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University Students’ Beliefs about Counseling and its
Relationship to Adjustment Styles
Abstract
This study aimed to investigate the levels of university
students' beliefs about counseling based on three dimensions
(intent, stigma tolerance, and expertness) and the differences on
these levels based on gender, college, and previous experience
with counseling. A related purpose was to examine the predictive
effects of coping styles (positive and negative) on the levels of
beliefs towards counseling. The study sample included 593
university students (60% female) from different academic years.
The students responded to the Beliefs about Psychological
Services Questionnaire and coping style questionnaire. The
findings showed that the students had high levels of intent and
stigma tolerance and a medium level of expertness. Moreover,
statistical differences were found based on gender and
experience with counseling. The results also highlighted the
predictive effects of coping styles on beliefs towards counseling.
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النفس وعالقتها بأساليب التوافق
معتقدات طلبة الجامعة نحو اإلرشاد
ي
مستخلص البحث
هدفت الدراسة الحالية للتحقق من مستوى معتقدات طلبة الجامعة نحو
ختة أخصائ
اإلرشاد النفس عىل ثالثة أبعاد (النية ،والتسامح مع الوصمة ،والثقة ف ر
والختة السابقة
لمتغتات الجنس والكلية
اإلرشاد) واختالف هذه المستويات وفقا
ر
ر
مع اإلرشاد النفس .باإلضافة إىل ذلك ،فقد تحققت الدراسة من قدرة أساليب
التوافق اإليجابية والسلبية ر
الت يتبعها الطلبة للتنبؤ بمستوى هذه المعتقدات .وقد
استهدفت الدراسة عينة تكونت من  593طالب وطالبة ( %60إناث) .استجاب أفراد
العينة عىل مقياس المعتقدات نحو اإلرشاد النفس ومقياس أساليب التوافق النفس.
وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن الطلبة أظهروا مستويات عالية ف بعدي النية
ختة أخصائ اإلرشاد .كما
والتسامح مع الوصمة ،ومستوى متوسط من الثقة ف ر
والختة السابقة
غتي الجنس
ر
ظهرت فروق دالة إحصائيا ف معتقدات الطلبة وفقا لمت ر
مع اإلرشاد .واتضح أن مستويات التوافق كانت لديها القدرة للتنبؤ بمستوى معتقدات
ر
والمقتحات
الطلبة نحو اإلرشاد النفس .وقد قدم الباحثون مجموعة من التوصيات
ف نهاية الدراسة.

الكلمات المفتاحية :المعتقدات ،اإلرشاد النفس ،طلبة الجامعة ،أساليب التوافق

148

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية
Vol.(45), issue (1) January 2021

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

المجلد ( )45العدد( )1يناير 2021
International Journal for Research in Education

يعد اإلرشاد النفس خدمة نفسية متطورة تتضمن مجموعة من األنشطة ر
الت يقدمها
المرشد النفس بغية مساعدة الفرد عىل فهم نفسه ٕوادراك قدراته ،واستثمار هذه القدرات ف حل
المشكالت ر
الت تواجهه ف مختلف جوانب حياته الشخصية واالجتماعية .وقد عرفت الجمعية
األمريكية لعلم النفس ( )American Psychology Association, 2019اإلرشاد النفس بأنه
الت يتم تقديمها بواسطة متخصص ف علم النفس اإلرشادي ،ر
الخدمة ر
والت تركز عىل الجوانب
الشخصية للفرد وعالقته مع اآلخرين ،باإلضافة إىل اهتمامها بالجوانب الصحية ذات العالقة
بالمجاالت االنفعالية والجسمية والمهنية والدراسية ر
الت تواجه األفراد عىل مراحل مختلفة ف
حياتهمُ .
وينظر إىل اإلرشاد النفس كواحد من أهم الخدمات النفسية المقدمة والهادفة إىل تحقيق
المستويات المختلفة من العمل اإلرشادي ف الجوانب النمائية والوقائية والعالجية ،وعىل أنه عملية
مخططة تهدف إىل مساعدة وتشجيع الفرد لك يعرف نفسه ،ويفهم ذاته ،ويدرس شخصيته جسميا
وعقليا واجتماعيا وانفعاليا (الصميىل ،)2018 ،وإن التماس المساعدة النفسية والحصول عليها من
متخصصي يمكن أن يساعد ف تخفيف األعراض المرضية المزعجة (الدغيم.)2017 ،
ر
وبالرغم من أهمية اإلرشاد النفس لدى أفراد المجتمع بشكل عام وطلبة الجامعة بشكل
خاص ،إال أن مساهمته ف حل المشكالت وتذليل الصعوبات ال يمكن أن تستمر وتتطور إال عندما
يتم اإلقبال عليها برغبة وثقة وتعاون ربي طرف العملية اإلرشادية .ولذلك ،فقد هدفت الدراسة
الحالية للتعرف عىل معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو اإلرشاد النفس وعالقتها
بأساليب التوافق لديهم.
وقد اهتم البحث العلم ف مجال علم النفس والصحة النفسية بمعتقدات واتجاهات
األفراد نحو اإلرشاد النفس .وتعد االتجاهات النفسية إحدى الموضوعات الرئيسة ر
الت حظيت
باهتمام الباحثي ف مجال علم النفس بشكل عام ،وف مجال علم النفس االجتماع ر
والتبية بشكل
ر
خاص ،انطالقا من كونها من العوامل المؤثرة بشكل مالحظ ف سلوك األفراد والجماعات ،إذ ريتز
التأثت من خالل األدوار ر
كثت من مواقف الحياة
الت تؤديها ف عملية التوجيه ألشكال السلوك ف ر
هذا ر
ً
ً
اليومية (الصميىل ،)2018 ،وتشكل المعتقدات جزءا رئيسا من المكون المعرف لالتجاهات والذي
شت ما وتقييمه بناء عىل نظام داخىل من المعتقدات السابقة .وتعرف المعتقدات
ر
يعت عن إدراك ر
ختات وقناعات سابقة ،وقد ال تكون تلك األفكار مبنية
عىل أنها مجموعة من األفكار المبنية عىل ر
مترات منطقية ،كما تختلف أنواعها :دينية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية
عىل حقائق أو ر
وغتها (.)Kumar, 2018; McLean, 2003
ر
إن التحقق من معتقدات الطلبة حول اإلرشاد النفس خطوة مهمة للتعرف عىل أسباب
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إقبالهم وعزوفهم عن الخدمات اإلرشادية .وبالرغم من االعتقاد الشائع من أن وع الطلبة بخدمات
اإلرشاد النفس قد يؤثر إيجابا بمستوى اتجاهاتهم أو معتقداتهم اإليجابية نحو هذه الخدمات ،إال
األكت
أن ابهاياسينج ( )Abhayasinghe, 2014عىل سبيل المثال وجدت أنه بالرغم من أن النسبة ر
من الطلبة كان لديهم مستوى مرتفع من الوع بخدمات اإلرشاد والتوجيه النفس المقدمة ،إال أن
نسبة الطلبة الذين لديهم اتجاهات سالبة ف بعدي "االنفتاح نحو اإلرشاد والتوجيه النفس" و
"التسامح مع الشعور بالوصمة" ) )stigma toleranceكانت أعىل من نسبة الطلبة الذين لديهم
اتجاهات موجبة ،ولذلك فإنه من المهم جدا دراسة العوامل األخرى ر
الت تؤثر ف مستوى معتقدات
المتغتات
الطلبة نحو اإلرشاد النفس .وقد أوضحت الدراسات السابقة أنه باإلضافة إىل
ر
الديموغرافية المتعلقة بالطلبة (مثل الجنس والعمر والمرحلة الدراسية والحالة االجتماعية
وغتها) ،هناك عوامل نفسية تؤثر عىل مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس .وأحد أهم
ر
تغتات النفسية هو الشعور بالوصمة ،حيث أن النظرة العامة لألشخاص الذين يعانون من
هذه الم ر
وخطتون ،وضعيفون ،وليست
تشت إىل أنهم مسؤولون عن هذا االضطراب،
ر
اضطرابات نفسيه ر
متغتات أخرى مثل :المحن
لديهم القدرة للتعامل مع مشكلتهم ( .)Link, 2001كما أن هناك
ر
النفسية واألمل (عالء الدين ،)2011 ،والعالقات االجتماعية أو إخفاء الذات (،)Yoo et al., 2005
وأساليب التوافق النفس ( .)Niegocki & Ægisdóttir, 2019وبالتاىل فإن الدراسة الحالية
وتأثت أساليب التوافق اإليجابية والسلبية
تهدف للتعرف عىل معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس ر
عىل مستوى هذه المعتقدات.
إن التوافق النفس من الموضوعات الحساسة والمؤثرة ف النفس ر
تأثت
البشية لما له من ر
عىل سلوك الفرد وترصفاته داخل مجتمعه ،فاإلنسان المتوافق نفسيا إنسان سوي يتمتع بالصحة
النفسية وله القدرة عىل العطاء واإلبداع بكفاءة عالية ،عىل عكس اإلنسان سء التوافق .فالتوافق
النفس يعد ركنا أساسيا من أركان الصحة النفسية ألنها تعط ر
مؤشا عىل مستوى التوافق النفس
(المطتي.)2005 ،
ويشت محمد ( )2016إىل أن عملية التوافق النفس تبدأ
الذي يتمتع به الفرد
ر
ر
بوجود دافع أو رغبة معينة تدفع اإلنسان وتوجه سلوكه نحو غاية معينة أو هدف خاص يشبع هذا
الدافع ،ثم يظهر عائق ما ر
يعتض طريقه ف التوجه نحو هدفه ويؤدي إىل إحباط إشباع الدافع،
بكثت من األعمال المختلفة كمحاولة للتغلب عىل هذا العائق والوصول إىل هدفه،
فيأخذ ف القيام ر
وبالوصول إىل الهدف الذي يشبع الدافع تتم عملية التوافق.
ولقد أجريت العديد من الدراسات ر
الت سعت إىل التعرف عىل وع الطلبة بخدمات
اإلرشاد النفس أو اتجاهاتهم أو معتقداتهم حولها .ومن األمثلة عىل هذه الدراسات دراسة
ابهاياسينج ( )Abhayasinghe, 2014ر
الت هدفت للتعرف عىل مستوى وع الطلبة بخدمات
اإلرشاد النفس والتوجيه واتجاهاتهم نحو هذه الخدمات ،حيث تكونت عينة الدراسة من 177
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بخدمات اإلرشاد والتوجيه النفس ،واآلخر يقيس اتجاهاتهم نحو اإلرشاد والتوجيه النفس عىل
أربعة أبعاد وه :االنفتاح نحو اإلرشاد والتوجيه النفس ،والتسامح مع الشعور بالوصمة ،والسع
األكت من الطلبة ( )%68.9كان لديهم
للحصول عىل الخدمة .وقد أشارت نتائج الدراسة أن النسبة
ر
مستوى مرتفع من الوع بخدمات اإلرشاد والتوجيه النفس ،ولكن عىل الرغم من ارتفاع مستوى
وع الطلبة بخدمات اإلرشاد النفس المقدمة إال أن نسبة الطلبة الذين لديهم اتجاهات سالبة ف
بعدي (االنفتاح نحو اإلرشاد والتوجيه النفس) و (التسامح مع الشعور بالوصمة) كانت أعىل من
نسبة الطلبة الذين لديهم اتجاهات موجبة ،بينما لم يكن هناك اختالف ربي نسبة الطلبة الذين
أظهروا اتجاهات موجبة واتجاهات سالبة ف بعد (السع للحصول عىل الخدمة).
وتحقق رايان وجرادات ( )Rayan & Jaradat, 2016من اتجاهات  519طالب وطالبة
من المرحلة الجامعية ف األردن نحو سعيهم للحصول عىل اإلرشاد النفس .وقد أوضحت نتائج
الدراسة أن الطلبة لديهم مستوى أقل من االتجاهات نحو السع للحصول عىل خدمات اإلرشاد
غت العرب ف دراسات سابقة استخدمت نفس
النفس عند مقارنتهم بمجموعات أخرى من الطلبة ر
ر
أكت لتلق خدمات اإلرشاد
المقياس .وأوضحت نتائج الدراسة أيضا أن الطالبات كان لديهن استعداد ر
النفس مقارنة بالطلبة الذكور ،كما ارتبط العمر بعالقة سالبة مع سع الطلبة للحصول عىل هذه
الخدمات .باإلضافة إىل ذلك فإن الطلبة الذين حصلوا عىل خدمات اإلرشاد النفس سابقا كان
أكت للحصول عليها مرة أخرى ،وأظهرت النتائج أيضا أن الطلبة الذين لديهم مستوى
لديهم استعداد ر
أعىل من الشعور بالوصمة ( )stigmaأو األفراد الذين يعانون من االضطرابات النفسية كان لديهم
استعداد أقل للحصول عىل خدمات اإلرشاد النفس.
وف دراسة أجريت عىل  600طالب وطالبة من بعض جامعات شيالنكا ،وجد تشن
خطتون" كان األعىل
وتشاندراسكارا ( )Chen & Chandrasekara, 2016أن وصف "أشخاص
ر
ف مقياس الوصمة المجتمعية ( )public stigmaوالوصمة الذاتية ( ،)self-stigmaوهذا يعت
خطتون والمجتمع يراهم كذلك
أن الطلبة يعتقدون أن أصحاب المشكالت النفسية هم أشخاص
ر
أيضا ،كما أنهم يعتقدون بأن أي اضطراب نفس هو نتيجة لضعف شخص وأنه من الصعب فهم
هؤالء األشخاص .إضافة إىل ذلك ،فإن مستوى الشعور بوصمة المجتمع نحو األشخاص ذوي
االضطرابات النفسية كان أعىل من مستوى الشعور بالوصمة الذاتية .وبينت نتائج الدراسة أيضا أن
هناك عالقة سالبة ربي االتجاهات السلبية نحو السع لطلب خدمات اإلرشاد النفس والسلوك
الفعىل لطلب هذه الخدمات ،وعكس ذلك ،فقد كانت هناك عالقة إيجابية ربي النية للحصول عىل
وبي السلوك الفعىل للحصول عليها.
هذه الخدمات ر
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ُ
مقياسي أحدهما يقيس درجة وعيهم
طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية ف شيالنكا ،طبق عليهم
ر
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وهدفت دراسة تشوي وميلر ( )Choi & Miller, 2018للتحقق من اتجاهات طلبة
إحدى الجامعات ف الواليات المتحدة األمريكية نحو السع للحصول عىل الخدمات اإلرشادية،
وتأثت كل من المكانة االجتماعية ،والعنرصية ،والوصمة ف مستوى هذه االتجاهات .تكونت عينة
ر
الدراسة من  2230طالب وطالبة ممن التحقوا بالجامعة حديثا ،حيث تم جمع البيانات منهم بعد
األسبوع التعريق ف الجامعة .استجاب أفراد العينة عىل مقياس االتجاهات نحو الحصول عىل
الخدمات اإلرشادية ،وعىل خمسة مقاييس أخرى حول الشعور بالوصمة (الشعور ر
الذائ بالوصمة،
والشعور المرتبط بعامة الناس ،وشعور الوصمة المرتبط باألقارب) ،والمكانة االجتماعية ( social
 )classوتجربتهم مع العنرصية ( .)classismوقد أوضحت نتائج الدراسة أن المكانة االجتماعية
غت ر
مباش عىل اتجاهات الطلبة نحو طلب الخدمات اإلرشادية من خالل الشعور
تؤثر بشكل ر
وسيطي ،كما كان لشعور األفراد بالعنرصية تجاههم من
كعاملي
بالوصمة والتجربة مع العنرصية
ر
ر
أفراد المجتمع عالقة ر
مباشة إيجابية مع االتجاهات نحو خدمات اإلرشاد النفس.
وبالرغم من وجود بعض الدراسات األخرى ر
الت تحققت من المعتقدات نحو اإلرشاد
غت فئة الطلبة (من هذه الدراساتTecu, :
النفس ،إال أنها أجريت عىل فئات أخرى من المجتمع ر
)& Langa, 2019; MacDowell et al., 2020
الباحثي -تحققت من اتجاهات طلبة جامعة
وهناك دراسات قليلة جدا –عىل حد علم
ر
السلطان قابوس نحو الخدمات اإلرشادية ،إذ أن معظم الدراسات تحققت إما من وع الطلبة بهذه
الخدمات أو من الحاجات اإلرشادية للطلبة (مثل :الضامن وسليمان2007 ،؛ وAlrajhi
 .)&Allawati, 2018ومن هذه الدراسات دراسة الصبح ( )2010ر
والت استهدفت  216طالب
وطالبة من الطلبة المتوقع تخرجهم ،حيث تم استخدام استبانة تقيس اتجاهات الطلبة عىل ثالثة
أبعاد (معارف الطلبة نحو الخدمات اإلرشادية ،عوائق تواجه الطلبة نحو االستفادة من الخدمات
اإلرشادية ،والمصادر البديلة ر
الت يلجأ لها الطالب لطلب المساعدة اإلرشادية) .وأشارت نتائج
الدراسة إىل أن معرفة الطلبة بالخدمات اإلرشادية ،ومعرفتهم بدور المرشد واتجاههم نحوه كانت
ر
المستشد ف المستوى المتوسط .وبالنسبة للعوائق
ف المستوى المرتفع ،بينما كانت معرفتهم بدور
ر
الت تواجه الطلبة للحصول عىل الخدمات اإلرشادية فقد كانت اعتقادات الطلبة الخاطئة عن
اإلرشاد ،ونظرة الناس السلبية ألصحاب المشكالت النفسية واالجتماعية أهم هذه العوائق.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد بينت الدراسة أن من المصادر البديلة ر
الت يلجأ لها الطلبة لحل مشكالتهم
وأختا دائرة اإلرشاد
كانت األشة ف المرتبة األوىل ،تليها األصدقاء والزمالء ،ثم المرشد األكاديم،
ر
والتوجيه الديت .كما أظهرت الطالبات مستوى أعىل من االتجاهات اإليجابية مقارنة بالطلبة ،وأظهر
بغت
المستفيدون من الخدمات اإلرشادية مستوى أعىل من االتجاهات اإليجابية مقارنة ر
المستفيدين.
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وبتسويد ( )Li et al., 2017من أسلوب التجنب وحل المشكالت
 .)2009وقد تحقق ىل وإشانيور ر
بمتغتات أخرى مثل الضغوط النفسية والمرونة .وقد أشار الباحثان أن
كأساليب للتوافق وعالقتها
ر
كبت ف دفع الطلبة إىل تجنب المشكلة والهروب منها ،بينما سع
الشعور بالضغط النفس له دور ر
إيجائ ف دفع هؤالء
الطلبة للحصول عىل الدعم االجتماع ( )social support seekingله أثر
ر
أخصائت اإلرشاد بتشجيع
الطلبة لحل مشكالتهم كأسلوب للتوافق .ولذلك فقد أوىص الباحثون
ر
الطلبة عىل الحصول عىل الدعم االجتماع والذي يعد برنامج اإلرشاد الجمع أحد صوره من أجل
تشجيعهم عىل حل المشكالت بدال من تجنبها.
كبت ف الدراسات سواء كانت عربية أو أجنبية ر
الت تحققت
ومن المالحظ أن هناك نقص ر
من العالقة ربي أساليب التوافق واالتجاهات أو المعتقدات نحو السع لطلب الخدمات اإلرشادية.
واجيسدوتت ( )Niegocki & Ægisdóttir, 2019أنه بسبب النقص ف وجود
وقد أشار نيجوك
ر
نموذج أو نظرية تفش هذه العالقة فمن المهم أن يكون هناك بعض الدراسات االستكشافية عوضا
عن التأكيدية ر
واجيسدوتت ( & Niegocki
الت تساعد ف فهم هذه العالقة .وقد تحقق نيجوك
ر
 )Ægisdóttir, 2019من العالقة ربي أساليب التوافق ر
الت يتبعها الطلبة الجامعيون ومعتقداتهم
نحو خدمات اإلرشاد النفس عىل عينة مكونة من  719طالب وطالبة ف أحد الجامعات الغربية،
طبق عليهم مقياس المعتقدات نحو الخدمات النفسية والذي يقيس معتقدات الطلبة عىل ثالثة
ختة األخصائ النفس ،ومقياس آخر حول
أبعاد :النية ،والتسامح مع الشعور بالوصمة ،والثقة ف ر
أساليب التوافق .وقد أشارت نتائج الدراسة أنه بالنسبة للطلبة الذين كانت لديهم تجربة سابقة ف
االستفادة من خدمات اإلرشاد النفس ،فقد ارتبط المستوى العاىل من استخدام أساليب التوافق
اإليجابية (الحصول عىل الدعم النفس) والمستوى األقل من استخدام أساليب التوافق السلبية
(األساليب التجنبية) بمستوى عال من كل من :النية لالستفادة من خدمات اإلرشاد النفس،
ختة األخصائ النفس .وقد ظهرت ارتباطات مماثلة
والتسامح مع والشعور بالوصمة ،والثقة ف ر
لدى الطلبة الذين لم يسبق لهم االستفادة من خدمات اإلرشاد النفس ،إال أنه بالنسبة لهؤالء الطلبة
لم ترتبط أساليب التوافق لديهم بنيتهم لالستفادة من خدمات اإلرشاد النفس.
مشكلة الدراسة
كبت ف مساعدة طلبة الجامعة وتوجيههم
إن لخدمات اإلرشاد النفس والتوجيه دور ر
للتعرف عىل حاجاتهم النفسية واألكاديمية ،والتحديات ر
وبي تحقيق التوافق
الت تحول بينهم ر
النفس لهم ف مختلف الجوانب .ومن أجل تشجيع طلبة الجامعة عىل اإلقبال واالستفادة من
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الباحثي السع للحصول عىل الخدمات
كثت من
اعتت ر
أما بالنسبة ألساليب التوافق فقد ر
ر
اإلرشادية أو خدمات العالج النفس كأسلوب مهم من أساليب التوافق (مثلAlexander et al., :
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الخدمات اإلرشادية المقدمة ،فإنه ينبع التعرف عىل معتقداتهم نحو هذه الخدمات ومحاولة
فهمها وتقديم الحلول ر
الت تساعد ف رفع المعتقدات اإليجابية للطلبة نحو خدمات اإلرشاد النفس.
وبعد اطالع الباحثون عىل الدراسات السابقة ،اتضح أن هناك العديد من العوامل ر
الت تؤثر عىل
معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس ،ومن هذه العوامل أساليب التوافق المتبعة للتعامل مع
الباحثي أن هناك عددا قليال من الدراسات ر
المشكالت ر
الت تحققت
الت يواجهونها .كما اتضح لدى
ر
من العالقة ربي أساليب التوافق ومعتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس (مثل & Niegocki
 )Ægisdóttir, 2019سواء عىل نطاق الدول الغربية أو العربية .وبالتاىل ،فإن الدراسة الحالية
سعت أوال للتحقق من مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس عىل ثالث أبعاد (النية
ختة األخصائ النفس)،
للحصول عىل خدمات اإلرشاد النفس ،والتسامح مع الوصمة ،والثقة ف ر
المتغتات الديموغرافية المتعلقة بالطلبة ،وثانيا
ومن اختالف هذه المستويات بناء عىل بعض
ر
للكشف عن العالقة ربي أساليب التوافق اإليجابية والسلبية ومستوى هذه المعتقدات.
وتتحدد مشكلة الدراسة ف محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو اإلرشاد النفس وفقا لألبعاد الثالثة:
ختة
النية للحصول عىل خدمات اإلرشاد النفس ،والتسامح مع الوصمة ،والثقة ف ر
األخصائ النفس؟
 .2ما مستوى أساليب التوافق اإليجابية والسلبية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس
لمتغتات :الجنس ،والكلية ،والتفاعل بينهما؟
نحو اإلرشاد النفس تعزى
ر
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس
الختة السابقة مع خدمات اإلرشاد النفس؟
نحو اإلرشاد النفس تعزى إىل ر
 .5ما القدرة التنبؤية ألساليب التوافق اإليجابية والسلبية بمستوى معتقدات طلبة جامعة
السلطان قابوس نحو اإلرشاد النفس؟
أهمية الدراسة
تتجىل أهمية الدراسة الحالية ف ما يىل:
األهمية النظرية
 .1تضيف الدراسة الحالية إىل األدب النظري ف فهم العالقة ربي أساليب التوافق النفسية ر
الت
يتبعها الطلبة ومعتقداتهم نحو اإلرشاد النفس فكما اتضح سابقا فإن الدراسات ف هذا
المجال شحيحة جدا.
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النفسية والخدمات اإلرشادية المقدمة ،مما يساعد عىل فهمها والعمل عىل تصحيح
المعتقدات الخاطئة ودعم المعتقدات الصحيحة.
األهمية العملية
ر
التامج اإلرشادية والتوعوية
 .1تساعد نتائج الدراسة الحالية عىل عمل تصور مقتح لبعض ر
والتدريبية ر
الت تعزز أساليب التوافق اإليجابية لدى الطلبة وتشجع عىل السع للحصول
عىل الخدمات اإلرشادية.
ر ُ
 .2من خالل نتائج الدراسة ،يمكن الخروج ببعض التوصيات الت تسهم ف تعزيز التسامح مع
الشعور بالوصمة نحو خدمات اإلرشاد النفس لدى الطلبة وتطبيقها عىل أرض الواقع.
مصطلحات الدراسة
ختات
مكلي ( )Mclean, 2003عىل أنها مجموعة من األفكار المبنية عىل ر
المعتقدات عرفها ر
ُ
وقناعات سابقة ،ر
مترات منطقية .وتقاس معتقدات
والت قد ال تكون بالرصورة مسندة إىل حقائق أو ر
الطلبة نحو اإلرشاد النفس ف الدراسة الحالية عىل ثالثة أبعاد (النية ،والتسامح مع الشعور
وجرستي ( Ægisdo´ttir
الباحثي اجستوتر
ختة أخصائ اإلرشاد) ويعرفها
بالوصمة ،والثقة ف ر
ر
ر
 )and Gerstein, 2009الذين قاموا بإعداد المقياس المستخدم ف الدراسة الحالية كما يىل:
يعت عن وجود النية أو االستعداد لدى الطالب للحصول عىل خدمات
بعد النية ( )intentر
الئ إذا شعر بحاجته لها.
اإلرشاد الط ر
يعت عن المعتقدات السلبية
بعد التسامح مع الشعور بالوصمة ( )stigma toleranceر
للطلبة نحو الخدمات اإلرشادية وشعورهم بالخجل أو العيب عند زيارة أخصائ اإلرشاد.
ختة أخصائ
ختة
يعت عن ثقة الطالب ف ر
أخصائ اإلرشاد ( )expertnessر
بعد الثقة يف ر
ي
اإلرشاد ومهنيته.
وتعرف إجرائيا عىل أنها الدرجة ر
الت يحصل عليها المستجيب ف مقياس المعتقدات نحو اإلرشاد
النفس المستخدم حاليا وفقا لكل بعد ف المقياس ،ووفقا للدرجة الكلية للمقياس.
النفس يعرفها فولكمان والزاروس ( (Folkman & Lazarus, 2013عىل أنها
أساليب التوافق
ي
ر
العمليات العقلية أو السلوكية الت يبذلها الشخص من أجل التخلص من المواقف الضاغطة
الداخلية والخارجية ،ر
بتغت تقييم الشخص للحوادث المحيطة به.
تتغت باستمرار ر
والت ر
وتعرف إجرائيا عىل أنها الدرجة ر
الت يحصل عليها المستجيب ف مقياس أساليب التوافق المستخدم
ف الدراسة الحالية وفقا لبعدي أساليب التوافق اإليجابية ،وأساليب التوافق السلبية.
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المنهجية واإلجراءات
اعتمدت الدراسة الحالية عىل المنهج الوصق لدراسة مستوى معتقدات الطلبة نحو
المتغتات الديموغرافية لدى الطلبة ،وذلك ألن
اإلرشاد النفس وعالقتها بأساليب التوافق وبعض
ر
المنهج الوصق هو األقرب لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عىل أسئلتها.
مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة السلطان قابوس المقيدين خالل فصل الخريف
الملتحقي بمرحلة البكالوريوس والبالغ عددهم ( 16090عمادة القبول والتسجيل بجامعة
2019
ر
سبتمت  .)2019بينما تكونت عينة الدراسة من  593طالبا
السلطان قابوس ،تواصل شخص 24
ر
وطالبة ( %60إناث) والذين يشكلون نسبة  %3.68من مجتمع الدراسة.
أدوات الدراسة
نفس .تم تطوير مقياس المعتقدات نحو الخدمات
مقياس معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد ال
ي
وجرستي
النفسية ( )Beliefs About Psychological Services, BAPSمن قبل أجستوتر
ر
) )Ægisdottir & Gerstein, 2009إذ قام الباحثان بتطوير هذا المقياس ليتناسب مع مقدم
النفسيي أو أخصائ اإلرشاد وليس محددا
األخصائيي
خدمات الصحة النفسية بشكل عام مثل
ر
ر
للعالج النفس أو السلوك ( .)mental health therapyولذلك فقد تم اختياره ف الدراسة الحالية
وجرستي
لمناسبة عباراته ف قياس المعتقدات حول خدمات اإلرشاد النفس .وطبق أجستوتر
ر
المقياس عىل عينة مكونة من  235طالبا وطالبة ف المرحلة الجامعية .يتكون المقياس من 18
كبتة،
عبارة موزعة عىل ثالثة أبعاد :النية ( 6عبارات ،ألفا لكرونباخ= ،0.82مثال :إذا واجهت مشكلة ر
فإن أول خطوة أفكر بها ه مقابلة أخصائ اإلرشاد) ،والتسامح مع الوصمة ( 8عبارات ،ألفا
يعتت عيبا ف حياة الفرد)،
لكرونباخ= ،0.78مثال :الحصول عىل المساعدة من أخصائ اإلرشاد ر
ختة أخصائ اإلرشاد (4عبارات ،ألفا لكرونباخ=  ،0.72مثال :يزودئ أخصائ اإلرشاد
والثقة ف ر
بمعلومات قيمة بسبب معرفته الواسعة بالسلوك اإلنسائ) ،كما تم تعريفها ف مصطلحات الدراسة.
وتسجل االستجابات عىل المقياس عىل تدرج ليكرت سداس ( )6 point Likert scaleريتاوح من
( 1ال أوافق بشدة) إىل ( 6أوافق بشدة) ،حيث يطلب من المستجيب تحديد درجة موافقته عىل
تضمي خيار "محايد" ف المقياس؛ وذلك لتشجيع
كل عبارة ف المقياس ،وقد ارتأى الباحثان عدم
ر
أكت إيجابية أو ر
المستجيب ف تحديد اتجاه معتقداته إما ر
أكت سلبية .يتكون المقياس من عبارات
تعت عن
موجبة وسالبة ،ويتم عكس تصحيح العبارات السالبة؛ حيث أن الدرجة األعىل للمقياس ر
المستجيبي نحو اإلرشاد النفس وأخصائ اإلرشاد.
مستوى أعىل من المعتقدات اإليجابية لدى
ر
اإلنجلتيددة إىل اللغددة
وقددد قددام البدداحثون ف الدددراسد د د د د ددة الحدداليددة ربتجمددة المقيدداس من اللغددة
ر
العربيددة ،ثم ُعرضد د د د د ددت ر
اإلنجلتيددة لمراجعتهددا وإبددداء
التجمددة عىل ثالثددة من المختص د د د د د ردي ف اللغددة
ر
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وبددالنس د د د د دبددة لثبدات المقيدداس ف الدددراس د د د د ددة الحدداليددة ،فقددد تم التحقق مندده عن طريق إعددادة
دبوعي عىل عينة مكونة من  22طالب وطالبة من
مرتي وبفاص د د د د ددل أس د د د د د ر
التطبيق ،وذلك بتطبيقه ر
مرحلة البكالوريوس والدارس د د ردي ألحد المقررات الدراس د ددية بقس د ددم علم النفس .وقد بلغت معامالت
التطبيقي األول والثائ  0.80لبعد النية ،و 0.56لبعد التسد ددامح مع الوصد ددمة ،و0.62
االرتباط ربي
ر
ختة أخص د د د ددائ اإلرش د د د دداد .كما تم التحقق من ثبات االتس د د د دداق الداخىل للمقياس بواس د د د ددطة
للثقة ف ر
معامالت ألفا لكرونباخ ف العينة الفعلية وقد بلغت  0.84لبعد النية ،و 0.71لبعد التس د د د د ددامح مع
ختة أخصائ اإلرشاد.
الوصمة ،و 0.77للثقة ف ر
مقياس التوافق قام الظفري وآخرون ( )Aldhafri et al., 2009بتطوير مقياس أس د دداليب
التوافق عىل عينة مكونة من ً 189
طالبا وطالبة (متوسد ددط العمر  )15.75ف سد ددلطنة عمان .يتكون
الت يتبعها الطلبة للتعامل مع المش د ددكالت ر
تختت األس د دداليب ر
الت يواجهونها.
المقياس من  30عبارة
ر
وقد اس د د ددتخدمت الدراس د د ددة الحالية نس د د ددخة مخترصد د د ددة تم إعدادها ف دراس د د ددة أخرى وتطبيقها عىل
العمانيي ( .)Al. Bahrani et al., 2013وتتكون هذه النسخة من  25عبارة
مجموعة من الطلبة
ر
موزعة عىل بعدين وهما :أس د د د د دداليب التوافق اإليجابية ( 17عبارة ،مثال :عند مواجهة مش د د د د ددكلة ما،
مؤهلي) ،وأسد د دداليب التوافق السد د ددلبية ( 8عبارات ،مثال :عند
فإنت أناقش المشد د ددكلة مع أشد د ددخاص
ر
مواجهة مشد د د ددكلة ما ،فإنت ألوم نفسد د د د) .يصد د د ددحح المقياس عىل تدرج ليكرت خماس يقيس مدى
اسد ددتخدام المسد ددتجيب لكل أسد ددلوب من أسد دداليب التوافق ،ر
ويتاوح من ( 1ال أسد ددتخدمها أبدا) إىل 5
كبت) .وقد بلغت قيم ألفا لكرونباخ للنسد د د د ددخة األصد د د د ددلية من المقياس 0.70
(أسد د د د ددتخدمها بشد د د د ددكل ر
ألساليب التكيف اإليجابية و 0.72ألساليب التكيف السلبية.
أما بالنس د د ددبة للدراس د د ددة الحالية ،فقد تم التحقق من ثبات إعادة االختبار بتطبيق المقياس
دبوعي ،وقد بلغت معامالت
عىل عينة اس د د د د ددتطالعية مكونة من  22طالبا وطالبة وبفاص د د د د ددل أس د د د د د ر
االرتباط ربي التطبيق األول والثائ ( 0.81أس د د د د دداليب التوافق اإليجابية) و( 0.66أس د د د د دداليب التوافق
الس ددلبية) .كما تم التحقق من االتس دداق الداخىل للمقياس بواس ددطة معامالت ألفا لكرونباخ ف العينة
الفعلية وقد بلغت ( 0.83أسد د دداليب التوافق اإليجابية) ،و ( 0.75ألسد د دداليب التوافق السد د ددلبية) .وتم
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المالحظات حولها .ولغرض التحقق من الص د د د د دددق الظاهري للمقياس ،تم عرض د د د د دده عىل خمس د د د د ددة
محكمي متخص دصد ردي ف اإلرشدداد النفس د وعلم النفس ،وأجريت عليه بعض التعديالت بما يتوافق
ر
مع مالحظاتهم ،ولم يتم حذف أي عبارة من المقياس .كما تم التحقق أيض د د ددا من ص د د دددق االتس د د دداق
الد ددداخىل عن طريق معد ددامالت االرتبد دداط ربي كد ددل عبد ددارة والد دددرجد ددة الكليد ددة للبعد ددد الد ددذي تنتم إليد دده
( ،)corrected item-total correlationوك ددان ددت جميع مع ددامالت االرتب دداط مرتفع ددة (أعىل من
 )0.30إذ تراوحت من  0.73 -0.51لبعد النية ،ومن  0.46 -0.39لبعد التس د د د د ددامح مع الوص د د د د ددمة،
ختة أخصائ اإلرشاد.
ومن  0.64-0.49لبعد الثقة ف ر
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التحقق أيضد د د د ددا من صد د د د دددق االتسد د د د دداق الداخىل عن طريق معامالت االرتباط ربي كل عبارة والدرجة
الكلية للبعد الذي تنتم إليه ( ،)corrected item total correlationوكانت جميع معامالت
االرتبدداط مرتفعددة (أعىل من  )0.30إذ تراوحددت من ُ 0.83 -0.81لبعددد أسد د د د د دداليددب التوافق اإليجد ردائ،
السلت.
ومن ُ 0.61 -0.33لبعد التوافق
ر
إجراءات تطبيق أدوات الدراسة
ر
تم تصد ددميم أدوات الدراسد ددة إلكتونيا بالتعاون مع دائرة التخطيط واإلحصد دداء ف الجامعة،
ر
اإللكتوئ ألدوات الدراس د د د ددة لجميع طلبة الجامعة (مجتمع الدراس د د د ددة) عن
وقد تم إرس د د د ددال الرابط
ر
ر
ر
عت فتات مختلفددة،
التيددد اإللكتوئ حواىل أربددع مرات ر
التيددد اإللكتوئ ،حيددث تم إرسد د د د د ددال ر
طريق ر
ر
ر
وقد اس ددتغرقت فتة التطبيق ش ددهر كامال (أكتوبر) ف فص ددل الخريف  ،2019وقد تم اس ددتجاع 593
استبانة ر
الكتونية مكتملة.
نتائج الدراسة
السؤال األول
ما مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو اإلرشاد النفس وفقا لألبعاد الثالثة :النية
ختة األخصائ النفس؟
للحصول عىل خدمات اإلرشاد النفس ،والتسامح مع الوصمة ،والثقة ف ر
تم الكشد ددف عن مسد ددتوى معتقدات طلبة جامعة السد ددلطان قابوس نحو اإلرشد دداد النفس د د
ختة أخصددائ
وفقا لمسددتوى كل بعد ف مقياس المعتقدات (النية ،التسددامح مع الوصددمة ،والثقة ف ر
اإلرش دداد) .حيث تم تقس دديم اس ددتجابات الطلبة ف مقياس المعتقدات الس ددداس ( 6 point Likert
 )scaleعىل  5فئات ،ويوضح جدول1معيار الحكم المستخدم لمعرفة مستويات معتقدات الطلبة
نحو اإلرشاد النفس.
جدول 1

معيار الحكم عىل مستويات معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس
المستوى
منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدا

الفئة
1.9 – 1
2.9 -2
3.9 -3
4.9-4
6-5

ويوضح جدول  2مستويات معتقدات الطلبة وفقا لكل بعد بناء عىل معيار الحكم
المستخدم ،حيث يتضح أن الطلبة لديهم مستوى مرتفع ف بعدي "النية" و"التسامح مع
بختة أخصائ اإلرشاد النفس ،ومستوى مرتفع من
الوصمة" ،ولديهم مستوى متوسط ف ثقتهم ر
يعت عنها المقياس ككل.
المعتقدات نحو اإلرشاد النفس كما ر

158

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة
UAEU

Vol.(45), issue (1) January 2021

المجلد ( )45العدد( )1يناير 2021
International Journal for Research in Education

مستويات معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس
ُ
البعد
النية
التسامح مع الوصمة
ختة أخصائ اإلرشاد
الثقة ف ر
المقياس ككل

الحسائ
المتوسط
ر
4.48
4.38
3.84
4.24

االنحراف المعياري
0.83
1.05
1.14
0.81

المستوى
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع

الثائ
السؤال
ي
ما مستوى أساليب التوافق اإليجابية والسلبية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس؟
تم التحقق من مستوى أساليب التوافق (اإليجابية والسلبية) لدى طلبة جامعة السلطان
قابوس وفقا لمستوى كل ُبعد ف مقياس التوافق .فقد تم تصنيف استجابات الطلبة ف مقياس
أساليب التوافق الخماس ( )5 point Likert scaleعىل  5فئات ،ويوضح جدول  3معيار الحكم
المستخدم لمعرفة مستويات أساليب التوافق لدى الطلبة ،كما يوضح جدول  4مستويات أساليب
التوافق اإليجابية والسلبية لدى الطلبة حيث يتضح أن الطلبة لديهم مستوى متوسط من كل من
أساليب التوافق اإليجابية والسلبية.
جدول 3

معيار الحكم عىل مستويات أساليب التوافق لدى الطلبة
المستوى
منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدا

الفئة
1.79-1
2.59-1.89
3.39-2.60
4.19-3.40
5.00-4.20

جدول 4

مستويات أساليب التوافق لدى الطلبة
أساليب التوافق
السلبية
اإليجابية

الحسائ
المتوسط
ر
3.28
3.26

االنحراف المعياري
0.75
0.58

المستوى
متوسط
متوسط

السؤال الثالث
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو
لمتغتات :الجنس ،والكلية ،والتفاعل بينهما؟
اإلرشاد النفس تعزى
ر
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جدول 2
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تم استخدام تحليل التباين المتعدد الثنائ ( )Two-Way MANOVللكشف عما إذا كانت
لمتغتات
هناك فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس تعزى
ر
يعت عن إمكانية وجود فروق لدى الذكور من الكليات
الجنس ،والكلية ،والتفاعل بينهما (وهو ما ر
اإلنسانية مقارنة باإلناث من الكليات اإلنسانية ،أو الذكور من الكليات العلمية مقارنة باإلناث من
الكليات العلمية) .كما يجب اإلشارة إىل أنه قد تم تصنيف عينات الطلبة ف الكليات التسع إىل
أساسيتي وهما الكليات العلمية (الهندسة ،والعلوم ،والطب والعلوم الصحية ،والعلوم
مجموعتي
ر
ر
ر
الزراعية والبحرية ،والتمريض) والكليات اإلنسانية (التبية ،واآلداب والعلوم االجتماعية ،والحقوق،
الكبتة ف أعداد الطلبة ربي الكليات المختلفة
واالقتصاد والعلوم السياسية) وذلك بسبب الفروق
ر
مما يتعذر إجراء المقارنة عىل مستوى كل كلية .ويوضح جدول  5المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لمعتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس موزعة عىل الجنس والكلية .كما
يوضح جدول  6نتائج تحليل التباين المتعدد الثنائ.
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس موزعة عىل
الجنس والكلية
المجموعة

العدد

ذكور
إناث
الكليات اإلنسانية
الكليات العلمية

237
356
335
258

النية
م
3.82
3.86
3.87
3.80

التسامح مع الوصمة
ع
1.14
1.14
1.16
1.12

م
4.35
4.56
4.51
4.43

ع
0.80
0.84
0.86
0.80

ختة أخصائ
الثقة ف ر
اإلرشاد
ع
م
1.07
4.29
1.04
4.44
1.07
4.41
1.03
4.34

جدول 6

نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد الثنائ للفروق ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس وفقا
للجنس والكلية والتفاعل بينهما
مصدر التباين
الجنس
الكلية
الجنس  Xالكلية

ويليكس
المبدا
0.98
0.99
0.99

قيمة
(ف)
3.49
0.151
0.92

درجات الحرية
للفرض
3.00
3.00
3.00

درجات الحرية
للخطأ
587
587
587

القيمة
االحتمالية
0.015
0.929
0.430

حجم
األثر
0.018
-

يتضح من جدول  6أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد
متغت الكلية،
النفس تعزى إىل التفاعل ربي الكلية والجنس ،كما ال توجد فوق دالة إحصائيا تعزى إىل ر
متغت الجنس،
إال أنه هناك فروقا دالة إحصائيا ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس تعزى إىل
ر
متغت
ويوضح حجم األثر أن  %1.8من التباين ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس يعزى إىل
ر
معايت كوهن (.)Lakens, 2013
صغت حسب
ر
الجنس وهو ما يعد حجم أثر ر
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المتغتات التابعة ( )3وذلك للتقليل من
( )Bonferroniبقسمة مستوى الداللة  0.05عىل عدد
ر
احتمالية الوقوع ف الخطأ من النوع األول .وبالتاىل ،فقد تم اختبار الفروق عند مستوى داللة يساوي
.0.016
جدول 7

التغيت للفروق ف مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس بناء
نتائج تحليل التباين أحادي
ر
متغت جنس الطالب
عىل ر
مصدر التباين
الجنس
الخطأ
الجنس

الجنس

درجات
الحرية

مجموع
المربعات
النية
1
0.07
589
774.26
التسامح مع الوصمة
1
5.46
589
408.61
ختة أخصائ اإلرشاد
الثقة ف ر
1
2.32
589
657.87

قيمة (ف)

القيمة
االحتمالية

حجم
األثر

متوسط
المربعات
0.07
1.31

0.05

0.810

-

5.46
0.69

7.87

0.005

0.013

2.32
1.11

2.08

0.149

-

يظهر من جدول  7أن هناك فروقا دالة إحصائيا ف مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد
متغت الجنس فقط ف بعد التسامح مع الوصمة بينما لم توجد فروقا دالة إحصائيا
النفس تعزى إىل ر
ختة أخصائ اإلرشاد) .وكما يتضح من جدول  5أن اإلناث
ف البعدين اآلخرين (النية ،والثقة ف ر
يشت
لديهن مستوى أعىل من التسامح مع الوصمة (م=  )4.56مقارنة بالذكور (م=  ،)4.35كما ر
حجم األثر إىل أن  %1.3من التباين ف التسامح مع الوصمة يعزى إىل الجنس وهو ما يمثل حجم
معايت كوهن (.)Lakens, 2013
صغت حسب
ر
أثر ر
السؤال الرابع
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو
الختة السابقة مع خدمات اإلرشاد النفس؟
اإلرشاد النفس تعزى إىل ر
للكشف فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا ف مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد
ختتهم السابقة مع خدمات اإلرشاد النفس ،تم استخدام تحليل التباين المتعدد
النفس تعزى إىل ر
األحادي وذلك الختبار الفروق ف المعتقدات بناء عىل استفادة الطلبة أو عدم استفادتهم من ثالثة
الطالئ وه :اإلرشاد الفردي ،واإلرشاد
أنواع رئيسية من برامج اإلرشاد المقدمة ف مركز اإلرشاد
ر
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التغيت لمعرفة الفروق ف كل بعد من أبعاد مقياس
ويوضح جدول  7تحليل التباين أحادي
ر
بونفتوئ
لمتغت الجنس .وقد تم استخدام تصحيح
معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس وفقا
ر
ر
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والتامج التوجيهية األخرى (محاضات اإلرشاد النمائ ،أو اإلرشاد الممتد ،أو الجسات
الجمع ،ر
الحوارية ...الخ) .حيث تم وضع سؤال ثنائ االستجابة (نعم /ال) للطلبة عىل كل برنامج بشكل
منفصل (مثال" :هل سبق لك وأن استفدت من خدمة اإلرشاد الفردي بالمركز؟") .وقد تم فصل
تأثتها المتوقع عىل معتقدات
التامج إىل ثالث مجموعات رئيسية الختالف طبيعتها واختالف ر
هذه ر
الطلبة.
كبت ربي أعداد الطلبة المستفيدين
ومن خالل استجابات أفراد العينة اتضح أن هناك فرق ر
التامج الثالثة ،وبالتاىل فقد تم سحب عينة عشوائية من مجموعة
وغت المستفيدين من هذه ر
ر
غت المستفيدين تعادل مجموعة الطلبة المستفيدين ف كل برنامج عىل حدة بغرض إجراء
الطلبة ر
المقارنة عليها .وقد تم استخدام ثالثة اختبارات منفصلة لتحليل التباين المتعدد األحادي (one-
ُ
 )way MANOVAتلخص نتائجها ف الجداول التالية ،حيث يوضح جدول  8المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس ف األبعاد الثالثة (النية،
ختة أخصائ اإلرشاد) موزعة عىل مجموعة الطلبة المستفيدين
التسامح مع الوصمة ،والثقة ف ر
وغت المستفيدين ف كل برنامج .ويوضح جدول  7خالصة النماذج الثالثة الختبارات تحليل التباين
ر
المتعدد األحادي.
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس موزعة عىل
وغت المستفيدين ف كل برنامج
مجموعة الطلبة المستفيدين ر
المجموعة

النية

العدد
م

التسامح مع الوصمة
م

ع

ع

ختة أخصائ اإلرشاد
الثقة ف ر
م

ع

اإلرشاد الفردي
نعم
ال

57
57

4.57
3.76

4.76
4.35

1.00
1.18

0.84
0.85

4.67
4.41

0.84
1.04

اإلرشاد الجمع
نعم
ال

43
43

4.31
4.03

4.65
4.50

1.03
1.08

0.90
0.77

4.61
4.72

0.94
0.93

التامج التوجيهية
ر
نعم
ال

128
128

4.05
3.72

4.50
4.45

1.07
1.20

0.85
0.82

4.53
4.28

1.04
1.04

م= المتوسط الحسائ ع= االنحراف المعياري *مالحظة :مجموعة الطلبة ر
الت تم المقارنة بينهم داخل كل برنامج عىل حدة مختلفة عن
ر
للجدولي  9و 10
تضمي البيانات ف نفس الجدول لتقليل عدد الجداول وكذلك بالنسبة
التامج األخرى ولكن تم
مجموعة الطلبة ف ر
ر
ر
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نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد األحادي للفروق ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس وفقا
لختتهم السابقة مع خدمات اإلرشاد النفس
ر
مصدر التباين
اإلرشاد الفردي
اإلرشاد الجمع
التامج التوجيهية
ر

ويليكس
المبدا
0.82
0.93
0.97

قيمة
(ف)
7.60
1.93
2.27

درجات الحرية درجات الحرية القيمة
االحتمالية
للخطأ
للفرض
0.000
110
3
0.131
82
3
0.081
252
3

حجم
األثر
0.172
-

يتضح من جدول  9أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية ربي الطلبة المستفيدين من برنامج
ويشت حجم األثر إىل أن
وغت المستفيدين منه (القيمة االحتمالية= ،)0.000
ر
اإلرشاد الفردي ر
ختتهم السابقة مع برنامج
 %17.2من التباين ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس يعزى إىل ر
معايت كوهن ( .)Lakens, 2013وعىل عكس
كبت حسب
ر
اإلرشاد الفردي ،وهو ما يمثل حجم أثر ر
ذلك ،فلم تظهر فروق ذات داللة إحصائية ف معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس تعزى إىل
التامج األخرى التوجيهية.
ختتهم السابقة مع برنامج اإلرشاد الجمع أو ر
ر
التغيت للكشف عن الفروق ف كل بعد من أبعاد
ويبي جدول  10تحليل التباين أحادي
ر
ر
لختتهم مع برنامج اإلرشاد الفردي ،حيث تم استخدام
معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس وفقا ر
المتغتات التابعة ()3
تصحيح بونفروئ ( )Bonferroniبقسمة مستوى الداللة  0.05عىل عدد
ر
وذلك للتقليل من احتمالية الوقوع ف الخطأ من النوع األول ،وبالتاىل تمت المقارنة عند مستوى
.0.016
جدول 10

التغيت للفروق ف مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس بناء
نتائج تحليل التباين أحادي
ر
ختتهم السابقة مع برنامج اإلرشاد الفردي
عىل ر
مصدر التباين

اإلرشاد الفردي
الخطأ
اإلرشاد الفردي
الخطأ
اإلرشاد الفردي
الخطأ

درجات
الحرية

مجموع
المربعات
النية
1
18.96
112
134.72
التسامح مع الوصمة
1
4.79
112
81.12
ختة أخصائ اإلرشاد
الثقة ف ر
1
2.04
112
101.78

متوسط
المربعات

قيمة (ف)

القيمة
االحتمالية

حجم
األثر

18.96
1.20

15.76

0.000

0.123

4.79
0.72

6.61

0.011

0.056

2.04
0.90

2.24

0.137

-
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ويتضح من جدول  10أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية ف بعدي النية (القيمة
للختة السابقة مع
االحتمالية=  )0.000والتسامح مع الوصمة (القيمة االحتمالية=  )0.011تعزى ر
برنامج اإلرشاد الفردي .وكما يتضح من جدول  8أن الطلبة الذين سبق أن استفادوا من خدمة
اإلرشاد الفردي كان لديهم مستوى أعىل من النية لالستفادة من خدمات اإلرشاد النفس (م= )4.57
غت المستفيدين (م=  ،)3.76وكذلك فإن الطلبة الذين سبق أن استفادوا من خدمة
مقارنة بالطلبة ر
اإلرشاد الفردي كان لديهم مستوى أعىل من التسامح مع الشعور بالوصمة (م=  )4.76مقارنة
غت المستفيدين (م= .)4.35
بالطلبة ر
ويشت حجم األثر إىل أن  %12.3من التباين ف نية الطلبة للحصول عىل خدمات اإلرشاد
ر
النفس تعزى إىل استفادتهم السابقة من خدمة اإلرشاد الفردي ،و  %5.6من التباين ف التسامح
مع الشعور بالوصمة يعزى إىل استفادة الطلبة من خدمة اإلرشاد الفردي ،وهما يعدان حجما أثر
معايت كوهن (.)Lakens, 2013
متوسطان حسب
ر
السؤال الخامس
ما القدرة التنبؤية ألساليب التوافق اإليجابية والسلبية بمستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان
قابوس نحو اإلرشاد النفس؟
قبل التحقق من القدرة التنبؤية ألساليب التوافق بمستوى المعتقدات نحو اإلرشاد
المتغتات المستقلة (أساليب التوافق اإليجابية
النفس ،تم التحقق من معامالت اإلرتباط ربي
ر
ختة أخصائ اإلرشاد) ،وقد
والسلبية)
والمتغتات التابعة (النية ،والتسامح مع الوصمة ،والثقة ف ر
ر
ُ
السلت مع بعد
اتضح أن جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيا ما عدا ارتباط أساليب التوافق
ر
ُ
ختة أخصائ اإلرشاد .وبالرغم من ذلك ،فقد ارتأى الباحثون إدخال أساليب
النية ،ومع بعد الثقة ف ر
ُ
تأثت هذا العامل عند وجوده ف
التوافق
تنتء ف هذه البعدين وذلك للكشف عن ر
السلت كعامل م ر
ر
اإليجائ) .تم بعد ذلك ،استخدام تحليل االنحدار
نفس النموذج مع العامل المستقل اآلخر (التوافق
ر
المتعدد المعياري للكشف عن إمكانية التنبؤ بمستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس بأبعاده
بختة أخصائ اإلرشاد) من خالل أساليب التوافق
الثالثة (النية ،والتسامح مع الوصمة ،والثقة ر
النفس ر
الت يتبعونها (اإليجابية ،والسلبية) ،حيث تم إجراء ثالثة نماذج منفصلة لكل بعد من أبعاد
المعتقدات نحو اإلرشاد النفس .ويوضح جدول  11خالصة نتائج تحليل االنحدار المتعدد لكل
نموذج.
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نتائج تحليل االنحدار المتعدد المعياري ألبعاد معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد ألساليب التوافق
اإليجابية والسلبية
النموذج

معامل
غت
االنحدار ر
المعياري ()B

الخطأ
المعياري
()SE

معامل
االنحدار
المعياري ()

0.34
0.07
0.06

نموذج ( 1النية)
1.17
الثابت
0.59
اإليجائ
التوافق
ر
0.22
السلت
التوافق
ر
نموذج ( 2التسامح مع الوصمة)
0.26
4.11
الثابت
0.05
0.23
اإليجائ
التوافق
ر
0.04
0.12السلت
التوافق
ر
بختة أخصائ اإلرشاد)
نموذج ( 3الثقة ر
0.32
2.29
الثابت
0.07
0.57
اإليجائ
التوافق
ر
0.05
0.06
السلت
التوافق
ر

القيمة
االحتمالية

Adjusted R2

قيمة
"ف"

0.30
0.14

0.000
0.000

0.096

32.36

0.16
0.10-

0.000
0.008

0.041

13.53

0.31
0.04

0.000
0.241

0.095

32.14

يتضح من النموذج األول ف جدول  11أن كل من أساليب التوافق اإليجابية والسلبية ر
الت
يتبعها الطلبة ( 0.14 = ،0.30 =عىل التواىل) ترتبط بعالقة موجبة ودالة إحصائيا ببعد "النية"
من معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس ،ويفش النموذج (أساليب التوافق اإليجابية والسلبية)
كبت
 %9.6من التباين ف نية الطلبة لالستفادة من خدمات اإلرشاد النفس وهو يعد حجم أثر ر
حسب معاي رت كوهن ) .)Statistics for psychology, 2007أما ف النموذج الثائ ،فيتضح أن
أساليب التوافق اإليجابية ترتبط بعالقة موجبة ( )0.16 =ودالة إحصائيا مع تسامح الطلبة مع
الشعور بالوصمة ،وعىل عكس ذلك فإن أساليب التوافق السلبية ترتبط بعالقة سالبة ()0.10- =
ودالة إحصائيا مع تسامح الطلبة مع الشعور بالوصمة ،ويفش هذا النموذج  %4.1من التباين ف
معايت كوهن ( Statistics for
بعد التسامح مع الوصمة وهو يعد حجم أثر متوسط حسب
ر
.)Psychology, 2007
ويشت النموذج الثالث إىل أن أساليب التوافق اإليجابية ( )0.31 =ترتبط
ر
ختة أخصائ اإلرشاد ،بينما ال ترتبط أساليب
بعالقة موجبة ودالة إحصائيا مع ثقة الطلبة نحو ر
ً
ختة أخصائ اإلرشاد ،كما
التوافق السلبية ( )0.04 =بعالقة دالة إحصائيا مع ثقة الطلبة نحو ر
كبت حسب
بختة أخصائ اإلرشاد ،وهو يعد حجم أثر ر
يفش النموذج  %9.5من التباين ف بعد الثقة ر
معايت كوهن (.)Statistics for Psychology, 2007
ر
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المناقشة
هدفت الدراسة الحالية للتحقق من مستوى معتقدات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو
اإلرشاد النفس وقدرة أساليب التوافق ر
الت يتبعونها بالتنبؤ بمستوى هذه المعتقدات ،حيث تم
الكشف عن مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس عىل ثالثة أبعاد وه النية لالستفادة من
ختة أخصائ اإلرشاد .وقد
خدمات اإلرشاد النفس ،والتسامح مع الشعور بالوصمة ،والثقة ف ر
أوضحت نتائج الدراسة أن الطلبة لديهم مستوى مرتفع من المعتقدات اإليجابية بشكل عام نحو
اإلرشاد النفس ،أما بالنسبة لكل بعد فقد اتضح أن الطلبة لديهم مستوى مرتفع ف بعدي النية
بختة أخصائ اإلرشاد .وقد اتفقت هذه
والتسامح مع الوصمة ،ومستوى متوسط ف بعد الثقة ر
الدراسة مع دراسة الصديق ( )2012ر
الت أشارت إىل وجود اتجاهات إيجابية نحو خدمات اإلرشاد
النفس لدى طلبة الجامعة ف السودان ،ودراسة الصبح ( )2010ر
الت أظهرت أيضا مستوى مرتفع
من االتجاهات اإليجابية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس نحو الخدمات اإلرشادية .ولكنها
الت وجدت أن ر
تعارضت مع دراسة أبهاسنج ) )Abhayasinghe, 2014ر
أكت من نصف الطلبة
لديهم اتجاهات سلبية نحو التوجيه واإلرشاد النفس ف مجاالت االتجاهات الثالثة؛ االنفتاح
النفس والتسامح مع الوصمة وسلوك السع لطلب المساعدة.
غت العرب ،فقد وجد رايان وجرادات
بغتهم من الطلبة ر
وعند مقارنة الطلبة العرب ر
األردنيي كان لديهم مستوى أقل من االتجاهات نحو
) (Rayan & Jaradat, 2016أن الطلبة
ر
غت
السع للحصول عىل خدمات اإلرشاد النفس عند مقارنتتهم بمجموعات أخرى من الطلبة ر
العرب ف دراسات سابقة استخدمت نفس المقياس .وبالتاىل ،فإن الحكم عىل مستوى معتقدات
الطلبة نحو اإلرشاد النفس قد يختلف بناء عىل المقياس المستخدم وعىل طريقة التحليل
المستخدمة ،وتعد الدراسة الحالية من أوىل الدراسات ر
الت تحققت من مستوى معتقدات الطلبة
نحو اإلرشاد النفس عىل طلبة جامعة السلطان قابوس كما أن معظم الدراسات السابقة ركزت عىل
مستوى االتجاهات وليس المعتقدات ،وبالتاىل البد من الحذر عند مقارنة مستوى هذه المعتقدات
بغتها.
لدى الطلبة ف الدراسة الحالية مقارنة ر
وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أفراد العينة كان لديهم مستوى متوسط ف كل من
أساليب التوافق اإليجابية والسلبية ر
الت يستخدمونها ،ولم يختلف مستوى استخدام األساليب
المثت لالهتمام أنه بالرغم من ارتفاع مستوى معتقدات
كثتا ربي الطلبة .ومن
ر
اإليجابية والسلبية ر
الطلبة نحو اإلرشاد النفس ،إال أنه اتضح من خالل استجابات الطلبة عىل عبارات مقياس التوافق
أن طلب المساعدة واإلرشاد من ذوي االختصاص ف اإلرشاد كان أقل أساليب التوافق اإليجابية
استخداما من قبل الطلبة ،كما اتضح أيضا من خالل استجابات الطلبة أن أقل المتوسطات الحسابية
كبتة ،فإن أول خطوة أفكر بها ه مقابلة أخصائ
ف بعد النية كانت للعبارة " إذا واجهت مشكلة ر
يشت إىل أنه بالرغم من المعتقدات إيجابية نحو اإلرشاد النفس ،إال أن الطلبة ال
اإلرشاد" .وهذا ر
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اإلرشادية .وأيضا تشابهت هذه النتيجة مع دراسة الكسندر وآخرون ()Alexander et al., 2009
الت أوضحت أن معظم األشخاص ر
ر
الت كانت لهم محاوالت انتحار سابقة أشاروا إىل لجوئهم
لخدمات العالج النفس كأحد أساليب التوافق مع األفكار االنتحارية ،إىل أنه بالرغم من توفر هذه
الخدمات لهم وبالرغم من اعتبارهم لها كأحد أساليب التعامل مع هذه األفكار ،إال أن  %12فقط
من أفراد العينة (ن = )198أشاروا إىل أن لجوئهم لهذه الخدمات ر
يأئ ف المرتبة األوىل بينما أشار
اآلخرون إىل أن اعتمادهم عىل العائلة واألصدقاء ومعتقداتهم الدينية ر
يأئ أوال.
وبالتاىل فإنه من الرصوري جدا أن تهتم الدراسات القادمة بالكشف عن العوائق أو األسباب
ر
الت تجعل الطلبة ريتددون ف زيارة أخصائ اإلرشاد النفس بعيدا عن دراسة مستوى الوع
بالخدمات أو مستوى االتجاهات أو المعتقدات نحو اإلرشاد فقط ،فقد تكون هناك أسباب أو
عوائق اجتماعية ،أو ثقافية ،أو أشية أو نفسية .كما أنه من المهم دراسة هذه العوائق عىل مستوى
المجتمع ككل وليس عىل مستوى الطلبة فقط  ،فمن المهم التعرف عىل هذه العوائق عند مختلف
رشائح المجتمع ومختلف المراحل العمرية ،وذلك ألن الطلبة هم جزء من منظومة مجتمعية كاملة
تتأثر بما حولها .وقد أكد تشن وتشاندرسكارا ( )Chen & Chandrasekara, 2016عىل أهمية
تغيت اتجاه
عمل أصحاب القرار واألشخاص ذوي االختصاص ف مجال الصحة النفسية عىل ر
المجتمع ككل ر
أكت من اهتمامهم باالتجاهات الفردية الشخصية ،فقد أكد الباحثان أن البصمة العامة
ر
تأثتا ف عدم سع الطلبة للحصول عىل الخدمات النفسية مقارنة
( )public stigmaكانت أكت ر
بالوصمة الفردية (.)self-stigma
باإلضافة إىل ذلك ،أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن الطالبات لديهن مستوى أعىل من
غتها من
التسامح مع الشعور بالوصمة مقارنة بالطلبة الذكور ،وقد تشابهت هذه النتيجة مع ر
الدراسات ف ثقافات مختلفة ر
والت أثبتت أن اإلناث لديهن مستوى أعىل من المعتقدات أو
االتجاهات نحو اإلرشاد النفس (مثل :الصديق2012 ،؛ عالء الدين2011 ،؛ Chen,
 )Chandrasekara, 2016; Yoo et al., 2005ومن ضمنها الدراسة ر
الت أجريت عىل طلبة
جامعة السلطان قابوس (الصبح .)2010 ،كما اتضح عدم وجود فروق ف مستوى المعتقدات نحو
الباحثي (الصبح )2010 ،أن الطلبة ف الكليات
لمتغت الكلية ،ورغم إشارة
اإلرشاد النفس وفقا
ر
ر
ر
اإلنسانية وباألخص كليات التبية واآلداب والعلوم االجتماعية من المتوقع أن تكون لديهم اتجاهات
إيجابية أعىل وذلك بسبب دراستهم لمقررات حول اإلرشاد النفس وقربددهم من هذا المجال ،إال أن
تشت إىل وجود أي فروق دالة إحصائيا ربي الكليات العلمية واإلنسانية وهو ما اتفق مع
نتائجهم لم ر
ر
ر
الدراسة الحالية .ومن األسباب الت قد تفش هذه النتيجة هو النسبة الت يشكلها هؤالء الطلبة
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يعتتونه أوىل الحلول ر
الت يمكن أن يلجأوا إليها .وقد أيدت دراسة الصبح ( )2010هذه النتيجة إذ
ر
ر
اتضح أن األشة واألصدقاء كانوا ف أوىل المصادر البديلة الت يلجأ لها الطلبة عوضا عن الخدمات
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أساسيتي
مجموعتي
مقارنة بالكليات األخرى ومن عينة الطلبة ككل ،وأيضا عملية فصل الكليات إىل
ر
ر
(العلمية واالنسانية) لغرض المقارنة من الممكن أن يكون له دور ف عدم ظهور هذه الفروق .ويمكن
الطالئ بشكل مستمر ف اإلعالن والتسويق عن خدماته
تفست هذه النتيجة بسع مركز اإلرشاد
ر
ر
وتوعية جميع طلبة الجامعة عىل أهميتها بغض النظر عن تخصص الطالب.
ختة سابقة مع اإلرشاد الفردي (أي
وأوضحت نتائج الدراسة أيضا أن الطلبة الذين لديهم ر
سبق أن استفادوا من هذه الخدمة قبل إجراء الدراسة الحالية) كان لديهم مستوى أعىل ف بعدي
بختة أخصائ اإلرشاد ،ولم تظهر
النيه والتسامح مع الوصمة ،بينما لم تظهر فروق ف بعد الثقة ر
والتامج التوجيهية والذين
ختة سابقة ف برنامج اإلرشاد الجمع ر
فروق أيضا ربي الطلبة الذين لديهم ر
ختة سابقة ف جميع األبعاد .كما كان حجم األثر الذي يفش التباين ف معتقدات
ال توجد لديهم ر
الكبت لخدمة اإلرشاد الفردي
التأثت ر
كبت مما يدل عىل ر
الطلبة بناء عىل استفادهم من اإلرشاد الفردي ر
عىل مستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الصبح
( )2010ر
والت أوضحت أن طلبة جامعة السلطان قابوس المستفيدون من خدمات مركز اإلرشاد
غت المستفيدون ،إال أن الباحثان لم ُيفرقا ف
الطالئ كانت لديهم اتجاهات إيجابية أعىل من الطلبة ر
ر
نوع الخدمات المقدمة كما هو الحال ف الدراسة الحالية .وف نتيجة مماثلة أيضت أوضحت دراسة
ختة سابقة مع خدمات
رايان وجرادات ) (Rayan & Jaradat, 2016أن الطلبة الذين لديهم ر
أكت للحصول عليها مرة اخرى.
اإلرشاد النفس كان لديهم استعداد ر
وتتز هذه النتيجة الطابع الممت لخدمة اإلرشاد الفردي؛ حيث ر
يتلق الطالب خاللها
ر
ر
الدعم والمساندة النفسية والتدريب عىل مهارات معينة من قبل أخصائ اإلرشاد وجها لوجه وبطابع
يتمت بالخصوصية والشية التامة ،كما يلجأ لها الطلبة الذين يواجهون مشكالت أو تحديات خاصة
ر
وحساسة بالنسبة لهم مما يجعلهم يفضلون مناقشتها ف جلسات اإلرشاد الفردي ،ونتيجة لذلك
أكت بخدمات اإلرشاد النفس ،ومعتقدات
فإن الطالب المستفيد من هذه الخدمة يكون لديه ثقة ر
تتمت برامج اإلرشاد الجمع
إيجابية أعىل مقارنة بمن لم يستفد من هذه الخدمة .وف المقابل ر
والتامج التوجيهية األخرى بطابع ر
أكت عمومية مقارنة باإلرشاد الفردي ولذلك لم تظهر أي فروق
ر
التامج.
ف مستوى المعتقدات بالنسبة لهذه ر
واتضح من خالل نتائج الدراسة أن أساليب التوافق اإليجابية والسلبية كانت لديها القدرة
عىل التنبؤ بمستوى معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس فيما يتعلق ببعد النية لالستفادة من
خدمات اإلرشاد النفس ،إال أن معامل ارتباط أساليب التوافق اإليجابية كان أعىل من معامل ارتباط
أساليب التوافق السلبية كما هو متوقع .ولكن ما لم يكن متوقعا هو قدرة أساليب التوافق السلبية
تتمت
عىل التنبؤ ببعد النية من معتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس ،فأساليب التوافق اإليجابية ر
بأساليب يسع الطالب من خاللها إىل مواجهة مشاكلة وحلها من خالل عدة طرق مثل السع
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وغتها ،فإنه من
بشكل عام ،أو عدم الهروب من المشكلة وإنما مواجهتها
والتفكت والتخطيط ر
ر
المتوقع أن ترتبط هذه األساليب بعالقة موجبة مع نية الطلبة لالستفادة من خدمات اإلرشاد
النفس ،بينما ترتبط أساليب التوافق السلبية بعالقة سالبة أو ال ترتبط أبدا .ولكن من خالل نتائج
الدراسة الحالية يتضح أن الطلبة الذين يتبعون أساليب توافق سلبية ما زالت لديهم النية لالستفادة
من خدمات اإلرشاد النفس يوما ما ،ولذلك فإنه من المهم جدا استهداف هؤالء الطلبة ورفع
توفت المساندة لهم مما يجعلهم
مستوى معتقداتهم بأهمية خدمات اإلرشاد النفس وقدرتها عىل ر
ر
أكت إقباال عىل االستفادة من هذه الخدمات من مجرد وجود نية داخلية لديهم.
أشارت نتائج الدراسة أيضا أن أساليب التوافق اإليجابية ارتبطت بعالقة موجبة مع
تسامح الطلبة مع الشعور بالوصمة ،بينما ارتبطت أساليب التوافق السلبية بعالقة سالبة .وهنا
يتضح أن الطلبة الذين يتبعون أساليب توافق إيجابية هم ر
أكت قدرة عىل التسامح مع شعورهم
بالوصمة عند زيارة أخصائ اإلرشاد النفس ،بينما الطلبة الذين يتبعون أساليب توافق سلبية
يعتقدون أن زيارة أخصائ اإلرشاد النفس يعد وصمة أو عيبا ف حياة الفرد مما يجعلهم يتجنبون
االستفادة من هذه الخدمات عند مواجهتهم ألي مشكلة.
إضافة إىل ذلك ،فقد أوضحت النتائج أن أساليب التوافق اإليجابية كانت لديها القدرة عىل
بختة أخصائ اإلرشاد ،أي أن سلوك الطلبة ف اتباع أساليب توافق إيجابية
التنبؤ بثقة الطالب ر
ر
يعتتون أن أخصائ اإلرشاد النفس هو أحد الحلول
ختة أخصائ اإلرشاد ألنهم ر
يجعلهم أكت ثقة ف ر
ر
الت يمكنهم اللجوء إليها عند محاولتهم للتوافق مع أمرا ما .وف نتيجة مماثلة ،وجد نيجوك
واجيسدوتت ( )Niegocki & Ægisdóttir, 2019أن المستوى العاىل من أساليب التوافق
ر
اإليجابية والمستوى األقل من أساليب التوافق السلبية ارتبطا مع مستوى أعىل من النية ،والتسامح
بختة أخصائ اإلرشاد .وكما أظهرت النتائج أن حجم األثر ف النماذج الثالثة
مع الوصمة ،والثقة ر
ختة أخصائ اإلرشاد)
(تنبؤ أساليب التوافق بكل من بعد النية ،والتسماح مع الوصمة ،والثقة ف ر
يشت إىل
قد تراوحت ربي الحجم
الكبت (ف النموذج األول والثالث) والمتوسط (النموذج الثائ) مما ر
ر
ر
أهمية أساليب التوافق الت يتبعها الطلبة ف مستوى معتقداتهم نحو اإلرشاد النفس.
متغتي أساليب التوافق لدى الطلبة ومعتقداتهم نحو اإلرشاد النفس
ومما سبق يتضح أن ر
مرتبطي ببعضهما وأن أساليب التوافق لدى الطلبة لديها قدرة تنبؤية بمستوى معتقداتهم نحو
ر
وغتها من الجهات األكاديمية
اإلرشاد النفس؛ لذلك البد أن يسع مركز اإلرشاد
الطالئ ف الجامعة ر
ر
والخدمية ف الجامعة عىل توعية الطلبة بأهمية أساليب التوافق اإليجابية ومن ضمنها السع
للحصول عىل الخدمات اإلرشادية .ومن الجدير بالذكر أن العالقة االرتباطية ف الدراسة الحالية ال
تحدد السبب والنتيجة مثلما تحددها الدراسات التجريبية ،وبالتاىل فإن كل من أساليب التوافق
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للحصول عىل خدمات اإلرشاد النفس ،أو السع للحصول عىل المساعدة والدعم من اآلخرين
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ومستوى المعتقدات قد يكون مؤثرا ومتأثرا ف نفس الوقت (عالقة تبادلية) ،لذلك فإن من المهم
تحسي كل من أساليب التوافق لدى الطلبة ورفع مستوى معتقداتهم نحو اإلرشاد
العمل عىل
ر
النفس ف نفس الوقت ،بل إن المعتقدات جزء مهم جدا يسبق أي سلوك ،وأساليب التوافق عبارة
عن سلوكيات تتأثر بمعتقدات الطلبة نحو اإلرشاد النفس.
التوصيات
التامج التوجيهية ر
الت يقدمها المركز.
.1
تضمي أساليب التوافق اإليجابية ف ر
ر
 .2تقديم خدمات وبرامج تسهم ف التعامل مع وصمة العار المرتبطة ر
بتلق الخدمات
النفسية لدى طلبة الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
 .3تصميم برامج إرشادية تخدم طلبة المرحلة الجامعية بداية من السنوات التأسيسية مما
يسهم ف زيادة وع الطلبة بالخدمات اإلرشادية واتجاهاتهم اإليجابية نحوها من جهة،
ويعرضهم لختة ر
تلق خدمات إرشادية فعلية مما يسهم ف زيادة اإلقبال عىل طلب
ر
التامج ف خفض الشعور بالوصمة ،كما قد
الخدمات اإلرشادية ،فقد تسهم مثل هذه ر
اإليجائ مما ينعكس إيجابا عىل طلب خدمات اإلرشاد.
تسهم ف رفع أساليب التوافق
ر
التنامج التأسيس الستقبال الطلبة الجدد وأولياء أمورهم للتعريف
 .4تخصيص جزء من ر
بخدمة اإلرشاد النفس ف الجامعة وتصحيح المفاهيم حوله.
 .5تنظيم برامج ر
الطالئ والكليات والمراكز والعمادات المختلفة
مشتكة ربي مركز اإلرشاد
ر
داخل الجامعة.
 .6إعطاء خدمة اإلرشاد الفردي أولوية ف الخدمات ر
الطالئ.
الت يقدمها مركز اإلرشاد
ر
تضارب المصالح
أفاد الباحثون بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية ،ر
ونش هذا
البحث.
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غت منشورة).
الطالئ (رسالة
الصبح ،بهية ( .)2010اتجاهات الطلبة نحو اإلرشاد
ماجستت ر
ر
ر
جامعة السلطان قابوس.

الصديق ،نائلة محمد ( .)2012اتجاهات طالب جامعة السودان العالمية نحو اإلرشاد النفس
النيلي.
غت منشورة) .جامعة
المتغتات (رسالة
وعالقته ببعض
ماجستت ر
ر
ر
ر
الدارسي ف دبلوم اإلرشاد النفس نحو دراسة الدبلوم ف ضوء
الصميىل ،حسن ( .)2018اتجاهات
ر
الملتحقي بجامعة نجران .مجلة اتحاد
المتغتات :دراسة ميدانية عىل عينة من
عدد من
ر
ر
الجامعات العربية للبحوث ف التعليم العاىل.41-19 ،)38(3 ،
الضامن ،منذر عبد الرحيم؛ وسليمان ،سعاد محمد ( .)2007الحاجات اإلرشادية لدى طلبة جامعة
المتغتات .مجلة العلوم رالتبوية والنفسية-161 ،)4(8 ،
السلطان قابوس وعالقتها ببعض
ر
.178
الجامعيي نحو السع للمساعدة النفسية:
عالء الدين ،جهاد محمود ( .)2011اتجاهات الطلبة
ر
دور عوامل الشخصية .دراسات العلوم رالتبوية.1525 -1485 ،38 ،
محمد ،سعد ( .)2016الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتوافق النفس والدراس لدى طالب السنة
التحضتية بجامعة الطائف .المجلة رالتبوية.395-365 ،46 ،
ر
المطتي ،معتصم سهيل ( .)2005الصحة النفسية مفهومها واضطراباتها .مكتبة الفالح.
ر
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