنية ،وفي ضوء ذلم ،يقوم اإلرشاد النفسلي
بت لوفير تللدخالت التطللوير الللوظيفي لللدعم تللوفير المعلومللات لتوجيلله
الطالب التخاذ خيارات مستنيرة في الجوان الشخصلية واألكاديميلة
واالجتماعية وجوان اختيلار الوظيفلة المسلتقبلية ،وبالتلالي اسلتخدام
نهللج الطريقللة المختلطللة ،سللعت هللذه الدراسللة إلللى الحصللول علللى
إجابللات علللى مللا هللو الللدور المحللدد الللذي يلعبلله اإلرشللاد النفسللي
بالمدرسة لمساعدة طالب المدار الثانوية في االختيلار اللوظيفي؟
وأيضًا ما إذا كانت هناك أي عالقة ذات داللة بين الدور الذي يلعبه
اإلرشاد النفسي بالمدرسة واختيار الطالب للوظيفة؟ .
 وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الطالب متفقون بشدة عللى أنالتوجيللله واإلرشلللاد النفسلللي اللللوظيفي كلللان لللله تلللأثير كبيلللر عللللى
اختيارهم الوظيفي ،عالوة على ذلم ،كان هناك ارتباط إيجابي بين
دور اإلرشاد النفسي وتأثيره على اختيار الطالب للوظيفة.
 وتوصي هلذه الدراسلة بضلرورة تلوفير بلرامج التلدخل المتكلررلللدعم الطللالب فللي اتخللاذ الخيللارات المسللتنيرة مللن خللالل اإلرشللاد
النفسي.
 -5هلللدفت دمثسوووب قردوووم ( )2015عنووو ثن" :اووو كي ث ت ليوووه
وثعمشيد ث وهنوم ث و لوه تاكيول ث تعلويم ث ثوين ي كول ولهوب نظور
رلبب ثعمشيد وث ت ليه" إلى الكشف عن خدمات التوجيه واإلرشلاد
المهني ذات األولوية الموجهة لتالميذ التعليم الثانوي من وجهلة نظلر
طلبللة اإلرشللاد والتوجيلله وقللد قامللت الدراسللة علللى تسللاؤل محللوري
وتساؤلين فرعيين ،وتم االعتملاد عللى الملنهج الوصلفي االستكشلافي
المقللارن ،وقللد بلللأ عللدد أفللراد العينللة  102طالب لا ً مللن طلبللة اإلرش لاد
والتوجيه قسم العلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة الوادي ،وقد طبلق
استبيان خدمات التوجيه واإلرشاد المهنلي واللذي تلم إعلداده ملن قبلل
الباحثة ،وبعد جمع البيانات وتحليل النتائج.
 توصلت الباحثة إلى أن :خدمات التوجيه واإلرشلاد المهنلي تترتلحس أولويتهلا ملن وجهلة نظلر طلبلة اإلرشلاد ،وهلي عللى النحلو
التالي :مجال االختبار المهني ،يليله المجلال اإلعالملي ،ثلم المجلال

األكاديمي ،وأخيرا ً المجال االجتماعي.
كما تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهة نظر طلبة
اإلرشللاد فللي الخللدمات المقدمللة فللي اإلرشللاد والتوجيلله المهنللي وفق لا ً
لمتغير المستوى (ماستر ،ليسانس).
 كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهلة نظلر طلبلةاإلرشاد حول الخدمات المقدمة في اإلرشاد والتوجيه المهني وفقا
لمتغير نوع التخصال (علوم ،آداب).
 -6هدفت دمثسب كصبيح د زيب؛ كق م أكيب ( )2011عن ثن" :
دوم ثعمشووويد ث و مسوووم دوووم تلقيوووق ثألكووول ث نف وووم ووو ى تاكيووول
ث ورحلووب ث ثين يووب" إلللى الكشللف عللن دور اإلرشللاد المدرسللي فللي
تحقيق األمن النفسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية بوالية عين اللدفلى،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق اسلتبيانين ،األول يتعللق باإلرشلاد
المدرسللي ،والثللاني يتعلللق بللاألمن النفسللي علللى عينللة قوامهللا 150
تلميللذاً ،تللم اختيللارهم بطريقللة عشللوائية بسلليطة مللن خمللس ثانويللات
بوالية عين الدفلى ،منتهجين في ذلم المنهج الوصفي التحليلي.
 وتوصلللت نتللائج هللذه الدراسللة إلللى أنلله توجللد فللروق ذات داللللةإحصلائية بلين التالميلذ فلي مسلتوى إرشلادهم المدرسلي ،ومسللتوى
أمنهم النفسي.
 كمللا أن لإلرشللاد المدرسللي أثللر ضللعيف فللي تحقيللق األمللن النفسلليلدى تالميذ المرحلة الثانوية.
 ث ول م ث ثينم :ث ظيئف ث خضرثء:
 -1هللدفت دمثسووب ) "Kelbesa Megersa (2021عنوو ثن:
"الووق وظوويئف اضوورثء دووم ث بلو ثن ث نيكيووب" إلللى استكشللاف سللبل
خلق وظائف خضراء في البلدان النامية.
 وتوصلت نتائج هلذه الدراسلة إللى أنله فلي زامبيلا ،سلاعد برنلامجالوظائف الخضراء في خلق  2660وظيفة خضراء بدوام كامل.
كمللا قللام البرنللامج بتحسللين جللودة  2018وظيفللة فللي المشللروعات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (أي تحسينها إلى وظلائف
الئقة ) من خالل توسيع خدمات الحماية االجتماعية  .واستفادت
الشركات الصغيرة والمتوسطة في زامبيا (ال سيما تلم العاملة فلي
صناعة التشييد والبناء) من خدمات تطوير سالسلل القيملة بملا فلي
ذللللم خلللدمات تطلللوير األعملللال الخضلللراء ،وتنميلللة المهلللارات،
وتطوير المهارات التقنية والمهنية.
 وأظهللر البرنللامج أن هنللاك حاجللة إلللى شللراكات اسللتراتيجيةلضمان االستدامة والملكية المحلية وإضفاء الطابع الم سسي عللى
خلق الوظائف الخضراء (والالئقة) في البلدان النامية.
 -2هدفت دمثسب Amanda Novello and Greg Carlock
)  (2019عنو ثن" :إاويدة تعريوف ث ظويئف ث خضورثء كول ألول
ثقتصوويد ك ووت ثم" إلللى إعللادة تعريللف الوظللائف الخضللراء مللن أجللل
اقتصاد مستدام.
 وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أنه يج على صلانعي السياسلاتوالممارسللين ،مللن الوكللاالت الفيدراليللة وصللوالً إلللى مجموعللات
المجتمللع ،إعللادة النظللر بجديللة فللي األنشللطة التللي تعتبللر خضللراء،
لجعل المجتمع أكثر استدامة من الناحية البيئية ،ومساعدة العاملون
في مجال الرعاية الصحية والتعليم في جعل المجتمع أكثر استدامة
اجتماعيًا واقتصاديًا ،حيث يمكن لجميع ه الء العمال المساعدة في
ازدهارا ،طالما تم إدراجهم في جميع
قيادة األمة نحو مستقبل أكثر
ً
سياسات وبرامج االقتصاد األخضر.
 كما توصلت نتائج هذه الدراسلة إللى أنله ملن أجلل تتبلع التقلدم عللىالطريق نحو اقتصاد مستدام ،فإن أحد اإلجراءات الفيدرالية الحاسمة
هو قيا الوظائف الخضراء التي ملن الصلع قياسلها بلدون بيانلات
مسح موحدة ألن مجموعة األنشطة التي يقوم بهلا الفلرد فلي الوظيفلة
يمكللن أن تشللمل مللدخالت ومخرجللات مسللتدامة  /منخفضللة الكربللون
و ير مستدامة  /عالية الكربون.
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 كما أظهرت النتائج أن الدول العربية بشكل عام الزالت بعيدة علناستيفاء متطلبات تحول هياكل اإلنتاف والوظائف صوب االقتصلاد
األخضر المراعي ألبعاد االستدامة.
 كمللا قللدمت الدراسللة عللدد مللن المعالجللات القللادرة علللى تحقيللقوتيسير إتمام هذا التحول وخلق المزيد من الوظائف الخضراء في
الدول العربية ،والتي تعتمد بشلكل أساسلي عللى ملدى قلدرة اللدول
العربية على تعديل أقطلاب ومرتكلزات نموهلا االقتصلادي صلوب
األنشطة االقتصادية الخضراء /منخفضة الكربون.
 -3هدفت دمثسب اب ث جليل م يح مكزي( )2018عنو ثن "م يوب
كقترحووب تفعيوول دوم ث تعلوويم ث جوويكعم وصوور دووم ك ثلهووب تلو يي
ث ظيئف ث خضرثء :دمثسوب تلليليوب" إللى تحقيلق هلدف علام وهلو
وضلللع تصلللور مقتلللرح لتفعيلللل دور التعلللليم الجلللامعي فلللي مواجهلللة
تحللديات الوظللائف الخضللراء فللي ضللوء اإلفللادة مللن خبللرات بعللض
الدول المتقدمة ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
وت صوولن نتوويئج ث مثسووب إ و ويوور م يووب كقترحووب تهو ف إ و كووي
يلم:
 دمللج متطلبللات الوظللائف الخضللراء فللي بللرامج التعللليم الجللامعيوإشراك المجتمع المحلي.
 تخضير البرامج الدراسية في الجامعات المصرية . إعللداد الطللالب للعمللل فللي مجللال االقتصللاد األخضللر ،لمواجهللةالتلللدهور االقتصلللادي والبطاللللة وتحقيلللق االزدهلللار ونملللو القلللوى
العاملة.
 تكوين شبكة للوظائف الخضراء بين بعض الكليلات فلي جمهوريلةمصللر العربيللة باعتبارهللا مسللار اسللتراتيجي لتنميللة أعضللاء هيئللة
التللدريس مهنيللا للمشللاركة بشللكل فعللال وسللريع فللي عمليللة دمللج
المبللادا األساسللية للوظللائف الخضللراء واالسللتدامة فللي مجموعللة
متنوعللة وواسللعة مللن الللدورات والتخصصللات القائمللة فللي نظللام
التعليم الجامعي.
 عقد دورات تدريبية ضمن بلرامج اإلعلداد لتطلوير وتنميلة قلدراتالطلللالب ،وتطلللوير مهلللاراتهم المعرفيلللة والعاملللة والتخصصلللية
والذهنية .
 تنميللة النظللرة المسللتقبلية لللدى الطللالب مللن حيللث تعلللم التفكيللر فلليعواق الممارسات على البيئة لضمان مستقبل مستدام.
 مسللايرة االتجاهللات العالميللة الحديثللة فللي التحللول نحللو الوظللائفالخضراء.
 -4هللدفت دمثسووب اب و ث غفوويم نيديووب ا و ثد ؛ خوويمي ابلووب اب و
ث لويووو (  ) 2018عنووو ثن "تخضوووير ث ظووويئف دوووم ظووول ث تلووو ب
اقتصيد ثألاضر :ي تطبيق ال ث وولاوب ث عر يوب ث وع ديب" إللى
التعريف بالوظائف الخضراء وتخضير الوظائف القائمة التي تضمن
االنتقال نحو اقتصاد أكثر اخضلرارا ً فلي المملكلة العربيلة السلعودية.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في اسلتعراض
األدبيللات النظريللة مللن منطلللق النمللوذف المقتللرح لمراحللل التحللول
األخضلر ،واالسللتفادة ملن التجللارب الدوليلة الناجحللة فلي كيفيللة خلللق
وظائف خضراء وتوفير مزيد من الفر في سوق العمل السعودي.
وتوصللللت نتلللائج هلللذه الدراسلللة إللللى أنللله عللللى اللللر م ملللن كلللون
الوظللائف الخضللراء أصللبحت أحللد المحركللات الرئيسللية للنمللو
والتنمية المستدامة ،والمسار األمثل للتقليل من معدل البطالة.
 وأوصت الدراسة بأهمية التحول لالقتصاد األخضر وتبني نملوذفمتطللللور للتنميللللة االقتصللللادية ،والتوجلللله األخضللللر مللللن خللللالل
االستراتيجيات التنموية والبرامج الداعمة.
 كما أنه البد من تعزيز الوعي البيئي والسلوك المستدام إضافة إللىما يلزم من تغييلر فلي المنلاهج التعليميلة والتدريبيلة وفلق متطلبلات
التحول الجديد والتشكيل المستقبلي للوظائف والمهن الخضراء.
 -5هللللدفت دمثسووووب قلوووويم وهيبووووب( )2016عنوووو ثن "ث ظوووويئف
ث خضورثء موفتويح قتصوويد ك وت ثم :إشويمة إ و تجر وب ث جزثئوور"
إلى توصيف الوظائف الخضراء باعتبارها جسر يربط بين القضلاء
على الفقر وتحقيق االستدامة البيئية ،ألنها تحاكي المسلتقبل بضلمان
حماية البيئة باالستثمار في الطاقة النظيفة.
وتوصلت نتائج الدراسلة إللى أن االنتقلال إللى الوظلائف الخضلراء
يمكن أن يحقق مكاسل فلي جلودة االسلتخدام السليما فلي قطاعلات
إدارة النفايات والتدوير ،التي تستخدم أصالً عشلرات الماليلين ملن
العمال في العالم.

صدق وثبات أدوات البحث:
أ -ص ثستبينب "ثعمشيد ث نف م" وثبيتهي.
 ص ث ولاويل:يقصد به قلدرة االسلتبانة عللى قيلا ملا وضلع لقياسله ،وللتحقلق ملن
صللدق محتللوى االسللتبانة تللم عرضللها فللي صللورتها المبدئيللة علللى
مجموعة من األساتذة المحكمين ،وذلم للحكم عللى ملدى مناسلبة كلل
عبارة للمحور الخا به ،وكذلم صيا ة العبارات وتحديد وإضلافة
أي عبلللارات مقترحلللة ،وقلللد تلللم التعلللديل بنلللاء عللللى آراء المحكملللين
كالتلللالي :إضلللافة بعلللض العبلللارات الجديلللدة ،تعلللديل الشلللكل العلللام
لالسللتبانة ،وبللذلم أصللبحت االسللتبانة فللي صللورتها النهائيللة جللاهزة
للتطبيق.
 ص ث ت ي ث ثالم:تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي لالستبانة على عينة
عشوائية مكونة من ( )20فرد ،وذلم لتحديد مستوى التجانس
الداخلي ألداة الدراسة باستخدام معامل االرتباط بيرسون ،وجاءت
النتائج كما يلي:

ل وب ( )1كعيكا ث متبير يل دملب مل ابيمة وث ملب ث اليب ستبيين ثعمشيد ث نف م
ث عبيمث
اإلرشاد النفسي عملية إيجابية لتعزيز التوجه نحو الوظائف الخضراء
أشعر بالقلق من اتخاذ قرار خا بالتخصال والوظيفة المناسبة
عزز اإلرشاد النفسي من قدرتي على اتخاذ القرارات المدروسة للوظائف المستقبلية
ساعدني اإلرشاد النفسي في توجيهي للتخصال الدراسي الذي أر بدراسته
ساهم اإلرشاد النفسي في تنمية قدراتي ومهاراتي وتحسين عالقاتي االجتماعية
عزز اإلرشاد النفسي توجهي نحو الوظائف الخضراء المتوافقة مع البيئة المستدامة
وجهني اإلرشاد النفسي نحو الوظائف المستقبلية المناسبة لقدراتي ومهاراتي.
قدم لي اإلرشاد النفسي المهني معلومات عن اتجاهات سوق العمل ومتطلباته.
ساهم اإلرشاد النفسي على اختيار التخصال الذي يتناس مع توجهاتي المهنية
اإلرشاد النفسي لم يستطع تعزيز توجهي للوظائف الخضراء
اإلرشاد النفسي لم يساعدني على تجاوز مشكالتي الخاصة باتخاذ القرار المناس
ساعدني اإلرشاد النفسي في سهولة اتخاذ القرار المهني المناس
أشعر بعدم ثقة اآلخرين في قدرتي على اتخاذ قرار العمل المناس
اإلرشاد النفسي له دور كبير في تعزيز توجيهي نحو الوظائف الصديقة للمجتمع والبيئة
أشعر أنني ير قادرة على اتخاذ قرار خا بوظيفتي المستقبلية
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اإلرشاد النفسي يحقق لي نوع من التوافق الشخصي واالجتماعي
ساعدني اإلرشاد النفسي على اختيار ما يناسبني على أسس سليمة
ساعدني اإلرشاد النفسي على تحقيق ذاتي
ساعدني اإلرشاد النفسي على الدافعية للحياة والثقة بالنفس والتكيف مع البيئة
أرى أن اإلرشاد النفسي عملية من ير جدوى
ساعدني اإلرشاد النفسي في تحديد قدراتي المناسبة للوظائف الخضراء وتطويرها

** كعن يب ان . 0.01

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.672
**0.620
**0.600
**0.641
**0.641
**0.643

به ،وكذلم صيا ة العبارات وتحديد وإضافة أي عبارات
الخا
مقترحة ،وقد تم التعديل بناء على آراء المحكمين كالتالي :إضافة بعض
العبارات الجديدة ،تعديل الشكل العام لالستبانة ،وبذلم أصبحت
االستبانة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق.
صدق االتساق الداخلي:
تم حسلاب الصلدق باسلتخدام االتسلاق اللداخلي لالسلتبانة عللى عينلة
عشلللوائية مكونلللة ملللن ( )20فلللرد ،وذللللم لتحديلللد مسلللتوى التجلللانس
الداخلي ألداة الدراسلة باسلتخدام معاملل االرتبلاط بيرسلون ،وجلاءت
النتائج كما يلي:

يتضح من جدول ( )1أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى
( )0.01القترابها من الواحد الصحيح ،ومن ثم يمكن القول أن هناك
اتساق داخليا ً بين المحاور المكونة لهذا االستبيان ،كما انه يقيس
بالفعل ما وضع لقياسه ،مما يدل على صدق وتجانس محاور
االستبيان.
ب -ص ثستبينب "ث ظيئف ث خضرثء" وثبيتهي:
 ص ث ولاويل:يقصد به قدرة االستبانة على قيا ما وضع لقياسه ،وللتحقق من صدق
محتوى االستبانة تم عرضها في صورتها المبدئية على مجموعة من
األساتذة المحكمين ،وذلم للحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور
ل وب ( )2كعيكا ث متبير يل دملب مل ابيمة وث ملب ث اليب ستبيين ث ظيئف ث خضرثء

** كعن يب ان 0.01

يكشف الجدول السابق أن معامالت االرتبلاط كلهلا داللة عنلد مسلتوى
( )0.01القترابها من الواحد الصحيح ،ومن ثم يمكن القول أن هناك
اتسلاق داخللي بلين العبللارات المكونلة لهلذا االسللتبيان ،كملا انله يقلليس
بالفعللل مللا وضللع لقياسلله ،ممللا يللدل علللى صللدق وتجللانس محللاور
االستبيان.
 ثبي ث ستبينب:يقصد بالثبات  reliabilityدقة االختبار في القيا والمالحظة ،وعدم
تناقضه مع نفسه ،وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقيا التي تشير
إلى األداء الفعلي للمفحو  ،وتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا
كرونبات  ،Alpha Cronbachكالتالي:
لقد تم حساب معامل ألفا كورنبات لعبارات محاور االستبيان ،وكانت
النتائج كما يلي:
ل وب ( )3كعيكل ث ثبي ألدوث ث مثسب
اد
كعيكل ث في
ث وليوم
ث عبيمث
م منبيخ
21
0.830
ثستبيين ثعمشيد ث نف م
15
0.901
ثسووووووووووتبيين ث ظوووووووووويئف
ث خضرثء
يتبين من جلدول ( )3أن قيملة معاملل الثبلات  Alphaأكبلر ملن 0.6
السللتمارتي االسللتبيان ممللا ي كللد علللى صللالحية وارتبللاط عبللارات
استمارتي االستبيان وارتفاع معدل ثبات األداة المستخدمة بالدراسة.

نتائج البحث :Research Results

تتنلللاول الدراسلللة النتلللائج التلللي أسلللفر عنهلللا البحلللث الحلللالي،
واسلللتعراض النتلللائج ومناقشلللتها ملللن خلللالل تحليلللل اسلللتمارتي
االستبيان واختبار فروض الدراسة.
أو ً  :اصيئص اينب ث مثسب:
 ث فئب ث عوريب:
ل وب ( )4ت زير اينب ث مثسب ودقي لفئب ث عوريب

ث فئب ث عوريب
أقل كل  16سنب
كل  16إ أقل كل  18سنب
 18سنب دأمبر
ث وجو ع

م
1
2
3

ثع د
42
97
32
171

ث ن بب %
%24.6
%56.7
%18.7
%100

19% 24%
57%

شال ( )1ت زير اينب ث مثسب ودقي لفئب ث عوريب
يتضلللح ملللن جلللدول( ،)4شلللكل( )1أن العينلللة األكبلللر حسللل الفئلللة
العمريلة تتمثللل فللي الفئلة مللن  16سللنة إلللى أقلل مللن  18سللنة بنسللبة
 ،%56.7وأقلهلللم كانلللت فلللي الفئلللة العمريلللة ملللن  18سلللنة فلللأكبر
بنسبة. %18.7

ث نب ث مثسيب:
ل
م
1
2
3

وب ( )5ت زير اينب ث مثسب ودقي ل نب ث مثسيب
ثع د
ث نب ث مثسيب
ث ن بب %
55
ثألو
%32.2
79
ث ثينيب
%46.2
37
ث ثي ثب
%21.6
171
ث وجو ع
%100

Citation: Lamiyaa Alaqi (2022), The role of psychological counseling in promoting orientation towards the
future green jobs among secondary school students at Jazan Education Directorate, International
Design Journal, Vol. 12 No. 2, (March 2022) pp 53-62

59

Lamiyaa Alaqi

شال ( )2ت زير اينب ث مثسب ودقي ل نب ث مثسيب

يتضللح مللن جللدول( )5وشللكل( )2أن العينللة األكبللر كانللت فللي
السنة الدراسية الثانية بنسلبة  ،%46.2وأقلهلم كانلت فلي السلنة

الدراسية الثالثة بنسبة %21.6

ل وب ( )6ث وت سط ث ل ي م وث نلرثف ث وعييمي وث زن ث ن بم وث ترتيب وك ت ى ث و ثدقب عبيمث
كل م ثعمشيد ث نف م
ث عــــــبيمث
اإلرشاد النفسي عملية إيجابية لتعزيز التوجه نحو الوظائف الخضراء
أشعر بالقلق من اتخاذ قرار خا بالتخصال والوظيفة المناسبة
عزز اإلرشاد النفسي من قدرتي على اتخاذ القرارات المدروسة للوظائف المستقبلية
ساعدني اإلرشاد النفسي في توجيهي للتخصال الدراسي الذي أر بدراسته
ساهم اإلرشاد النفسي في تنمية قدراتي ومهاراتي وتحسين عالقاتي االجتماعية
عزز اإلرشاد توجهي نحو الوظائف الخضراء المتوافقة مع البيئة المستدامة
وجهني اإلرشاد النفسي نحو الوظائف المستقبلية المناسبة لقدراتي ومهاراتي.
قدم لي اإلرشاد النفسي المهني معلومات عن اتجاهات سوق العمل ومتطلباته.
ساهم اإلرشاد على اختيار التخصال الذي يتناس مع توجهاتي المهنية
اإلرشاد النفسي لم يستطع تعزيز توجهي للوظائف الخضراء
اإلرشاد النفسي لم يساعدني على تجاوز مشكالتي الخاصة باتخاذ القرار المناس
ساعدني اإلرشاد النفسي في سهولة اتخاذ القرار المهني المناس
أشعر بعدم ثقة اآلخرين في قدرتي على اتخاذ قرار العمل المناس
اإلرشاد النفسي له دور كبير في تعزيز توجيهي نحو الوظائف الصديقة للبيئة
أشعر أنني ير قادرة على اتخاذ قرار خا بوظيفتي المستقبلية
اإلرشاد النفسي يحقق لي نوع من التوافق الشخصي واالجتماعي
ساعدني اإلرشاد النفسي على اختيار ما يناسبني على أسس سليمة
ساعدني اإلرشاد النفسي على تحقيق ذاتي
ساعدني اإلرشاد النفسي على الدافعية للحياة والثقة بالنفس والتكيف مع البيئة
أرى أن اإلرشاد النفسي عملية بغير جدوى
ساعدني اإلرشاد النفسي في تحديد قدراتي المناسبة للوظائف الخضراء وتطويرها

ث وت سط
ثل يم
1.952
1.588
1.806
1.759
1.802
1.832
1.824
1.802
1.790
1.405
1.355
1.795
1.405
1.855
1.449
1.881
1.856
1.875
1.874
1.347
1.845

ث نلرثف
ث وعييمي
0.215
0.494
0.397
0.429
0.326
0.375
0.382
0.334
0.408
0.327
0.480
0.405
0.492
0.353
0.499
0.325
0.352
0.332
0.333
0.478
0.363

ث زن
ث ن بم
0.976
0.794
0.903
0.880
0.901
0.916
0.912
0.901
0.895
0.703
0.678
0.898
0.702
0.928
0.725
0.940
0.928
0.938
0.937
0.674
0.923

ث ترتيب

1
15
10
14
11
8
9
11
13
17
18
12
17
6
16
2
5
3
4
19
7

ك ت ى
ث و ثدقب
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع

النفسي لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جلازان ملن وجهلة
عنللد دراسللة عبللارات اسللتبيان اإلرشللاد النفسللي تبللين أن 15
نظر أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 1.719
عبارة جاءت في المستوى المرتفع و 6عبارات جاءت فلي المسلتوى
بلللانحراف معيلللاري  0.386وهلللو ملللا يجيللل علللن السللل ال الثلللاني
المتوسلللط وتراوحلللت درجلللات المتوسلللط الحسلللابي ملللا بلللين 1.952
للدراسة.
ألعلى عبارة و  1.347ألقل عبلارة وتبلين ارتفلاع مسلتوى اإلرشلاد
ل وب ( )7ث وت سط ث ل ي م وث نلرثف ث وعييمي وث زن ث ن بم وث ترتيب وك ت ى ث و ثدقب
عبيمث كل م ث ظيئف ث خضرثء
ك ت ى
ث زن
ث وت سط ث نلرثف
ث ترتيب
ث عــــــبيمث
ث و ثدقب
ث ن بم
ث ل ي م ث وعييمي
الوظائف الخضراء هامة فلي ظلل التوجهلات العالميلة نحلو االقتصلاد
مرتفع
1
0.945
0.314 1.890
األخضر
تساهم الوظلائف الخضلراء فلي تلوفير حللول يلر مألوفلة للمشلكالت
مرتفع
7
0.920
0.367 1.840
البيئية واالقتصادية.
مرتفع
1
0.945
0.314 1.890
الوظائف الخضراء تحافظ على البيئة لألجيال الحالية والمستقبلية
تسعى الوظائف الخضراء للتخفيف من حدة البطالة والفقر
الوظائف الخضلراء تكسلبني القلدرة عللى التعاملل ملع تغيلرات البيئلة
المتنوعة
تللوفر الوظللائف الخضللراء فللر العمللل وتهيللش ظللروف المعيشللة
لمختلف شرائح المجتمع
الوظللائف الخضللراء تكسللبني تقنيللات ومهللارات وقلليم لضللمان التنميللة
المستدامة.
تحقق الوظائف الخضراء التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.

1.834

0.373

0.917

8

مرتفع

1.872

0.362

0.936

4

مرتفع

1.867

0.341

0.933

5

مرتفع

1.877

0.329

0.939

3

مرتفع

1.882

0.339

0.941

2

مرتفع
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تساهم الوظائف الخضراء في تعزيز الوعي البيئي لطالبلات المرحللة
الثانوية.
الوظائف الخضراء تتواكل ملع التغيلرات المناخيلة والبيئيلة العالميلة
المعاصرة.
تساعد الوظائف الخضراء في زيادة التأثير البيئي السلبي.
تعللزز الوظللائف الخضللراء مللن االسللتخدام الرشلليد للمللوارد الطبيعيللة
وتحقق الكفاءة البيئية
الوظائف الخضراء ليس لها أي تأثير في جوان الحياة البيئية
تساعدني الوظائف الخضراء على استعادة النظام البيئي
الوظلللائف الخضلللراء يلللر مفيلللدة بيئيلللا و يلللر الئقلللة ملللن الناحيلللة
االجتماعية
عند دراسة عبارات استبيان الوظائف الخضلراء تبلين أن  12عبلارة
جاءت في المستوى المرتفع وعبارتين جاءت في المستوى المتوسلط
وعبارة واحدة في المستوى الملنخفض وتراوحلت درجلات المتوسلط
الحسابي ما بين  1.890ألعللى عبلارة و 1.258ألقلل عبلارة وتبلين
ارتفللاع مسللتوى التوجلله نحللو الوظللائف الخضللراء المسللتقبلية لللدى
طالبات المرحلة الثانويلة بلإدارة تعلليم جلازان ملن وجهلة نظلر أفلراد
عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسلط الحسلابي  1.761بلانحراف
معياري  0.364وهو ما يجي عن الس ال الثالث للدراسة.
ثانياً :النتائج في ضوء فروض البحث :
 ث نتوويئج دووم ي و ء ث فوور ثألوب :والللذي يللنال علللى أنلله ت ل و
ااقوب ثمتبيريوب تث د وب إحصويئيب ويل ثعمشويد ث نف وم وتعزيوز
ث ت له نلو ث ظويئف ث خضورثء ث و وتقبليب و ى ري بوي ث ورحلوب
ث ثين يب إدثمة تعليم ليزثن"
يفترض البحث وجود عالقة ارتباطيلة ذات دالللة إحصلائية لإلرشلاد
النفسي فلي تعزيلز التوجله نحلو الوظلائف الخضلراء المسلتقبلية للدى
طالبات المرحلة الثانويلة بلإدارة تعلليم جلازان وعنلد إجلراء االختبلار
اإلحصائي لمعرفة مدى صحة الفرض قام الباحث باستخدام كلال ملن
أسلوب معامل االرتباط بيرسون وأسللوب االنحلدار البسليط وجلاءت
النتائج كما يلي:
ل وب ( )8قيوب كعيكل ث متبير يل ك ت ى ثعمشيد ث نف م
وك ت ى ث ت له نل ث ظيئف ث خضرثء ث و تقبليب
ك ت ى ث ت له نل ث ظيئف
ث وتغير
ث خضرثء ث و تقبليب
**0.436
ك ت ى ثعمشيد ث نف م
عنللد حسللاب العالقللة االرتباطيللة بللين المتغيللرين اتضللح مللن الجللدول
السابق وجود عالقة ارتباطية معنوية ذات داللة إحصائية بين متغيلر
مسللتوى اإلرشللاد النفسللي ومتغيلللر مسللتوى التوجلله نحللو الوظلللائف
الخضللراء المسللتقبلية عنللد معنويللة  0.01ممللا يبللين صللحة الفللرض
األول للدراسللة وكانللت هللذه العالقللة طرديللة ،ويتبللين أن هنللاك دور
لإلرشاد النفسي في تعزيز التوجه نحو الوظائف الخضراء المستقبلية
لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان حيللث اتضللح أن
كلملللا ازداد مسلللتوى اإلرشلللاد النفسلللي ازداد مسلللتوى التوجللله نحلللو
الوظائف الخضراء المستقبلية للدى طالبلات المرحللة الثانويلة بلإدارة
تعليم جازان.
وقلد اتفقللت نتيجللة هللذا الفلرض مللع نتللائج دراسللة كلال مللن ربللاح عبللد
الجليللل ( ،)2018ودراسللة Di Fabio A and Bucci O
) ،(2016ودراسلة )،Samuel Asare Amoah et al .,(2015
فوزية مصباح وآمال مقدم ( ،)2011في وجود عالقة وأهمية ودور
كبيلللر لإلرشللللاد النفسللللي فللللي مسلللاعدة الطللللالب وتنميللللة مهللللاراتهم
وتطللويرهم فيمللا يتعلللق بالخيللارات المهنيللة والمسللتقبلية ،وإعللدادهم
للعمللل فللي مجللال االقتصللاد األخضللر ،لمواجهللة التللدهور والبطالللة
وتحقيق االزدهار ونمو القوى العاملة.
في حلين أكلدت نتلائج دراسلة فوزيلة مصلباح وآملال مقلدم (،)2011

1.865

0.343

0.933

6

مرتفع

1.823

0.328

0.912

9

مرتفع

1.380

0.487

0.690

10

متوسط

1.877

0.329

0.939

3

مرتفع

1.372
1.890

0.485
0.314

0.686
0.945

11
1

متوسط
مرتفع

1.258

0.439

0.629

12

منخفض

بوجود عالقة ودور ولكن أثره ضعيف فلي تلأثيره عللى الطلالب فلي
أي مجال من المجاالت سواء أكاديمي أو مهني.
وتعللزى الباحثللة ذلللم بللأن اإلرشللاد النفسللي بمجاالتلله المختلفللة يحق لق
األمن والدعم النفسي للطلبة ،كما أنه يساعدهم على تطوير مهلاراتهم
المعرفيللللة بكللللل متطلبللللات الحيللللاة المهنيللللة واالجتماعيللللة ،وبالتللللالي
يساعدهم في اتخلاذ القلرار المناسل الخلا بلالمهن المسلتقبلية وبملا
يتناس مع التطورات والتحوالت المستقبلية.
 ث نتيئج دوم يو ء ث فور ث ثوينم :واللذي يلنال عللى أنله ت لو
درو تث د ب إحصيئيب دم ك ت ى ثعمشيد ث نف م ى ري بي
ث ورحلب ث ثين يوب وإدثمة تعلويم لويزثن تعوزى لوتغيورث ث لخصويب
(ث عور ث نب ث مثسيب)".
يفتللرض البحللث إنلله توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي مسللتوى
اإلرشللاد النفسللي لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان
تعزى للمتغيلرات الشخصلية (العملر ،السلنة الدراسلية) وعنلد إجلراء
االختبار اإلحصائي لمعرفة مدى صحة الفرض قام الباحث باستخدام
أسلللوب اختبللار الفللروق  fلمتغيللر العمللر والسللنة الدراسللية وجللاءت
النتائج كما يلي:
ل وب ( )9قيوب ثاتبيم ث فرو دم ك ت ى ثعمشيد ث نف م ى
ري بي ث ورحلب ث ثين يب إدثمة تعليم ليزثن ث تم تعزى لوتغيرث
ث لخصيب (ث عور ث نب ث مثسيب)
ث ب
قيوب
ثع د
ث فئي
ث خصيئص
ث حصيئيب
F
0.768 0.454
أقل كل 14
ث عور
42
سنب
كل  14إ
97
أقل كل 17
سنب
 17سنب دأمبر 32
55
ثألو
ث نب
0.888 0.278 79
ث مثسيب
ث ثينيب
37
ث ثي ثب
تبين من جدول ( )9علدم وجلود فلروق فلي مسلتوى اإلرشلاد النفسلي
للللدى طالبلللات المرحللللة الثانويلللة بلللإدارة تعلللليم جلللازان التلللي تعلللزى
للمتغيرات الشخصية (العمر ،السلنة الدراسلية) عنلد مسلتوى معنويلة
0.05
 واتفقت نتائج هذا الفرض ملع دراسلة دراسلة قرفلي ( )2015التليتوصلت إلى أن :خدمات التوجيله واإلرشلاد المهنلي تترتل حسل
أولويتها من وجهلة نظلر طلبلة اإلرشلاد ،وهلي عللى النحلو التلالي:
مجلللال االختبلللار المهنلللي ،يليللله المجلللال اإلعالملللي ،ثلللم المجلللال
األكاديمي ،وأخيرا ً المجال االجتماعي.
 وعللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي وجهللة نظللر طلبللةاإلرشاد في الخلدمات المقدملة فلي اإلرشلاد والتوجيله المهنلي وفقلا ً
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لمتغير المستوى.
 ث نتيئج دم يو ء ث فور ث ثي و  :واللذى يلنال عللى أنله ت لو
درو تث د ب إحصيئيب دم ك ت ى ث ت له نل تعزيز ث ظيئف
 وعللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي وجهللة نظللر طلبللةث خضوورثء ث و ووتقبليب و ى ري بووي ث ورحلووب ث ثين يووب ووإدثمة تعلوويم
اإلرشاد حول الخدمات المقدمة في اإلرشاد والتوجيله المهنلي وفقلا
ليزثن تعزى لوتغيرث ث لخصيب (ث عور ث نب ث مثسيب).
لمتغير نوع التخصال.
ل وب ( ) 9قيوب ثاتبيم ث فرو دم ك ت ى ث ت له نل تعزيز ث ظيئف ث خضرثء ث و تقبليب ى ري بي ث ورحلب ث ثين يب إدثمة تعليم
ليزثن ث تم تعزى لوتغيرث (ث عور ث نب ث مثسيب)
ث ع د قيوب  Fث ب ثعحصيئيب
ث فئي
ث خصيئص
0.329
0.569 42
أقل كل  14سنب
ث عور
97
كل  14إ أقل كل  17سنب
32
 17سنب دأمبر
55
ثألو م
ث نب ث مثسيب
0.736
0.472 79
ث ثينيب
37
ث ثي ثب
والتخصصية والذهنية ،و تنمية النظرة المستقبلية للدى الطلالب
تبللين عللدم وجللود فللروق فللي مسللتوى التوجلله نحللو تعزيللز الوظللائف
مللن حيللث تعلللم التفكيللر فللي عواقلل الممارسللات علللى البيئللة
الخضللراء المسللتقبلية لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم
لضمان مستقبل مستدام
جللازان التللي تعللزى للمتغيللرات الشخصللية (العمللر ،السللنة الدراسللية)
 .2تطلللوير التعلللليم الجلللامعي إلملللداد الصلللناعة بلللالكوادر الالزملللة
عند مستوى معنوية 0.05
للتنمية االقتصلادية واالجتماعيلة فلي المملكلة العربيلة السلعودية
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبدالجليل ،رباح رملزي( )2018التلي
ومواجهة المنافسة الكبيرة من جان اللدول المتقدملة ،ومسلايرة
أوصت بتفعيل دور التعلليم الجلامعي فلي مواجهلة تحلديات الوظلائف
االتجاهللللات العالميللللة الحديثللللة فللللي التحللللول نحللللو الوظللللائف
الخضللراء ،ودمللج متطلبللات الوظللائف الخضللراء فللي بللرامج التعللليم
الخضراء.
الجامعي وإشراك المجتمع المحلي وإعداد الطلالب للعملل فلي مجلال
 .3االستعداد لتأهيل الكوادر البشرية للتحلول األخضلر ،ملن خلالل
االقتصاد األخضر ،لمواجهلة التلدهور االقتصلادي والبطاللة وتحقيلق
المنللاهج التعليميللة والبللرامج التدريبيللة عاليللة المسللتوى لصللقل
االزدهار ونمو القوى العاملة.
المهارات والقدرات الالزمة للمهن الخضلراء الجديلدة .هلذا ملع
اخلالصة Conclusion
ضلللرورة بنلللاء شلللراكات قويلللة ملللع الجهلللات المتخصصلللة فلللي
أو ً  :كلخص ث نتيئج ث صفيب :
المجاالت الخضراء لضمان انسجام برامج التدري بشلكل جيلد
 .1ارتفللاع مسللتوى اإلرشللاد النفسللي لللدى طالبللات المرحلللة الثانويللة
ملع المهلن الناشلئة والمهلارات المطلوبلة ،وبالشلكل اللذي يعلزز
بلإدارة تعلليم جلازان ملن وجهللة نظلر أفلراد عينلة الدراسلة حيللث
من زيادة معلدالت التوظيلف األخضلر وإمكانيلات نجلاح خطلط
بلغللللت قيمللللة المتوسللللط الحسللللابي  1.719بللللانحراف معيللللاري
التخضير.
 0.386وهو ما يجي عن الس ال الثاني للدراسة.
 .4البد من تعزيز الوعي البيئي والسللوك المسلتدام إضلافة إللى ملا
 .2ارتفاع مستوى التوجه نحو الوظلائف الخضلراء المسلتقبلية للدى
يلزم من تغيير فلي المنلاهج التعليميلة والتدريبيلة وفلق متطلبلات
طالبللات المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان مللن وجهللة نظللر
التحول الجديد والتشكيل المستقبلي للوظائف والمهن الخضراء.
أفراد عينة الدراسة حيث بلغت قيمة المتوسلط الحسلابي 1.761
بللانحراف معيللاري  0.364وهللو مللا يجي ل عللن الس ل ال الثالللث
للدراسة.
ثينيي ً  :كلخص ث نتيئج دم ي ء درو ث بل :
 .1وجللود عالقللة ارتباطيللة معنويللة ذات داللللة إحصللائية بللين متغيللر
مستوى اإلرشلاد النفسلي ومتغيلر مسلتوى التوجله نحلو الوظلائف
الخضراء المستقبلية عند معنوية  0.01مملا يبلين صلحة الفلرض
األول للدراسة وكانلت هلذه العالقلة طرديلة ويتبلين أن هنلاك دور
لإلرشللاد النفسللي فللي تعزيللز التوجلله نحللو الوظللائف الخضللراء
المستقبلية لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم جازان حيلث
اتضللح انلله كلمللا ازداد مسلللتوى اإلرشللاد النفسللي ازداد مسلللتوى
التوجه نحو الوظائف الخضراء المستقبلية للدى طالبلات المرحللة
الثانوية بإدارة تعليم جازان.
 .2تبين عدم وجود فروق في مستوى اإلرشلاد النفسلي للدى طالبلات
المرحلللة الثانويللة بللإدارة تعللليم جللازان التللي تعللزى للمتغيللرات
الشخصية (العمر ،السنة الدراسية) عند مستوى معنوية 0.05
 .3تبين عدم وجود فروق في مستوى التوجله نحلو تعزيلز الوظلائف
الخضراء المسلتقبلية للدى طالبلات المرحللة الثانويلة بلإدارة تعلليم
جلللازان التللللي تعللللزى للمتغيلللرات الشخصللللية (العمللللر ،السللللنة
الدراسية) عند مستوى معنوية 0.05

التوصيات :Recommendations

كل ااب ث قييم إلرثءث ث بل ث لي م ودم ي ء كي أسفر انه
ث نتيئج ت صم ث بيحثب يآلتم:
 .1عقلللد دورات تدريبيلللة ضلللمن بلللرامج اإلعلللداد لتطلللوير وتنميلللة
قلللللدرات الطلللللالب ،وتطلللللوير مهلللللاراتهم المعرفيلللللة والعاملللللة

حبوث ودراسات مقرتحة:
-1
-2
-3

دراسللة االتجللاه نحللو المسللتقبل فللي ضللوء االقتصللاد األخضللر
والوظللائف الخضللراء مللن منطلللق مفهللوم طالبللات المرحلللة
الثانوية.
دور الخدمات اإلرشادية في مساعدة الطالب الجلامعيين عللى
بناء مشروعاتهم الخاصة.
فاعليللة برنللامج إرشللادي نفسللي ومهنللي لمسللاعدة الطللالب فللي
التخطيط للمستقبل.
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