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دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك
وعالقتها بمتغيرات الجنس ونوع القبول ومعدل الثانوية العامة.

الملخص

د .فيصل خليل الربيع*
د .عبد الناصر ذياب اجلراح**
د .زلمد علي اخلوالدة***

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي في جامعة

اليرموك ،وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافعهم تعزى لمتغيرات الجنس ،ونوع القبول،

ومعدل الثانوية العامة ،ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثون مقياساً للدوافع نحو االلتحاق
بتخصص اإلرشاد النفسي تكون من ( )03فقرة موزعة بالتساوي على خمسة أبعاد :الدوافع

األكاديمية ،والشخصية ،واالجتماعية ،والمهنية ،واألسرية ،تكونت عينة الدراسة من ( )989طالباً
وطالبة من طلبة بكالوريوس اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك اختيروا بالطريقة المتيسرة خالل
الفصل الثاني من العام الجامعي 9302/9300م ،أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دوافع التحاق

الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي كان مرتفعاً ،وجاءت مرتبة كاآلتي :الدوافع الشخصية ،فالدوافع
االجتماعية ،فالدوافع األسرية ،فالدوافع المهنية ،فالدوافع األكاديمية ،وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي تعزى
لمتغير الجنس ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمعدل الثانوية العامة لصالح الطلبة

الحاصلين على معدل  93فما فوق ،ولمتغير نوع القبول لصالح الطلبة المقبولين تنافسياً.
الكلمات المفتاحية :الدافع ،اإلرشاد النفسي ،طلبة جامعة اليرموك ،الجنس ،نوع القبول.
* أستاذ مساعد يف قسم علم النفس اإلرشادي والًتبوي -جامعة الَتموؾ  -كلية الًتبية  -األردف.
** أستاذ مشارؾ يف قسم علم النفس اإلرشادي والًتبوي -جامعة الَتموؾ  -كلية الًتبية – األردف.
*** أستاذ مساعد يف قسم ادلناىج والتدريس -جامعة الَتموؾ  -كلية الًتبية – األردف.
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Yarmouk University Students' Motives for selecting
Psychological Counseling Specialization as Related to the
Variables of Gender, Admission Type and General Secondary
Average
Dr.Abd Alnaseer Aljarah
Dr. faisal alrabee
Dr. Mohammed Alkhawlda
Abstract
This study aimed at investigating Yarmouk university students'
motives for selecting psychological counseling specialization, and
whether there would be statistical significant differences in their
motives due to the variables of gender, admission type and
general secondary average. To achieve the aims of the study the
researchers developed a scale of
motives for selecting
psychological counseling specialization. The sample of the study
consisted of (289) undergraduate male female students available
selected from psychological counseling specialization students at
Yarmouk university during 2nd semester in the academic year
2013/2014.
The results of the study revealed that the students' motives
level for selecting psychological counseling specialization was
high, where the motives were ordered as a follow: Personal,
social, family, vocational and academic motives.
Keywords: Motive, Psychological Counseling, Yarmouk
University Students, Gender, Admission Type, General
Secondary Average.
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 .1مقدمة الدراسة:
رافقت حركة التقدـ والتطور العلمي والتكنولوجي اليت ازدادت وتَتهتا منذ منتصف القرف ادلاضي
زيادة يف ِح ّدة ادلشكبلت اليت تواجو الفرد واجملتمع كنشوء االضطرابات ،وسوء التكيف ،والضغوط
النفسية ،وارتفاع مستوى القلق وغَتىا ،لذا كاف لزاماً على ادلؤسسات التعليمية العمل على رفد اجملتمع
بتخصصات هتدؼ إىل مساعدة األفراد على ختطي ىذه ادلشكبلت بطريقة علمية منظمة ومدروسة ،ومن
ىذه التخصصات ختصص اإلرشاد النفسي الذي ي ِ
كسب الطالب مهارات وفنيات تطبيقية ،إىل جانب
ُ
إعداده نظرياً ،ولن يتأتى ذلك ،إال إذا كاف لديو الرغبة والدافعية لبللتحاؽ بالعمل يف ىذا اجملاؿ ،أو
التخصص.
وحتتل الدوافع اليت تقف وراء التحاؽ الطلبة بالتعليم عموماً ،والتعليم اجلامعي خصوصاً أعلية
كربى؛ كوهنا ادلسؤولة عن مدى تفاعلهم مع اجلو اجلامعي ،وصلاحهم أو فشلهم ،ويُنظر إليها بوصفها
احملركات األساسية لسلوؾ الطالب الذي قد يكوف نتاجاً لسبب ،أو أسباب عدة حتثو ،وتوجو مساره،
مرتبطة حبالة الكائن احلي الداخلية وقت حدوث السلوؾ من جهة ،ومبثَتات البيئة اخلارجية من جهة أخرى
(عدس وتوؽ.)9554 ،
ويستخدـ مصطلح الدافع ) (Motiveللداللة على ادلثَتات الداخلية اليت حترؾ سلوؾ الفرد،
وتوجهو للوصوؿ إىل ىدؼ معُت ،وىي القوة اليت تدفع الفرد ألف يقوـ بسلوؾ ما؛ من أجل إشباع حاجة،
أو حتقيق ىدؼ ،ويعد الدافع شكبلً من أشكاؿ االستثارة ادللحة اليت ختلق نوعاً من النشاط ،أو
الفعالية(Petri and Govern, 2004).
وتنبع أعلية الدوافع اإلنسانية من احلاجة إىل دراستها ،وفهمها فهماً صحيحاً؛ ألهنا دتكننا من
معرفة طبيعة السلوؾ اإلنساين ،وادلسارات اليت ؽلكن أف يأخذىا ،والنتائج اليت ؽلكن أف تًتتب عليها،
لذلك ال بد من إعطائها األولوية عند إعداد ادلدرس ،والقائد ،وادلسؤوؿ ،وغَتىم (مسارة واجملايل.)4192 ،
فإذا كانت دوافع الطلبة واقعية ومعمقة ،فإف ذلك ينعكس إغلابيا على صلاحهم ،وأدائهم
األكادؽلي (Gigiotti & Secrets, 1988; Robbins, Lauver, Le, Davis,
) .Langley & Carlstorm, 2004; Zeegers, 2004ويشَت بعض الباحثُت إىل أف
الدوافع تؤثر أيضا يف طريقة تكيف الطلبة مع اجلامعة ،وطريقة التعامل مع البيئة اجلديدة ،اليت قد تكوف
سلالفة دلا ؽلتلكونو من خربات تعليمية سابقة (Bennet, 2003; Mclnns, 2001; Pancer,
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) ،Pratt, Hunsberger & Alisat, 2004وعندما تكوف دوافع الطلبة مرتفعة ،يكونوف أكثر
مشاركة ،وتواصبل مع ادلدرسُت ) (Umbach & Wawrzynski, 2005كما ترتبط دوافع الطلبة
بسلوكهم داخل غرفة الصف ،وبتعلمهم؛ على سبيل ادلثاؿ :الطلبة الذين لديهم دوافع أكادؽلية ،يبدوف
أكثر نشاطاً وحيوية ،ويركزوف على التعلم ادلعريف ).(Martin, Mattet & Myers, 2000
وتصنف الدوافع إىل نوعُت رئيسُت ،الدوافع البيولوجية أو األولية ،وىي اليت تلزـ احملافظة على
النوع ،مثل اجلوع ،والعطش ،واجلنس ،وغَتىا ،والدوافع النفسية أو الثانوية ،وىي اليت ػلتاج إليها الفرد يف
تفاعلو مع البيئة من حولو؛ مثل :دافع التحصيل ،والنجاح ،والعدواف حىت يصل إىل ىدفو (عدس وتوؽ،
.)9554
وتصنف الدوافع أيضاً إىل دوافع ذاتية ادلنشأ تتمثل بقياـ الفرد مبمارسة األنشطة واألعماؿ اليت غلد
فيها ادلتعة ،وال يهمو التغذية الراجعة ألدائو للمهمة ،ودوافع وسيلية عندما يعتقد الفرد أف سلوكو سيؤدي
إىل نتائج معينة مرضية لو كاألجرة ادلادية ،وادلديح ،والثناء ،ودوافع مبنية على مفهوـ الذات اخلارجي،
وتعٍت تبٍت الفرد توقعات اجملموعة ،فيتصرؼ بطريقة ترضيها للحصوؿ على القبوؿ من اآلخرين ،وادلكانة
اجليدة ،ودوافع مبنية على مفهوـ الذات الداخلي ،حيث يكوف مصدر توجيو الفرد ذاتياً ،نابعاً من داخلو،
ومستنداً إىل معايَته اخلاصة ،ودوافع تذويت األىداؼ ،وتعٍت تبٍت الفرد سلوكات وتوجهات تنسجم مع
نظامو اخللقي والقيمي ).(Scholl, 2002
ويف اآلونة األخَتة اىتمت الدوؿ بالتنمية يف مجيع رلاالت احلياة ،ومنها التعليم ،وتنمية مهارات
األفراد ،واستغبلؿ الطاقات البشرية بأكملها ،إذ تنعكس آثار التعليم إغلاباً على مجيع اجملاالت
االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،ومن بُت االىتمامات بالتعليم االىتماـ بالتعليم اجلامعي ،حيث الزيادة
ادلضطردة يف مجيع التخصصات اجلامعية ،ما كاف سبباً لوجود ختصصات فرعية أكثر حتديداً (العايد وعرب
وحسونة.)4194 ،
وقرار اختيار الطالب للتخصص اجلامعي من القرارات ادلصَتية اليت يتخذىا يف حياتو ،ما غلعل
اختيار التخصص قضية شخصية واجتماعية ،لذلك فإف اختيار الطالب لتخصص ما من أكرب ادلشكبلت
اليت تواجهو؛ ألف عدـ التوفيق يف اختيار ىذا التخصص من ادلمكن أف يؤثر سلباً يف مستقبلو الدراسي،
وقد يؤدي إىل مشكبلت نفسية ومهنية وأسرية .كما أف االختيار العشوائي ،أو الناشئ عن رغبات طارئة،
أو نصائح عارضة ،أو تلبية لرغبة األسرة قد يؤدي إىل الفشل ،أو االضطراب ،وعدـ االستقرار يف العمل
(أبو سل9554 ،؛ القرين ،)9551 ،لذا؛ ال بد من األخذ بعُت النظر عوامل متعددة عند التخطيط
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الختيار التخصص الدراسي :كادليوؿ ،واالستعدادات ،والقدرات ،واألىداؼ ،والقيم ،والتخصص ،وسوؽ
العمل (.)Williams, 2007; Song and Jennifer, 2005
ويشَت (محداف )4112 ،إىل أف اختيار الطالب جلامعة أو كلية أو ختصص ما قرار بالغ الصعوبة،
إذ تتفاعل يف تكوينو عوامل عدة؛ منها ما يعود إىل قدراتو الفردية ،ورغباتو الشخصية ،ومستوى حتصيلو يف
الثانوية العامة ،ومنها ما يعود إىل اخللفية الًتبوية لؤلسرة ،وظروؼ اجملتمع ،وتوجيو األىل ،ونصح
األصدقاء ،وإرشاد ادلرشدين ،ومنها ما يتعلق باجلامعة أو الكلية ،من حيث نوعية برارلها األكادؽلية،
وموقعها اجلغرايف ،ومقدار الكلفة االقتصادية فيها ،ومدى صلاح وسائل اإلعبلـ يف جذب الطلبة إليها،
ومنها ما يتصل بكفاءة اإلرشاد والتوجيو ادلهٍت ادلقدـ للطالب يف ادلرحلة الثانوية ،إىل جوانب عوامل أخرى
كثَتة.
ويؤكد "تشامباف" ( )Chapman, 1981وجود ثبلثة مؤثرات خارجية يف اختيار الطلبة
جلامعاهتم وختصصاهتم؛ ىي :األفراد ادلهموف يف حياة الطالب كاألصدقاء ،وأولياء األمور ،وادلعلمُت،
وخصائص الكلية ذاهتا ،مثل ال ُكلفة ادلادية ،وادلوقع ،وتوافر برامج معينة ،وجهود اجلامعة يف التواصل مع
الطلبة واجملتمع ،وقد أكد ذلك "ماؾ دونوؼ" ) (McDonough, 1994عندما أشار إىل أف
ال ُكلفة االقتصادية ،وموقع الكلية ،وتوجيو األىل ،وزمبلء الدراسة من العوامل اليت تؤثر يف اختيار الطالب
للكلية اليت سيدرس هبا.
أما "مايبورغ" ( )Mgburgh, 2005فقد أشار إىل رلموعة من العوامل اليت تدفع الطلبة
الختيار جامعة وختصص ما؛ منها :نصيحة األىل ،وتأثَت ادلعلم ،والفوائد ادلتوقعة من التخصص ،فيما
بينت دراسة "كانتوف ودي لونج" ) (Canton & De Jong, 2005دور العوامل االقتصادية اليت
ومسعة الكلية ،وسوؽ العمل ادلستقبلي يف توجيو الطالب الختيار كلية أو
دتثلت يف القروض وادلنحُ ،
ختصص ما ،كما أشار "برغلز" ( )Briggs, 2006إىل أف الدوافع والعوامل اليت تؤثر يف اختيار اجلامعة
السمعة األكادؽلية للجامعة ،وبُعدىا عن مكاف السكن ،وموقعها ،وبينت نتائج
والتخصص ،تتمثل يف ُ
دراسة "وايتهيد ورافاف وديٍت" ( )Whitehead, Raffan & Deany, 2006أف دوافع التحاؽ
ومسعة اجلامعة ومركزىا ،واخلوؼ من الفشل فيها.
الطلبة جبامعة كامربيدج تتمثل يف طبيعة ادلواد الدراسيةُ ،
ويرى حسب (النيب )4192 ،أف الطالب اجلامعي ؼلتار ختصصو يف ضوء عدة متغَتات؛ منها:
النظرة االجتماعية ،والعائد ادلادي ،واجلهد ادلادي والنفسي الذي يبذلو ،ما يؤثر سلباً أو إغلاباً يف اجتاىاتو
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ضلو ختصصو ،وبالتايل يف دوافعو الكامنة وراء ذلك ،إذ إف كثَتاً من األشخاص غلدوف أنفسهم يف
ختصصات ليس لديهم فكرة عن السبب الذي دفعهم إليها ،وبعضهم اآلخر يتخذ قراراتو ادلتعلقة باختيار
ِمهنهم من خبلؿ اختيار ادلسار األقل صعوبة يف ضوء ما ؽلليو عليهم األىل ،أو السَت على درب أشقائهم
يف ذلك.
ويعتقد الباحثوف أف فهم دوافع الطلبة الختيار ختصص اإلرشاد النفسي ودراستو يساعد على
تصميم برامج ومواد وأنشطة مناسبة تليب حاجاهتم وطموحاهتم ،وتساعدىم على تطوير مهاراهتم وقدراهتم
يف ىذا التخصص ،ومن اجلدير بالذكر أنو – ويف حدود اطبلع الباحثُت– ال توجد دراسة عربية تناولت
دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ،مع وجود بعض الدراسات اليت تناولت دوافع التحاؽ
الطلبة باجلامعة عموماً ،وبتخصصات أخرى ،ومن ىذه الدراسات دراسة "ويب" )(Webb, 1993
اليت ىدفت إىل حتديد العوامل اليت تقف وراء اختيار الطلبة للكلية والتخصص يف بعض مؤسسات التعليم
اجلامعي يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،تكونت عينة الدراسة من ( )9255طالباً وطالبة ،وأشارت نتائج
الدراسة إىل أف دوافع التحاؽ الطلبة بتخصصاهتم دتثلت يف مدى مبلءمة اجلو االجتماعي يف اجلامعة،
ومسعتها األكادؽلية ،واعتماد شهادهتا ،وُكلفة الدراسة فيها ،مث قرهبا من مكاف السكن ،وأخَتاً مستوى
أعضاء ىيئة التدريس.
وأجرى (جراجسة )9551 ،دراسة ىدفت إىل معرفة دوافع التحاؽ طلبة جامعة الَتموؾ بالتعليم
اجلامعي ،على عينة تكونت من ( )312طالباً وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أف الدوافع العلمية جاءت
يف ادلرتبة األوىل ،تلتها الدوافع النفسية ،وأخَتاً الدوافع االجتماعية ،كما أشارت النتائج إىل عدـ وجود
فروؽ دالة إحصائيا يف دوافع االلتحاؽ بالتعليم اجلامعي تعزى دلكاف اإلقامة ،بينما وجدت فروؽ دالة يف
الدوافع ادلهنية تعزى للجنس ولصاحل اإلناث.
أما (العاجز ومحاد )4111 ،فقد قاما بدراسة ىدفت إىل الكشف عن العوامل اليت تدفع الطلبة
إىل االلتحاؽ بكليات الًتبية يف اجلامعات الفلسطينية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )214من الطلبة من
ثبلث كليات للًتبية يف قطاع غزة ،وأشارت نتائجها إىل أف الدوافع االجتماعية ،فاالقتصادية ،فاألكادؽلية،
فالوظيفية كانت أعلى الدوافع ،كما أشارت إىل عدـ وجود فروؽ بُت اجلنسُت يف دوافع التحاؽ الطلبة
بكليات الًتبية.
كما أجرى (محداف )4112 ،دراسة ىدفت إىل الكشف عن دوافع خرغلي الثانوية العامة
لبللتحاؽ بالكليات ادلهنية والتقنية مبحافظات قطاع غزة ،على عينة تكونت من ( )991طلبة ،وأشارت
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نتائجها إىل أف الدافع النفسي كاف أىم دوافع الطلبة لبللتحاؽ بالكليات ادلهنية والتقنية ،بينما كانت
مصادر ادلعلومات اليت ػلصل عليها الطلبة ،سواء من ادلدرسة أـ الكلية ،أـ وسائل اإلعبلـ ،أـ األسرة
األقل دفعاً ذلم لبللتحاؽ بالكلية ،فيما كشفت النتائج عن وجود فروؽ دالة إحصائياً يف دوافع خرغلي
الثانوية العامة ضلو االلتحاؽ بالكليات ادلهنية تبعاً دلتغَت اجلنس ولصاحل الذكور.
وقاـ (أبو طامع )4112 ،بدراسة ىدفت إىل معرفة دوافع التحاؽ الطلبة بأقساـ الًتبية الرياضية يف
كليات فلسطُت احلكومية لدى عينة تكونت عينة من ( )931طالباً وطالبة ،خلصت الدراسة إىل أف
الدوافع البدنية والصحية (اجلسمية) قد احتلت ادلرتبة األوىل ،تلتها الدوافع االجتماعية ،فالدوافع
الشخصية ،فالدوافع األكادؽلية ،وأخَتاً الدوافع ادلهنية ،كما تبُت عدـ وجود فروؽ يف دوافع االلتحاؽ تبعاً
دلتغَت اجلنس.
وأجرى "ويليامز" ) (Williams, 2007دراسة ىدفت إىل تعّرؼ العوامل ادلؤثرة يف اختيار
طلبة جامعة والية كاليفورنيا األمريكية لتخصص العمل االجتماعي ،تكونت عينة الدراسة من ( )11طالباً
وطالبة ،وأظهرت نتائجها أف من أىم أسباب التحاؽ الطلبة بتخصص العمل االجتماعي أهنم يعيشوف مع
أفراد ؽلارسوف العمل االجتماعي التطوعي ،إضافة إىل رغبتهم يف العمل االجتماعي يف ادلدارس ،ومساعدة
اآلخرين ،ومناسبة ىذا التخصص دليوذلم ،ما يساعدىم يف ابتكار فنيات جديدة وفعالة يف العمل
االجتماعي بادلدارس.
وأجرى "زىانج" ( )Zhang, 2007دراسة ىدفت إىل معرفة سبب اختيار طلبة اجلامعة يف
الواليات ادلتحدة األمريكية لتخصص نظم ادلعلومات ،أظهرت نتائجها أف أىم العوامل ادلؤثرة يف اختيار
التخصص :االىتمامات احلقيقية لدى الفرد يف رلاؿ نظم ادلعلومات ،ووجود الوظائف ادلتاحة ،وعامل
صعوبة مناىج نظم ادلعلومات وسهولتها ،ورأي األسرة واألساتذة ،وأظهرت النتائج كذلك عدـ تلقي
اإلناث التشجيع الكامل الختيار ىذا التخصص.
وأجرى (ربابعة )4115 ،دراسة ىدفت إىل معرفة دوافع التحاؽ الطلبة جبامعة القدس ادلفتوحة
لتخصصاهتم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )222طالباً وطالبة ،وأظهرت نتائجها أف الدوافع األكادؽلية
احتلت ادلرتبة األوىل ،تلتها الدوافع االجتماعية ،فالدوافع االقتصادية ،فالدوافع السياسية ،وأخَتاً الدوافع
الشخصية .كما أظهرت النتائج عدـ وجود فروؽ بُت اجلنسُت يف دوافع الطلبة لبللتحاؽ باجلامعة.
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وأجرى (محادي )4194 ،دراسة ىدفت إىل الكشف عن دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص الًتبية
البدنية والرياضية جبامعة زلمد خيضر بسكرة ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة طور الباحث استبانة تكونت من
( )22فقرة توزعت على ا لدوافع األكادؽلية وادلهنية والشخصية واالجتماعية والبدنية والصحية ،طبقت على
تكونت عينة من ( )55طالباً من مستويات دراسية سلتلفة من ادللتحقُت بتخصص الًتبية البدنية والرياضية،
وأظهرت نتائج الدراسة أف دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص الًتبية البدنية والرياضية كانت مرتبة اآليت:
الدوافع البدنية والصحية ،فالشخصية ،فاالجتماعية ،فادلهنية ،فاألكادؽلية.
وأجرى (العايد وعرب وحسونة )4194 ،دراسة ىدفت إىل معرفة اجتاىات طلبة ختصص الًتبية
اخلاصة ضلو مهنة ادلستقبل ،والدوافع الكامنة وراء التحاقهم بالتخصص ،وتكونت عينة الدراسة من
( )911طالباً يف قسم الًتبية اخلاصة يف جامعة اجملمعة يف ادلملكة العربية السعودية ،وأظهرت نتائج
الدراسة أف اجتاىات الطلبة ضلو مهنة ادلستقبل إغلابية ،وأف الدوافع الشخصية والدوافع اإلنسانية كالرغبة يف
مساعدة اآلخرين ىي سبب التحاقهم بدراسة الًتبية اخلاصة ،كما تبُت وجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت
دوافع الطلبة واجتاىاهتم ضلو مهنة ادلستقبل.
وأجرى (مشلح )4194 ،دراسة ىدفت إىل معرفة دوافع اختيار الطلبة لتخصص طب األسناف،
تكونت عينة الدراسة من ( )214طلبة يف جامعة دمشق اختَتوا عشوائياً من طلبة السنة الثانية والثالثة
والرابعة ،وأ ظهرت نتائج الدراسة زيادة معدؿ التحاؽ الفتيات بتخصص طب األسناف خبلؿ السنوات
األخَتة ،وأف معظم آباء الطلبة كانوا متعلمُت ومتخرجُت من اجلامعات ،وأف دوافع الطلبة الختيار ختصص
طب األسناف تتعلق بصورة طب األسناف كوسيلة لتحقيق األىداؼ والطموحات الشخصية ،كاحلصوؿ
السمعة احلسنة.
على فرص العمل ،والدخل ادلادي اجليد ،والعمل ادلستقل ،و ُ
وأجرى "زجيلينياؾ وآخروف" ) )Szczegielniak et al., 2012دراسة ىدفت إىل حتليل
دوافع اختيار ختصص الطب النفسي من وجهة نظر األطباء ادلمارسُت ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ
الباحثوف استبانة تكونت من ( )44فقرة تتضمن الدوافع واألسباب اليت دفعتهم الختيار ختصص الطب
النفسي ،كما تضمنت سؤاال عن اجلهة اليت شجعتهم على دراسة ىذا التخصص ،وتكونت الدراسة من
( )924طبيباً شلارساً يف مدينة ويلزا يف بولندا ،أظهرت نتائج الدراسة أف أبرز العوامل اليت دفعت ىؤالء
األطبا ء الختيار ختصص الطب النفسي كانت مرتبة كاآليت :احًتاـ الذات ،فالدروس التطبيقية يف اجلامعة،
فاخلربة يف التعامل مع نوع سلصص من ادلرضى ،فادلكانة االجتماعية ،فتأثَت وسائل اإلعبلـ ،وأف رأي
الزمبلء كاف ادلشجع األبرز ذلم ،فيما كاف رأي األىل واألشخاص ذوي ادلعرفة هبذا اجملاؿ األقل أعلية.
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وأجرى "احلاج زلمد والصاحل" ) )Alhaj Mohammed and Alsaleh, 2013دراسة
ىدفت إىل معرفة دوافع دراسة الطلبة لتخصص الفندقة والسياحة ،وعبلقتها مبتغَت اجلنس ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )931طالباً وطالبة من ادللتحقُت بكلية عموف للفندقة والسياحة يف األردف ،وأظهرت
نتائجها أف ادلكانة االجتماعية ،واحلصوؿ على فرص العمل كانا من أىم دوافع دراسة الطلبة ىذا
التخصص ،وأف اإلناث أكثر دافعية لدراسة ىذا التخصص من الذكور.
وأجرى "فوسو وبوكو" ( )Fosu & Poku, 2014دراسة ىدفت إىل تعرؼ العوامل ادلهمة
اليت تدفع بالطل بة الغانيُت إىل االلتحاؽ باجلامعات احمللية ،ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت مجع البيانات
البلزمة للدراسة باستخداـ االستبانة وادلقابلة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )211طالب وطالبة من الطلبة
ادللتحقُت باثنتُت من اجلامعات احلكومية يف غانا ،وأظهرت نتائجها أف ىناؾ عدداً من العوامل اليت تدفع
الطلبة إىل اختيار اجلامعة ،من أبرزىا :ادلساقات التدريسية ادلقدمة ،وكفاءة احملاضرين ،وتوافر التجهيزات
واإلنًتنت ،ومرونة اجلدوؿ الدراسي ،واالعًتاؼ بالشهادات العلمية الصادرة منها ،وأف الطلبة أبدوا رضا
عن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات فيما يتعلق بالعبلقة بُت ادلدرسُت والطلبة ،والبيئة اجلامعية ،ومرونة
اجلدوؿ الدراسي ،إال أهنم كانوا غَت راضُت فيما يتعلق بضعف السياسات اجلامعية ،وعدد ادلساقات
ادلقدمة يف كل فصل دراسي ،وعدـ استجابة اجلامعة لبعض مطالبهم.
وأجرى "العواد وآخروف" ) (Al Awad et al., 2015دراسة ىدفت إىل معرفة العوامل
والدوافع اليت تدفع الطلبة األطباء يف جامعة العلوـ الطبية والتكنولوجية يف جامعة اخلرطوـ يف السوداف،
ولتحقيق أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثوف استبانة تتضمن الدوافع واألسباب اليت تدفع ىؤالء الطلبة
الختيار التخصص الدقيق بعد التخرج ،طبقت على عينة تكونت من ( )212من الطلبة ادللتحقُت بكلية
العلوـ الطبية والتكنولوجية يف جامعة اخلرطوـ من مستوى السنة األوىل إىل السنة اخلامسة ،وأظهرت
نتائجها أف الطلبة ينووف االلتحاؽ بالتخصصات اآلتية :اجلراحة ،وعلم األدوية ،واألطفاؿ ،والنسائية
والتوليد ،وأف أ برز دوافع اختيار ىذه التخصصات كانت مرتبة كاآليت :االىتمامات الشخصية ،فالرغبة يف
مساعدة اجملتمع ،فتوافر فرص العمل ،فنصيحة اآلخرين ،فادلكانة االجتماعية ،فقصر ساعات العمل،
فقصر مدة التدريب ،واختار الذكور ختصص اجلراحة بشكل أكرب وكذلك اإلناث ،ومل تظهر فروؽ ذات
داللة إحصائية يف اختيار التخصص ادلستقبلي تعزى للمستوى الدراسي.
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يبلحظ من استعراض الدراسات السابقة؛ أف معظمها ركز على الكشف عن العوامل اليت تدفع
الطلبة إىل اختيار اجلامعة ،أو االلتحاؽ بالتعليم اجلامعي عموماً ،بينما ركز بعضها اآلخر على معرفة
العوامل اليت تدفع الطلبة الختيار ختصص بعينو ،وال توجد دراسات حبثت يف العوامل اليت دفعت الطلبة
الختيار ختصص اإلرشاد النفسي يف حدود اطبلع الباحثُت ،ومن خبلؿ ما تقدـ يتوقع الباحثوف ،أف
الكشف عن دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ،سوؼ يساعد ادلهتمُت والقائمُت على ىذه
العملية على اإلفادة من ىذه الدوافع ،وتوجيو سلوؾ الطلبة أكادؽلياً واجتماعياً ،والعمل على توفَت كافة
اإلمكانات اليت من شأهنا تزويد ىؤالء الطلبة بادلهارات البلزمة لينجحوا يف حياهتم األكادؽلية والعملية.

 .2مشكلة الدراسة:

بدأ القبوؿ يف برنامج بكالوريوس اإلرشاد النفسي يف كلية الًتبية جبامعة الَتموؾ عاـ /9554
 ،9555ومنذ ذلك احلُت وىو يلقى إقباالً متزايداً بُت الطلبة ،ويتساءؿ كثَت من أعضاء ىيئة التدريس يف
كلية الًتبية ،وقسم علم النفس اإلرشادي والًتبوي عن مسوغات إقباؿ الطلبة على دراسة ىذا التخصص،
بلحظ تقدًن ك ثَت من الطلبة طلبات االنتقاؿ من ختصصات أخرى يف اجلامعة إىل ختصص
وكذلك يُ َ
اإلرشاد النفسي ،إذ يشَت (محداف )4112 ،إىل أف عدـ قدرة عدد كبَت من الطلبة على متابعة دراستهم
يف بعض الكليات أو التخصصات ،أو فقداهنم الرغبة وادليل للتخصص ،أو نقص معرفتهم بالربامج
األكادؽلية اليت قبلوا هبا أصبلً ،يؤدي إىل ترؾ ىذه التخصصات ،واالنتقاؿ لتخصصات أخرى ،وىذا يؤدي
إىل ما يعرؼ باذلدر الًتبوي الذي يعد مشكلة وطنية ،فضبلً عن كونو مشكلة نفسية ،وأف الباحثُت من
أعضاء ىيئة التدريس يف الكلية الحظوا ىذا اإلقباؿ الكبَت وادلنقطع النظَت على االلتحاؽ بتخصص
اإلرشاد النفسي ،األمر الذي سعوا لكشف الدوافع اليت جعلت الطلبة يلتحقوف هبذا التخصص ،وذلك
لكي يتسٌت للباحثُت وادلدرسُت ادلعنيُت استغبلؿ ىذه الدوافع يف زيادة دافعية الطلبة لتطوير أدائهم ضلو
األفضل.

 .3سؤاال الدراسة:

حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالُت اآلتيُت:
 .9 .2ما أبرز دوافع الطلبة لبللتحاؽ بتخصص اإلرشاد النفسي يف جامعة الَتموؾ؟
 .4 .2ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ) (= 0.05يف دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد
النفسي تعزى دلتغَتات جنس الطالب ،ونوع قبولو يف اجلامعة ،ومعدلو يف الثانوية العامة؟

 .4أهمية الدراسة:
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 .9 .2األعلية النظرية :تسهم الدراسة يف الكشف عن دوافع الطلبة يف دراسة ختصص اإلرشاد النفسي يف
ضوء متغَتات الدراسة ،انطبلقاً من أف ىذه الدوافع ما تزاؿ غَت واضحة ،كما تعد ىذه الدراسة إضافة
جديدة؛ وذلك لندرة الدراسات احمللية والعربية اليت تكشف عن الدوافع لدى طلبة ختصص اإلرشاد
النفسي ،والًتكيز على استغبلؿ الدوافع اإلغلابية وتنميتها ،مبا ؼلدـ نوعية اخلرغلُت يف ىذا التخصص من
حيث مستوى ادلعرفة اليت ؽلتلكوهنا ،ويشَت (العمري )4111 ،يف ىذا اإلطار إىل أف معرفة ىذه الدوافع
يساعد على حتسُت طرؽ ومعايَت انتقاء الطلبة ،وتطوير آلياهتا ،ويسهم يف اختيار أفضل ادلساقات
والنشاطات اليت تليب ىذه الدوافع ،وحتققها.
 .4 .2األعلية التطبيقية :قد تساعد معرفة دوافع الطلبة احلقيقية الختيارىم ىذا التخصص ادلعنيُت
والًتبويُت يف اجلامعات ،وأساتذة التخصص يف اجلامعة ،فيقوموف بتوجيو ىذه الدوافع مبا ؼلدـ النجاح
األكادؽلي وادلهٍت للطلبة ،إضافة إىل العمل على حتسُت صورة التخصص يف نظر الطلبة ليُقبلوا عليو بروح
معنوية عالية وبشكل أفضل شلا لو كانوا يدرسونو بدافع من اآلخرين ،كما توفر ىذه الدراسة تغذية راجعة
لكليات الًتبية اليت تدرس ختصص اإلرشاد النفسي ،وضرورة الًتكيز على جوانب معينة ،وؽلكن أف تساعد
يف توعية الطلبة وأسرىم بأعلية اختاذ قرار التخصص وفقاً دليوؿ الطلبة وقدراهتم العلمية ،يف ضوء توافر
الفرص الوظيفية بعد التخرج ،كما أف معرفة دوافع الطلبة اللتحاقهم هبذا التخصص مهمة جداً يف زيادة
فهمهم ألنفسهم وللمجتمع احمليط هبم.
 .5التعريفات اإلجرائية:

 .9 .1دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي :ىي األسباب وادلسوغات اليت دفعت طلبة
اإلرشاد النفسي الختيار ختصصهم عند تسجيلهم يف اجلامعة ،وتوزعت يف مخسة رلاالت؛ ىي :الدوافع
األكادؽلية ،والدوافع الشخصية ،والدوافع االجتماعية ،والدوافع ادلهنية ،والدوافع األسرية ،وتقاس بالدرجة
اليت ػلصل عليها الطالب على فقرات ادلقياس ادلعد يف ىذه الدراسة.
 .4 .1نوع القبوؿ يف اجلامعة :ويقصد بو األساس الذي قُبِ َل من خبللو الطالب يف اجلامعة ،ويتمثل
بقبوالت :التنافس ،وادلوازي ،والقبوالت األخرى.
 .9 .4 .1القبوؿ التنافسي :ىو قبوؿ الطلبة من خبلؿ قوائم مكتب التنسيق ادل َو َّحد للجامعات األردنية،
ُ
وفيو يتم ترتيب ادلتقدمُت تنازلياً حسب معدؿ الثانوية العامة ،وتوزيعهم على التخصصات يف اجلامعات
الرمسية.
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 .4 .4 .1القبوؿ ادلوازي :ىو قبوؿ الطلبة الذين ال تؤىلهم معدالهتم يف الثانوية العامة لبللتحاؽ
باجلامعات احلكومية ،أو دراسة التخصصات اليت يرغبوف هبا عن طريق التنافس ،فيسجلوف على نفقتهم
اخلاصة ،وتكوف رسومهم الدراسية ثبلثة أضعاؼ رسوـ الطلبة ادلقبولُت تنافسياً تقريباً.
 .2 .4 .1القبوالت األخرى :ىي قبوالت الطلبة من خبلؿ قوائم استثنائية كادلكرمة ادللكية ،ومكرمة أبناء
العشائر ،ومكرمة ادلعلمُت ،والديواف ادللكي ،ورلالس أمناء اجلامعة.
 .6محددات الدراسة:
حتددت الدراسة باآلتية:
 .9 .2اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة البكالوريوس يف ختصص اإلرشاد النفسي يف كلية الًتبية يف
جامعة الَتموؾ ،اختَتوا بالطريقة ادلتيسرة ،وبالتايل فإف إمكانية تعميم النتائج تتحدد مبدى دتثيل ىذه العينة
لطلبة اجلامعة.
 .4 .2أداة الدراسة ادلستخدمة ىي :مقياس دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي الذي طوره
الباحثوف؛ لذا فإف إمكانية تعميم النتائج تتحدد بأبعادىا ،وبدالالت صدقها ،وثباهتا.
 .7الطريقة واإلجراءات:

 .9 .3رلتمع الدراسة وعينتها :تكوف رلتمع الدراسة من مجيع طلبة البكالوريوس يف ختصص اإلرشاد
النفسي يف قسم علم النفس اإلرشادي والًتبوي يف جامعة الَتموؾ ،والبالغ عددىم ( )9142طالباً
وطالبة ،وذلك خبلؿ الفصل الدراسي الثاين من العاـ اجلامعي  ،4192/4192وتكونت عينة الدراسة من
( )445طالباً وطالبة؛ منهم ( )21طالباً و( )445طالبة ،اختَتوا بطريقة متيسرة من الطلبة ادلسجلُت يف
مساؽ تعديل السلوؾ ،ومساؽ أساسيات علم النفس الًتبوي ،واجلدوؿ ( )9يبُت توزيع رلتمع الدراسة
وعينتها حسب متغَتات اجلنس ،ونوع قبوؿ الطالب يف اجلامعة ،ومعدلو يف الثانوية العامة.
جدوؿ 9
توزيع رلتمع الدراسة وعينتها على ادلتغَتات ادلستقلة
ادلتغَت

اجلنس
نوع القبوؿ

مستويات ادلتغَت
ذكر
أنثى
اجملموع
تنافس
مواز

88

رلتمع الدراسة
357
1167
1524
465
478

عينة الدراسة
60
229
289
56
79
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معدؿ الثانوية العامة

القبوالت األخرى
اجملموع
 51فأكثر
 -41أقل من 51
 - 31أقل من 41
أقل من 31
اجملموع

581
1524
109
595
476
344
1524

154
289
19
102
112
56
289

 .4 .3أداة الدراسة :لتحقيق أىداؼ الدراسة ،قاـ الباحثوف ببناء مقياس دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص
اإلرشاد النفسي ،وذلك بعد االطبلع على عدد من ادلقاييس اليت استخدمت لقياس دوافع التحاؽ الطلبة
ببعض التخصصات؛ مثل :دراسة (صبيحات4112 ،؛ محداف4112 ،؛ أبو طامع )4112 ،مع مراعاة
خصوصية ختصص اإلرشاد النفسي ،كما مت طرح سؤاؿ مفتوح اإلجابة على طلبة إحدى شعب اإلرشاد
النفسي ُسئلوا فيو عن أسباب التحاقهم بتخصص اإلرشاد النفسي ،وقد مت تفريغ استجاباهتم ،واإلفادة
تكوف ادلقياس بصورتو األولية من ( )21فقرة موزعة بالتساوي
منها يف صياغة بعض فقرات ادلقياس ،وعليو َّ
يف مخسة أبعاد؛ ىي :الدوافع األكادؽلية ،والدوافع الشخصية ،والدوافع االجتماعية ،والدوافع ادلهنية،
والدوافع األسرية.
 .2 .3صدؽ ادلقياس :حتقق الباحثوف من الصدؽ الظاىري للمقياس بعرضو على عشرة متخصصُت يف
علم النفس الًتبوي ،والقياس والتقوًن ،واإلرشاد النفسي يف جامعة الَتموؾ ،وقد طُلِب إليهم إبداء آرائهم
يف مدى وضوح الفقرات ،ومدى دتثيلها للبُعد الذي تندرج حتتو ،وقد أفاد احملكموف بأف مجيع الفقرات
تقيس ما أعدت لقياسو ،واقًتح بعضهم إعادة صياغة بعض الفقرات لتبدو أكثر وضوحاً ،فلم يتم حذؼ
أي فقرة من فقرات ادلقياس ،وقد أ ُِخذ جبميع مبلحظاهتم.
ومت التحقق من مؤشرات صدؽ البناء من خبلؿ تطبيق ادلقياس على ( )21طالباً وطالبة من خارج
عينة الدراسة ،وحساب معامل ارتباط بَتسوف بُت كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليو ،وقد تراوحت ىذه
القيم بُت ( ،)1.31 -1.24وبُت كل فقرة وادلقياس ككل ،وتراوحت القيم بُت ()1.24 –1.29
ومجيعها داؿ إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)1.19 =واجلدوؿ ( )4يبُت ىذه القيم.
جدوؿ 2
قيم معامل ارتباط بَتسوف بُت كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليو وبادلقياس ككل
الدوافع األكادؽلية

الدوافع الشخصية

الدوافع االجتماعية
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الدوافع ادلهنية

الدوافع األسرية

دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ........................................د .الربيع ود .الجراح ود .الخوالدة

ـ

ارتباط
الفقرة
بالبعد

ارتباط
الفقرة
بادلقياس

ـ

ارتباط
الفقرة
بالبعد

ارتباط
الفقرة
بادلقياس

ـ

ارتباط
الفقرة
بالبعد

ارتباط
الفقرة
بادلقياس

ـ

ارتباط
الفقرة
بالبعد

ارتباط
الفقرة
بادلقياس

ـ

ارتباط
الفقرة
بالبعد

ارتباط
الفقرة
بادلقياس

9
2
99
92
49
42

1.29
1.24
1.14
1.22
1.24
1.25

1.23
1.29
1.22
1.19
1.24
1.22

4
3
94
93
44
43

1.11
1.32
1.24
1.21
1.24
1.22

1.23
1.12
1.24
1.29
1.25
1.22

2
4
92
94
42
44

1.24
1.22
1.22
1.12
1.14
1.24

1.24
1.24
1.24
1.12
1.29
1.22

2
5
92
95
42
45

1.22
1.25
1.22
1.22
1.22
1.12

1.25
1.22
1.23
1.24
1.13
1.25

1
91
91
41
41
21

1.21
1.31
1.24
1.24
1.25
1.29

1.24
1.21
1.14
1.29
1.19
1.22

*مجيع فقرات البعد دالة إحصائياً عند مستوى الداللة( )1.19 =على البعد وعلى ادلقياس ككل

كذلك مت حساب معامل ارتباط بَتسوف بُت كل بُعد مع األبعاد األخرى ومع ادلقياس ككل،
وتراوحت ىذه القيم بُت ( )1.23 – 1.22بُت األبعاد ،وبُت ( )1.44 – 1.13بُت األبعاد وادلقياس،

ومجيعها داؿ إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)1.19 =واجلدوؿ ( )2يبُت ىذه القيم.
جدوؿ 3
قيم معامل ارتباط بَتسوف بُت كل رلاؿ وباقي اجملاالت األخرى وادلقياس ككل
اجملاؿ
الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية

الدوافع
األكادؽلية

الدوافع
الشخصية

الدوافع
االجتماعية

الدوافع
ادلهنية

الدوافع
األسرية

ادلقياس
ككل

9.11

* 1.15
9.11

* 1.22
* 1.14
9.11

* 1.24
* 1.22
* 1.29
9.11

* 1.22
* 1.24
* 1.23
* 1.14
9.11

* 1.35
* 1.23
* 1.44
* 1.13
* 1.29

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.19 =

 .2 .3ثبات ادلقياس :للتحقق من ثبات ادلقياس ُحسب معامل االتساؽ الداخلي للمقياس ككل ،ولكل
رلاؿ من رلاالتو على عينة الصدؽ ،وذلك باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا ،وقد بلغ معامل ثبات ادلقياس
( ،)1.45يف حُت اضلصرت قيم ثبات اجملاالت بُت ( ،)1.33 – 1.25وتعد ىذه القيم مقبولة ألغراض
الدراسة احلالية ،واجلدوؿ ( )2يبُت ىذه القيم.
جدوؿ 2
معامبلت ثبات االتساؽ الداخلي ألبعاد ادلقياس وللمقياس ككل
قيم كرونباخ ألفا
1.33
1.32
1.39

اجملاؿ
الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
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قيم كرونباخ ألفا
1.25
1.31
0.89

اجملاؿ
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية
الدوافع ككل

 .1 .3تصحيح ادلقياس :يستجيب الطلبة على فقرات ادلقياس وفق تدريج مخاسي؛ ىو :تنطبق بدرجة
كبَتة جداً وتعطى ( )1درجات ،وتنطبق بدرجة كبَتة وتعطى ( )2درجات ،زلايد وتعطى ( )2درجات،
وال تنطبق بدرجة كبَتة ،وتعطى درجتُت ،وال تنطبق بدرجة كبَتة جداً ،وتعطى درجة واحدة ،وعليو تكوف
أعلى درجة على ادلقياس ككل ( ،)911وأدىن درجة ( ،)21أما على مستوى األبعاد فإف أعلى درجة
( )21وأدىن درجة ( ،)1ولتحديد مستوى معدالت دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي
استخدـ ادلعيار اإلحصائي اآليت( :أقل من  4.22مستوى منخفض)( ،من  2.22 -4.22مستوى
متوسط) (أعلى من  2.22مستوى مرتفع).
 .8إجراءات الدراسة:

أجريت الدراسة احلالية وفق اإلجراءات اآلتية:
 .9 .4بناء مقياس دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ،وذلك بعد الرجوع إىل األدب
والدراسات السابقة ،إضافة إىل اإلفادة من إجابات الطلبة على سؤاؿ مفتوح اإلجابة.
 .4 .4تطبيق ادلقياس على عينة الدراسة ،واإلجابة عن أسئلة الطلبة ،واستفسارهتم حولو.
 .2 .4إدخاؿ البيانات ادلتحصل عليها لذاكرة احلاسوب ،ومن مث استخداـ ادلعاجلات اإلحصائية ادلناسبة،
وفقاً لربنامج ( )SPSSلئلجابة عن سؤايل الدراسة ،واستخبلص النتائج.
 .9تصميم الدراسة والتحليالت اإلحصائية:

استخدـ يف الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي االرتباطي كونو يتناسب وأىداؼ الدراسة ،وقد
اشتملت الدراسة على عدة متغَتات ،ىي:
 .9 .5ادلتغَتات ادلستقلة :احتوت الدراسة على ثبلثة متغَتات مستقلة ،ىي:
 .9 .9 .5جنس الطالب :ولو فئتاف (ذكور ،إناث).
 .4 .9 .5نوع القبوؿ :ولو ثبلث فئات (تنافس ،موا ٍز ،قبوالت أخرى).
 .2 .9 .5معدؿ الثانوية العامة :ولو أربعة مستويات ( 51فما فوؽ – 41 ،أقل من  – 31 ،51أقل
من  ،41أقل من .)31
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 .4 .55ادلتغَت التابع :دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي بأبعادىا ادلختلفة :الدوافع
األكادؽلية ،والدوافع الشخصية ،والدوافع االجتماعية ،والدوافع ادلهنية ،والدوافع األسرية.

 .03نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .9 .91نتائج السؤاؿ األوؿ ومناقشتها :ما أبرز دوافع الطلبة لبللتحاؽ بتخصص اإلرشاد النفسي يف
جامعة الَتموؾ؟ لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات
عينة الدراسة على رلاالت الدوافع ،كما ىو موضح يف اجلدوؿ (.)1
جدوؿ 1
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات عينة الدراسة على رلاالت الدوافع مرتبة تنازلياً يف
كل رلاؿ
اجملاؿ

الدوافع
الشخصية

الدوافع
االجتماعية

الدوافع
األسرية

ـ

الفقرة

4
3
94
93
44
43

تدعيم اجلوانب االغلابية يف شخصييت
يساعد يف االعتماد على النفس
تبليف وتعديل اجلوانب السلبية يف شخصييت
التعود على حتمل ادلسؤولية
اإلجابة عن األسئلة اليت تراودين يف األمور النفسية
التخلص من االضطرابات النفسية اليت أعاين منها
اجملاؿ ككل
أداء دوري االجتماعي بشكل أفضل
حتقيق مركز اجتماعي أفضل
زيادة احًتاـ وتقدير اجملتمع يل
إتاحة الفرصة لبناء صداقات
اجتاىات اجملتمع اإلغلابية ضلو اإلرشاد
تأثَت أصدقائي وزمبلئي يف ختصص اإلرشاد
اجملاؿ ككل
تكوين أسرة على أسس سليمة
التعامل بشكل جيد مع أفراد أسريت
فهم انفعاالت أفراد أسريت
مساعدة بعض أفراد أسريت أو أقاريب من الناحية النفسية
مراعاة احتياجات أفراد أسريت النفسية

2
4
92
94
42
44
1
91
91
41
41

ادلتوسط احلسايب االضلراؼ ادلعياري

999

4.464
4.446
4.306
4.101
3.765
3.261
4.095
4.322
4.180
4.028
3.875
3.723
3.035
3.888
4.599
4.377
4.246
4.062
4.014

0.726
0.811
0.855
0.822
1.086
1.496
0.519
0.848
0.940
0.993
1.030
1.181
1.354
0.596
0.691
0.890
0.897
1.097
1.007
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21

الدوافع ادلهنية

الدوافع
األكادؽلية

2
5
92
95
42
45
9
6
11
16
49
42

أسريت أجربتٍت على ىذا التخصص
اجملاؿ ككل
أعلية ختصص اإلرشاد يف ادلستقبل
حتقيق االستقرار الوظيفي
سرعة احلصوؿ على وظيفة
وجود عبلوات وحوافز للمرشدين
الراتب اجليد للمرشد
توفر فرص عمل خارجية
اجملاؿ ككل
احلصوؿ على شهادة جامعية
سعة اإلطبلع وزيادة العمق ادلعريف النفسي
مواصلة الدراسات العليا يف ىذا اجملاؿ
تطبيق النظريات العلمية يف االرشاد النفسي
سهولة ختصص اإلرشاد مقارنة بغَته من التخصصات
معديل يف الثانوية العامة
اجملاؿ ككل

1.886
3.761
4.190
3.893
3.803
3.585
3.637
3.415
3.744
4.422
4.311
4.218
4.263
3.000
1.986
3.700

1.356
0.538
1.025
1.080
1.163
1.134
1.189
1.211
0.733
0.980
0.924
1.079
1.003
1.336
1.402
0.537

ادلقياس ككل

3.863

0.413

يتبُت من اجلدوؿ ( )1أف أبرز دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي يف جامعة الَتموؾ
الشخصية مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.151تلتها الدوافع االجتماعية مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.44ويف
ادلرتبة الثالثة الدوافع األسرية مبتوسط حسايب ( ،)2.32ويف ادلرتبة الرابعة الدوافع ادلهنية مبتوسط حسايب بلغ
( ،)2.32وأخَتاً الدوافع األكادؽلية مبتوسط حسايب بلغ (.)2.31
وبنظرة حتليلية للجدوؿ ( )1يبلحظ أف أبرز دافع لدراسة الطلبة لتخصص اإلرشاد النفسي ىو:
"تكوين أسرة على أسس علمية" ،تبله "تدعيم اجلوانب اإلغلابية يف شخصييت" ،ويف ادلرتبة الثالثة "يساعد
يف االعتماد على النفس" ،وحلَّت رابعاً فقرة "احلصوؿ على شهادة جامعية" ،ويف ادلرتبة اخلامسة "التعامل
بشكل جيد مع أفراد أسريت".
وتشَت نتائج اجلدوؿ ( )1إىل أف غالبية الفقرات يف رلاؿ الدوافع الشخصية كاف متوسط األداء
فيها بدرجة مرتفعة ،وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية للمجاؿ .ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة إىل أف معظم
أفراد العينة يهمهم بالدرجة األوىل تدعيم جوانب شخصيتهم ،فهم يعتقدوف أف دراستهم يف ختصص
اإلرشاد النفسي تسهم يف بناء وحتقيق شخصية قوية ،وذات مستوى عاؿ من االتزاف ،والثقة بالنفس،
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وتزيد من حتملهم للمسؤولية ،وختلصهم من االضطرابات النفسية ،كما ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء
ما أشارت إليو (الطيب وزروقي )4192 ،يف أف اختيار التخصص الدراسي السليم لو األثر الكبَت يف رسم
ِ
ٍت على معايَت علمية صحيحة جتعلو أكثر مبلمسة
معامل ادلستقبل للطالب بعد التخرج ،وحلياتو كلها إذا بُ َ
حلاجاتو ،وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة "العواد وآخرين" )،(Al Awad et al., 2015
فقد احتلت االىتمامات الشخصية ادلرتبة األوىل ،واختلفت نتائج ىذه الدراسة جزئياً مع نتائج دراسة (أبو
طامع ،)4112 ،إذ جاءت الدوافع الشخصية يف ادلرتبة الثالثة ،وكذلك ختتلف جزئيا مع دراسة "زجيلينياؾ
وآخرين" ) ،)Szczegielniak et al., 2012حيث جاءت ادلكانة االجتماعية بادلرتبة الرابعة ،كما
اختلفت مع نتائج دراسة (ربابعة )4115 ،اليت احتل فيها رلاؿ الدوافع الشخصية ادلرتبة األخَتة.
كما تشَت نتائج اجلدوؿ ( )1إىل أف الدوافع االجتماعية جاءت يف ادلرتبة الثانية ،وغالبية فقرات
ىذا اجملاؿ كاف متوسط األداء فيها مرتفعاً ،وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية للمجاؿ ،ويعزو الباحثوف ىذه
النتيجة إىل أنو على الرغم من التطور التكنولوجي السريع الذي أدى إىل تقلص العبلقات االجتماعية ،إال
أف الطلبة ما يزالوف متمسكُت بالعادات والعبلقات االجتماعية ،وىم حريصوف على القياـ بالدور
االجتماعي ادلطلوب منهم ،والتأثَت يف اجملتمع ،وإقامة عبلقات صداقة محيمة ،كما يبدو أهنم يؤمنوف بأف
ىذا التخصص يوفر ذلم مركزاً اجتماعياً متميزاً ،ويكسبهم احًتاـ اآلخرين وتقديرىم ،وؽلكن تفسَت ىذه
النتيجة يف ضوء ما أشار إليو "تشامباف" ) (Chapman, 1981بوجود مؤثرات خارجية تؤثر يف اختيار
الطلبة جلامعاهتم وختصصاهتم؛ منها :األفراد ادلهموف يف حياة الطالب كاألصدقاء ،وأولياء األمور ،إضافة
إىل جهود اجلامعة يف التواصل مع الطلبة من خبلؿ النشرات اإلرشادية ،والتواصل مع اجملتمع.
كما ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ما أشار إليو "مايبورغ" ) (Mgburgh, 2005بوجود
رلموعة من الدوافع اليت تدفع الطلبة الختيار جامعة ،أو ختصص ما؛ وىي :نصيحة األىل ،وتأثَت ادلعلم،
والفوائد ادلتوقعة من التخصص ،واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (أبو طامع )4112 ،اليت
أشارت إىل أف الدوافع االجتماعية جاءت يف ادلرتبة الثانية ،ودراسة (ربابعة )4115 ،اليت احتلت فيها
الدوافع االجتماعية ادلرتبة الثانية أيضاً ،كما ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ما أشار إليو (عبد اخلالق،
 )9551بأف الدوافع االجتماعية ىي اليت حتث اإلنساف على التعلم.
كما تشَت نتائج اجلدوؿ ( )1إىل أف غالبية الفقرات يف رلاؿ الدوافع األسرية ،كاف متوسط األداء
فيها مرتفعاً ،وكذلك الدرجة الكلية على اجملاؿ ،ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة إىل اقتناع الطلبة بأعلية ىذا
التخصص يف بناء أسرة سعيدة على أسس سليمة ،وحياة أسرية ناجحة يسودىا الفهم ادلتبادؿ الحتياجات
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كل فرد من أفراد األسرة ورغباتو ،والتعامل اجليد بُت أفراد األسرة واآلخرين ،كما ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة
يف ضوء ما أشار إليو (القرين )9551 ،الذي يعد موضوع اختيار الطالب ،وقبولو يف كلية معينة ،من أكرب
ادلشك بلت اليت تواجهو؛ ألف عدـ التوفيق يف اختيار كلية مناسبة ،قد يؤثر سلباً يف مستقبلو الدراسي ،ورمبا
أدى إىل مشكبلت نفسية ومهنية وأسرية.
كما تشَت نتائج اجلدوؿ ( )1إىل أف غالبية الفقرات يف رلاؿ الدوافع ادلهنية ،كاف متوسط األداء
فيها مرتفعاً ،وكذلك الدرجة الكلية للمجاؿ ،ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة إىل أف الطلبة حريصوف على
احلصوؿ على وظيفة سريعاً ،خاصة يف ظل الظروؼ االقتصادية الصعبة اليت دتر هبا أسرىم من حيث ارتفاع
األسعار ،ووجود بطالة يف معظم التخصصات ،ويعتقد أفراد ىذه العينة أف ختصص اإلرشاد النفسي ما
يزاؿ يتمتع بسرعة احلصوؿ على وظيفة مقارنة بغَته من التخصصات ،إضافة العتقادىم أف وظيفة ادلرشد
من أسهل الوظائف من حيث الدواـ وطبيعة العمل ،كما تعد من الوظائف ادلتميزة بالدخل االقتصادي ،إذ
ػلصل ادلرشد على عبلوة دتيزه من غَته من ادلوظفُت ،وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ما أشارت إليو
دراسة (صبيحات )4112 ،فشدة التنافس يف العمل ،وطموح كل شخص للحصوؿ على مهنة أفضل،
غلعل ىؤالء الطلبة يضعوف نصب أعينهم حتقيق مستقبل أفضل ،ويتوقوف إىل أف يكوف األفضل ذلم ،وتتفق
نتائج ىذه الدراسة نسبياً مع نتائج دراسة (أبو طامع )4112 ،اليت احتلت فيها الدوافع ادلهنية ادلرتبة
األخَتة.
كما توضح نتائج اجلدوؿ ( )1أف غالبية الفقرات يف رلاؿ الدوافع األكادؽلية ،كاف متوسط األداء
فيها مرتفعاً ،وكذلك الدرجة الكلية للمجاؿ ،ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة إىل الدور الكبَت الذي يؤديو أمل
احلصوؿ على شهادة جامعية ألفراد عينة الدراسة ،وللرغبة يف مواصلة الدراسات العليا ،ويعتقد الباحثوف أف
ىذه الرغبة تقف وراءىا رلموعة من العوامل منها :العوامل االجتماعية ،إذ ينظر اجملتمع بعُت التقدير
واالحًتاـ حلملة الشهادات اجلامعية ،والعوامل االقتصادية؛ هبدؼ احلصوؿ على وظيفة ،وما يرافق ىذه
الوظيفة من امتيازات ،كالراتب والتأمُت الصحي ،واختلفت نتائج ىذا السؤاؿ مع نتائج دراسة (ربابعة،
 )4115اليت احتلت فيها الدوافع األكادؽلية ادلرتبة األوىل ،بينما احتلت ادلركز األخَت يف الدراسة احلالية.
 .4 .91نتائج السؤاؿ الثاين ومناقشتها :ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ) (= 0.05يف دوافع
التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَتات جنس الطالب ،ونوع قبولو يف اجلامعة ،ومعدلو يف
الثانوية العامة؟ لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات
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العينة على ادلقياس تبعاً دلتغَتات جنس الطالب ،ونوع قبولو ،ومعدلو يف الثانوية العامة ،واجلدوؿ ()2
يوضح ذلك.

جدوؿ 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات العينة على مقياس دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص
اإلرشاد النفسي تبعاً دلتغَتات جنس الطالب ونوع القبوؿ يف اجلامعة ومعدؿ الثانوية العامة
ادلتغَت

اجلنس

نوع
القبوؿ
يف
اجلامعة

معدؿ
الثانوية
العامة

مستويات
ادلتغَت

اإلحصاءات

ادلتوسط احلسايب
ذكر
االضلراؼ ادلعياري
ادلتوسط احلسايب
أنثى
االضلراؼ ادلعياري
ادلتوسط احلسايب
تنافس
االضلراؼ ادلعياري
ادلتوسط احلسايب
مواز
االضلراؼ ادلعياري
ادلتوسط احلسايب
القبوالت
االضلراؼ ادلعياري
األخرى
ادلتوسط احلسايب
 90فأكثر
االضلراؼ ادلعياري
 - 80أقل ادلتوسط احلسايب
االضلراؼ ادلعياري
من 90
-70أقل من ادلتوسط احلسايب
االضلراؼ ادلعياري
80
ادلتوسط احلسايب
أقل من70
االضلراؼ ادلعياري

دوافع
أكادؽلية

دوافع
شخصية

دوافع
اجتماعية

دوافع
مهنية

دوافع
أسرية

الدرجة
الكلية

3.644
0.534
3.715
0.538
3.854
0.640
3.665
0.552
3.662
0.479
3.702
0.535
3.706
0.560
3.717
0.492
3.655
0.590

3.841
0.536
4.162
0.496
4.263
0.464
4.148
0.486
4.007
0.540
4.181
0.412
4.188
0.522
4.032
0.548
4.023
0.473

4.107
0.567
3.831
0.593
4.161
0.638
3.987
0.516
3.739
0.580
3.726
0.522
3.910
0.599
3.909
0.644
3.864
0.523

3.900
0.715
3.703
0.734
3.961
0.729
3.805
0.626
3.634
0.768
4.390
0.330
3.608
0.707
3.843
0.799
3.575
0.588

3.620
0.478
3.798
0.548
3.786
0.539
3.841
0.578
3.712
0.514
3.895
0.539
3.871
0.572
3.764
0.464
3.511
0.543

3.825
0.386
3.872
0.420
4.007
0.474
3.882
0.359
3.800
0.403
4.075
0.320
3.863
0.406
3.888
0.431
3.740
0.386
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يتبُت من اجلدوؿ ( )2وجود فروؽ ظاىرية يف ادلتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسة على
الدرجة الكلية دلقياس دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ،ودلعرفة كوف الفروؽ دالة إحصائياً
عند مستوى الداللة ) ،(= 0.05أُجري حتليل التباين الثبلثي ) (3 way ANOVAكما ىو
موضح يف اجلدوؿ (.)3

جدوؿ 3
نتائج حتليل التباين الثبلثي الستجابات العينة على الدرجة الكلية للمقياس تبعا دلتغَتات الدراسة
مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجات احلرية

متوسط ادلربعات

قيمة F

الداللة اإلحصائية

اجلنس
نوع القبوؿ يف اجلامعة
معدؿ الثانوية العامة
اخلطأ

0.147
1.498
1.320
45.724

1
2
3
282

0.147
0.749
0.440
0.162

0.904
4.621
2.713

0.343
0.011
0.045

الكلي

4360.591

289

يتبُت من اجلدوؿ ( )3عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً ) (= 0.05يف دوافع التحاؽ الطلبة يف
ختصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت اجلنس (ؼ=  ،)1.222=α ،1.512وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة
فهم يعيشوف يف بيئات متشاهبة،
يف ضوء تشابو الظروؼ واألوضاع اليت ؽلر هبا أفراد العينة من اجلنسُتُ ،
ويتعرضوف خبلؿ دراستهم إىل نفس ادلناىج ،سواء يف مرحلة ادلدرسة ،أـ ادلرحلة اجلامعية ،كما ؽلكن تفسَت
ىذه النتيجة أيضاً يف ضوء ادلسؤولية ادللقاة على عاتق الذكور واإلناث ،وحرص كل منهم على حتقيق ما
يطمح إليو ،وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة (السعود وبطاح )9554 ،اليت أظهرت نتائجها
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً يف دوافع التحاؽ الطلبة باجلامعات تعزى إىل اجلنس ،ومع دراسة (العاجز
ومحاد )4111 ،اليت أظهرت نتائجها عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً يف دوافع التحاؽ الطلبة بكليات
الًتبية تعزى إىل اجلنس ،ومع دراسة (مسارة واجملايل )4192 ،اليت أشارت نتائجها إىل عدـ وجود فروؽ
دالة إحصائياً يف دوافع التحاؽ الطلبة الوافدين بربامج الدراسات العليا يف جامعة مؤتة تعزى إىل اجلنس،
فيما ختتلف جزئياً مع دراسة (جراجسة )9551 ،اليت أظهرت نتائجها وجود فروؽ دالة إحصائياً يف
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الدوافع ادلهنية اللتحاؽ الطلبة جبامعة الَتموؾ تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلناث ،وختتلف أيضاً مع دراسة
(محداف )4112 ،اليت أظهرت وجود فروؽ دالة إحصائياً يف دوافع التحاؽ الطلبة بالكليات ادلهنية تعزى
إىل اجلنس لصاحل الذكور.
كما أظهرت النتائج يف جدوؿ ( )3أف ىناؾ فروقاً دالة إحصائياً تعزى دلتغَت نوع القبوؿ يف
اجلامعة (ؼ=  ،)1.19=α ،2.249ودلعرفة مصادر ىذه الفروؽ مت استخداـ اختبار شافييو للمقارنات
البعدية كما ىو موضح يف اجلدوؿ (.)4

جدوؿ 4
نتائج اختبار شافييو للمقارنات البعدية ألداء الطلبة على الدرجة الكلية دلقياس الدوافع تبعاً دلتغَت نوع
القبوؿ يف اجلامعة
نوع القبوؿ
تنافس
تنافس
موا ٍز

نوع القبوؿ
موا ٍز
القبوالت األخرى
القبوالت األخرى

الفروؽ يف ادلتوسطات
0.125
0.207
0.081

الداللة اإلحصائية
0.206
0.005
0.345

يتبُت من اجلدوؿ ( )4وجود فروؽ دالة إحصائياً يف دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد
النفسي تعزى دلتغَت نوع القبوؿ ،وذلك بُت الطلبة ادلقبولُت تنافسياً ،وطلبة القبوالت األخرى لصاحل الطلبة
السمعة ادلميزة اليت ػلظى هبا ىذا التخصص ،إذ
ادلقبولُت تنافسياً ،وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء ُ
يلتحق بو أصحاب ادلعدالت العليا ،ويرى الباحثوف أف ىناؾ عدداً من العوامل تقف وراء ىذا؛ منها:
اقتناع أصحاب ادلعدالت العليا ادللتحقُت هبذا التخصص بأف معدذلم بالثانوية العامة مل يكن يعرب بصدؽ
عن قدراهتم ،وبالتايل ؼلتاروف التخصص الذي يعتقدوف أنو األسهل ،ومن العوامل األخرى ُمسعة ىذا
التخصص بادلقارنة مع التخصصات األخرى ،فما تزاؿ فرص التعيُت فيو أفضل من غَته ،خاصة وأف ديواف
اخلدمة ادلدنية ينشر سنويا إرشادات للطلبة حوؿ التخصصات الراكدة وادلشبَعة وادلطلوبة ،كما ؽلكن تفسَت
ُ
ىذه النتيجة يف ضوء طبيعة عمل ادلرشد الذي ال يلتزـ حبصة صفية معينة ،إضافة إىل توفر فرص عمل
جيدة لئلرشاد النفسي خارج األردف برواتب مغرية.
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كما يتبُت من اجلدوؿ ( )3وجود فروؽ دالة إحصائياً ( )1.11=αيف دوافع التحاؽ الطلبة يف
ختصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت معدؿ الثانوية العامة (ؼ=  ،)1.121=α ،4.392ولتعرؼ مصادر
ىذه الفروؽ مت استخداـ اختبار شافييو للمقارنات البعدية كما ىو موضح يف اجلدوؿ (:)5
جدوؿ 5
نتائج اختبار شافييو للمقارنات البعدية ألداء الطلبة على الدرجة الكلية دلقياس الدوافع تبعاً دلتغَت معدؿ
الثانوية العامة
معدؿ الثانوية العامة
 90فأكثر
 90فأكثر
90فأكثر
 - 80أقل من 90
 - 80أقل من90
 - 70أقل من 80

معدؿ الثانوية العامة
 - 80أقل من 90
 - 70أقل من 80
أقل من 70
 - 70أقل من 80
أقل من70
أقل من 70

الفروؽ يف ادلتوسطات
0.212
0.187
0.335
-0.025
0.123
0.148

الداللة اإلحصائية
0.220
0.322
0.022
0.977
0.339
0.171

يتبُت من اجلدوؿ ( )5وجود فروؽ دالة إحصائياً يف دوافع التحاؽ الطلبة يف ختصص اإلرشاد
النفسي تعزى دلتغَت معدؿ الثانوية العامة ،وذلك بُت الطلبة احلاصلُت على معدؿ " 90فأكثر" والطلبة
احلاصلُت على معدؿ "أقل من  "70لصاحل الطلبة احلاصلُت على معدؿ " 90فأكثر" ،وؽلكن تفسَت ىذه
النتيجة يف ضوء اقتناع أفراد العينة من ذوي ادلعدالت العالية هبذا التخصص بأنو يوفر ذلم وظيفة أسرع من
بقية التخصصات األخرى ،مقارنة بذوي ادلعدالت ادلتدنية الذين يلتحقوف يف ىذا التخصص دوف إرادهتم،
أو رغبتهم بو ،وإظلا يكوف ذلك حسب القوائم اليت تُعلنها اجلهة ادل َخ ّولة بقبوذلم االستثنائي ،كما ؽلكن
ُ
تفسَت ىذه النتيجة أيضاً مبا يعتقده بعض الطلبة من ذوي ادلعدالت العالية يف الثانوية العامة أف النجاح
والتفوؽ يف ىذا التخصص سهل ويسَت ما يدفعهم دلواصلة الدراسة فيو ،وإكماؿ الدراسات العليا ،وحتديداً
يف اجلامعات األردنية الرمسية ،كوهنا تطرح برامج ادلاجستَت والدكتوراه يف ىذا التخصص ،فتكوف فرصهم
أعلى من ذوي ادلعدالت ادلنخفضة؛ ألف ىناؾ نسبة من معدؿ القبوؿ حتسب من خبلؿ معدؿ الثانوية
العامة.
ولتعرؼ دوافع التحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي على كل بُعد من أبعاد الدوافع تبعاً
دلتغَتات جنس الطالب ،ونوع قبولو يف اجلامعة ،ومعدؿ الثانوية العامةُ ،ح ِسبَت ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية اليت تظهر يف اجلدوؿ ( )2الذي يشَت إىل وجود فروؽ ظاىرية بُت مستويات متغَتات
998

دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ........................................د .الربيع ود .الجراح ود .الخوالدة

اجلن س ،ونوع القبوؿ ،ومعدلو يف الثانوية العامة ،وللكشف عن داللة ىذه الفروؽ استخدـ حتليل التباين
ادلتعدد ) (MANOVAكما يف اجلدوؿ (.)91
جدوؿ 91
نتائج حتليل التباين متعدد ادلتغَتات التابعة الستجابات عينة الدراسة على أبعاد ادلقياس
مصادر التباين
اجلنس
ىوتلنج = .155
مستوى الداللة = .000

نوع القبوؿ
ويلكس المدا = .878
مستوى الداللة= .000

معدؿ الثانوية العامة
ويلكس المدا = .831
مستوى الداللة =.000

اخلطأ

الكلي

األبعاد

رلموع
ادلربعات

درجات
احلرية

متوسط
ادلربعات

الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية
الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية
الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية
الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية
الدوافع األكادؽلية
الدوافع الشخصية
الدوافع االجتماعية
الدوافع ادلهنية
الدوافع األسرية

0.371
4.934
2.715
1.322
1.033
1.781
4.044
7.767
2.645
0.601
0.104
1.147
1.055
10.732
4.104
80.851
68.009
90.773
137.972
76.783
83.010
77.926
102.852
154.812
83.406

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
282
282
282
282
282
288
288
288
288
288

0.371
4.934
2.715
1.322
1.033
0.891
2.022
3.884
1.322
0.300
0.035
0.382
0.352
3.577
1.368
0.287
0.241
0.322
0.489
0.272

995

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

1.294
20.460
8.436
2.702
3.795
3.107
8.385
12.065
2.703
1.103
0.120
1.585
1.093
7.311
5.024

0.256
0.000
0.004
0.101
0.052
0.046
0.000
0.000
0.069
0.333
0.948
0.193
0.353
0.000
0.002
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يتبُت من اجلدوؿ ( )91وجود فروؽ دالة إحصائياً يف الدوافع الشخصية اللتحاؽ الطلبة يف
ختصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت اجلنس (ؼ=  )1.19=α ،41.221لصاحل اإلناث ،فقد بلغ
ادلتوسط احلسايب الستجاباهتن يف رلاؿ الدوافع الشخصية ( ،)4.162يف حُت بلغ ادلتوسط احلسايب
الستجابات الذكور ( ،)3.841ويرى الباحثوف أنو ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء نظرة اجملتمع إىل
وى ّن
اإلناث ،مقارنة بالذكور اليت غالباً ما تكوف متحيزة لصاحل الذكور ،فتصف اإلناث بأهنن ضعيفاتُ ،
بالتايل ػلاولن إثبات أنفسهن ،ليقنعن اآلخرين ،ويثبنت أهنن قادرات على األداء مبستوى أكثر من الذكور،
كما ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة أيضاً يف زلدودية اخليارات الوظيفية أماـ اإلناث ،إذ يفضل األىايل أف
تعمل بناهتم يف قطاع الًتبية والتعليم ،وبالتايل فإف اإلرشاد النفسي يكوف أحد اخليارات ادلتقدمة لئلناث،
مع ما ؽليز ىذا التخصص من سهولة نسبياً يف األداء ،إذ ال ػلتاج إىل اجلهد الكبَت مقارنة بالتخصصات
التعليمية ادلختلفة ،وما يوفره من مزايا وظيفية ،وتتفق ىذه النتيجة نسبياً مع نتائج دراسة (احلاج وآخرين،
 )4192اليت أظهرت أف اإلناث أكثر دافعية لدراسة ختصص السياحة والفندقة من الذكور.
كما وجدت فروؽ دالة إحصائياً يف الدوافع االجتماعية اللتحاؽ الطلبة يف ختصص اإلرشاد
النفسي تعزى دلتغَت اجلنس (ؼ=  )1.11=α ،4.222لصاحل الذكور ،فقد بلغ ادلتوسط احلسايب
الستجاباهتم ( ،)4.107يف حُت بلغ ادلتوسط احلسايب الستجابات اإلناث ( ،)3.831ويرى الباحثوف
أنو ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء أف الذكور ؽليلوف بطبيعتهم إىل بناء شبكة واسعة من العبلقات مع
اآلخرين ،وإىل اىتمامهم بأف يكونوا على تواصل مع بقية الطلبة ،وأف يكونوا مشهورين ،كما أهنم حريصوف
على االطلراط بنشاطات تتطلب أف يكوف لدى الفرد شبكة واسعة من العبلقات مع بقية الطلبة ،مثل
خوض انتخابات األندية الطبلبية ،أو احتاد الطلبة ،أو تنسيق الرحبلت وادلباريات ،بينما صلد أف اإلناث
فرض عليهن كثَت من القيود اليت حتد كثَتاً من عبلقاهتن االجتماعية ،وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة أيضاً يف
تُ َ
ضوء ما أشار إليو (حسب النيب )4192 ،بأف الطالب اجلامعي ؼلتار ختصصو يف ضوء متغَتات سلتلفة
منها النظرة االجتماعية.
ويتبُت من اجلػدوؿ ( )91وجػود فػروؽ دالة إحصائياً يف الدوافع األكادؽلػية (ؼ= ،2.913
 ،)1.122=αوالدوافع الشخصية (ؼ=  ،)1.119=α ،4.241والدوافع االجتماعية (ؼ=
 ،)1.119=α ،94.121اللتحاؽ الطلبة يف ختصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت نوع القبوؿ ،ولتعرؼ
مصادر ىذه الفروؽ استخدـ اختبار شافييو للمقارنات البعدية كما ىو موضح يف اجلدوؿ (:)99
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جدوؿ 99
نتائج اختبار شافييو للمقارنات البعدية ألداء الطلبة على رلاالت الدوافع األكادؽلية والدوافع الشخصية
والدوافع االجتماعية تبعاً لنوع القبوؿ
نوع القبوؿ
تنافس
تنافس
موا ٍز
تنافس
تنافس
موا ٍز
تنافس
تنافس
موا ٍز

الفروؽ يف ادلتوسطات
نوع القبوؿ
الدوافع األكادؽلية
0.190
موا ٍز
0.192
القبوالت األخرى
0.002
القبوالت األخرى
الدوافع الشخصية
0.115
موا ٍز
0.256
القبوالت األخرى
0.142
القبوالت األخرى
الدوافع االجتماعية
0.173
موا ٍز
0.422
القبوالت األخرى
0.248
القبوالت األخرى

الداللة اإلحصائية
0.130
0.043
1.000
0.411
0.004
0.116
0.218
0.000
0.007

يتبُت من اجلدوؿ ( )99وجود فروؽ دالة إحصائياً يف الدوافع األكادؽلية ،والدوافع الشخصية
اللتحاؽ الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت نوع القبوؿ ،وذلك بُت الطلبة ادلقبولُت تنافسياً
وطلبة القبوالت األخرى لصاحل الطلبة ادلقبولُت تنافسياً ،وكانت ىناؾ فروؽ دالة إحصائياً يف الدوافع
االجتماعية اللتحاؽ الطلبة يف ختصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت نوع القبوؿ ،وذلك بُت الطلبة ادلقبولُت
تنافسياً ،وطلبة القبوالت األخرى لصاحل الطلبة ادلقبولُت تنافسياً ،وبُت طلبة القبوؿ ادلوازي ،وطلبة القبوالت
األخرى لصاحل طلبة ادلوازي ،وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء أف ادلقبولُت تنافسياً يكوف قبوذلم هبذا
التخصص نتيجة رغبتهم ،وىم بذلك لديهم الدافعية للحصوؿ على مؤىل جامعي ،يعمل على تدعيم
اجلوانب اإلغلابية يف شخصيتهم ،ويساعد على زيادة الثقة بالنفس ،ويدفعهم بالتايل إىل احتمالية مواصلة
الدراسات العليا يف ىذا اجملاؿ ،فينعكس بالتايل إغلابياً على زيادة تقدير أفراد اجملتمع لو ،وحتقيق مركز
اجتماعي مرموؽ ،أما فيما يتعلق بالطلبة ادلقبولُت وفق الربنامج ادلوازي ،فيمكن تفسَت ىذه النتيجة يف
ضوء أف الطلبة ادلقبولُت هبذا ادلسار مل تسمح ذلم معدالهتم بقبوذلم ضمن ادلسار التنافسي ،وبذلك فهم
فهم
ػلاولوف بشىت الطرؽ أف يثبتوا ألنفسهم ولآلخرين أهنم جديروف بالدخوؿ إىل اجلامعة ،وبالتايل ُ
حريصوف على احلصوؿ على مؤىل جامعي لتحقيق مركز اجتماعي أفضل ،ولزيادة احًتاـ اجملتمع ذلم ،كما
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ؽلكن تفسَت ىذه النتيجة أيضا يف ضوء ما أشار إليو (أبو طامع )4112 ،بأف ذلك عائد إىل سيكولوجية
الطلبة وشخصيتهم اليت تؤدي إىل تنوع االجتاىات وادليوؿ والطموح ،ما يؤدي بالتايل إىل اختبلؼ الدوافع.
كما يتبيػن من اجلػدوؿ ( )91وجػود فػروؽ دالة إحصائياً يف الدوافػع ادلهنيػة (ؼ= ،3.299
 ،)1.119=αوالدوافع األسرية (ؼ=  ،)1.114=α ،1.142اللتحاؽ الطلبة يف ختصص اإلرشاد
النفسي تعزى دلتغَت معدؿ الثانوية العامة ،ولتعرؼ مصادر ىذه الفروؽ استُخدـ اختبار شافييو للمقارنات
البعدية كما ىو موضح يف اجلدوؿ (.)94

جدوؿ 94
نتائج اختبار شافييو للمقارنات البعدية ألداء الطلبة على رلايل الدوافع ادلهنية والدوافع األسرية تبعا دلعدؿ
الثانوية العامة
معدؿ الثانوية العامة
 90فأكثر
 90فأكثر
 90فأكثر
 - 80أقل من 90
 - 80أقل من 90
 - 70أقل من80
90فأكثر
 90فأكثر
 90فأكثر

معدؿ الثانوية العامة

الفروؽ يف ادلتوسطات

الدوافع ادلهنية
 - 80أقل من 90
 - 70أقل من 80
أقل من 70
 - 70أقل من 80
أقل من 70
أقل من 70
الدوافع األسرية
 - 80أقل من90
 - 70أقل من 80
أقل من 70
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0.782
0.547
0.815
-0.235
0.033
0.268

0.000
0.021
0.000
0.113
0.994
0.143

0.782
0.547
0.815

0.000
0.021
0.000
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 - 80أقل من 90
 - 80أقل من 90
 - 70أقل من 80

 - 70أقل من 80
أقل من 70
أقل من 70

-0.235
0.033
0.268

0.113
0.994
0.143

يتبُت من اجلدوؿ ( )94وجود فروؽ دالة إحصائياً يف الدوافع ادلهنية والدوافع األسرية اللتحاؽ
الطلبة يف ختصص اإلرشاد النفسي تعزى دلتغَت معدؿ الثانوية العامة ،وذلك بُت الطلبة احلاصلُت على
معدؿ "  90فأكثر" ،ومجيع الطلبة احلاصلُت على معدالت "أقل من  "51لصاحل الطلبة احلاصلُت على
معدؿ "  90فأكثر" ،وؽلكن تفسَت ىذه النتيجة يف ضوء حرص األسرة على مستقبل واضح ألبنائها ،ومن
منطلق حرصها على توفَت فرصة عمل سريعة ،فإف األسر غالباً حتاوؿ إقناع أبنائها باختيار التخصصات
اليت تتوافر فيها فرص عمل سريعة داخل األردف وخارجو ،وما يزاؿ ختصص اإلرشاد النفسي ختصصاً جاذباً
للطلبة ،وػلظى بفرص العمل أكثر من غَته من التخصصات ،وبالتايل فإف الطلبة ادلتفوقُت احلاصلُت على
معدالت عالية تكوف لديهم فرصة للقبوؿ هبذا التخصص ،نظراً دلزاياه السابقة ،إضافة إىل ادلزايا
االقتصادية ،كوجود حوافز وعبلوات ،أو فرص العمل يف أكثر من جهة ،كالًتبية والتعليم ،أو التنمية
االجتماعية ،أو ادلستشفيات ،وغَتىا.
 .00التوصيات:
مبا أف الدوافع ىي ادلوجهة للسلوؾ ،ويف ضوء نتائج الدراسة؛ يوصي الباحثوف مبا يأيت:
 .9 .99ضرورة اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس يف قسم علم النفس اإلرشادي والًتبوي بدوافع طلبة
القبوالت األخرى ،والطلبة الذكور ،والطلبة ذوي ادلعدالت ادلتدنية بتوعيتهم بأعلية ختصص اإلرشاد النفسي
يف احلياة العامة للطالب وحياتو اخلاصة وأعليتو يف ادلستقبل ادلهٍت للطالب.
 .4 .99عمل نشرات أو زلاضرات توعية تبُت أعلية ختصص اإلرشاد النفسي للمجتمع احمللي وطلبة
ادلدارس ،لكي تكوف دراسة ىذا التخصص نابعة من رغبة الطالب ،وليس بتوجيو من اآلخرين كاألسرة أو
األصدقاء.
 .2 .99استثمار ىذه الدوافع يف تزويد الطلبة بادلعارؼ وادلهارات البلزمة ،وحث أعضاء ىيئة التدريس
على ادلشاركة يف الندوات وادلؤدترات العلمية لكي يبقوا على تواصل مع النتاجات العلمية ،وتزويد طلبتهم
هبا ،وضرورة قياـ اجلامعة بالتواصل مع مؤسسات اجملتمع من أجل توفَت فرص عمل مناسبة خلرغلي ختصص
اإلرشاد النفسي ،وذلك لكي يستمر اإلقباؿ ادلرتفع على ىذا التخصص.
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المراجع العربية

أبو سل ،زلمد .)9554( .مدخل إىل الًتبية ادلهنية .عماف :دار الفكر.
أبو طامع ،هبجت .)4112( .دوافع التحاؽ الطلبة بأقساـ الًتبية الرياضية يف كليات فلسطُت احلكومية.
رللة اجلامعة اإلسبلمية ،سلسلة الدراسات اإلنسانية.224-222 ،)4(92 ،
اجلراجسة ،زلمد .)9551( .دوافع االلتحاؽ بالتعليم اجلامعي لدى طلبة جامعة الَتموؾ .رسالة ماجستَت
غَت منشورة ،اجلامعة األردنية ،عماف.
حسب النيب ،زلمد .)4192( .اجتاىات طلبة قسم الًتبية جبامعة احلصن ضلو ختصص اللغة العربية.
اجمللس الدويل للغة العربية ادلؤدتر الدويل الثاين للغة العربية" ،اللغة العربية يف خطر ،اجلميع شركاء يف
محايتها الفًتة من  91 -3أيار .4192
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محادي ،ببلؿ .)4194( .دوافع التحاؽ الطلبة بقسم الًتبية البدنية والرياضية قسم الًتبية البدنية
 LMDدراسة ميدانية لطلبة نظاـ الرياضية جامعة زلمد خيضر بسكرة .مذكرة لنيل شهادة ماسًت

ختصص تربية حركية لدى الطفل وادلراىق ،جامعة زلمد خيضر بسكرة ،اجلزائر.
محداف ،عبد الرحيم .)4112( .بعض دوافع خرغلي الشهادة الثانوية العامة لبللتحاؽ بالكليات ادلهنية
والتقنية مبحافظات غزة .رللة جامعة النجاح لؤلحباث" العلوـ اإلنسانية".992 -42 ،)94(9 ،
ربابعة ،سائد .)4115( .دوافع التحاؽ الدارسُت جبامعة القدس ادلفتوحة يف ضوء عدد من ادلتغَتات.
اجمللة الفلسطينية للًتبية ادلفتوحة عن بعد.424-951 ،)2(4 ،
السعود ،راتب ،وبطاح ،أمحد .)9554( .دوافع التحاؽ الطلبة باجلامعات األىلية األردنية من وجهة
نظرىم .رللة مؤتة للبحوث والدراسات.994-45 ،)1(92 ،
مسارة ،نواؼ واجملايل ،فايز .)4192( .دوافع التحاؽ الطلبة الوافدين بربامج الدراسات العليا يف جامعة
مؤتة .رللة العلوـ الًتبوية والنفسية.214-445 ،)2(91 ،
صبيحات ،شوقي .)4112( .دوافع التحاؽ الطلبة بربامج الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية.
رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس.
الطيب ،أمساء وزروقي ،خَتة .)4192( .دور األسرة يف توجيو األبناء ضلو التخصص اجلامعي من وجهة
نظر طلبة اجلامعة دراسة ميدانية جبامعة قاصدي مرباح ورقلة .مذكرة ماسًت أكادؽلي ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة.
العاجز ،فؤاد ومحاد ،خليل .)4111( .مربرات التحاؽ الطلبة بكليات الًتبية يف اجلامعات الفلسطينية.
رللة اجلامعة اإلسبلمية.922 -941 ،)4(4 ،
العايد ،واصف ،وعرب ،خالد وحسونة ،زلمد .)4194( .اجتاىات طلبة الًتبية اخلاصة ضلو مهنة
ادلستقبل والدوافع الكامنة وراء التحاقهم بالتخصص جبامعة اجملمعة .رللة دراسات عربية يف الًتبية
وعلم النفس ،رابطة الًتبويوف العرب.21-94 ،)42(9 ،
عبد اخلالق ،أمحد  .)9551(.أسس علم النفس .االسكندرية ،مصر :دار ادلعرفة اجلامعية.
عدس ،عبد الرمحن وزلي الدين ،توؽ .)9554( .ادلدخل إىل علم النفس .ط ،1عماف :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع.
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 دوافع االلتحاؽ بالدراسات العليا لدى طلبة اجلامعات االردنية كما يراىا.)4111( . بساـ،العمري
،)9(24 ، رللة دراسات العلوـ الًتبوية.4112/4114 طلبة االدراسات العليا للعاـ الدراسي
.911-921
 رللة احتاد اجلامعات. عوامل اختيار الطبلب وقبوذلم يف جامعة ادللك سعود.)9551( . علي،القرين
.21-22 ،21 ،العربية
 آراء الطبلب يف كلية طب األسناف يف جامعة دمشق حوؿ أسباب اختيارىم.)4194( . عمار،مشلح
.192-114 ،)1(94 ، اجمللة الصحية للشرؽ األوسط.مهنة طب األسناف
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