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  الشكر والعرفان 

  

تقدم بجزيل الشكر والعرفان الى الدكتورة نجاح الخطيب، والتي قامت باإلشراف على هذه  ا

الرسالة، فقد بذلت وقدمت الكثير من التوجيه واإلرشاد والدعم المتواصل، على المستوى المعنوي 

  .والبحثي، وذلك طوال فترة إعداد هذه الرسالة، فلها مني جزيل اإلحترام والتقدير

  

الشكر والعرفان الى جامعة القدس، وكلية الصحة العامة، ال سيما برنامج الصحة النفسية كما أتقدم ب

المجتمعية، ممثلة بطاقمها اإلداري واألكاديمي، لما قدموه لي ولغيري من الطلبة من دعم وجهد 

دءوب ومتواصل، في سبيل تطوير قدرات الطلبة وزيادة معلوماتهم لرفع كفاءتهم وإعالن شأنهم 

  .   يمياًأكاد

  

كما أتقدم بوافر شكري وتقديري الى جامعتي الخليل وبيت لحم، ممثلة بالطاقم اإلداري والطلبة 

  .الذكور، لما قدموه لي من تسهيالت ومساعدة من اجل إكمال هذه الرسالة بصورتها النهائية

  

 ومساندة طوال كما أتقدم بالشكر الجزيل للزميلة والصديقة سهى البطمة لما قدمته لي من مساعدة

  .فترة إعداد هذه الرسالة

  

 شكري ومحبتي لكل من ساعد وقدم الدعم من أجل اعداد الرسالة بشكلها الحالي، لهم هوأخيرا أوج

  .جميعا جزيل الشكر والتقدير

  



ج 

  الملخص 
  

ة الى التعرف على إتجاهات طلبة سنة أولى من الذكور في جامعتي بيت لحم هدفت الدراسة الحالي
 عندهم وبعض المتغيرات صراع الدور الجندري وعالقتها ب نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسيوالخليل
  .األخرى

  
حث المنهج الوصفي اإلرتباطي، وتم استخدام االستبانة ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة إعتمد البا

فسي من مقياسي االتجاهات نحو طلب خدمة االرشاد النوالمكونة من , كأداة لجمع بيانات الدراسة
عليان الدكتور من ترجمة وتقنين  Fischer and Turner (1970)اعداد العالمين تونير وفيشر

 الذي تمت ترجمته من O'Neilجيمس أونيل  اع الدور الجندري من اعدادالقريناوي، ومقياس صر
ئمته مع البيئة والثقافة عرضه على لجنة من المحكمين من اجل مالمن ثم تم قبل الباحث و

  . لسطينيةالف
  

 طالباً ذكراً في عامهم الدراسي األول في كل من مئتان وستة وثالثونتكونت عينة الدراسة من وقد 
 والذين تم إختيارهم حسب 2011-2010جامعتي بيت لحم والخليل، وذلك للفصل الدراسي الثاني 

  .عينة القصدية
  

 %65.11  نسبةبأنرشاد النفسي، طبيعة االتجاهات نحو طلب خدمة اال أظهرت النتائج بما يتعلق ب
 ، في حين كانت تجاه طلب خدمة االرشاد النفسية لم يحسمو اجاباتهم وكانوا مترددينالعين افراد من
بية نحو طلب يحملون اتجاهات ايجا %15.32 وما نسبته، يحملون اتجاهات سلبية %19.57 نسبة

التردد لدى المبحوثين، لكونهم من طلبة خدمة االرشاد النفسي، حيث تم تفسير اإلتجاهات السلبية و
السنة االولى بالتالي المعرفة والمعلومات بطبيعة االرشاد النفسي غير واضحة وقليلة وتعتمد على 

 عالقة وجود الى النتائج أشارت االفكار النمطية والمغلوطة السائدة في المجتمع، ومن ناحية أخرى
 االب، تعليم مستوى السكن، مكان السكن، منطقة( الدراسة متغيرات بين احصائية دالالت ذات

، وذلك لصالح النفسي إلرشاداطلب  خدمة   نحو"السلبية "واتجاهات المبحوثين) االم تعليم مستوى
منطقة السكن؛ جنوب الضفة الغربية، حيث أظهرت النتائج بأن هنالك عالقة ذات داللة مابين متغير 

وإتجاهات المبحوثين السلبية نحو طلب خدمة اإلرشاد " فةجنوب الض"الدراسة منطقة السكن لصالح 
النفسي، بينما أظهرت النتائج وبما يتعلق بمتغير الدراسة مكان السكن؛ بأن الطلبة الذين يسكنون 
المخيمات يحملون اتجاهات سلبية نحو طلب خدمة االرشاد النفسي، في حين أظهرت نتائج الدراسة 

وإتجاهات المبحوثين "  أساسي"صائية ما بين مستوى تعليم األب بأن هنالك عالقة ذات داللة اح



د 

السلبية نحو طلب خدمة االرشاد النفسي، وبما يتعلق بمتغير الدراسة مستوى تعليم االم، فقد أظهرت 
وإتجاهات " ثانوي"النتائج بأن هنالك عالقة ذات داللة احصائية مابين مستوى تعليم أمهاتهم 

  .  طلب خدمة االرشاد النفسيالمبحوثين السلبية نحو 
  

 افراد من% 41.7بما يتعلق بدرجة صراع الدور الجندري لدى المبحوثين، بأن كما أظهرت النتائج 
 %30.21 ، في حين كانت نسبةبما يتعلق بصراع الدور الجندري لديهم كانوا مترددينة العين

رجة فراد العينة عندهم دمن ا %28.09 نسبة عندهم درجة منخفضة من صراع الدور الجندري، و
 حيث تم تفسير حالة التردد ودرجة صراع الدور الجندري عالية من صراع الدور الجندري،

حيث ان هذا العمر يعكس ) 20-18(المنخفضة لدى المبحوثين، بأن لها عالقة بطبيعة أعمار الطلبة 
له الجامعة، كما تم تفسير بلبلة وحالة من فحص المفاهيم الذكورية التي نشأ عليها الطالب قبل دخو

حالة التردد والدرجة المخفضة من صراع الدور لدى المبحوثين بأنه إنسجام مع الثقافة المحلية 
 ذات عالقة وجود النتائجالسائدة في كل من محافظتي بيت لحم والخليل، ومن جهة أخرى أظهرت 

والدرجة المرتفعة ) االم تعليم مستوى  واالب تعليم مستوى (الدراسة متغيرات بين احصائية دالالت
فقد أظهرت " أمي"من صراع الدور الجندري لدى المبحوثين، وذلك لصالح مستوى تعليم األب 

كلما زادت درجة صراع الدور الجندري عند " أمي"النتائج بأنه كلما كان مستوى تعليم االب 
وإرتفاع درجة " أمي" م األم المبحوثين، كما أظهرت النتائج بأن هنالك عالقة ما بين مستوى تعلي

  . صراع الدور الجندري عند المبحوثين
  

رجة صراع الدور ما بين دذات داللة احصائية  بأن هنالك عالقة وقد أظهرت نتائج الدراسة
 وكانت هذه العالقة عكسية، ، اتجاهاتهم نحو طلب الخدمة النفسيةالجندري عند المبحوثين وما بين

االتجاهات نحو طلب ري عند المبحوثين كلما كانت راع الدور الجندكلما زادت درجة صانه أي 
  .رشاد النفسي عند المبحوثين سلبية والعكس صحيحخدمة اال

  
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات، لعل أهمها عقد وتطوير البرامج 

ادية بشكل عام والخاصة بالرجال والورشات المجتمعية واالعالمية للتوعية بطبيعة العملية االرش
بشكل خاص، حيث ان هنالك اهمية لمالئمة البرامج العالجية إلحتياجات الرجال المختلفة وال سيما 
التقليديين منهم، كما أوصت الدراسة بأهمية إجراء المزيد من الدراسات التي تعنى بدراسة إتجاهات 

  .  مختلفة التي تؤثر على طبيعة هذه اإلتجاهاتالرجال نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي والعوامل ال
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Abstract  
 
The present study aimed to identify the attitudes of first-year male students at Bethlehem 
and Hebron universities, toward seeking psychological counseling service and its 
relationship with gender role conflict among them, and some other variables. 
 
In order to achieve the objectives of the study the researcher adopted the Correlational 
descriptive approach. A questionnaire was used as a tool to collect the study data, 
consisting of two measurements: first, the attitude towards seeking psychological 
counseling service measurement,  prepared by Fischer and Turner (1970) , translated by Al 
Qrenawi, and the second was  the gender role conflict measurement tool , prepared by 
O'Neil which was  translated by the researcher and presented to a panel of arbitrators to 
make it appropriate and suitable to the Palestinian environment and culture. 
 
The study sample consisted of 236 first year male students from Bethlehem and Hebron 
universities, in their second semester of the year 2010-2011. Those students were selected 
according to a Convenience random sample.  
 
The results about the nature of the attitudes toward seeking psychological counseling 
service showed that 65.11% of the respondents were not sure of their answers and were 
reluctant to request psychological counseling; 19.57% of the respondents had negative 
attitudes, and 15.32% had positive attitudes towards seeking psychological counseling 
service. The negative and the reluctant attitudes of the respondents were attributed to the 
fact that the respondents are first-year students and therefore the information and 
knowledge about the nature of psychological counseling is unclear, few and relies on the 
stereotypes and misconceptions in the society. On the other hand he results indicated that 
there is a relationship of statistical significance level between the study variables (the 
residential area, place of residence, education level of the father, and the level of education 
of the mother) and the “negative” attitudes of the respondents toward seeking 
psychological counseling help. The results showed a relation between the study variable 
"the residential area of Southern West Bank, and the negative attitudes toward seeking 
psychological counseling help.  The results also showed a relation between the study 
variable place of residence; refugee camps, and the negative attitudes toward seeking 
psychological counseling help. The results also showed a relation between the study 
variable, the father’s level of education; elementary, and the negative attitudes toward 
seeking psychological counseling help. Finaly, the results also showed a relation between 



و 

the study variable the mother’s level of education; secondary and the negative attitudes 
toward seeking psychological counseling help. 
 
Also, the results concerning the degree of gender role conflict among respondents showed, 
that 41.7% of respondents were reluctant regarding the concept of gender role conflict; 
30.21% of the respondents had a low degree of gender role conflict, and 28.09% of the 
respondents had a high degree of gender role conflict. The reluctant state and the low 
degree of gender role conflict among the respondents were attributed to the ages of the 
students (18-20), since this age reflects the confusion and the examination of the concepts 
of masculinity that the student grew by before enrolling in the university. Also, the 
reluctant state and the low degree of gender role conflict among the respondent were 
explained as being in accordance with the prevailing local culture in Bethlehem and 
Hebron districts. On the other hand results showed, that there was a statistical significance 
level between the study variables (father’s and mother’s level of education) and the high 
degree of gender role conflict for the respondents. The results showed a relation between 
the study variable, the father’s level of education; illiterate, and the high degree of gender 
role conflict the respondents had.  The results also showed a relation between the study 
variable; the mother’s level of education; illiterate, and the high degree of gender role 
conflict the respondents had.  
 
Results also showed that there was a level of statistical significant inverse relationship 
between the degree of gender role conflict, and the attitudes towards seeking psychological 
counseling service. This means, that the greater the degree of gender role conflict among 
the respondents, the more negative the attitudes toward psychological counseling service 
and vice versa. 
 
In light of these results of the study, the researcher recommended a set of 
recommendations, perhaps the most important of which is holding and developing the 
community and media workshops to raise awareness about the nature of the counseling 
process in general and specially for men, where it is important to adapt the therapeutic 
programs to the different natures of men and especially to the traditional men. The study 
has also recommended holding further studies that focuses on studying the attitude of men 
towards seeking psychological counseling service and the different attributes that affect 
these attitudes.    
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  مصطلحات الدراسة
  

  : تتمثل أهم تعريفات الدراسة فيما يلي
  

 والتي تظهر على شكل ، مجموعة من األقوال واألفعال المتسقة شبه النمطيةهي :االتجاهات •
االجتماعي ة والتفاعل االجتماعيواالتجاه ينشأ ويتطور بفعل عمليتي التنشئة , استجابات لمثير ما

  ).2004ناصر،(د في ثقافة معينة وفي مجتمع محد
  
وعادة هو مجموعة القيم واالتجاهات والسلوكيات للدور الجندري للفرد،  :الجندريصراع الدور  •

 سلبية وصراعات نفسية وتؤدي إلى نتائج ،ةاالجتماعيما تكون مكتسبة من خالل عملية التنشئة 
  ).O'Niel,2008(على الشخص واألخرين 

  
 بين شخص Face to Faceليم نفسي تتم في مواجهة عملية تعلم وتع :النفسي داإلرشا •

وشخص أخر يقع عليه التوجيه واإلرشاد النفسي ) ة-المرشد(متخصص في علم النفس اإلرشادي
، ويستخدم فيه فنيات وتقنيات وأساليب مهنية وفنية، ويهدف اإلرشاد النفسي الى )ة- المسترشد(

اليب توافقية مباشرة، وعلى معاونته على مساعدة المسترشد على حل مشكالته ومواجهتها بأس
  ).1995زهران،(فهم نفسه، ومعرفة قدراته وميوله وتشجيعه على اتخاذ القرارات 

 
هم الطلبة الذكور في عامهم الدراسي األول، في كل من : طالب جامعة بيت لحم والخليل •

  .جامعتي بيت لحم والخليل والذين هم مسجلون رسميا في كلتا الجامعتين
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  الفصل األول

______________________________________________________  

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

1.1 مةالمقد  
  

 يقدمه مستشفى كانعلى ما ، 1967بعد عام  في فلسطين المقدمة ةالنفسيلقد اقتصرت الخدمات 
 -  بالدرجة األولى دوائيطابعها طبي- نفسية من خدمات ، في بيت لحمالعقليةسعيد كمال لألمراض 

يةة باإلضافة إلى عيادة صحشراف وإدارة  تحت إ1974تأسست عام  ، نابلس مدينة في ِحدة وانفس
من القرن الماضي وتحديدا بعد  ينياتنّا حتى الثمل وقد إستمرت بالعمالعقليةمستشفى األمراض 

  ). 2005 ،األشهب( تفاضة األولىنّ اإلدالعنّإ
  
اإلغالق ونشر ب عليها من سياسات القمع و وما ترت1987ّ عام تفاضة األولىنّ االدالعنّإى أدلقد  

ار  في الضفة الغربية وقطاع غزة ، إلى ظهور الكثير من األثلسطيني الشعب الفالحواجز بحقّ
 مؤسسات غير نّتباهإلفت   الكثير من األشخاص، هذا األمروالصدمات  النفسية الصعبة عند

نّية ودولية، حيث مارست هذه المؤسسات ضغوطات مختلفة على اإلدارة حكومية، غربية وإنّسا
دات للصحة النفسية في كّل محافظة وذلك لصعوبة الوصول إلى المدنية لإلحتالل، إليجاد عيا

وباإلضافة الى هذه الضغوطات، قامت هذه المؤسسات مستشفى األمراض العقلية في بيت لحم، 
بتقديم المساعدات والتعاقد مع منظمات غير حكومية محلية تعنى بشؤون الصحة النفسية لألفراد 

  ).2005 ،األشهب( دمات طبية ذات طابع نفسي وفعاليات تثقيفية والتي قامت بدورها  بتقديم خ
  

ية تابعة لإلدارة المدنّ الّةالنفسي الصحةت إدارة شؤون إنتقل 1993بعد توقيع إتفاقية أوسلو في عام 
 الصحة األولوية لمجال  والتي لم تعِط،كلة حديثاًشّ الفلسطينية المالصحة  الى وزارةاإلسرائيلية

 ةالثانيتفاضة نّ اإلدالعنّإ وبعد 2004في العام .  المختلفة بشكل يتالئم مع إحتياجات األفرادةنفسيال
لتأهيل وتحسين  العالمية الصحة إتفاقية مع منظمة  الفلسطينيةالصحة وقعت وزارة ،2000سنة 

رام اهللا، الخليل،  (يةالغرب الضفة محافظات في في أربعية  مجتمعنفسيةحة لمراكز صالبنى التحتية 
 قامت وبناءاً على هذه اإلتفاقية،  لألطفالةالنفسي للصحة  حلحولمركزباإلضافة الى ) نابلس، جنين

 فتح  كما شملت اإلتفاقية، في مجال الصحة النفسيةبتدريب الكادر المحلي ورفع كفاءتهطواقم غربية 
 في الضفة الغربية وقطاع فلسطينية في بعض الجامعات الةالنفسي الصحة  مجالتخصصات في
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 ،األشهب( في دول غربية ةالنفسي الصحةتدريب مجموعة من األطباء الفلسطينيين في مجال ، وغزة
2005.(  

  
 أو على مستوى الجامعات الحكومي سواء التّربويشهد القطاع ومع قدوم السلطة الفلسطينية 

 في 2005 عام ه،  حيث وصل عدد المرشدينلتوجيوا النفسيشاد  دخول خدمة اإلرالمدارس،
 ةالنفسي، باإلضافة الى أتساع نطاق الخدمات  ومرشدةاً مرشد اربعة مائة وخمسونالغربية الضفة

والقدس، وتقدم هذه المنظمات  الغربية الضفةة في قطاع غزة والحكوميالتي تقدمها المنظمات غير 
 ويشمل العالج الفردي ، العالجيوعلى المستوىالتوعية وة  على مستوى الوقايةالنفسي الصحة خدمة

 في المستشفيات  للمرضى العقليين النفسي التأهيلباإلضافة الى، النفسيوالجماعي والطب 
  ).  2008،الموارد العربية( والعيادات النفسية

  
في  المختلفة ةالنفسيوعي في عدد المراكز والخدمات ع النّوسوعلى الرغم من هذه التطورات والتّ

ق تعم بحاجة إلى الّالنفسياإلرشاد خدمة  الناس عامة والرجال خاصة نحو اتجاهات أن إال ،فلسطين
  ).1994،الصمادي(لمعرفة مدى تقبلهم لمثل هذه الخدمة  أكثر

  
 هتمام في األدبيات للرجال الكثير من االةالنفسي الصحة المتعلقة بةالنفسي الدراسات  لم تلقَحيث

 تكاد تخلو المكتبات من هذا النوع من  ومحلياً، من القرن الماضيانينيات حتى بدايات الثمالغربية
 ولتركيز معظم دراسات ، نسبيا في فلسطيناً جديداً تخصصةالنفسي الصحة لكون مجال ؛الدراسات
 تركيز هذه الدراسات ، باإلضافة الى للنساء واإلجتماعيالنفسياقع  على الو المحليةةالنفسي الصحة

  ) .O'Neil,2008(  على االفرادعلى أثار اإلحتالل اإلسرائيلي النفسية واإلجتماعية
  
 خالل العقدين النّسوية  ومؤسسات الضغط والمناصرةالنّسويةراسات ية بالد تأثرت البيئة العالجفقد

  ،المقدمة ةالنفسي من الخدمات دةاالستفا مشاركة النساء و ازدياد ذلك الى فمن ناحية أدى ،األخيرين
 مقاومتهم  من حيثالنفسيهم للعالج اتجاهاتطبيعة و  ،الرجالوبالمقابل أصبح هنالك تنميط حول 

 ، فمن يعمل في الحقل العالجي،ن منهمي والسيما التقليديالنفسي في العالج راطنخلالوعدم تقبلهم 
يحضرون   الالرجال التقليديين أنمثل  ،رجالل تعكس أفكارا مسبقة عن اليالحظ كم تتردد جم

  ."حالة ميؤوس منها " همأنّللعالج أو 
  

 فقد النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاال التي تتعلق بموضوع ةالنفسي للدراسات ة أما بالنسب
ن  ونسبة التوجه بيتجاهاتاال أسلوب المقارنة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بعلىعتمدت إ
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 النساء يحملن مفاهيم أن حيث أشارت معظم هذه الدراسات إلى ،النفسيلجنسيين لخدمة اإلرشاد ا
 معظم الدراسات واإلحصائيات أن باإلضافة إلى ،ق بخدمة اإلرشادمن الرجال فيما يتعل  أكثرإيجابية
 ,Brooks( يملن بنسبة أعلى إلى طلب خدمة اإلرشاد مقارنة مع الرجال النساء أنإلى تشير 

1998; Mahlik & Adiss, 2003 .(   

  
النتائج لم تنجح في تفسير المعتمدة على المقارنة بين اتجاهات الرجال والنساء،لكن هذه الدراسات 

 وبناء.  كعامل مستقل بدون مقارنة مع النساءالنفسي نحو اإلرشاد مهاتجاهات ويتعلق بالرجالبما 
في الغرب في السنوات األخيرة تحاول تفسير الكثير من  جديدة اتجاهاتعلى ذلك ظهرت نظريات و

ولعل أهم هذه النظريات  نظرية صراع الدور ،هم المختلفة كعامل مستقل اتجاهاتسلوكيات الرجال و
لدى الرجال المنبثقة عن نظرية التنشئة الجندري فرصة لفهم عالم الرجال  تعطيناوالتي ،ةاالجتماعي 
والتقليديين ، بشكل عام جاز بالغ األهمية فهو ال أنّ وهذا .م مسبقةمن دون أحكاو ،بشكل خاص

 يفتح نافذة جديدة  ولكن،جاه ذاتهم واآلخرينيعطي تبريرات للسلوكيات الخاطئة التي تنتج عنهم تُ
هم المختلفة بما في اتجاهاتة وتأثيراتها على سلوكياتهم واالجتماعي للفهم واإلطالع على دور التنشئة

  ).O'Neil, 2008( النفسيهم نحو طلب خدمة اإلرشاد جاهاتاتذلك 
  

  مشكلة الدراسة 2.1

  
 من طوري التّقالنتباال المشاكل العاطفية المرتبطة  بعض الذكور،الشّبابيظهر عند بعض ما  عادةً

 غالبا ما تؤثر على نمط تشكيل  الهوية هذه المشاكل العاطفية. الشّبابمرحلة المراهقة إلى مرحلة 
 ارتبط تشكيل الهوية الذكورية عندهم بتحديات وضغوطات مرتبطة  ال سيما إن،لذكورية للشابا

 الطالب قالانتوبناء على ذلك يعد بالتوقعات المجتمعية لطبيعة االدوار الذكورية المتوقعة منهم، 
 إلى بيئة قليدية، ت من بيئة مألوفةقاالًانت ،الذكر من البيئة المدرسية واألسرية إلى المرحلة الجامعية

 مرحلة الجامعة عند  تعتبر واإلختالط بالجنس األخر، وعليهأكثر تعددية من حيث الثقافات المختلفة
تم  الذكورية التي  لكثير من المفاهيم لرفض أو تأكيدانتقالية  ومرحلةاً محككثير من الشباب الذكور

 الجامعيين الذين يغالون في الشّباب وقد نجد بعض، ةاالجتماعي من خالل عملية التنشئة كتسابهاا
 إلى تطور مشاكل عاطفية لديهم للمفاهيم الذكورية التّعصبوقد يؤدي هذا هم،  لذكوريتالتّعصب

  ).Berger et al, 2005( وصراعات حول طبيعة أدوارهم الجندرية
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يف مع  التكّ في بعضهمفقد ينجح ،خرآ من شاب إلى يةالعاطفّوالصراعات   المشاكل ِحدة تختلفو 
 اتجاهاتعادة ما تتأثر ، وة مختصنفسية  إلى مساعدة يحتاجونآخرين أنهذه المشاكل في حين 

 )2003(  ماهليك وأديسمن أهمها ما تحدث عنهوبعوامل عدة،  الرجال نحو المساعدة النفسية
Mahalik & Adiss  :  

  
  .ا اآلخرونتعلق به فقط أم يشترك به وهل ت، الرجل للمشكلةإدراك طبيعة  .1
 .مدى تهديد المشكلة لذات الرجل .2

 ).الخدمات المتوفرة (مهنية ِ نفسيةتوفر خدمات  .3

 .تقادات مجتمعيةنّإ وما يترتب عليها من نظرة األخرين للرجل الذي يطلب المساعدة المهنية .4

 ).وثةنّالخوف من األ(  خالل الجلسات العالجيةيحصل  على ماالسيطرةفقدان الخوف من  .5

   
 أكثر سلبية نحو اتجاهات الرجال يحملون أن ،بيةية والعر من الدراسات العالم كثيرظهرتوقد أ

 Ang et al ;2004 الصمادي، ;2009 ، و اخرونالقريناوي( مقارنة مع النساء ةالنفسيالمساعدة 

والطبقة  ةالنفسي الوصمة  عوامل الخوف منأن أشارت هذه الدراسات إلى ، حيث)1994،
  منتعد،  النفسي والعالج النفسي التي تنظر بسلبية للمرض الثقافة المحلية الجمعية وة عياالجتما

  .المختصة ةالنفسي الرجال نحو طلب المساعدة اتجاهاتأهم العوامل التي تؤثر على 
  

ماط المتوجهين البالغين لطلب اإلرشاد أنّ حول د أظهرت دراسة المركز الفلسطيني لإلرشامحلياً
من % 28.6 نسبة اشكلو )  سنة18 (فوق عمر الرجال أن ب2006 الى 2000بين العام   مافسيالن

 النفسي لإلرشاد من المتوجهين% 71.4 نسبة لنكْساء شّ النّأن في حين  للمركز، المتوجهين
إرشاد وتدريب وبالنظر إلى إحصائية مركز ). 2006،التقرير السنوي للمركز الفلسطيني لإلرشاد(
 من عدد المتوجهين الكلي% 11.42نسبته    فقد شكل الرجال ما، في بيت لحماالسرةوطفل ال

  ).2009،  واألسرةإرشاد وتدريب الطفلالتقرير السنوي لمركز  ( 2009لعام للمركز ل
  

 الرجال نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتيات التي تفحص  الدراسات واإلحصاّئوالمشكلة في
رق للعوامل الذكورية طّ الرجال مع النساء، من دون التّاتجاهات على مقارنة ها تركزأنّ ،النفسي

 الرجال، من هذه العوامل الذكورية المستمدة من اتجاهاتالمختلفة بحد ذاتها وتأثيراتها على 
- عند الذكور الجندريصراع الدور حالة  ،االجتماعيلى فلسفة علم النفس الدراسات المبنية ع

من  يعد حيث الرجولية، م للمفاهيالتّعصب والتي تركز على ،- ةاالجتماعيل التنشئة المتعلم من خال
 المختصة ةالنفسي طلب المساعدة نحو الذكور اتجاهاتعلى سلبا  التي تؤثر  والعواملأهم األسباب

)Blazina & Marks,2001; Blazina & Watkins, 1996; Good & Wood, 1995(.  
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نية، ية والفلسطي في الدراسات العرباًهنالك نقص ن فإ،لى حد علم الباحثوع فبعد مراجعة معمقة
الطلبة الذكور نحو طلب خدمة   اتجاهاتفي فلسطين حول  ِحدةوا  دراسٍةسوى يجد الباحث حيث لم
  إال أربع لم تجِر- وحسب علم الباحث- عربيا ، أما)2009،  و اخرونالقريناوي (النفسي داإلرشا

 في كل من المختصة ةالنفسياو طلب المساعدة  النفسي نحو اإلرشاد تجاهاتاالدراسات حول 
لدراسات  لم تستهدف الذكور  من هذه ا أياً لكن، ِحدةاألردن والكويت ودولة اإلمارات العربية المت

  الدراسات لم تبحث العالقة بين صراع الدورأن باإلضافة إلى السلبيةهم اتجاهات لفهم سبب وحدهم
نحو طلب المساعدة تجاهاتاال والجندري ة ةالنفسي2009،خرونآ والقريناوي( المختص ;  
  ). 1993،انسليم ;1994 الصمادي،;2003الدرماكي،

  
 حيث أرجع الباحث هذه األهمية الى المستوى ؛احث أهمية بالغة إلجراء هذا الدراسة البولذلك وجد
، باإلضافة الى ذكر خاض تجربة العالج النفسيكالذاتية وتتعلق بتجربته الشخصية ، الشخصي

المستوى الموضوعي والمهني كمعالج نفسي عمل مع منتفعين رجال وراقب عن كثب تأثير 
الصراعات المتعلقة بطبيعة هويتهم الجندرية، وتأثير ذلك على سيرورة العملية العالجية وإتجاهاتهم 

  اإلجابة عن التساؤل المتعلقهو ه الدراسةالغرض من هذلذلك ف. نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي
 على ،يترتب عليها من صراعات تتعلق بأدوارهم الجندرية  وما للذكور المختلفة الفكريةتأثير البنىب

 قياس  خالل حيث تمت اإلجابة على هذا التساؤل منالنفسي، هم نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهات
طلب خدمة هم نحو اتجاهاتالطلبة المبحوثين وتأثيره على العالقة ما بين صراع الدور الجندري لدى 

الدخل  وةاالجتماعيالحالة ى دراسة أثر بعض المتغيرات كالدين و باإلضافة إلالنفسي،اإلرشاد 
  .النفسي خدمة اإلرشاد  الطلبة نحو طلباتجاهات على  السكن والكليةكانم والشهري
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  همية الدراسةأ 3.1

  
  :اسة الحالية أهميتها من عدة جوانبتكتسب الدر

  
 السيما طلبة السنة األولى لما تعكسه هذه الفئة من ،تناولها لفئة الطلبة الذكور الجامعيين .1

 .مفاهيم المجتمع والتي هي في طور التكوين

  
ذات  في الجامعات على تطوير برامج مختلفة النفسيالعاملين في اإلرشاد مساعدة   .2

 . رفع كفاءتهماعدهم علىلتسإختصاص بالمشكلة 
 

ههم إلى فاض نسبة توجانخ يتعلق بة حول الرجال فيمافي تغيير النظرة النمطيالمساعدة  .3
 والثقافية الذكورية التي تؤثر النفسيةة واالجتماعينى الب من خالل فهم النفسياإلرشاد 

 .النفسيعلى قلة توجههم إلى اإلرشاد 
 

 وذلك لندرة وجود دراسات تتعلق ،طين بدراسة جديدةالمكتبة المحلية في فلستزويد  .4
 .النفسيهم نحو اإلرشاد اتجاهاتبالرجال و

 
5. ية للعاملين والباحثين في هماًعد هذا البحث محة الصكونه  في فلسطين من حيثُالنفسي 

 النفسي الرجال نحو اإلرشاد اتجاهات الذي يتناول)  علم الباحثعلى حد(البحث األول 
 .لدور الجندري عندهم وعالقتها بالمتغيرات الديمغرافيةقته بصراع اوعال

 
 لتطوير دراسات النفسية الصحةتساعد توصيات هذه الدراسة المؤسسات والعاملين في  .6

ة تكون خدماتها وتدخالتها العالجية أكثر حساسيستقبلية تهتم أكثر بفئة الرجال، وم
  لمتطلبات الرجال
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  راسةالد أهداف 4.1
  

  :الرئيس الهدف
 تجاه  طلبة السنة األولى الذكوراتجاهات  مستوىهدف الرئيس لهذه الدراسة التعرف علىتمثل ال

 بيت لحم والخليل وعالقتها بمتغير صراع الدور  في كل من جامعتيالنفسيطلب خدمة اإلرشاد 
والمتغيرات الديمغرافيةالجندري .  

  
  :الثانوية األهداف

 النفسي الخليل نحو طلب خدمة االرشاد تي بيت لحم طلبة جامعاهاتاتجعلى  التعرف .1
 دخلن ومنطقة السكن والحالة اإلجتماعية والسك مكان(وعالقتها بالمتغيرات الديمغرافية 

  .) والديانة ومستوى تعليم األب ومستوى تعليم األم والجامعة والعمر والكليةالشهري األسرة
 

في كل من جامعتي  النفسيلبة نحو طلب خدمة اإلرشاد الط اتجاهات طبيعةعلى  التعرف .2
  .بيت لحم والخليل

  
فحص درجة صراع الدور الجندري لدى الطلبة الذكور في كل من جامعتي بيت لحم  .3

 .والخليل
 

نحو طلب خدمة اإلرشاد  ، المبحوثيناتجاهات والجندري صراع الدور  العالقة بينفحص .4
ليل بيت لحم والخ في  جامعتيالنفسي. 

  
  

  لدراسةا أسئلة 5.1
  

 هل هنالك صراع دور جندري لدى المبحوثين؟ .1
 
 بيت لحم والخليل نحو طلب  طلبة السنة االولى في كل من جامعتياتجاهاتطبيعة هي  ما .2

 ؟النفسيخدمة االرشاد 
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  الدراسة فرضيات 6.1
  

 ثينالمبحوعند  الجندريالدور بين صراع  ال توجد عالقة ذات داللة احصائية .1
  والمتغيرات الديمغرافية؟

    
اتجاهات طلبة السنة األولى من الذكور في كل بين ال توجد عالقة ذات داللة احصائية  .2

 المتغيرات الديمغرافية؟ والنفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد من جامعتي بيت لحم والخليل

  
لذكور في بين اتجاهات طلبة السنة األولى من ا ال توجد عالقة ذات داللة احصائية .3

  عندهم؟  الجندريصراع الدور و النفسي نحو اإلرشاد جامعتي بيت لحم وجامعة الخليل
  

 
  الدراسة حدود 7.1

  
 : 2011- 2010 للعام الدراسي الثاني الدراسة خالل الفصل الدراسي متتّ :ومكانية يةنّازم حدود

  الجندري صراع الدور تبارواخ النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاال اختبار تطبيق حيث تم
 من جامعة بيت لحم وجامعة الخليل في في كلعلى الطالب الذكور في السنة األولى من الدراسة 

  .2011- 2010 للعام الدراسي الثاني الدراسي فلسطين في الفصل
  
  

السنة األولى للفصل الدراسي في   الذكورطلبة البكالوريوس على الدراسة اقتصرت: بشرية حدود
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   الثانيالفصل 

______________________________________________________  
واألدبيات السابقةاإلطار النظري  :  

  

  المقدمة
 في القسم األول من  سيركز الباحث،م نظري وواضح لموضوع البحثمن أجل الوصول إلى فه 

 لدى الرجال متسلسال في المفاهيم ومدعما إياه  على مفهوم الجندر وصراع األدواررياإلطار النظ
  وأخيرا سيتم،ةالنفسي تجاهاتاال التطرق لموضوع  سيتمالثاني وفي القسم ، والمراجعباألدبيات

    .هما وأهم نتائجة التي تناولت الموضوعين وماهيتهماعرض مجموعة من أهم الدراسات السابق
  

  االجتماعيجندر أو النوع ال 1.2
 
مفهوم الجندر أو النوع أن فمعظم الدراسات ترجع بدايات ،  مفهوم حديث نسبيا االجتماعي

 والذي عقد في العاصمة الصينية بكين، 1975عام لل الدولي للمرأة د العقمؤتمرالمصطلح إلى ظهور
ة رأة في المجاالت التشريعي سد الفجوة بين الرجل والمبرزت الكثر من التوصيات بأهميةحيث 

  ).2009،حوسو( المهنية والحياة السياسيةوالصحية والتعليمية و
  
 قديما من حيث الفحوى، فقد تطور مفهوم الجندر فإنه من حيث اللغة  مفهوم الجندر حديثاًكان نإو

سفة  خلدون وفالبابنمرورا و من أرسطو وأفالطون قبات ومراحل  تاريخية مختلفة بدءمن خالل ح
 ومن مميزات هذه ،  إلى كتابات رواد علم اإلجتماع في القرن التاسع عشر، القديماالجتماعيالفكر 

سلبها حقوقها والنظر إليها بدونية في الوعي  التهميش للمرأة و،المراحل في تناولها لمفهوم الجندر
 في القرن النّسوية ركة الح أسهمت وقد،ع للثقافة والتاريخنّا والتركيز على الرجل كصوالقيمة
 ة المرأة وتمكينهاكان من أجل رفع م مفهوم الجندر وتطوير بدور فعال وأساسي في استخدامالعشرين

  ).2009،حوسو ( حقوقها منمن نيل الكثير
  

ه عملية أنّ  ب) ,2000UNIFEM (يعرف الجندر حسب صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأة
وتسمى هذه العالقة بعالقة النوع ، ين الرجل والمرأة في المجتمع ب المتداخلِة العالقاِتدراسِة

االجتماعي) Gender Relationship(،  تحكمها وتحددها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية حيث
تاجية نّجابية واإلنّعن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإل،وثقافية وسياسية وبيئية 



 13

 ه المفهوم غيرأنّ الجندر بOkly  أوكلي وقد عرفت، ها المرأة والرجلوالتنظيمية التي تقوم ب
ة لكل من الرجل والمرأة تقوم على أسس الجندري الهوية أنعلى اعتبار ،مرتبط بالجنس البيولوجي ال

  ). 2008 ،سعيد( نتاج عالقات القوة والسيطرة داخل المجتمع يعبر عنها من خالل ،اجتماعية وثقافية
  

ة التي يحددها االجتماعيه يشير الى طبيعة العالقات واألدوار أنّرة فقد تطرقت للجندر بأما مناص
 والزمان هذه األدوار تتغير حسب المجتمع أنالمجتمع لكل من الرجال والنساء، وقد أشارت أيضا ب

ة االجتماعي الدين والعادات والطبقة :الذي يعيش به الفرد، وكما تتأثر هذه األدوار بعوامل عدة أهمها
  ).  2006مناصرة،(
   

 تعريف الجندر يعتمد بأساسه على األدوار التي يحددها نيمكننا أن نقول إومن خالل هذه التعريفات 
هو  مفهوم الجندر غير ثابت بل أنة، كما يالحظ باالجتماعيالمجتمع للجنسين من خالل التنشئة 

  .نسبي ويتأثر بعوامل عديدة
  

  :ة والجندرتماعياالجالتنشئة  1.1.2

  

  األهل حيث يبدأ،الحياة، حتى قبل الوالدةة ألدوار الجندر في وقت مبكر من االجتماعي التنشئة تبدأ
سيما حين يعرف   الذهنية عن المولود الجديد وتوقعاتهم ألدواره أو أدوارها المتصوراتهبتشكيل 

يسميها بعض العلماء مؤسسات تؤثر ة عناصر عدة أو كما االجتماعياألهل جنس الجنين، وللتنشئة 
  :في تنشئة أدوار الجندر، أهمها

  
ة ألدوار االجتماعي التنشئة ء حيث تبدة،االجتماعي تعتبر األسرة من أهم مؤسسات التنشئة :األسرة

تسب الجندر في االسرة وفي عمر مبكر، فمن خالل التفاعل المستمر داخل األسرة وبين أفرادها يك
، وعادة ما تتم عملية إكتساب األدوار في األسرة من خالل أسلوب ةاالجتماعيدوار الطفل مفهوم األ

 التنشئة أن أو أسلوب العقاب أو التعزيز الذي يقوم به األهل، ويعتقد ب،التقليد الذي يقوم به الطفل
قبل أة ألدوار الجنسين من قبل األسرة تبداالجتماعي والتي  يكون الطفل واعيا لهويته الجنسيةأن 
  ). Brooks,1998( سنوات ء من عمر أربعتبد عادة ما

  
ة االجتماعييعتبر الرفاق في مرحلة الطفولة من أكثر عناصر التنشئة : جماعات الرفاق في اللعب

، فاألطفال الذكور مثال االجتماعييقوم األطفال بسلوكيات تتناسب مع النوع  قوة، فعادة ما
ثوية مثل أنّعلى اللعب مع البنات أو التصرف بسلوكيات يعتبرونها  من رفاقهم النتقاداتيتعرضون 
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 ن تكون لديهم فرصة أكبر ألاالجتماعيالبكاء، إذا االطفال الذين يختارون العابا مناسبة لنوعهم 
  .يجدوا أطفاال اخرين للعب معهم

  
فمثال ألعاب تماعياالج فعال في التنشئة على الدور ولطبيعة األلعاب التي يختارها األطفال دور ،

  في ،تعتمد على فكرة المجموعة  تمتاز بالمنافسة ونسبة المشاركين فيها أكبر حيث كثيرا ماالذكور
اث على الفردية أكثر أو على مجموعات صغيرة وتقل فيها المنافسة، نّالمقابل تعتمد ألعاب األ

 سيقومون بها في المراحل الالحقة ة التيالجندريوبكلمات أخرى تهيئ هذه األلعاب األطفال لألدوار 
  ).2000ي،نّاالكت(من حياتهم 

  
خاصة من وب ،ة من خالل التلفازاالجتماعي من المفاهيم عن أدوارهم يكتسب األطفال كثيراً: التلفاز
ة التقليد،  فمثال نادرا ه األدوار من خالل عملييكتسب األطفال هذ  ما الرسوم المتحركة، وعادةًخالل

زلية والعكس صحيح  في الرسوم المتحركة تقوم بالواجبات المنية الذكر الشخصياتأنما نجد 
بالنسبة للمرأة، وكذلك الحال في المسلسالت واألفالم العائلية، التي تعزز الكثير من األدوار 

ثىنّة للذكر واألاالجتماعي.  
  

ة وبشكل االجتماعيار ومنظمة لتشكيل األد اجتماعيةمؤسسة تنشئة أكثر المدرسة   تعتبر:المدرسة
 خاصةو .ومعاييره بشكل موسع ومنظم المجتمعمدرسة يتعلم األطفال  قيم ، ففي الممنهج ومستمر

حيث تأخذ المدرسة على عاتقها ، ضيها الطالب في المدرسةالساعات الطويلة التي يق عدد مع إزدياد
 أنما يتعلق بما يجب ه  فيومعايير المجتمع وثقافته  من خالل نقل قيماجتماعيامهمة تنشئة االطفال 
 التي تستخدم لنقل  األساسيةويعد المنهج الدراسي األداة. ة للطفلاالجتماعيتكون عليه األدوار 

 صورة الرجل والمرأة غالبا أنمفاهيم المجتمع بما يتعلق باألدوار الى الطلبة، فيالحظ كثيرا كيف 
، فمثال  تكون عليه أدوارهما المجتمعيةأن لما يجب ما تكون مستمدة من االفكار النمطية للمجتمع

 يالحظ  لتوفير قوت االسرة، بينما صورة الرجل ترتكز على اإليثار والعمل والتضحية أنيالحظ 
صورة المرأة ترتبط في بعض المناهج الدراسية باألعمال المنزلية وتربية األطفال، كما أن أن 

ة المستمدة من األفكار النمطية االجتماعيبة على أساس االدوار تعامل المعلمين والمعلمات مع الطل
 االفكار اإلتّجاهات، يساهم في تعزيز وتقوية الكثير من االجتماعي يكون عليه الدور أنلما يجب 

  ).2000،الكتاني(ة االجتماعيالمغلوطة حول طبيعة األدوار 
  

ة، االجتماعيأيضا كمؤسسات للتنشئة لسياسية  اواألحزابدية الرياضية نّتعتبر مؤسسات مثل األكما 
ة من الجندري  وقيمهالمجتمعانعكاسا لثقافة فالنوادي الرياضية وال سيما في المجتمعات العربية تعتبر 
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تقسيما لألدوار الرياضية على أساس الجنس، فمثال  نرى األحيانالناحية الرياضية، ففي كثير من 
المشاركة بألعاب رياضية تعتبر حكرا على الرجال مثل كرة ليس من السهولة على بعض النساء 

ها أيضا تعكس النظرة أنّ، فكثيرا ما نرى القدم وركوب الخيل، أما بالنسبة لألحزاب السياسية
 نرى حزبا عربيا سياسيا أنفال عجب ة للجنسين، االجتماعيالمجتمعية في التعامل مع االدوار 
    . ه أي امرأةأة على حقوقها، وال يوجد في عضويتيطرح نفسه كتقدمي ومع حصول المر

  

  :الجندر نظريات  2.1.2

  

 فهنالك االتجاه الذي يركز على ، في النظريات المعاصرة التي تناولت مفهوم الجندرهنالك تنوع
ة والذي يطلق عليه الجندري الفروق  والتي بدورها تؤدي إلى،الفروقات البيولوجية بين الجنسين

المختلفة  ة اكتساب الجنسين لألدوار النمطيةالذي يركز على كيفي االتجاه وهنالك ،جوهري الاالتجاه
يطلق عليه   وهو ماةالنفسية واالجتماعيلتنشئة حسب الجنس في مراحل العمر المختلفة من خالل ا

  . البنيوياالتجاه
 

  نظرية العوامل البيولوجية
  

حيث ، ة من منطلق بيولوجي بحتاالجتماعيوأدوار  ناالنساالكثير من سلوكيات  هذه النظرية تفسر
هي المسئولة عن  واألعضاء عند كل من الجنسين،  والجينات الهرموناتأن  هذه النظريةترى

 وما يترتب عليها وثةنّ مفهوم الرجولة أو األنإوبالتالي ف ةاالجتماعي  واألدوارتحديد الجنس والسلوك
 الى طبيعة جسد المرأة أو الرجل ونسبة ما يحتويه من نظرية هذه اليتم ارجاعه حسب من أدوار
  ).2008سعيد، (ثوية أنّوكروموزومات ذكرية أو هرمونات 

  
،  الرجله عندبناء الدماغ عند المرأة يختلف عنف  تطرحه هذه النظرية،  مثال  هومبنى الدماغ نإ

التفكير المنطقي   عنمسئولانب الجهذا و  األيسر من الدماغ بشكل اكبرانبالجفالرجال يستخدمون 
خيال  عن الانب مسؤولالج وهذا ، األيمن بشكل اكبرانبالجبينما المرأة تستخدم ، والتحليل المجرد

 ،واإلناث الهرمونات أيضا تحدد الفروق بين الذكور أن هذه النظرية والنشاطات الفنية، وكما ترى
 هرمون أن في حين ،مح وبنية الذكورة مالالكتسابفهرمون التستوسترون هو الهرمون المحدد 

  الفروقأنب هذه األمثلة تؤكد حسب هذه النظرية وثوية، نّاإلستروجين يحدد المالمح والبنية األ
 مرتبطة  لدى الجنسين مختلفة إجتماعيةاً سلوكية وأدوارواستجابات البيولوجية تولد استعدادت

  ).2009،وسوح ;1991موسى،  (باإلختالفات البيولوجية عندهما
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 من تؤكدها أنّإال  بين الجنسين حتمية، ة الفروقات البيولوجيأن هذه النظرية ترى أنبالرغم من و
ثوية في نّدرجة تواجد العناصر الذكرية أو األ اإلختالفات البيولوجية تعتمد على أنناحية أخرى ب
ية باإلضافة الى ثوأنّ جسد الرجل يحتوي على هرمونات أن، وذلك على أساس جسد الفرد

الهرمونات الذكرية وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فما يحدد مالمح وبنية الذكورة حسب هذه النظرية 
ليس فقط وجود هرمون التستيرون الذكري في دمه ولكن نسبته ، فدمه أيضا يحتوي على هرمونات 

اث حيث نّبالنسبة لأل ولكن بنسبة أقل بكثير من هرمون التستيرون، وكذلك الحال ،االستروجين
كما هو الحال عند الذكور،  يوجد لديهن نسبة من هرمون التستيرون الذكري ولكن ليس بنسبة عالية 

نستطيع تفسيرات هذه النظرية على وبناء ثوية على نّ بعض الصفات األتظهر نفهم بيولوجيا لماذا أن
ال بالنسبة لبعض النساء حيث ح، وكذلك ال من الرجالسلوكيات بعض الرجال مقارنة مع غيرهم

دية  السلوكيات الذكورية، فنرى بعض النساء على سبيل المثال، لديهن بنية جستظهر لديهن بعض
 يتعلق ببعض الرجال، فبنيتهم ذكرية، وصوت خشن شبيه بصوت الرجال، وعكس ذلك فيما

  . اعمثوية باإلضافة الى الصوت الننّالجسدية تكون أقرب الى البنية الجسدية األ
  

  : النفسينظرية التحليل 

  
 وأدواره، ولكنهم ركزوا االجتماعي بشكل مباشر عن النوع لم يتحدث علماء النفس التحليليون

 والصراعات الداخلية التي تؤدي الى بلورة مفهوم الهوية ةالنفسيوبشكل كبير على العمليات 
ةالجندري.  

  
 الغرائز الجنسية وكيفية تطورها وضحت نظرية الدافع ومن خالل مؤسسها سيجموند فرويد

راحل  بلورة الهوية الجنسية، فقد قسم فرويد ملفهم ا من قبل الطفل واألهل كأساسوالتفاعل معه
المرحلة (حلة الثالثة والتي أسماها فرويد  مراحل، حيث تعد المرتطور الطفل الجنسية الى خمس

حلة ية الطفل الجنسية في المستقبل، وهي المر، أكثر هذه المراحل تأثيرا على تشكيل هو)القضيبية
   ).Conell,1995( سنوات الممتدة من عمر ثالث الى ست

  
 باإلدراك أ الطفل الذكر بإكتشاف عضوه التناسلي، وفي نفس الوقت يبدفي المرحلة القضيبية يبدأ

عضوه فقدان ن  مواع  الطفلة ال تمتلك عضوا تناسليا ذكريا مثله، فيقلقه ذلك ويخاف بشكل الأنب
اث وحسب هذه نّ في حال حصول ذلك، أما في حالة األاإلناث مما يجعله ال يختلف عن ،الجنسي

ا فإنهها ال تملك العضو الذكري أنّ في المرحلة القضيبية باكتشافها الطفلة ومن خالل نإالنظرية ف
 ، ومن خالل تعرف "بغيرة القضيب"تشعر بالدونية وتغار من الطفل الذكر وهو ما أسماه فرويد 
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ثى أنّ األطفال باإلدراك لمعنى ذكر أو أاألطفال على أعضائهم التناسلية في هذه المرحلة يبد
  ).  2006مناصرة، (
  
بين الطفل وأهله في بلورة قضيبية أيضا، ومن خالل التفاعل نادا لهذه النظرية تساهم المرحلة التإس

الطفل الذكر في هذه المرحلة ينجذب الى أمه ويحبها حبا ة في الوقت ذاته، فالجندريالهوية الجنسية و
 األب الطرف األقوى في هذا أنجنسيا ويحمل مشاعر كره لوالده كونه ينافسه في حب األم وبما 

  الشعورياً، ويصبح كرهه له داخليافيخاف الطفل من أبيه" عقدة أوديب ب"الصراع الذي أسماه فرويد 
، ولكي " عقدة اإلخصاء" قضيب أو ما أطلق عليه فرويد مصطلح الفقدان ويتكون لديه خوف من 

 بتقليد أيخفف الطفل من هذه المخاوف يتقرب من األب ويتماهى معه مع أدواره وسلوكياته، فيبد
من  الطفل في تكوين هويته الجنسية وما يترتب عليها يبدأاألب في سلوكه وطريقة كالمه وبذلك 

 سلوكيات وأدوار األب، على ردة فعل األب ونمطه علىا التماهي هذ ِحدةأدوار ذكورية، وتعتمد 
 مشاعر أن بشكل سليم، من خالل وعي األب بومقدرته على إستيعاب مخاوف الطفل والتعامل معها

بشكل عام بالغيرة  االنساناالبن تجاهه هي شيء طبيعي وفطري بشري، له عالقة بمشاعر 
ومن أجل تحقيق هذه البلورة للهوية الجنسية   ألمه،حباًذكر تجاه والده ومشاعر غيرة الطفل ال

وأدوارها من خالل التماهي وتقليد األب في هذه المرحلة ، يجد الطفل الذكر نفسه أيضا مضطرا 
 عن المشاعر المرتبطة بهذا واالبتعاد عن األم نفصالاإل أخرى على أحياٍن أو مكرها في أحيانفي 
  .)Conell,1995( القهري نفصالاإل
  

 الجنسية واألدوار المترتبة عليها، يكتسبن هويتهن نفإنه ،، فحسب نظرية الدافعلإلناثأما بالنسبة 
ها فقدت أنّتملك عضوا ذكريا تتوهم ب ها الأنّ الطفلة باكتشافأيضا في المرحلة القضيبية، فمن خالل 

  البنتب، فتتخيل والتقرب لألاالتصالعضوها الذكري ويبقى لها أمل في الحصول عليه من خالل 
ها تمارس الجنس مع أبيها وتسعى لمنافسة أمها على حب األب فتغار من األم أنّ بالشعورياً،

، ولعدم مقدرتها على مواجهة الصراع " بعقدة الكترا"وتكرهها من الداخل وهو ما يطلق عليه فرويد 
جاه الرجل أو تشعر بالدونية تُوبذلك تكتسب أدوار األم وقيمها وا تميل للتماهي معها، فإنه ؛مع األم

تتبلور هويتها الجنسية كرجل مخصي تسعى لتعويض هذا الشعور بالنقص من خالل الحمل 
 مناصرة، (صار مدرسة التحليل الفرويديةأنّيقول به   وكل ذلك حسب ما، األطفالوإنجابوالزواج 

2006.(  
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 نظرية انتقدت  الجدد والتيليينوهي من التحلي- و تشوودرنانسي  وتشير عالمة النفس التطورية
 المرأة تنقل للبنت  ، الى أن- فرويد السيما في نظرتها للمرأة ككائن غير مستقل وشعورها بالنقص

شوودرو ت ترتكز على األمومة وتنقل إلبنها مشاعر دونية المرأة ، فالمرأة حسب اًتجارب وأدوار
 والنساء يبحثن عن الحب وعادة ،ن خالل األمة واألدوار المترتبة على ذلك مالجندريتكتسب هويتها 

ال يتم إشباع هذا الحب من خالل الرجل لذلك تتجه المرأة للبحث عنه من خالل تربية األوالد 
 ، عن األماإلنفصالة من خالل الجندريم يكتسبون هويتهم فإنهوإعطائهم الحب، وبالنسبة للذكور 

 عن كل السلوكيات التي ترتبط واالبتعادألم  عن ااالنفصالهوم الرجولة يتكون من خالل فمو
 ;2006 ،مناصرة( والعمل ويسعى دائما لتعزيز سيطرته لإلنجاز  الرجلثوية، وعليه يتجهنّباأل

  ).2008 سعيد،
  
  ما يسمى  الكامل عن األم والذي يأخذ منحى الطفل الذكر غيرانفصال أن تشودورو بقد أشارتو 
 عبر معظم -  الرجال الكثير منلعل أهمها شعور، ئج سلبية كثيرة نتاله  ، "وثةنّالخوف من األب"

  الذي تمثله األمانوالحن لمشاعر الدفء واألمن مانهلفقدبالحزن والحداد الالشعوري -مراحل الحياة 
 ،  عن األم واإلستقالليةنفصال تنشئة األطفال الذكور تركز على أهمية اإلأن، كما أشارت إلى 

 عن مشاعره والشعور بالخجل والعار من أبراز  الرجل في كثر من األحيانالانفصينتج عن ذلك ف
ثوي من نّ األبالجانب الرتباطها تحقيرها أو التقليل من قيمتها، األحيانهذه المشاعر، وفي بعض 

   ).Brooks,1998( إليه من خالل العالقة األولية مع األم  انتقلشخصيته والذي 
  

  : النظريات المعرفية
  

في  للفرد وتفاعله مع البيئة العقلية النظريات المعرفية في تناولها لمفهوم الجندر على العمليات تركز
ومن خالل  Bem بيم رااندسعالمة النفس األمريكية ة، حيث ترى الجندريعملية بلورة الهوية 

تسب ة تكالجندريية  الهوأنGender Schema Theory  ،نظرية اإلطار الذهني للدور الجنسي 
 تحليل المعلومات التي تصل إليه على أثر ذلك،   تفاعل الطفل مع البيئة المحيطة ومن خالل عمليتي

وحسب هذه النظرية يتم تحليل المعلومات من خالل اإلطار الذهني والذي يعتبر إطارا عاما من 
ظواهر وإطالق  يستخدم بطريقة تلقائية  لمساعدة الفرد على الفهم وتفسير ال،المعرفة والمعلومات

األحكام، وللجندر أيضا إطار ذهني خاص عند الطفل ينتقل إليه من خالل المجتمع ومؤسسات 
ة ، ومن خالل تحليل المعلومات الجاهزة التي تصل اليه من اإلطار الذهني يبني االجتماعيالتنشئة 

 وما ،لد أو بنت يكون تعريف وأنالطفل تصوراته الذاتية عن عالمه الجنسي وتصوراته لما يجب 
  . على ذلك من أدوار و سلوكيات ومالبسبيترت
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theory_schema_Gender/wiki/org.wikipedia.en://http   
  
طفل غير  النإة فاالجتماعي على الرغم من تأثر اإلطار الذهني بالتنشئة فإنهحسب هذه النظرية و

 ، وعليه فالطفل يكتشف لوحده ما يجب ةاالجتماعي عليه التنشئة مجبر على السلوكيات التي تمليها
بين عمر  تحصل هذه العملية ما ثوية ويتم التالئم معها ، وعادة ماأنّ يفعله من سلوكيات ذكرية أو أن

  ).2008 سعيد،;2006،مناصرة( سنوات سنتين الى أربِع
  

 ومن خالل نظرية النمو الذهني وعلى الرغم من عجز نظريته عن التفصيل Piaget) بياجه(أما 
ة واألدوار المترتبة على ذلك، فقد ركز على التغيير الذي الجندريعن كيفية إكتساب الطفل لهويته 
 الذهني من خالل التطور العقلي م الهوية الجنسية كلما تغير بناؤهيكتسبه الطفل في اإلدراك لمفهو

، ويمكن فهم  سنواتبين عمر ثالث الى ست  يتم لتطور في المراحل العمرية، والذي عادة ماعبر ا
تطور اإلدراك للهوية الجنسية التي تحدث عنها بياجه من خالل االلعاب التي يختارها األطفال في 

 يتطور إدراك االطفال لهويتهمالمراحل العمرية المختلفة، فمثال في مرحلة الطفولة المتوسطة 
 ، فمثالًسه شخصا اخر فالطفل يتخيل نف،  بعدة طرقةاالجتماعيلألدوار وعيهم  ويتطور ،الجنسية
المنزل، وفي  خيالهن على العاب مثل العروس، او الفتاة الجميلة، أو سيدة اإلناث من األطفال تسقط

 ، ور االب خيالهم على العاب مثل، الشرطي، او المقاتل او د من األطفال الذكورالمقابل يسقط
  ). 2006مناصرة، ( . ويكتشف هويته الجنسيةوبهذه الطريقة يستكشف الطفل البيئة من حوله

  
  :ة السلوكيةالنظري

  
 اهمية السلوك المكتسب للفرد ودوره في بناء الشخصية، حيث  علىالنظرية السلوكيةلقد ركزت 

 خالل طريقة تربية األهل  منةالجندري هويتهما انيكتسب كال الجنسين أنب ترى هذه النظرية
  . ذلك من تعزيز أو عقابع يكون عليه الدور الجنسي وما يتبأنوتعليمهم ألطفالهم لما يجب 

    
 االجتماعيبشكل خاص ومن خالل نظرية التعلم  Pandora )باندورا( عالم النفس حيث أشار

ة في األسرة عادة الجندريوية  الهإكساب عملية أنفس السلوكيين بشكل عام، بباإلضافة الى علماء الن
  :ما تتم من خالل الطرق التالية

  
 حيث يكتسب الطفل Modeling تتم من خالل عملية التنميط الجنسي : التقليد أو المحاكاة. 1

 السلوك  وتعليم األهل، حيث يثبت الوالدانالسلوكيات التي ترتبط باألدوار  الجنسية من خالل توجيه
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 التي يرونها غير مناسبة، فالطفل يكتسب االستجاباتنس طفلهم ويعاقبون  لجالذي يرونه مناسباً
 ويقوم بتقليد  ما ينصاع الطفل بمستوى شعوري واٍع، وعادة نفسيةالتنميط الجنسي بطريقة 

 أو بسبب الخوف ،السلوكيات المقبولة اجتماعيا حول جسمه وأدواره، رغبة في المدح وتقبل األهل
الرغبة في التوحد مع أحد الوالدين من نفس الجنس،  فاألدوار الجنسية من العقاب والنبذ أو 

،  نفسهالجنسواالستقالل والتنافس السيما مع أبناء  والعدوانالذكورية النمطية، تتميز بالسيطرة 
 والخضوع واإلعتمادية وعدم التنافس السلبية بباإلناثبالمقابل تتسم األدوار النمطية التي تتعلق 

  ).1991 ، موسى;2004 ،أبو جادو(والطاعة 
  
من خالل التماهي مع أدوار الوالدين يكتسب الطفل هويته الجنسية : التماهي مع أدوار الوالدين. 2

يزمات التي يحاول كان العمليات والمي إذاً كسلوك هوidentificationبطريقة الشعورية، فالتماهي 
 خصائص شخص أخر هي جزء من نكأعر و والتي تجعل الطفل يفكر ويسلك ويش،الطفل محاكاتها

 من الموضوعات األولى للتماهي، فخالل السنوات األولى من حياة الوالدانويعتبر . خصائصه
 سنوات يتماهى الطفل الذكر مع أبيه ن عمر سنتين الى خمسالطفل والسيما في  الفترة الممتدة م

تشجع التوحد مع الجنس  ن الثقافات ال فكثير م، تتم هذه العملية بإرادة الطفلأنوليس بالضرورة 
 البيئة  ال تشكل عامال مهما في أناألخر من الوالدين، وكون هذه العملية ال شعورية ال يعني ب

بع نفسه طّ يتوحد ويأنة تشجع الطفل على االجتماعي البيئة أن فكثيرا ما يالحظ ب،عملية التماهي 
عاقبه على التماهي مع سمات الوالد المخالف له من  نسق الوالد المماثل له في الجنس، وتعلى

 وقد ، قد يستمر إلى مراحل عمرية الحقة، وهذا ما قد يخلق توترا عند كثير من األطفال،الجنس
  ).2004 ،أبو جادو (.ة للفردالجندرييؤثر إيجابا أو سلبا على تشكيل الهوية 

  
  : ة في تفسير الجندراالجتماعيالنظريات 

  
 الظروف المحيطة أن تتفق على هاأنّة في تفسير الجندر إال االجتماعيت تعدد النظريابالرغم من 

 أهم ركائز تعتبر  ،ة بين الجنسينكانة ومؤسساتها واختالف األدوار والماالجتماعيوعملية التنشئة 
  .االجتماعيتحديد مفهوم النوع 

  
  Lintonل ابرز علمائها لينتون ومن خال Social role Theory االجتماعينظرية الدور  ترى
 من المتوقع من  فمثالً،يعرفه المجتمع في معظم الحاالتثى نّ للرجل واألاالجتماعي الدور أنب

 الزوج يعتمد على زوجته في تربية أن وكيف  تأخذ إجازة من عملها لرعاية طفلهاأنالمرأة 
 الطفولة ة تكتسب في مراحل مبكرة منجتماعياال من األدوار  كثيراًأن وتبين النظرية أيضا ،األوالد
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 وأيضا من خالل النمذجة، ومن  Reinforcement& Punishment من خالل العقاب والتعزيز
الشهية العصبي والبوليميا او  فقدانروكسيا او نّمثل اال اضطراب يشيعفهم لماذا ن  أنهنا نستطيع 

التوقعات سجام مع نّالتالؤم واألكنوع من ، الغربيةفي المجتمعات الشره المرضي بين النساء 
 يتماهى كثير  الجمال بنحافة المرأة، وعادة ماارتباط والذي يعزز  الخارجيثنااإلالمجتمعية لشكل 

من النساء مع هذه التوقعات من أجل تقبل المجتمع لها، ولإلعالم والمدرسة واألهل والشركات 
 نا الرجال يتماشون في كثير من االحيأن، كما يتضح بالتجارية دور كبير في تعزيز هذه المفاهيم

مع التوقعات المجتمعية لطبيعة االدوار، فبعض المجتمعات تعطي الشرعية للدور الذكوري الذي 
  ). 2009،حوسو  (واألسرةيتمثل بالسيطرة والتحكم بالزوجة 

  
 أنعلى  تؤكدا فإنه،  Gender socialization theoryة الجندرية االجتماعينظرية التنشئة أما 

ة ومؤسساتها االجتماعيوالتنشئة  وثة تكتسب من خالل العائلةنّ أو األالكثير من مفاهيم الرجولة
 يبنى اجتماعيا ونفسيا  والمرأة للرجلاالجتماعي الدور أنيات على فقد ركزت هذه النظر، المختلفة

وثة نّ أو األ لقواعد الذكورةاناألحيير من  والتي تخضع في كث،ةاالجتماعيمن خالل عملية التنشئة 
 تحت ، لبكائه أو إلظهاره للضعف  الطفل الذكرقادانت يتم فمثال ، وتخضع للتوقعات المجتمعية

 الشّبابسيما  يتناسب سلوك الذكر وال  وعندما الاناألحيوفي كثير من ،" تبكي الرجال ال"تفسير 
 عاييرالم مطابقة م لعدم تمكنهم منتهديده  يتم ،وقعة منهم المتمنهم مع المعايير الرجولية التقليدية

 نشوء صراعات وشكوك ذلك إلى يؤديقد  و،انتقادهممن خالل استهزاء االخرين بهم أو  المجتمعية
 تتراوح ما بين نفسية نتائج  يترتب عليهأنوهذا ما يمكن   ، بعضهم حول هويتهم الذكوريةعند

 والشعور ، والغضبمعايير المجتمعية للهوية الجنسيةى عدم مطابقة ال من النتائج المترتبة علالخوف
 ةالجندري ومعاييره للهوية  للمجتمعة معاديياتإلى سلوكما يقودهم   لرفضهم هذه المعايير،بالعزلة

  ).Mahalik & Addis ,2003: 2008 ،سعيد(
  
  

  :النّسويةالنظرية 

  
يعة عدم المساواة بين الرجال والنساء في المجتمع، لى فهم طب بشكل عام إالنّسويةتهدف النظرية 

 المجتمعية التي تؤثر على بلورة مفاهيم جديدة لما هو ميل الى التركيز على أهمية التفاعالتوهي ت
  .ثويأنّذكوري أو 

  



 22

 مفهوم الرجولة يتبلور عن نإ فTerry Lovellحسب أشهر منظرات هذه النظرية تيري لوفيل و
 مفهوم الرجولة أن مقابل النساء في المجتمع، فترى  الموجودة لدى الرجالرة والسيططريق القوة

قائم على أساس التحرك نحو القوة والسيطرة والتحكم، لذلك فالرجل هو الذي يتحكم بمفهوم االدوار 
ه أنّ المجتمع من أجل اإلبقاء على سيطرته وهيمنته، وتقول هذه النظرية بوقوانينالجنسية والثقافة 

 غالبية الرجال من العنف الممارس ضد المرأة وحتى الذين يستخدمون هذا إنزعاجرغم من بال
 أن الذكورية، لذلك فاألسهل بالنسبة إليهم االمتيازاتهم يخافون التخلي عن أنّالعنف من بينهم، إال 

ة ها غير منصفأنّيدركون في داخلهم وا كان السلطة الذكورية بشكل غير مباشر حتى لو ايدعمو
  ).2008سعيد، (

 سيطرة فسهن يعمقن ويعززنأنّ النساء أن  هذه النظرية ترىأنفسهن، فأنّساء  وفيما يتعلق بالن
كثير من  فتماهي ،الرجل، بحكم كونهن مستضعفات ومنصاعات لهذا النظام الذكوري المهيمن

كثير من األدوار  الرجل وسيطرته يؤدي الى تعزيز سلطته المجتمعية، لذلك فالقوانينالنساء مع 
حيث يقوم الرجال بفرضها على النساء  من قبل الرجالة التي تتعلق بالنساء تم رسمهااالجتماعي ،
 وتستمر سيطرة الرجل على النساء، حسب هذه ،ن خالل العنف والعقاب في بعض األحياحتى من
 سيطرة الذكور كأمر واقع ، كونهن تربين على مفاهيمفسهن يقبلن تلك السيطرةأنّ النساء نالنظرية أل
  ). Conell,1995 (  ومقبول

  
  : نظرية التحليل الثقافي

  
 والعوامل التاريخية بالرغم من كون هذه النظرية ذات منظور نسوي، لكنها تولي أهمية للثقافة

  .ةالجندري واإلطار الواسع الذي يحوي الفرد في عملية تشكيل الهوية والسياسية
  

 وتاريخي، اجتماعيتفاعل ه نتاج أنّوثة على أساس نّ مفهوم الرجولة واألتنظر هذه النظرية الى
ة للرجل والمرأة إال من خالل السياق الجندرييمكن فهم الهوية   الهنّإ حيث تقول هذه النظرية

 للفرد، ةاالجتماعي  واإلقتصادي الذي مرت به ومن خالل تفاعلها مع الطبقةاالجتماعيالتاريخي و
 في النظام العالمي، وبالرغم من تشابهها مع وقع الدولة او المجتمع الذي يعيش فيه الفردوالقومية وم

 في النظرة الى أهمية عالقات القوى في المجتمع وتأثيرها على تشكيل الهوية النّسويةالنظرية 
متغيرة، ليه فالهوية الجنسية أيضا  عالقات القوى هذه متغيرة وعأنها ترى بأنّالجنسية للفرد، إال 

 وقطاع غزة الغربية الضفةفمثال في المجتمع الفلسطيني، وبعد قدوم السلطة الفلسطينية للحكم في 
ة للجنسين قد تغيرت نتيجة حمالت التوعية والمناصرة التي االجتماعي الكثير من االدوار أننجد ب



 23

 قوة االحتالل قوة والسيطرة من النسبي للاالنتقال واالهم من ذلك نتيجة النّسويةقامت بها المؤسسات 
  .الى السلطة الفلسطينية

  
 بما االستعمار على الشعوب التي تعيش تحت االستعمار كيفية تأثير  فهذه النظرية تتحدث عن 

 ويحاول  يفرض ثقافته على الشعوب المستعمرةأن يحاول االستعمارة، فكون الجندرييتعلق بهويتهم 
يؤدي الى مقاومة  ذلك أن، فالسطوة العسكرية واإلقتصاديةالل ان يقصي الثقافة المحلية من خ

ثى المرتبطة نّة للذكر واألاالجتماعي لهذه الهيمنة من خالل رفض األدوار إناثا االفراد ذكورا و
  ). 2008سعيد، (  عليها كونها تختلف عن الثقافة المحليةاالنفتاح حتى لو رغبوا في بثقافة المستعمر

  
  :لى النظريات التي فسرت الجندرتعليق ع 3.1.2

  

 الشمولية  النظرةأن إال  التي طرحتها النظريات في تفسير مفهوم الجندر،االختالفاتعلى الرغم من 
  :تستوجب األخذ بجميع التفسيرات المحتملة، وفيما يلي تلخيص ألهم هذه التفسيرات

  
ل لهويته الجنسية، وذلك من تساعد التفاعالت التي تحدث بين الطفل واألهل على تشكيل الطف .1

 الطفل لمفاهيم جديدة مع كل مرحلة من خالل التفاعل مع األهل، واكتسابخالل النمو الجنسي 
 . داخلية الشعورية وما تولده من صراعاتنفسيةيترتب عليها من عمليات  وما

  
ي تشكيل الهوية  التي تدور في مخيلة الطفل عن االدوار الجنسية أهمية بالغة فالعقليةللعمليات  .2

ة للطفل، ومن خاللها يفسر الطفل االدوار والسلوكيات المترتبة على ذلكالجندري. 

  
 .ة وأدوارهاالجندرية دور كبير في بلورة الهوية االجتماعيلعملية التعليم ومن خالل التنشئة  .3

  
، وتتغير هذه ة من خالل المجتمع نفسه وتوقعاته من الفردالجندري الهوية اكتسابعادة ما يتم  .4

 .ةالجندريالمجتمعات عبر الزمن وبالتالي تتغير المفاهيم 

  
للهيمنة الذكورية في المجتمع دور مهم في تعريف الهوية الجنسية للرجل والمرأة على حد  .5

سواء، وعادة ما تعرف األدوار من خالل الرجال كقوى مسيطرة مما يؤثر على تعريف 
 .وثةنّالذكورة واأل
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 والتاريخي واإلقتصادي والسياسي دور مهم في بلورة مفهوم الهوية الجنسية ماعياالجتللسياق  .6
  .ثىنّوما يترتب عليها من أدوار عند الذكر واأل

  
  االجتماعيالدور  2.2

  

دور لشخصية لقد أستخدم مصطلح الدور ألول مرة في المسرح والتمثيل، من خالل تجسيد أو تمثيل 
لدور في علم النفس  لصفات امعينة ، وهناك تشابهفي المسرح يوجد ر والمسرح، فالدواالجتماعي 

، إذ يتعالى عن الشخص االجتماعيمستقال عن الشخص الذي يمثله وكذلك الحال بالنسبة للدور 
 موجودا في الماضي وسوف يظل كانالذي يقوم به أو قام به في الماضي، فدور األم واألب 

  تغير الممثلونأنفي المسرح و" الزير سالم" النسبة لشخصية موجودا في المستقبل ونفس المثال ب
  .وعدل نص الدور

  
  :مفهوم الدور 1.2.2

  
فيما يختص بسلوك الفرد يقوم  عبارة عن نمط منظم من المعايير، هأنّ باالجتماعييعرف الدور 

ه أنّ على االجتماعيفقد عرف الدور ) 2011(أما ربيع ، )2003،زهران( معينة في الجماعة بوظيفة
ه الدور الذي يلعبه أنّ، أي  في الجماعة المحيطةته في الجماعةكان أو م الدينامي لمركز الفردانبالج

  . معيناجتماعيالفرد في جماعة ما أو موقف 
  

ه أفعال الشخص أثناء عالقاته مع األشخاص أنّب) 1988(في عقل " بارسونز" في حين يعرفه 
 الدور هو المظهر العملي لمشاركة هذا الشخص في أن، أي االجتماعي ضمن النظام اآلخرين
ماط الثقافية المرتبطة نّه مجموعة األأنّ فقد عرف الدور بLinton، أما لينتون االجتماعيالنظام 

 والقيم والسلوك الذي يضعه المجتمع ألي فرد يشغل هذا اإلتّجاهاتة محددة تتضمن كانبم
  ). 2000،عبد الفتاح و اخرون(الدور

  
  :ةاالجتماعيخصائص األدوار  2.2.2

  

  : ة التاليةاالجتماعيعلى ضوء التعريفات السابقة من الممكن التوصل إلى خصائص األدوار 
ة االجتماعي الذي يقوم بالدور يقوم به وفقا للمعايير أنة، أي االجتماعييرتبط الدور بنمو الذات  .1

  .ووفقا ألدوار األخرين
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2. ة كان المأنة، التي هي هدف الشخص، تساعدنا على التنبؤ بنمط سلوك الشخص االجتماعي
 .والجماعة

ه يرتبط بها نفسيا من حيث وجهة نظره أنّالشخص يتماهي أو يتوحد مع توقعات الدور، أي  .3
 .الشخصية

 التماشي مع األدوار  على توقعات اآلخرين منهم ولكنن بالكثير من األدوار بناءاألفراد يقومو .4
عقل، (قليال ولكنه يلتزم به معظم الوقت قد يخرج الفرد عن الخط المحدد له غير ثابت، ف

1985.( 

    
  :ةاالجتماعي األدوار سمات 3.2.2

  

  :ة على ضوء المعايير التاليةاالجتماعياألدوار سمات تختلف 
  
 فالدور الجنسي ،اختيارياوبعضها   مفروضا على الفردبعض األدوار يكون: واالختيارالجبر  .1

 االجتماعي يختار دوره أنا يستطيع  الفرد  للفرد فيه في لحظة الوالدة ، بينماختيار ال مثال
  . تجاربه الحياتيةوازدياد عبر مراحل الحياة المختلفة ومع تقدم الفرد في العمر وهو قابل للتغير

منزله ومع في ، فقد يكون الفرد مسيطرا  درجة شموليتهاحيث تختلف األدوار في: الشمول .2
 ومعاييره التي قوانين العملتماشيا مع  عمله كانوكه يختلف حين يكون في مأسرته، ولكن سل

  .ةاالجتماعيقد تفرض مرونة في طبيعة األدوار 
، في  المحليمثل أدوار الرجل والمرأة فالكثير من هذه األدوار تستمر داخل المجتمع: االستمرار .3

 أنما يتعلق بما يجب االنتقال من مجتمع محافظ في، مثل  بعضها يتغير مع تغير المجتمعأنحين 
  ). 2000المعايطة، (ةاالجتماعيتكون عليه األدوار، الى مجتمع أكثر مرونة بما يتعلق باألدوار 

  
  :النظريات التي فسرت األدوار 4.2.2

  

  نظرية الدور لهيربرت ميد  

  
توقعاتهم حول األشياء التي يقومون حيث تهتم هذه النظرية بالدوافع التي تدفع الناس ليطوروا من 

 : ان فرعيتان هماانبثق عن هذه النظرية نظريتوقد  ، اآلخرينبها وحول سلوكيات 
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وتختبر تطور الدور كقاعدة سلوكية مشتركة لبعض األوضاع : نظرية الدور الوظيفي  . أ
ها المجتمع ة الموكلة، وتنظر هذه النظرية إلى الدور من خالل التوقعات التي يفرضاالجتماعي
لوكيات مالئمة أو غير مالئمة، مثال  هذه السأنة الفرد وذلك من خالل اإلجماع على كانحول م

 المنزلية  مقتصرا على الوظائفاالجتماعيرها  يكون دوأن المرأة يجب أنذلك، اإلجماع على 
 . دور الرجل هو العمل وإحضار قوت العائلةأنوتربية األطفال، وب

  
فسهم أنّتفسر هذه النظرية األدوار من خالل تفسير األفراد :  التفاعلي أو الرمزيةنظرية الدور . ب

ه غير ثابت أو موصوف بل خاضع أنّ السلوكية، حيث تنظر إلى الدور باستجاباتهموبالتالي 
 يتعلم األطفال األدوار المستقبلية من أنه من الممكن أنّللتغيير والتفاوض، فقد أوضح ميد كيف 

،  ذلك يحدث من خالل التفاعل بين الفرد واآلخرينأنخيل والتقليد والمحاكاة وقال بخالل الت
، فمن الممكن ةاالجتماعيحيث أولت هذه النظرية حيزا لدافع الفرد ومقدرته على إختيار أدواره 

يرفض الطفل الذكر بعض االدوار النمطية لما يجب أن كان يكون عليه الدور الذكوري، أن 
 ).1988عقل،(   يكون عنيفا مع االطفال االخرينأنيرفض 

 
  :االجتماعينظرية النموذج 

  
 الكثير من أن بOrrin Klapp ومن خالل عالم اإلجتماع اورين كالب توضح هذه النظرية

ع الذي ينتمون إليه، تصرفات وسلوكيات األفراد تتأثر بطريقة إدراكهم لتصرفات أعضاء المجتم
فسهم كجزء من الجماعة أنّ واألفراد الذين يرون اجتماعياًاألساس مكتسب  على هذا فالدور بناء

 ثقافة المجتمع كان، فإذا يكون سلوكهم إلى حد كبير موجه من خالل قاعدة المجتمع السلوكية
 يكون أنالذكورية السائدة، هي السيطرة على المشاعر وعدم إظهار الرجل لمشاعره فمن المتوقع 

 ). 1994الزعبي، ( مجتمعيا هو النمط المتشدد في المشاعرنمط الرجولة السائد

  
  : نظرية السلوك المنظم

  
 في أداء ، بالمواجهة ضد التهديدات التي تعترض حريتهم الناس يستجيبونأن هذه النظرية بوتؤكد
 السلوك المجتمعي غير مالئم لهم، وقد أكدت هذه أن لهم ورغباتهم الشخصية عندما يجدونعم

،  األفراد والنماذج السلوكية المجتمعيةاتجاهاتبين   يكون هنالك إتساق ماأنعلى أهمية النظرية 
ة بالتوازي مع التوقعات االجتماعي أدواره اختيارركزت على حرية الفرد في نفسه  الوقت ولكنها في
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لسائدة، فة ا الثقاأن على الرغم من النفسي، مثال ذلك إقبال بعض الرجال على العالج المجتمعية
  ).2009ناصيف،(  ومعيار ضعف للرجلترفض وترى ذلك سوكاً أنثوياً

  
  :صراع األدوار 3.2

  

ه ذلك الموقف الذي يدرك فيه شاغل أنّ صراع األدوار ب"عبد الفتاح و اخرون"عرفت  الساعاتي في 
  ).2000،عبد الفتاح و اخرون (سلوكه  مع ه سيواجه توقعات متباينةأنّالمركز أو العب دور بعينه 

  
ه ذلك الصراع الناتج عن التناقض بين األدوار أنّ فقد عرفه ب" عبد الفتاح و اخرون  "أما الحنفي في

ويعرف ، )2000،عبد الفتاح و اخرون (االجتماعيالتي يتعين على المرء القيام بها في محيطه 
 تنشأ نتيجة سيالنف صراع األدوار بوصفها حالة من التوتر ) 2004( في ولي و محمد " كاهن"

  .للضغوط التي تتولد من خالل تعارض األدوار المطلوبة من الفرد
  
 الفرد نتيجة قالانت في حياة الفرد، مثل اجتماعي تغيير  عندما يحدثعادة ما يبرز صراع األدوارو

 الشاب من بيئة المدرسة واألسرة إلى البيئة قالانت من طبقة إلى أخرى، أو عند اقتصاديةظروف 
  .معيةالجا

  
  :ماط صراع األدوارأنّ 1.3.2

  
  ):1988( حسب ما جاء في عقل  من نمط لصراع األدوار، اهمها اثنانهنالك أكثر

  
 الوقت نفسهينشأ هذا الصراع حين يحتل الفرد مركزين أو أكثر في   عادة ما: الصراع بين األدوار .1

 أن العمل الذي يجب ؛قبويكون لهذه المراكز توقعات أدوار غير منسجمة، مثال على ذلك مرا
عمل، او الزوج المتعلم والذي  وفي نفس الوقت مع صاحب ال،يكون على عالقة طيبة مع العمال

 يكون على عالقة طيبة مع اسرته التي أن، وفي نفس الوقت يجب واستقالليتهايؤمن بحقوق زوجته 
 .تحمل مفاهيم سلبية حول المرأة وطبيعة ادوارها

 
 هذا النمط من صراع األدوار يتضمن إن ،اآلخرينث وصفها من قبل يصراع األدوار من ح .2

 الشاب الذي يدخل :توقعات متناقضة من قبل مجموعتين أو أكثر لنفس الدور، مثال على ذلك
 المجتمع الذكوري في الجامعة، ففي عائلته النووية مفهوم  عنمعة ومفهومه للرجولة مختلفالجا
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  الجامعة المجتمع الذكوري في يختلف عن مفهومتشدد، وذلك فيه مرونة وعدم وسلوك الرجولة
 لذلك فهو يضطر إلى التشدد في إبراز رجولته خوفا من عدم تقبله من أفراد ، اًاألكثر تقليدية وتشدد

  .والمجتمع الذي يعيش فيهالجماعة 
  

  :أسباب صراع االدوار 2.3.2

  

  ):2000(المعايطة تاب ك أهمها ما جاء في  ومنيوجد عدة أسباب لصراع األدوار
  

 .في االدوار التي يقوم بها الفرداالختالف  .1

ما يترتب على و، مثل الزواج اجتماعيع االدوار مع حدوث تغيير  حدوث صراترافق .2
  .الحياة الزوجية من تغيير لألدوار

اقف معينة وال يناسب مواقف وه يقوم بدورين أو أكثر كالهما يناسب مأنّإدراك الفرد  .3
 .أخرى

لذاته،  يقوم به أن التوقعات وكثرتها، مثال على ذلك الصراع ما بين ما يرغب الفرد بتعدد .4
 .والتوقعات المجتمعية الملقاة على عاتقه

  

  :  لدى الرجالالجندريصراع الدور  4.2

  

 لدى الرجال من خالل عالم النفس األمريكي جيمس الجندريلقد تم تطوير مفهوم صراع الدور 
 والنظريات السابقة المتعلقة بالرجال بشكل عام ةالنفسيبذلك على الكثير من األبحاث   معتمدا ،أونيل

التي يخضع لها الرجال ة االجتماعي نمط عملية التنشئة أن حيث الحظ ب،والتقليديين بشكل خاص 
وارهم يتعلق بأد لما  الذكورية المتشددةتجاهاتاالالتقليديين في طفولتهم، تخضع لكثير من المفاهيم و

الحظ بة، حيثاالجتماعي هذا النمط المتشدد من التنشئة أن ة يعتمد أيضا على ظاهرة االجتماعي
 وحدتها في المجتمعات شارهاانتوالتي يزيد " وثةنّالخوف من األ"  يطلق عليهااجتماعية نفسية

 السلبية القوية وها مشاعر الرجالأنّ، في حين توصف هذه الظاهرة على ةكيالبطري الذكورية األبوية
ثوية، فكثير من سلوكيات الرجال التقليديين نّ األتجاهاتاالجاه كل ما يتعلق بالسلوكيات والقيم وتُ

 سلوكياتهم وخطابهم يمتاز أنثوي  فمثال نجد نّ عن كل ما يرتبط بالسلوك األاالبتعادتمتاز بمحاولة 
 ثويةأنّ سلوكيات  عندهم التي تعتبر،المشاعر عن التعبير عن واالبتعاد العقلي انبالجبالتركيز على 

)O'Neil, 2008 Brooks,1998;  Levant& Pollack, 1995;.( 
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 التي تحدث عندما يكون ألدوار ةالنفسيه النتائج أنّ عند الرجال، الجندريعرف أونيل صراع الدور 
مكتسبة  ن هذه األدوار، وعادة ما تكو واآلخرين ذاته سلبية على الشخص دالالت،االجتماعيالنوع 

 والتي تنتشر في المجتمعات البطريكية، التي ،ة المتشدد ذكوريااالجتماعيمن خالل نمط التنشئة 
 ة السلطوية التي تسعى لتعزيز الهيمنة الذكورية في تلك المجتمعات،االجتماعيتسود فيها العالقات 

 من خالل ماعيا ومتعلمة بالدرجة األولى جت مبنية ا هذه األدوار الذكورية المتشددةأنحيث يالحظ ب
 في والتي تنتشر) وسائل اإلعالمو والمدرسة العائلة(ة المختلفة االجتماعينشئة مؤسسات الت

  ). Pleck, 1982( لذي يسوده النظام البطركي األبويالمجتمعات أو المحيط ا
  

،  ومن دون أحكام دين كما هو يعطينا فرصة لفهم عالم الرجال التقلياالجتماعيمفهوم صراع الدور 
 ال يعطي تبريرات للسلوكيات االتجاه هذا أن  فبالرغم من ، النوع من الرجالمسبقة حول هذا

 فهو يفتح نافذة جديدة للفهم واإلطالع على دور ،الخاطئة التي تنتج عن الرجال تجاه ذاتهم واآلخرين
  .م الحالية من دون أحكام مسبقةتهة وتأثراتها المختلفة على سلوكيااالجتماعيالتنشئة 

  
  : عند الرجالالجندري صراع الدور  ونتائجمكونات 1.4.2

  

هم تجاه قضايا وشؤون حياتية مختلفة، اتجاهات عند الرجال على الجندرييؤثر صراع الدور 
 فهو يحتوي على مكونات أربعة تعتبر ذاتية ،نفسيةه حالة أنّب  الجندريفبوصف صراع الدور 

   :ناء المكون السلوكي، وهذه المكونات هيبإستث
 
 ينجم ة وما قداالجتماعي  ويتعلق بكيفية تفكير وإدراك الرجال لطبيعة أدوارهم :المكون المعرفي .1

  .عن طرق تفكيرهم  من صراعات، تبرز حين تتعرض هذه المفاهيم الذكورية للتهديد
بيعته وما ينتج عن  وطاالجتماعيجاه دوره بكيفية شعور الرجل تُ  ويتعلق :المكون العاطفي .2

فمثال قد يشعر الرجل بالغضب حين يتم التقليل من قيمة مفاهيمه وأدواره ذلك من صراعات، 
ةاالجتماعي. 

على كيفية الرجل  تجاه ذاته واآلخرين بناء  استجابة ويحدد كيفية سلوك أو :المكون السلوكي .3
 السلوك هو النتيجة النهائية للمكون المعرفي  وعادة ما يكون،االجتماعيإدراكه لطبيعة دوره 

 شعر وفكر أن النفسيطفي والالشعوري، فقد يتجنب الرجل الوضعيات مثل العالج والعا
   . ذلك سيهدد قيمه ومفاهيمه الذكوريةأنبطريقة واعية وغير واعية ب

ن مشاعر، رافقها مي وما ، وهو عبارة عن الخبرات والتجارب المكبوتة:المكون الالشعوري .4
 لسلوكياته األحيانالتي يحاول الرجل عدم التفكير فيها، لكنها تكون المحرك في كثير من 
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بطريقة غير واعية، وعادة ما ترتبط هذه الخبرات بألم عاطفي، مثال على ذلك العقاب الذي 
تعرض له الرجل في طفولته حين عبر عن مشاعره او ضعفه، تنتقل هذه الخبرة الى ال شعور 

 ,ONiel (في الرشد على المواقف المشابهة لتؤدي الى عامل كف الشعوريفل لتعمم الط

2008 .( 

  

  : عند الرجالالجندريصراع الدور  يحدث من خاللها  عادة ماالتيالمواقف والوضعيات  2.4.2
 
 عند الجندري صراع الدور ِحدة عدة يتخللها زيادة في درجة أو واجتماعية نفسيةك مواقف هنا
    :جل التقليدي وأهم هذه المواقفالر
  
 من مرحلة المراهقة الى البلوغ أو بعد زواج االنتقال في حياة الرجل، مثل االنتقالية الفترات  .1

 شعور االنتقالية يرزق بأطفال حيث يتخلل هذه الفترات أن أو بعد ، بشريكةارتباطهالرجل أو 
لب الحياة الزوجية ورعاية األطفال إبداء ة النمطية لديه، حيث تتطالجندريد لألدوار بالتهدي

 في ن ألاألحيان عليه في كثير من اًيكون صعبوالحنان، وذلك  والدفءالرجل لمشاعر الحب 
 . عليهاة التي نشأاالجتماعيذلك مخالفة لألدوار 

  
 حين تتعرض مشاعر وأفكار ، للرجل، ويحدث الصراع في هذه الحالةالنفسيداخل العالم   .2

 أن مختلفة، مثل شعور الرجل بالتهديد اجتماعيةلتهديد في مواقف  لالجندري دوره الرجل عن
، حيث يرتبط ذلك بفكرة التعبير عن  مشاعره النفسيالتوجه الى العالج  أو طلب منه هو فكر 

 . ة التي تربى عليهااالجتماعيثوية حسب التنشئة نّوعواطفه المرتبطة بالسلوكيات األ
 

 االستهزاءرجل فيها بتحقير أو ، وهي المواقف التي يقوم الاآلخرينجل نفسه مع في عالقات الر .3
ه  يكون عليأنة مع معتقدات الرجل التقليدي لما يجب الجندري أدوارهم انسجام لعدم باآلخرين

 الرجل التقليدي وشعوره بالتهديد والصراع من استهزاءثى، مثل نّ للذكر أو األالجندريالدور 
 ).ONeil, 2008 (اآلخرينساعد زوجته ويظهر مشاعر الحب والمودة أمام رجل أخر ي
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  : عند الرجالالجندريالنتائج المترتبة على صراع الدور  3.4.2

  

  ): Pollack &Levant ) 1995 نتائج عدة أهمها ما جاء في الجندريلصراع الدور 
 
تهاك القيم الذكورية أنّلة تجاوز أو  في حالألخرين النقد السلبي الذي يوجهه الرجل لذاته أو  .1

 أو عدم التقبل، مثل شعور االجتماعيالمركز  الشخص أو أنالمنمطة عبر الشعور بتقليل ش
ة المنمطة مثل سماحه لنفسه بالتعبير عن االجتماعي هو تجاوز األدوار أنالرجل بالذنب والخجل 
 .مشاعره أمام الرجال

 
لفرد بسبب خرين و عدم استغالل الطاقات الكامنة في ذات ا التحكم بسلوكيات الفرد أو اآل  .2

 بالسيطرة على مشاعره، األمر انشغالهة المنمطة والقيود التي تفرضها، عبر االجتماعياألدوار 
 المؤنث في شخصيته والذي يتسم بالدفء والعطف للجانبالذي يمنعه من إعطاء المجال 

 .واإلبداع 
 

 ما يسبب ألما؛  الذكوري النمطياالجتماعيالدور  لتجاور رين أو لآلخالرجل لذاته  تعنيف .3
) Blazina & Watkins) 1996ألخرين، حيث أظهرت دراسة كل من نفسيا وجسديا للفرد ول

 الجندري غالبية الرجال في العينة المبحوثة والتي أظهرت درجة عالية من صراع الدور أنب
 المترتب على النفسي للتخفيف من األلم  عالية بدرجة الكحول والمخدراتاستخدامتلجأ الى 

تحكمهم بمشاعرهم، حيث ناقشت الدراسة النتائج وربطت مشاعر الخجل التي يحملها هذا النوع 
 استخدامة والنتائج المترتبة على ذلك ومنها سوء االجتماعيأدوارهم في حال تجاوز من الرجال 

   .الكحول والمخدرات

  
إلى أخر ومن  عند الرجال يتفاوت من رجل االجتماعيدرجة صراع الدور  أنتجدر اإلشارة الى 

 كما ،على نمط ثقافة المجتمع وتقاليده مجتمع الى أخر بناء للتغيير و يحدث  هذه األدوار  قابلة أن
  : طرقهذا التغير بثالث

  
 تجاهاتاال عند الرجل المتعلقة بةالنفسيعندما يصبح هنالك تحول في مجرى الدفاعات : أوال

ة، وعادة ما يحدث االجتماعيالجنسية والمفاهيم الذكورية، فيصبح الرجل اكثر مرونة لطبيعة االدوار 
لتحديات وتجارب مختلفة، تؤدي هذا التغيير مع تقدم الرجل في العمر، و من خالل تعرض مفاهيمه 

  . الذكوريماعياالجت يكون عليه الدور أن لما يجب ةالنفسي دفاعيته ِحدة انخفاضالى 
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 تكون عليه األدوار أن واإلدراكات الخاطئة لما يجب ا يصبح هنالك تغيير في الفرضياتعندم: ثانيا
ة حيث يتم ذلك من خالل القراءة والتعلم حول هذه األدوار وأثارها ؛ة للرجالاالجتماعيعلى السلبي 

  .ت درجة التعليم أعلىكان كلما الجندري صراع الدور ِحدةوعادة ما تخف االخرين، على رجل وال
  

يؤدي  مما ؛فتاحاأنّ وأكثر ،أخرى جديدةبمفاهيم عندما تستبدل المفاهيم والقيم الذكورية القديمة : ثالثا
، ويكون ذلك من خالل تراكم التجارب الحياتية التي يمر بها إيجابيةإلى تكوين أدوار أكثر صحة و

 & Levant  ( ركيبة المجتمع الذي يعيش فيه الرجل من خالل تغير مفاهيم وتاً وأيض،الرجل

Pollack, 1995( .  
  

  Psychological Attitudes ةالنفسي تجاهاتاال 5.2
  

في حالة ف،  معنى في الحياة اليومية والعملية وأكثر من، في أكثر من سياقاإلتّجاهاتتستعمل كلمة 
ا ووظائفها  مكوناتها ما، لهسيةنف عن حالة ذهنية أو Attitude االتجاه يعبر ،علم النفس
 من أكثر فروع االجتماعي الشخصية، ويعد علم النفس انبجو من أهم  االتجاه، بل يعداوخصائصه

  .علم النفس إسهابا ودراسة لمفهوم التوجه
   
تهيؤ ، وهو عبارة عن ة يقع بين المثير واالستجاب  نفسي،استعداده أنّ االتجاه )2004( رف جابريع 

 الموجبة أو السالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف لالستجابةعصبي متعلم عقلي و
  . االستجابة في البيئة التي تستثير هذه ، أو رموٍز

  
يز على تأثير االتجاه على  مع عدم التركلالتجاهفيما عرفه أبو النيل مشددا على التعبيرات اللفظية 

ي تظهر محصلته في وجهة نظر الشخص حول موضوع من  نفساستعداده أنّ حيث عرفه  بالسلوك
كالقيم الدينية أو  اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو حول قيمة من القيم، كانالموضوعات سواء 

 ويعبر عن هذا االتجاه تعبيرا لفظيا بالموافقة ، أو حول جماعة من الجماعات،ةاالجتماعيالجمالية أو 
  ).1985 ، النيلأبو( عليه أو عدم الموافقة 

  
ه تنظيم مكتسب له صفة االستمرار أنّ ب) 1992" (الكندري"ه في  فيعرفRockeshروكش أما 

 لها باستجابة جابةلالست ويهيئه ،النسبي للمعتقدات التي يعتقدها الفرد نحو موضوع أو موقف
جاه أو يشعر بها تُ ه الطريقة التي يفكر بها الفردأنّعلى ) 2011(فيما يعرفه  ربيع  .عندهاألفضلية 
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 إلى أي حد يكون  ويبين االتجاه على تصرفه حيال هذا األمر،وهذه الطريقة تؤثر أمر من األمور، 
   .ألمرالفرد مع أو ضد هذا ا

  
 عنأنّه ب ،)1988" (عقل" في Secord and Backmanكل من سكورد و باكمان وأخيرا يعرفه 

 فهي توجه فعله نحو ،ه وسلوكياته الظاهرة، وبالتاليمشاعر الفرد وأفكارلتعليمات خاصة وفقا لها 
  . هو بداية الفعلفاالتجاهه وعليه مظهر من مظاهر البيئة المحيطة ب

  
تحدد  من خالل هذه التعريفات من الممكن الوصول إلى مجموعة رئيسية من العناصر  التي عادة ما

  :   وتشمل مايلياالتجاهمفهوم 
 . الفردواستجابةالمثير ه يتوسط أنّ أي ،هو عامل وسط .1

 .لالستجابة استعداد سمة أو هو .2

 من السلوكيات اللفظية  مجموعةٌافتراضه وجوده مفترض، تبرر أنه تكوين فرضي، أي أنّ .3
 .لفظية المتسقة كمثيرات مختلفة حول موضوع معين أو موضوعات معينةال وغير

 .افة معينة ومجتمع محدد في ثقاالجتماعية والتفاعل االجتماعيتتكون بفعل التنشئة  .4

تغيير التوجه ال يعكس بالضرورة تغيير السلوك السيما فيما يتعلق بالقيم الدينية والمجتمعية أو  .5
  ) .2004،أبو جادو( المتعلقة بالقيم الفردية مثل الكرامة 

 .واستمرارية التي تعد أكثر ثباتا القيم مقارنة مع ، وقابلة للتغيير ديناميكيةاالتجاهات .6
 

  :تجاهاتاالمكونات  1.5.2

  

 االنسان طبيعتها مفترضة في أنسبيل لمالحظتها بشكل مباشر، كما   ذاتية التجاهاتاالتعتبر 
 فحسب ،تقتصر مكونات االتجاه على المكون السلوكي  وال،)1995،الصمادي (وتنعكس في سلوكه 

  :، هيلالتجاهلك ثالثة مكونات رئيسية هنا) 2011(ذكر ربيع  ما
  

اته ومعلوماته عن موضوع  والذي يشمل معتقدات الفرد وأفكاره وتصور: المكون المعرفي: أوال
 والمعرفية باإلضافة الى الخبرات العقلية مستوياتهم باختالف األشخاص اتجاهات لذلك تتأثر ،االتجاه
 اتجاهات أنBlazina & Marks) 2001 (فقد أظهرت نتائج دراسة كل من تية المختلفة، الحيا
 هنالك معلومات ومعرفة وإدراك كان ستتأثر إيجابا في حال ةالنفسيطلبة نحو طلب المساعدة ال

  .مسبق لطبيعة العملية اإلرشادية
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 ،االتجاه نحو موضوع انفعاالتهوالمكون العاطفي والذي يقوم على مشاعر الفرد وعواطفه : ثانيا
 االتجاه، فرد نحو موضوع هها ال يتصل المكون العاطفي بمشاعر الحب والكراهية التي يوجحيث

  . على طبيعة العالقة الزوجية لألهل المرأة نحو الزواج بناءاتجاهاتتتأثر  فعلى سبيل المثال،
  
 تتفق واستجابات الفرد للقيام بأعمال استعداد المكون السلوكي والذي يشير إلى درجة :ثالثا 
 يتنافى مع  كون ذلك بزميالته،ختالطاال الطالب الجامعي الذي يتجنب :ذلكمثال . هاتجاهاتو

 .جاه النساء ويخالف ما تربى عليه من مفاهيم تتعلق بالحرام والعيبه تُاتجاهات

  
  :تجاهاتاالالعوامل المؤثرة في تكوين  2.5.2

  

لمراحل المبكرة من  منذ ااآلخرينماط التفكير وكيفية التفاعل مع أنّ القيم واكتسابفي االنسان  يبدأ
 تجاهاتاال اكتساب به الطفل في لذي يبدأ ا المحددختلف العلماء على العمريث االطفولة، ح
 األطفال  ان أظهرت)2009" (الطيطي" نتائج دراسة مارغريت في أن بشكل واضح ، إال المجتمعية

 يبدأ حول العمر الذي االختالفوبالرغم من هذا  ،هماتجاهاتفي عمر العاشرة يبلورون بشكل واضح 
ة االجتماعي على أهمية التنشئة اتفاقا هنالك أن إال  بشكل واضح، هاتجاهاتبلورة الطفل في 

اه ظواهر وجماعات ة لدى الفرد تجاالجتماعي وةالنفسي تجاهاتاال في تكوين وتأثيراتها المهمة
  .ومواضيع مختلفة في الحياة

  
 حيث تؤثر المجتمع  التنشئة فيسسات التي تقوم بفعليسمى بالوكالء أو المؤ ة مااالجتماعيللتنشئة 

  ):2004( عند الفرد وأهمها حسب أبو جادو تجاهاتاالتأثيرا كبيرا على تشكيل 
     
 حيث تكمن أهمية مع الذي يعيش فيه الفرد والمدرسة؛العوامل الحضارية المكتسبة كالمجت .1

لب كيف يستدخل  الذي يتعلم فيه الطاكان كونها الم لدى الطالب، تجاهاتاالالمدرسة في تكوين 
 والمفاهيم على أساس علمي مما يؤثر في تشكيل خلفيته اإلدراكية ، وهي المصطلح تجاهاتاال

طلق عليه األطر المرجعية الذي يFrame of Referencesللجماعة التي ينتمي إليها . 
 

 موزاً  يكتسب فيه الطفل راًكان يعتبر المجتمع أو الشارع كحيز عام، م،باإلضافة إلى المدرسة
  بطريقة اجتماعية لهم في مواقف ه اآلخرين له واستجابتاستجابات جديدة، يدركها في اتجاهاتو

 الفرد من خالل اتجاهات، وتتضح تأثيرات المجتمع والمدرسة على  مع األسرة مقارنةً،أغنى وأوسع
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حيث يؤثر المجتمع   الذكر نحو المرأة وطبيعة العالقة بينهما، اتجاهاتالمفاهيم التي يكتسبها،  مثل 
 ). 1988عقل،  ( او إيجاباً االفراد سلباًاتجاهاتعلى 

  
يتمتع بصفة  االنسان عند الفرد، فكون تجاهاتاال األسرة حيث يعد األهل أهم مصدر لتكوين  .2

 االهل وقيمهم، اتجاهاته يتشبع بالكثير من أنّ، نجد ل في الطفولةاإلتكالية التامة على األه
دافع الرغبة في اإلثابة والتعزيز، طفل بذلك من خالل عمليتي التقليد والتعلم بيقوم ال وعادة ما

 المتبادل، وعدم تحيز واالحترام على المودة والتفاهم  واألب قائمةًت العالقات بين األمكان أنف
 نحو العالقة يجابية اإلتجاهاتاال ذلك يؤدي الى تعزيز أنثى، فنّاألهل للذكر على حساب األ

 .رية والمرأةاالس
 

 فدور الفرد في ة ومؤسساتها كاإلعالم والصحافة، االجتماعي من خالل التنشئة ،الفرد نفسه .3
 ،االجتماعي ليس سلبيا دائما، فهو جزء من عملية التفاعل تجاهاتاال اكتسابالصغر في عملية 

ير نتيجة  تتكون وتتعدل وتتغتجاهاتاالف األهل، اتجاهاتيتقبل بعض   الاناألحيوفي بعض 
، إال النفسي المجتمع ووسائل إعالمه سلبية تجاه المرض اتجاهات، فقد تكون االجتماعيالتفاعل 

الفرد وبحكم خبراته الشخصية ومستوى تعليمه وقدرته على تحليل الظواهر، قد يكون أن 
علق  رافضا األفكار المسبقة التي تتالنفسي تجاه المرضى والمرض إيجابية فردية اتجاهات

 ).2004أبو جادو،( النفسيبالمرض 
  

 العمل التي يتبعه تعزيز إيجابي يؤدي إلى  الناتجة عن موقف معين، فمثالًعاليةنفاالالخبرة  .4
يتم فقط من خالل   التجاهاتاال تعلم أن إيجابي والعكس صحيح، مع التنويه الى اتجاهتكوين 

 أن من الممكن ،ة شكرا على سبيل المثالالثواب والعقاب بل كذلك باإلشارات والكلمات، فكلم
من و طلب المساعدة،  الرجل نحواتجاهات، وبما يتعلق بتعمل كمعزز يقوي سلوكنا أو يضعفه

 أرتبط أن في مراحل الرشد، فمثال هاتجاهاتفي الطفولة على  االنفعالية  تؤثر الخبراتأنالممكن 
 سلبية نحو اتجاهات يكون أنن المرجح تعبير الطفل عن مشاعره بالعقاب من قبل األهل، فم

، زهران (ها عادة ما ترتبط بالتعبير عن المشاعر في مخيلة الرجلنّ ألةالنفسيطلب المساعدة 
2003 .( 

 
 بأخالق معينة لما يترتب عليها من عقاب في حالة وااللتزام نانيالقو احترامالسلطات العليا مثل  .5

 هما االحترام من : في هذه الحالة نتيجة عاملين أساسيينتجاهاتاالوتتكون .  بها االلتزامعدم 
 الخوف من خالل  من المسائلة الداخلية أوأة التي تعزز مبداالجتماعيخالل أسلوب التنشئة 

 . ة التي تركز على العقاب والضبط الخارجياالجتماعي أسلوب التنشئة استخدام
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  : تجاهاتاالتصنيف  3.5.2

  

  ):2003 (زهران من أهمها ما جاء في تجاهاتاللهنالك تصنيفات مختلفة 
   

  التي يحملها بعض الرجالتجاهاتاال معمما مثل االتجاه يكون أنعلى أساس الموضوع، فإما  .1
، مثل اًخاص االتجاه يكون أن وإما ، رافضين الفكرة بحد ذاتها، النفسيواع العالج أنّجميع  نحو
عالج  سلبية تجاه الاتجاهات يرفض او يحمل أنه أنّ الذي يركز على المشاعر،  في حين النفسي

 العقلي، وعادة ما يتكون الجانب الذي يركز على النفسي نحو العالج إيجابية اتجاهاتقد يحمل 
  .االتجاه الخاص من خالل المعرفة المسبقة عن موضوع االتجاه

  
 اًاس فيه وقد يكون فردي مجموعة من الناشتراك بمعنى اً فقد يكون جماعي:على أساس األفراد .2

 إيجابية الرجل اتجاهاتتشاركه به المجموعة المحيطة، فقد تكون  حيث يقتصر على الفرد وال
، لكن المجتمع او البيئة التي يعيش بها الفرد تحمل النفسيبما يتعلق التوجه الى طلب اإلرشاد 

 .ةالنفسي سلبية تجاه طلب المساعدة اتجاهات
 

ِ ،الفرد يجاهر به اً يكون علنيأن فمن الممكن : على أساس الوضوح .3  يخفيه الفرد اًسري أو
مبنية على وتكون  تجاه المرأة إيجابية الرجل واضحة واتجاهات تكون أنوينكره، فمن الممكن 

خرين، ال سيما  يجاهر بها امام االأن  ولكنها تكتسب طابع السرية من دون والمشاركة،االحترام
ه اتجاهات سلبية تجاه المرأة، لذلك ال يجاهر باتجاهاتة التي ينتمي اليها تحمل ت المجموعكاناذا 
 .   له وإقصائه من المنظومة المجتمعيةاالخرين تجاه المرأة خوفا من نبذ يجابيةاإل

 
يكون   وعادة ما) المركزيباالتجاه(يسمى   وهو مااً قوياالتجاه فقد يكون : على أساس القوة .4

ى  ويكون الفرد من خالله مترددا ويسماًيصعب تغييره أو ضعيف لة، وهو ما من الطفواًمكتسب
 الرجل حول طبيعة أدواره اتجاهاتت كان في هذه الحالة بالسطحي، ففي حالة االتجاه

ما يصعب ارتبطت بالعقاب والتخويف، فغالباًة، مركزية ومكتسبة من الطفولة وقد االجتماعي 
 .تجاهاتااللرجل تغيير هذه  وسيقاوم اتجاهاتاالتغيير هذه 

 
 أو االتجاه الموجب وهو الذي يوجه الفرد نحو موضوع االتجاه فهنالك : على أساس الهدف .5

 نحو إيجابية تجاهاتاالت كان، فإذا هاالتجايكون سالبا والذي يبعد أو يكف الفرد عن موضوع 
  . والعكس صحيحةالنفسي  يتوجه الفرد لطلب المساعدةأن فعلى االرجح ةالنفسيطلب المساعدة 

  



 37

  :تجاهاتلنظريات المفسرة لالا 4.5.2

  
  :النظرية السلوكية

 وبصورة رئيسية ،الل عملية التعلم  من خ تتكون أساساًتجاهاتاال أن يرى أصحاب هذه النظرية ب
  ).1992 ،الكندري(بين المثيرات البيئية واالستجابات التي تتبعها  من خالل العالقة 

  
 تجاهاتاال اكتساب عملية أن وهو رائد هذه المدرسة يرى بPavlov الروسي بافلوفعالم النفس 

نا أنّ وفكرة اإلشراط الكالسيكي تقول ب،تتم من خالل التعليم اإلشراطي أو عملية اإلشراط الكالسيكي
ه أرتبط نّ وعلى عكس ذلك نحب شخص ما أل،ه أرتبط لدينا بتجربة أليمةنّ أل، مااًنا نكره شخصأنّ

 االتصال تتكون حسب تكرار تجاهاتاال أنهذا يعني حسب هذه النظرية و، لدينا بتجربة سارة
  ). 2011،ربيع (تجاهاتاالبموضوع 

  
 فقد أعطى أهمية ، ومن خالل نظرية اإلشراط اإلجرائيSkinner أما عالم النفس األمريكي سكنر

 أن فيرى سكنر ب،االتجاه تكوين  في عمليةواالستجابةأكبر لمفهوم التعزيز كوسيط بين المثير 
 التي يتم تجاهاتاال أن وبذلك ف، تكرارها مستقبالاحتمالية الفرد التي يتم تعزيزها تزيد من استجابة

يتم تعزيزها   التي التجاهاتاال مقارنة مع ، تكرارها مستقبال بدرجة أكبراحتماليةتعزيزها تزيد 
  ).2004 ،أبوجادو(
  

 من خالل ما أطلق عليه عملية التعلم من خالل تجاهاتاالورا عملية تكوين دنّافي حين فسر ألبرت ب
 أكثر من غيره من العلماء السلوكيين اجتماعياً عداًدورا بنّاحيث أعطى بظة أو المثال البديل، المالح

 ، أوامر األبانعصي مثل ، فمثال إذا ما رأينا شخصا يعاقب نتيجة سلوك معين،االتجاهلعملية تكوين 
 ؛ سيتجنبون السلوك الذي أدى إلى عقاب أخيهم، للطفل المعاقباآلخرين األخوة أنعلى األرجح ف

 ، سلبيا تجاه السلوك الذي يؤدي الى العقاباتجاهابالتالي سيكونون من خالل المالحظة والتقليد 
يد والقدوة  المصاحبة له ، ويعتبر التقلتجاهاتلال اإنمويكون للسلوكيات الظاهرة فقط  فالتقليد ال

 حسب عملية تجاهاتاالوالمحاكاة من أهم اإلستراتيجيات المستخدمة في تكوين وتغيير وتعديل 
  .)2011، ربيع ( االجتماعيالتعلم 

  
هذه  أن بشكل عام، يرى الباحث تجاهاتاالمن خالل النظريات السلوكية بما يتعلق بموضوع 

، فلو تطرقنا ةالنفسيالذكور نحو طلب المساعدة  اتجاهات تفسر أيضا نمط أنالنظريات من الممكن 
 ،ةالنفسيكور نحو طلب المساعدة  الذاتجاهاتالوصمة التي ترتبط سلبا بالخوف من مثال لموضوع 
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 الشرطية، واالستجابات والتقليد  مثل العقاب، الوصمة ترتبط بمفاهيم من النظرية السلوكيةأننجد ب
 الرجل المفاهيم ي لتجاوزمخاوف الرجل من العقاب المجتمعفالوصمة مرتبطة حسب هذه النظرية ب

، كون ذلك وحسب المفاهيم الذكورية ةالنفسيالمجتمعية الذكورية، في حالة توجهه لطلب المساعدة 
 لهذه المفاهيم، وعليه  وفيه مخالفة واضحة،والضعف والجنونثوية نّالمتشددة، يرتبط بالسلوكيات األ

رتبطة بالعقاب والوصمة  مالنفسيطية في حالة فكر في التوجه للعالج  الفرد شراستجابةفتصبح 
 االستجابة، وقد تعمم هذه ةالنفسي التوجه لطلب المساعدة  عناالبتعادالمجتمعية، لذلك تكون النتيجة 

 من درجة عالية من صراع الدور يعاني الرجل أيضا كان أنالى طلب المساعدة بشكل عام 
الجندري.  

  
  : ت المعرفية أو اإلدراكيةالنظريا

  
تكون عبارة عن صور ذهنية   عادة ما، التي يحملها الفردتجاهاتاال أنتشير هذه النظريات إلى 

 تجاهاتاال تخرج هذه أن  وعليه فإما ، على شكل خبرات في بناء الفرد المعرفيخرنهمتكون 
  ). 2003،يالزبيد( لتؤثر على سلوك الفرد إيجابيةبصورة سلبية أو بصورة 

  
 االفكار والمعتقدات أن، ترى Lewin  ليفيننظرية المجال اإلدراكية  ومن خالل أبرز منظريها

 من أجل ؛التي نحملها توجد في مجال حيوي نشط، ويكون صراع بين هذه األفكار والمعتقدات
قلق والتوتر، يصاب المرء بالمعتقدان  بين فكرتين أو جامنساالالتغيير، وفي حالة عدم الوصول إلى 

.  بين الفكرتين والمعتقدينجامنسواالوعليه يسعى الفرد جاهدا من اجل الوصول إلى التوازن 
يتعارض مع دوافعه   من وجهة نظر هذه النظرية تتغير نتيجة لصراع الفرد مع ماتجاهاتاالف

مثل حالة القلق ،  يختار بين أكثر اإلستجابات فائدة له ليتجه نحوهانوحوافزه لذلك يتجه الفرد أل
التي قد يمر به الرجل، والتي قد تنجم عن الصراع ما بين فكرتين متعارضتين تتعلق بتوجهه الى 

لتوجه لطلب العالج من  اجل استمرار النجاح والتفوق  على  االعالج، فالفكرة االولى تحثه
 العالج، ومن أجل فيالسيطرة على مشاعره  فقدانة تتعلق بالخوف من الثاني، والفكرة واإلنتاجية

 عقل،( يركز على المشاعر  بين الفكرتين قد يختار التوجه الى نمط العالج الذي الاالنسجامتحقيق 
1985.(  

  
،  Cognitive Dissonance   وفي نظريته المسمية بالتنافر اإلدراكي Festinger فيستينجر أما 
التنافر المعرفي والى اإلقبال على  الناس يميلون إلى تجنب المواقف التي تجلب لهم نإ: فيقول

 المعرفي، فالمرء يميل إلى متابعة األفكار والمعتقدات واآلراء التي جامنساالالمواقف التي تجلب لهم 
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لتنافر اإلدراكي تحدث عملية ا  وعادة ما تؤدي به إلى التنافر، ي التاألفكار ويتجنب ،اختياراتهتدعم 
 عالية ناً بنى بيتا بتكلفة فالأنأحدهما األخر، فمثال حين نرى  يناقض فكرتان أو حين يتداخل رأيان

رجال يعيش في بيئة ذكورية تقليدية ومع ذلك يتعامل  أن أو ،قير يحدث التنافر اإلدراكي حولهوهو ف
  .مع زوجته بإحترام وتقدير وال يحاول السيطرة عليها

  
بيرة على أهمية اإلدراكات المتنافرة،  شدة التنافر المعرفي تعتمد بدرجة كفإنحسب هذه النظرية 

 التنافر المعرفي وبالتالي ستؤثر على ِحدةت اإلدراكات ذات أهمية للفرد كلما زادت كانفكلما 
  . نحو الموضوع أو األشخاص هاتجاهات

  
 ، االتجاهحيث تقوم هذه النظرية على مساعدة الفرد على إعادة تنظيم معلوماته حول موضوع 

بنى المعرفية المرتبطة به، من خالل التقليل من التنافر المعرفي، ويتم ذلك بواسطة وإعادة تنظيم ال
  :أربعة عمليات 

  فيه غير المرغوباالتجاهإبراز التناقض وما يسمى بالتنافر المعرفي حول مساوئ  ومحاسن  .1
، ةلنفسيا الفرد سلبية تجاه طلب المساعدة اتجاهاتت كانمن خالل االسئلة والمناقشة، فمثال إذا 

فكار المتنافرة بما يتعلق بفكرة طلب  النظرية استخدام أسلوب كتابة األمن الممكن حسب هذه
 .ةالنفسي،  وتقسيمها الى إيجابيات وسلبيات التوجه الى طلب المساعدة ةالنفسيالمساعدة 

 
ع التنافر  موضوكان اذا ةالنفسير السلوك، مثل تشجيع الفرد بالتوجه فعال لطلب المساعدة تغيي .2

 قد تفيد الفرد ولكنها مرتبطة بفكرة المخاوف من طلب هذه ةالنفسيالمساعدة  أنالمعرفي هو 
 .المساعدة

 
 الى تلك الدرجة  ليس ضاراًةالنفسيطلب المساعدة  أنتغيير بيئة التنافر أو مجاله، مثل القول ب .3

 .التي تهدد كينونة الرجل وذاته
 

 ةالنفسيفكرة طلب المساعدة  مثل القول ،بيئة التنافر أو مجاله إلى إضافة عنصر جديد إيجابي .4
 نإ مثل على مشاعره ولكنها مفيدة من نواٍح أخرى متعددة،الرجل السيطرة  فقدان  الىتؤدي

أبو  (ينةأنّ سيساعد الرجل على إدراك مشاعره أكثر مما يؤدي للشعور بالطمالنفسيالعالج 
 ). 2004جادو، 
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  :فيةالنظرية الوظي

  
 نفسية من وظيفة تجاهاتاال تتكون لدى الفرد بقدر ما تحمله هذه تجاهاتاال أنترى هذه النظرية ب

 المنفعة باختياريقوم الفرد  وعادة ما أكثر نفعية، اتجاهاتب يغيرها فإنهللفرد في مواقف محددة، وإال 
  : من أجل االهداف التاليةلالتجاه ةالنفسي يفةأو الوظ

اتية، مثل تغيير  ذ يكون أداة لتحقيق مصالحأن من الممكن االتجاه نه ألاتجاهاترء قد يعدل الم .1
 . لذاتهيجابية بتعزيز نظرته اإلاقترنت أن ةالنفسي الفرد نحو طلب المساعدة اتجاهات

 
ففي بعض  ، االجتماعي ه سيساعد على التكيفنّ االتجاه أو تعديله ألباختيارأسباب تتعلق  .2

 كي ال ةالنفسي نحو طلب المساعدة السلبية المجتمع اتجاهاتتار الرجل التماهي مع  يخاألحيان
 .تمائه وتكيفه مع هذا المجتمعنّإيخسر 

  
 بعض الرجال عدم التوجه لطلب اختيار مثل  دفاعية عن الذات ،اً أسباباالتجاهقد يخدم  .3

ك وحسب تصوره الذاتي  ذلن أل؛ لتلك الحاجةم وإدراك غيرهإدراكهم رغم ةالنفسيالمساعدة 
 يحتاج الى مساعدة أي شخص  ه الرجل الذي الأنّ لصورته الذاتية بفقدانهسيهدد ذاته من حيث 

 ).1988 عقل،(

  
  : تجاهاتالنظريات التي فسرت تكوين االتعليق على  5.5.2

  

التي فسرت موضوع اإلتجاهات النفسية، يرى الباحث بأن هنالك ن خالل إستعراض النظريات م
 لموضوع اإلتجاهات، السيما بما يتعلق بطبيعة طرح النظرياتوشكل  في طبيعة ف وتفاوتإختال
  .وسائل تعديلها او تغييرهاالصراعات فيما بينها و يفتها وظوومراحل تطورها  ونشأتها

  
طبيعة نشأة االتجاهات، ودور عملية التعلم والتنشئة  في األساس على ت ركزفالنظرية السلوكية 

 تنظر الى االتجاه كشيء مكتسب من خالل فهذه النظريةفي عملية إكتسابها وتعزيزها، اإلجتماعية 
 يتعلم بها  بنفس الطريقة التياالتجاهات  اإلنسانيتعلمعملية التنشئة اإلجتماعية، فحسب هذه النظرية 

  على حيث يتعزز اإلتجاه او يكون ضعيفاً بناء الترابطأوالً،: طرقالعادات وذلك من خالل ثالثة
ثانياً، من خالل التعزيز، فقد تعزز بعض اإلتجاهات الخبرة اإلنفعالية التي صاحبت تكوينه، 

السلوكية للطفل وقد تتم معاقبته على إتجاهات أخرى، وأخيراً يتم إكتساب اإلتجاه حسب هذه 
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هات النظرية من خالل عملية التقليد او التعلم المجتمعي، فيالحظ الطفل ذاتياً ما هي االتجا
  .والسلوكيات  المقبولة مجتمعياً فيقوم بتقليدها وإستدخالها، ويتجنب االتجاهات المرفوضة مجتمعياً

  
من اإلنتقادات لهذا النظرية أنها ركزت على دور االتجاهات كوسيط بين المثير واإلستجابة 

يتم عادةً من  والذي السلوكية، مما يعطى االتجاه وحسب هذه النظرية طابع االستمرارية والثبات
 ة التعلم والتنشئة اإلجتماعية في المراحل العمرية المبكرة، وعليه لم تعطي هذه النظريةخالل عملي

     .ات العقلية والميول الفردية لفكرة تقبل او رفض االتجاهات المختلفة العمليأهمية واضحة لدور
   

 نشأة وتطور االتجاهات عند األفرادأما النظرية المعرفية فعلى الرغم من انها لم تركز على طبيعة 
  ركزت على اهمية العمليات العقلية، إال انها من ناحية أخرىكما الحال في النظرية السلوكية

 أنالى حيث أشارت هذه النظرية  وديناميكية التفكير الفردية في عملية تغيير وتعديل االتجاهات،
 عند  أو سلباًكل خرائط معرفية تستدعى إيجاباً حيث تترسخ إدراكيا على ش مبنية معرفياًاالتجاهات

صراع في كثير من ال  منلحالةتخضع   هذه النظرية فإن اإلتجاهات غالباً ماالحاجة، وحسب
الفكرة  الصراع بين الفكرة ولحالة من  عند اإلنسان مجال التفكيرواقف، فيخضع ما يسمىمال

في حالة التوافق بين الفكرتين أو ترجيح فكرة جام نس ويصل إلى الفرد الى حالة من اال،المضاد لها
  . أخرىعلى

  
ظريات ديناميكية ومرونة في تناولها لموضوع االتجاهات، فقد  النظرية الوظيفية أكثر النتعدوأخيراً 

 في عملية إختيار وتغيير لإلختيارت الفردية والتوازن العاطفياولت هذه النظرية أهمية كبرى 
والوظيفة التي ظرية فإن ما يحدد إتجاهات األفراد هو المنفعة الشخصية اإلتجاهات، فحسب هذه الن

 .سيقوم بها االتجاه بالنسبة للفرد ومصالحة الذاتية

     
  االطار المفاهيمي6.2

  
ال بد من الخوض باإلطار المفاهيمي ، ت تم التطرق لإلطار النظري والتفصيل بالنظرياأنبعد 

لمفاهيمية  لمتغيرات الدراسة وطبيعة العالقة بينها، السيما للدراسة، والذي يمثل  الخارطة ا
  . النفسي الطلبة نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتبالمتغيرات التي تؤثر على 
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  .النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتواال الجندريصراع الدور  لعالقة توضيحي سمر): 1(رسمة رقم 
  

هيمي الى طبيعة عالقات المتغيرات المستقلة في الدراسة الحالية مع بعضها يشير اإلطار المفا
 الطلبة الذكور في جامعة بيت لحم اتجاهاتالبعض، باإلضافة الى تأثيراتها على المتغير التابع وهو 

، وقام الباحث بالتطرق  لطبيعة هذه العالقات النفسيوجامعة الخليل نحو طلب خدمة اإلرشاد 
 الطلبة اتجاهات، ومن ثم التفصيل حول المتغيرات المستقلة وكيفية تأثيرها على هاضوربطها ببع

  .النفسينحو طلب خدمة اإلرشاد 
  

 الطلبة اتجاهات بين المتغيرات الديمغرافية، وطبيعة  الدراسة الحالية بفحص العالقةقام الباحث في
 الديانة ، من حيثُالنفسياد الذكور في جامعة بيت لحم وجامعة الخليل نحو طلب خدمة اإلرش

 دخل األسرة والجامعة التي يدرس  السكن ومستوى تعليم االم واألب ومستوىكانومنطقة السكن وم
على دراسات سابقة أظهرت رات الديمغرافية بالتحديد، بناء  هذه المتغيإدخالها الطالب، حيث تم في
  .ةالنفسي الطلبة نحو طلب الخدمة تاتجاها هنالك عالقة ما بين هذه المتغيرات وطبيعة أنب
  

أهم هذه المتغيرات من  السكن ومستوى تعليم االب واألم،  كانولعل متغيرات منطقة السكن وم
 في هذه النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالالديمغرافية التي قام الباحث بفحص عالقتها ب

، بطبيعة ثقافة المجتمع واجتماعيةة جغرافية  السكن من ناحيكان منطقة السكن ومالرتباطالدراسة،  
 التي سيحملها الطلبة نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالونمطه والذي سيؤثر أيضا على طبيعة 

  االتجاهات
نحو طلب خدمة 
 اإلرشاد النفسّي

 

دور صراع ال
  الجندري

 

العوامل 
 الديموغرافية
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الطالب ات المجتمع الذي يعيش فيه الطالب يؤثر على قراركان، حيث تم فحص إذا ما النفسي 
 الطالب اتجاهات فمثال تم فحص تأثير . نفسياله نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتالفردية وطبيعة 

 يسكن في مجتمع جمعي محافظ مثل منطقة الجنوب، أو القرية التي يغلب عليها طابع كانإذا 
العشائرية، كما قامت الدراسة بفحص العالقة ما بين مستوى تعليم أهل الطالب وتأثير ذلك على 

  .الطلبة كلما زاد أو قل مستوى تعليم األهل اتجاهاتهم، حيث تم فحص كيف تتأثر اتجاهاتطبيعة 
  

 بطبيعة الثقافة السائدة في المجتمع، وبالتالي من ةالنفسيوتتأثر الوصمة التي تتعلق بطلب المساعدة 
 الوصمة المتعلقة ن أل؛النفسي الطلبة نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهات تؤثر على طبيعة أنالمتوقع 

 يتعلق بالمخاوف مما ، على مكون داخلي وذاتي وعلى مكون مجتمعي تحتوينفسيةبطلب المساعدة 
 .المجتمعات ذات التركيبة الجماعية ال سيما في النفسي توجه الطالب لإلرشاد نإ ،سيقوله الناس

 نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالوهذا أيضا ما تم فحصه في الدراسة الحالية من خالل مقياس 
بعد يتعلق بالخوف من الوصمة الذي يحتوي علىالنفسي .  

  
 بين طبيعة إدراك الطالب ألدواره حص العالقةوكون عينة الدراسة من الطلبة الذكور، قام الباحث بف

هم نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتطبيعة جة الصراعات المترتبة على ذلك، وة ودرالجندري
من خالل تطبيق مقياس صراع الدور النفسي ،ومقياس ،لرجال وأبعاده المختلفة عند االجندري 

 وقد ساعد تطبيق األداتين على الطلبة . الطلبة على عينة ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاال
 نحو تجاهاتاال، وأبعاد مقياس الجندريعلى فهم طبيعة العالقات بين أبعاد مقياس صراع الدور 

  .ةالنفسيطلب المساعدة 
  

  :النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتالا عوامل قد تؤثر على 1.6.2

  
ها حالة فرضية تأخذ شكل منظومة وطريقة التفكير عند أنّ تجاهاتاال) 1984 (زهرانلقد وصف 

 لفظية أو سلوكية، وعلى الرغم االستجابة حيث تكون واالستجابة المثير تجاهاتاالالفرد، وتتوسط 
ها تتسم أيضا  بالديناميكية والمرونة من أنّإال ، تجاهاتاال تعد إحدى صفات االستمرارية أنمن 

 أخرى، ولعل ذلك يعود الى طبيعة نشأة أحيان، وبصفة الثبات في أحيانحيث قابليتها للتغير في 
 والعوامل المؤثرة على نشأتها عند الفرد بتعزيزها أو بإطفائها وعدم إعطاء شرعية لها تجاهاتاال
  ).1985أبو النيل، (
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ة االجتماعي وتحدد مدى تأثيرها على الظواهر تجاهاتاال ونشأة استمراريةؤثر على هنالك عوامل ت
 حيث تلعب االتجاه المصاحبة لعملية تكوين االنفعاليةأهم هذه العوامل الخبرات و المختلفة، ةالنفسيو

  معينة أواتجاهاتة للفرد واألسرة على وجه الخصوص دورا بارزا في تعزيز االجتماعيالتنشئة 
، تاناالحيو يتمتع بصفة اإلتكالية التامة على األهل في الطفولة مقارنة مع إضعافها،  فكون الطفل

الذي يتعلم  كان الم، أما بالنسبة للمدرسة فتعد عمليا االهل وقيمهماتجاهاته يتشبع بالكثير من أنّنجد 
 المؤسسة اعتبارهاكن  أو يم منتظم،  والمفاهيم على أساس علميتجاهاتاال فيه الطالب كيف يذوت

 ). 1988 عقل، ;2004أبو جادو،(  التي أكتسبها الطفل عن أهله تجاهاتاالالتي تقوم بصقل أو نفي 

  
ة  ال سيما من خالل علم النفس االجتماعي وةالنفسي للكثير من الدراسات تجاهاتاال ملقد خضع مفهو

نحو طلب تجاهاتاال هي دراسة ،اتحدى مجاالت هذه الدراس ومنظريه المختلفين،  وإاالجتماعي 
 نحو طلب خدمة تجاهاتاال أن ، حيث خلصت بعض هذه الدراسات الى النفسيخدمة اإلرشاد 

 تتأثر بعوامل متنوعة منها الديمغرافي، من حيث ، بشكل عام والرجال بشكل خاصالنفسياإلرشاد 
 باإلضافة الى تأثيرات كل من ، ومستوى الدخل، ودرجة تعليم األهل، السكنكانالعمر والجنس وم
 عندهم، كما جاء في دراسة الجندريباإلضافة الى درجة صراع الدور و ،الثقافة والعادات

دراسة  و)2005(دراسة المنسي وأخرين و) 1993(دراسة الصمادي  و)2009(القريناوي وأخرون 
Ang et al) 2004 (دراسة وGoh et al) 2007 ( ودراسة الدرماكي)راسة دو) 2003Lane & 

Adiss) 2005(.  
  
  .النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالتأثير العوامل الديمغرافية على  -1

  بل تخضع  ليست ثابتةً،خاصبشكل  النفسي  الفرد بشكل عام ونحو طلب خدمة اإلرشاداتجاهات
 خدمة اإلرشاد  األفراد لطلباتجاهات سبيل المثال يؤثر على ىلمجموعة من العوامل، فالعمر عل

فقد وجدالنفسي Berger et al  في دراستهم على مجموعة من الطلبة ) 2005 (وآخرون بيرجير
 ء كلما تقدم المريجابية تميل لإلالنفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاال أنالجامعيين الذكور ب

  .في العمر
  

 فتشير معظم االبحاث النفسيشاد  نحو طلب خدمة اإلرتجاهاتاال يتعلق بعالقة الجنس وأما فيما
 مقارنة النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد إيجابية أكثر اتجاهات النساء يحملن أنوالدراسات الى 

) 2004 (Ang et al، )2003( والدرماكي )2009 ( و اخرون فقد وجد كل من القريناويبالذكور،
ية أكثر اتجاهات يحملن اإلناث أنطلب خدمة اإلرشاد  من الذكور نحو إيجابفي دراسات النفسي 

  . الجامعيةةطبقت في البيئ
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 الطلبة نحو اتجاهات والسنة الدراسية لها تأثير أيضا على طبيعة  التخصصالبيئة الجامعية من حيثُ
 هنالك عالقة ما بين تقدم الطالب في السنين أن، فقد أظهرت بعض الدراسات بالنفسيخدمة اإلرشاد 
 كما النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد يجابية اإلتجاهاتاالضافة الى التخصصات األدبية والدراسية باإل

  ).2009(دراسة الطيطي و) 2007( Goh et alدراسة و) 2009(ي دراسة القريناوي وأخرون ظهر ف
  

،   المختلفةهاتجاهاتوة التي يعيش فيها الفرد على مفاهيمه ونمط تفكيره االجتماعيكما تؤثر البيئة 
 اتجاهاتفي دراسته حول تأثير العوامل الديمغرافية المختلفة على ) 1993(فقد وجد الصمادي 

 أبناء المدن والقرى أن في جامعة اليرموك في األردن، بالنفسيالطلبة نحو طلب خدمة اإلرشاد 
المخيمات، كما  مقارنة بأبناء البادية والنفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد إيجابية أكثر اتجاهاتيحملون 

ه اتجاهات جنسية الفرد أو الدولة التي يعيش فيها تؤثر على أنب) 2009(أظهرت دراسة القريناوي
 ،ي الداخلي وفلسطين،نالطالب الفلسطينيي أن، فقد أظهرت النتائج بالنفسينحو طلب خدمة اإلرشاد 

 .الكويتيين والمصريين زمالئهم مقارنة مع نحو طلب المساعدة إيجابية أكثر اتجاهاتابدوا 

  
 نحو تجاهاتاالا يتعلق بمستوى دخل األهل وتعليمهم كعوامل ديمغرافية وتأثيرها على أخيرا وفيم

عالقة ذات داللة ،  لم تظهر نتائج الدراسات المشمولة في هذا البحث النفسيطلب خدمة اإلرشاد 
 Goh et. (النفسيتجاه اإلرشاد  الطلبة اتجاهات بين دخل األسرة ومستوى تعليم األهل وإحصائية

al, 2007،  ،2003الدرماكي .(  
  
  .النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاال على الثقافة والمجتمعتأثير  -2

 والتي تميز تجاهاتاالوماط التفكير أنّالقيم والمعتقدات والعادات و تشتمل ثقافة أي مجتمع على
ظمة السياسية نّيمكن الفصل بين ثقافة أي مجتمع واألمجموعة من الناس وتؤثر على سلوكهم، وال 

صادية والسياسية التي يخضع لها هذا المجتمع، لذلك ال يوجد ثقافة جيدة أو سيئة توالمجتمعية واالق
 تتناسب مع تلك الوأخرى   وسياسيةواجتماعيةظمة سياسية واقتصادية أنّبل يوجد ثقافة تتناسب مع 

   ).1997 الدويري،(ظمة والبنية نّاأل
  

 الهوية الجمعية هي السائدة أنب) 1991( بالنسبة للمجتمع العربي وطبيعة بنيته فقد وضح شرابي 
الشكل السائد في بنية وفي هذه المجتمعات رغم التغييرات التي طرأت على بنى هذه المجتمعات، 

وي الهرمي المهيمن عليه العائلة العربية هو العائلة الكبيرة أو الممتدة  التي تمتاز بالمبنى السلط
ماسك  أفرادها يحرصون على تأنكما تمتاز المجتمعات العربية ذات الهوية الجماعية بذكوريا، 

 بثمن التنازل عن الحقوق ، حيث يلعب رأي الناس دورا رئيسيا  ولوحتىالعائلة ولجم الصراعات 
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الدويري، (  بعضاًشؤون بعضهم والتدخل في فينشغل الناس بمراقبة بعضهم بعضاًفي حياة األفراد، 
1997.(  

  
  والمسؤولية  بطابع الهويةالغربية  ذات الهوية الجماعية، تمتاز المجتعاتمقابل المجتمعاتوفي 
إحدى و، نفسية وتخضع العائلة النووية لسلطة الدولة ومؤسساتها ولذلك دالالت مجتمعية والفردية

ة في دعم الفرد من ناحية، ومن ناحية أخرى أتاح  هي تراجع دور المجتمع والعائل،هذه الدالالت
 في المجتمعات النفسي من الحرية الشخصية الفردية، على ضوء ذلك ظهر العالج اًذلك لألفراد حيز

 من أساس فكرة الفرد ورغباته وصراعاته بعد تراجع دور العائلة كمصدر للدعم، وتأكيدا الغربية
 يتعلق بدور الثقافة والمجتمع على  والشرقية فيماربيةالغعلى هذه المقارنة بين المجتمعات 

في ) Goh et al) 2007 فقد وجد  ،النفسي لطلب خدمة اإلرشاد ، أو التوجه فعليااالتجاهات
 سلبية اتجاهات أقل توجها ويحملون وتايوان الشرقية مثل الصين البلدان الطلبة في أندراستهم ب

  .رنة مع الطلبة األمريكيين مقاالنفسينحو طلب خدمة اإلرشاد 
  

 سلبية نحو العالج تجاهات ال، والرجال بشكل خاص،حمل العرب بشكل عام) 1997(يفسر دويري 
وعدم توجههم للعالج النفسي بخوفهم من الوصمة المجتمعية بدرجة أكبر من المجتمعات النفسي ،
لخوف الشديد من الوصمة المجتمعية  لطبيعة الهوية الجماعية للمجتمعات العربية مما يعزز االغربية

 عنه بدرجة أعلى اآلخرينبشكل أساسي حيث يهتم الفرد كثيرا في هذه المجتمعات لما سيقوله 
 هي فكرة مستحدثة في النفسي فكرة العالج أن، كما يذكر أيضا بالغربيةمقارنة بالمجتمعات 

 أن يقول بوكأنه، المجتمعات في هذه ةالنفسيالمجتمعات العربية لذلك هنالك غياب ملموس للخدمات 
والخوف من الوصمة لكون ذلك مؤشر ) مفهوم فردي( يشعر بالذنبالغربيةالفرد في المجتمعات 

على ضعف القدرات الفردية ومقدرته على السيطرة على مشاعره، بمقابل الفرد في المجتمعات 
 يأخذ النفسين التوجه لطلب العالج  خوف الفرد مأنالعربية والتي تمتاز مجتمعاتها بالجمعية ف

بالخجل والعار لما سيقوله منحنى الشعور بالخجل والعار وهما مفهومين جمعيين، بمعنى الشعور 
  . النفسي هو توجه لطلب العالج أن عنه األخرون

  
، حيث يمتاز العرب كما ذكر ةالنفسيللثقافة أيضا دور في طريقة تعبير األفراد عن األعراض 

 من خالل األعراض الجسدية وعادة ما تعزى ةالنفسيبتعبيرهم عن األعراض ) 1991(ي شراب
 لظواهر خارجية مثل األرواح الشريرة أو الجن أو لقلة النوم واألكل، لوجود ةالنفسياألعراض 

 للمجتمعات العربية طرقها الخاصة للتعامل مع الصراعات أنكما نجد . ر هذهشرعية لطريقة التعبي
 ب الشعبي والطب النبوي والمشعوذونمن هذه الطرق الطو تتناسب مع ثقافة المجتمع، ،ةسيالنف
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، في )2009 (لدينية، وقد وجد القريناوي وأخرون برجال الدين أو ممارسة الشعائر اواالستعانة
 ةالنفسي االساليب الشعبية في عالج الصراعات استخدام الطلبة الذكور يميلون الى أن دراستهم

  .النفسي سلبية نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتيحملون و
  
  .النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالتأثير الوصمة على   -3

، من خالل إعطاء إشارات جسدية اليونانية مصطلح الوصمة الى العصور استخدامترجع بدايات 
 صفي تلك المرحلة، كاللصوة واألخالقية المتعارف عليها االجتماعيا االعراف وألشخاص تجاوز

  )Corrigan,2004(هم يخضعون ألرواح شريرة أنّ يعتقد بكانوالمرضى العقليين الذين 
الوصمة المجتمعية ، وهي ظاهرة تنميط : أوال: نوعين الوصمة الى توتصنف االبحاث والدراسا

: الجنس، ثانياًيي وإطالق األحكام المسبقة تجاه مجموعة من الناس مثل المرضى العقليين أو مثل
الثقة بالنفس وخسارة الشعور بالكفاءة الذاتية ، وتحدث الوصمة الذاتية  فقدانالوصمة الذاتية وهي 

ه مجنون أنّ يقول عن نفسه بكانعندما يستدخل الفرد مفاهيم ومصطلحات الوصمة المجتمعية 
)Corrigan,2005; Corrigan, 2004 .(   
  
 األفراد نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهات الوصمة على عادة ما تؤثر الوصمة أو الخوف منو

الطلبة الفلسطينيين أبدوا مخاوف عالية في دراسته أن) 2009(اخرون ووجد القريناوي ، فقد النفسي 
 نحو طلب خدمة تجاهاتاالمن الوصمة أكثر من غيرهم من طالب الدول العربية عند فحص 

) 2009( فقد أكدت نتائج بحث الطيطي النفسي المرض  نحوتجاهاتاال، وفي سياق النفسياإلرشاد 
ين والمرض النفسي سلبية تجاه المرضى اتجاهات طالب العلوم الطبية في فلسطين يحملون أنب

النفسي.  
  

 للثقافة أن عربية سابقة بنفسيةفي مجمل إستعراضه لدراسات ) 1997(كما تحدث الدويري 
، حيث يخشى العرب من التوجه الى النفسيلوصمة من المرض  في تعزيز ااً بارزاًالمجتمعية دور

 ذات الهوية  المجتمعات األفراد فيأن ذلك ب خوفا من وصمهم بالجنون، مفسراًالنفسيالعالج 
  عن الحقوقولو بالتنازل يحرصون على تماسك العائلة ولجم الصراعات فيها حتى الجماعية،
 فينشغل الناس بمراقبة بعضهم بعضاً،سيا في حياة األفراد،  حيث يلعب رأي الناس دورا رئي،الفردية

  . من الوصمة خوفاًالنفسي لذلك هنالك خشية من التوجه للعالج ؛والتدخل في شؤون بعضهم
  

، فقد ساعدت النفسيهم نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتبالنسبة لفئة الرجال وتأثير الوصمة على 
 عند الذكور على فهم العالقات المتداخلة الجندريصراع الدور الدراسات واألدبيات التي تتعلق ب
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 الذكورية وذلك من خالل ربط المحاور م، ومفهوةالنفسي لطلب المساعدة تجاهاتاالبين الثقافة و
 نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاال عند الذكور ومقياس الجندريالمختلفة لمقياس صراع الدور 

ات ، فقد أظهرت الدراسالنفسيفي مقياس - " التشدد في المشاعر"بين محور   قويةً هنالك عالقةًأن
 نحو طلب خدمة تجاهاتاالفي مقياس " الوصمة" ومحور -  عند الذكورالجندريصراع الدور 

ه كلما زادت درجة التشدد في أنّ من خالل نتائج هذه الدراسات باتضح، حيث النفسياإلرشاد 
 أو من الخوف من ،يعتبروا ضعفاءفهم من الوصمة، خوفا أن زادت مخاوالمشاعر عند الذكور 

، Good & Wood (1995)  جود و وودالسيطرة على مشاعرهم كما جاء في دراسة فقدان
  Berger et al  بيرجر وأخرون، ودراسة)Lane & Adiss ) 2005الن واديسودراسة 

)2005 .(  
  
  .النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد جاهاتتاال عند الذكور على الجندرير صراع الدور  تأثي-4

 عند الرجال يتعلق بالمفاهيم الذكورية المكتسبة من خالل عملية التنشئة الجندريصراع الدور 
ة وما يترتب على ذلك من حالة صراع  و توتر، حول ما يجب االجتماعييكون عليه الدورأن  
ذكورية أساسها التنشئة  المفاهيم الإن . للرجل، كما سبق وتم ذكرهاالجتماعية الذكورية االجتماعي

، الجندريالمتشددة التي تركز على التخويف من كل ما هو مؤنث، ومن تأثيرات  صراع الدور 
ذلك قد يؤثر وثوية، نّ والسلوكيات األبالضعف، كون ذلك يرتبط تشدد في المشاعر، وعدم البوح بهاال

 ترتبط بما هو النفسي كون فكرة اإلرشاد النفسي  الرجال نحو طلب خدمة اإلرشاداتجاهاتعلى 
 & Kiresski  بالزينا وكاريسكيلسيطرة على المشاعر، فقد قام لافقدانمؤنث وبالتالي 

Blazina)2009 ( بفحص تأثيرات صراع الدورهم اتجاهاتوثة على نّ ومخاوفهم من األالجندري
 اتجاهات يؤثر على وثةنّ الخوف من األنأ ، حيث أظهرت النتائجالنفسينحو طلب خدمة اإلرشاد 

 في المشاعر في باالنفتاح وبطريقة سلبية ال سيما المخاوف التي تتعلق النفسيالرجال نحو اإلرشاد 
  .العالج

  
هم نحو اتجاهات لدى الرجال والجندري من الدراسات تشير الى التأثير القوي لصراع الدور وكثير

  ماهليك واخروندراسة. أجريت هذه الدراسات في البيئة الجامعية وقد النفسيطلب خدمة اإلرشاد 
Mahalik et al) 1998(، هايز وماهليكدراسة  Hayes & Mahalik) 2000(،الن  دراسة 

 بالزينا و  دراسة،)1989 (Glene et al  جلين وارون دراسة،)Lane & Adiss) 2005 واديس
 ،)2005 (Berger et al رجر وأخرون بي دراسة،)Blazina & Watkins) 1996 واتكينس
 & Kiresski  بالزينا وكاريسكيدراسة ،)Good & Wood) 1995  جود و ووددراسة

Blazina )2009(ماهليك واخرون، دراسة  Mahalik et al) 1998(،جلين واخرون دراسة  
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Glene et al) 1989(ستيلسون واونيل، دراسة  Stilsone & ONeil) 1991( ويش ، دراسة
  . )Wisch et al.) 1995خرون وا
  

 الجندري في تعزيز صراع الدور اً للثقافة والمجتمعات دورأننا نرى بأنّ ف،وتلخيصا لكل ما ذكر
 مركزيا في ذلك، كون هذا النمط من  دوراًة المتشددة ذكورياًاالجتماعيعند الرجال، فتلعب التنشئة 

 Lane & Adiss  الن واديسطوية، ففي دراسةالتنشئة ينتشر أكثر في المجتمعات األبوية  السل
، ولهم المختصة يخشون فكرة طلب المساعدة ا الرجال من دولة كوستاريكأن باتضح) 2005(

 منها الصالة او الحديث مع أمهاتهم، مقارنة مع الذكور في الواليات ،أساليبهم الخاصة في ذلك
قة  له عالأن ذلك بالباحثانعدة، وقد فسر  الذين يتوجهون أكثر للمختصين في طلب المساِحدةالمت

  .الجندري صراع الدور ِحدة تقلل من أن تعزز أو أنما بنمط الثقافة السائدة والتي إ
  

 عند الذكور الجندرييتضح من خالل عرض تأثيرات العوامل الديمغرافية ودرجة صراع الدور 
ذه العالقة متداخلة وهذا ما تم عرضه في  هأن، ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالوعالقتها ب

 على  او إيجاباًنتائج الدراسة من خالل االجابة على أسئلة الدراسة، فطبيعة ثقافة المجتمع تؤثر سلباً
 الجندري أيضا على درجة صراع الدور اً لها تأثيرأن، كما ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاال

 وعلى درجة تجاهاتاال للعوامل الديمغرافية التي تؤثر على  وكذلك الحال بالنسبة.عند الذكور
 نه من خالل سؤال الدراسة الرئيسي إ وهذا ما تمت االجابة علي وأخيراً.الجندريصراع الدور 

 الطلبة المبحوثين نحو طلب خدمة اتجاهات عند الرجال ستؤثر على الجندريدرجة صراع الدور 
  .النفسياإلرشاد 
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  الدراسات السابقة 7.2
  

 في النفسي خدمة اإلرشاد  طلب نحوتجاهاتاالهنالك عدد قليل من الدراسات التي تناولت موضوع 
 ،على أي دراسة تناولت هذا الموضوعلم يستطع الباحث العثور حيث  ، وفي فلسطينالعالم العربي

 المكتبات العربية  ومعظم الدراسات حول هذا الموضوع تم الحصول عليها منحسب علم الباحث،
  .الغربيةو
  

 في الدراسة وهو صراع الدور الجندي لم يستطع الباحث الحصول على أي الثانيوفي حالة المتغير 
 المتعلقة بهذا الموضوع تم الحصول عليها تدراسة في العالم العربي أو فلسطين، وجميع الدراسا

 حسب علم ، العربية من قبلنافي البلدراسته ، كون هذا الموضوع لم تتم دالغربيةمن المكتبات 
  .الباحث

 
  :الدراسات العربية 1.7.2 

  

 التي يحملها طلبة العلوم تجاهاتاالالدراسة إلى التعرف على هذه هدفت ): 2009(دراسة الطيطي 
ث مقياساً  الباحأستخدمين، وقد النفسي والمرضى النفسيالطبية في الجامعات الفلسطينية نحو المرض 

 وعالقته النفسي الطلبة تجاه المرضى والمرض اتجاهاتيهدف لقياس خصيصا لهذه الدراسة، ُصمم 
 طالبا وطالبة نسبة الذكور منهم بلغت 484ببعض المتغيرات الديمغرافية، وقد تكونت العينة من 

في جامعات  كليات العلوم الطبية ف الطلبة من مختلاختياروقد تم % 48.8 اإلناثونسبة % 51.2
ية فةالضوبطريقة العينة العشوائية البسيطة، الغرب.  

  
 اتجاهاتيوجد فروقات ذات دالالت إحصائية فيما يتعلق ب ه الأنّوقد أظهرت نتائج هذه الدراسة ب

لبة العلوم  طأن من خالل النتائج ين ومتغير الجنس، كما ظهرالنفسي ىالطلبة نحو المرض والمرض
 أكثر سلبية تجاه المرض والمرضى اتجاهاتالنجاح يحملون  القدس والطبية في كل من جامعتي

عة األمريكية في جنين، وأخير أظهرت النتائج  مقارنة مع طلبة جامعة بيت لحم والجام،ينالنفسي
  .ينالنفسيوالمرضى العقلي جاه المرض  سلبية تُاتجاهات الطلبة المبحوثين يحملون أنوبشكل عام 

  
بين صراع األدوار ودرجة التوافق  هذه الدراسة إلى إيجاد العالقة هدفت ): 2009(دراسة ناصيف 

فة في محافظات شمال ة، عند المرأة العاملة والمتزوجالنفسيية الضوقد إستخدم الباحث الغرب ،
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 باإلضافة إلى ،لهدف الدراسةخصيصاً مقياس صراع األدوار لدى المرأة العاملة والذي طور 
  :ت أهم نتائج الدراسةكان عاملة وامرأة 818وقد تكونت عينة الدراسة من ، النفسيمقياس التوافق 

 .النفسيبين صراع األدوار لدى المرأة العاملة وسوء التوافق  هنالك عالقة قوية ما 

ه كلما زاد المستوى التعليمي للزوج كلما قل صراع األدوار والتوافق أنّأظهرت النتائج  
لدى المرأة العاملةالنفسي . 

القيام بها هي المساعدة عمال المنزلية التي يقبل الزوج على  أكثر األأنا أظهرت النتائج كم 
 . األعمال المنزليةأدائها هي على عليم األطفال، وأقل االعمال التي يقبل الرجلفي تربية وت

 
إيجاد  الدراسة إلى  هذههدفت  : AL Krenawi et al )2009( دراسة القريناوي وأخرون

 ومعتقداتهم الثقافية وربطها ببعض ةالنفسي الطلبة نحو طلب المساعدة اتجاهات بين العالقة
المتغيرات الديمغرافية، كما هدفت الدراسة إلى مقارنة النتائج في كل من فلسطين والداخل 

 طالب 716 العينة على اشتملت ،مسحية مقارنة لذلك فهي دراسة ؛الفلسطيني ومصر والكويت
 من خالل طريقة اختيارهموالذين تم   من ذكوراً،%39 و ثاًإنا اوكانن العينة م% 61بكالوريوس 
 ومقياس المعتقدات المختصة ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالبق مقياس  وقد طُ،كرة الثلج

  .الثقافية على العينة المختارة
  
  :من أهم نتائج الدراسةكان و

 .إيجابيةً أكثر ةالنفسي نحو طلب المساعدة جاهاتتاالت كان  كلما ، سنة الدراسةكلما زادت 

 ، نحو طلب المساعدةإيجابية أكثر اتجاهات الداخل ابدوا و وفلسطينينالطالب الفلسطينيي  
 . زمالئهم الكويتيين والمصريينمقارنة مع

 ةالنفسي االساليب الدينية في معالجة حالة األزمة استخدام تتجه نحو اإلناثمعتقدات الطلبة   
 . بدرجة أكبر مقارنة مع الطلبة الذكور

 .اإلناث مقارنة مع إيجابية أكثر ةالنفسي الطلبة الذكور تجاه طلب المساعدة اتجاهات 

  
 الرجال الفلسطينيين اتجاهاتهدفت الدراسة إلى التعرف على  ):2005(دراسة المنسي وأخرين 

 وعالقتها ، في فلسطينة الصحية األولية في مراكز الرعاي والجنسيةاإلنجابية الصحةبرامج نحو 
لمرتبطة بها، وقد أستخدم ببعض المتغيرات الديمغرافية، وإلى الكشف عن ديناميكيات وأهم األبعاد ا

 الرجال نحو اتجاهاتيهدف للتعرف على طبيعة مم خصيصا لهذه الدراسة  مقياسا صالباحثون
 موزعين على  رجال220ً وقد بلغ عدد العينة ،اإلنجابية الصحةالمشاركة في برامج التثقيف في 

  :، وفيما يلي أهم النتائجالضفةمحافظات 
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 . وتنظيم األسرةاإلنجابية الصحةشاركت في نقاشات حول  % 37نسبة قليلة من الرجال   

 . العمل بشكل يومي ال سيما بعد العودة منمن الرجال يشاهدون التلفزيون% 90 

 معظم الرجال يرغبون أنشارك في الماضي، أظهرت النتائج ي معظمهم لم أنبالرغم من  
 . والجنسيةاإلنجابية الصحةهم والتعرف أكثر على برامج اتجاهاتفي تغيير 

 أن لمنزلهم على االجتماعيمعظم الرجال يفضلون زيارة الطبيب أو الممرضة أو المرشد  
 .يذهبوا إلى العيادة ليطلبوا المساعدة

  في كل ما، السيطرة في األسرةأنهم مقتنعين بأنّمبحوثين أفادوا بمن الرجال ال% 41 
 السيطرة أنمن الرجال ب% 58.2 تكون بيد الرجل، فيما عبر أن الحياة يجب جوانبيخص 
 . تكون للمرأة والرجل على حد سواءأنيجب 

  
من طلبة  عينة اتجاهاتى قياس الدراسة إلهذه هدفت  :AL Darmaki) 2003 (دراسة الدرماكي

 وعالقتها بالثقة بالنفس ودرجة ةالنفسي نحو طلب المساعدة البكالوريوس في جامعة اإلمارات
 ومقياس الثقة بالنفس ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالمن خالل تطبيق مقاييس و ،االكتئاب

% 78 ، لجنسين من ااً طالب350 وقد اختير ، والذي يستخدم في علم األوبئةاالكتئابومقياس درجة 
  :ت أهم نتائج الدراسة كالتاليكان و العلمية واألدبية، ومن مختلف الكليات،اًذكور% 22و  اًثإنا
  

لتحصيل بما يتعلق باف هنالك فروقات ذات داللة إحصائية أنأظهرت نتائج الدراسة  
لى  المعدل أعكان، فكلما ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاال والتخصص واألكاديمي، 

 يتعلق بالتخصص، فقد أظهرت النتائج الشيء نفسه فيما. إيجابية الطلبة أكثر اتجاهاتت كان
 مقارنة بطلبة التخصصات إيجابية أكثر اتجاهاتملون ح طالب التخصصات األدبية يأنب

  .العلمية
 تتجاهااال ترفع من درجة االكتئاب درجة فاضانخو الثقة العالية بالنفس أنأظهرت النتائج  

 .ةالنفسي نحو طلب المساعدة يجابيةاإل

  
 طلبة جامعة اليرموك األردنية اتجاهاتهدفت هذه الدراسة إلى مقارنة ): 1994(دراسة الصمادي 

 والمعدل التراكمي ومعدل انةوالدي على ضوء متغيرات الجنس والتخصص النفسينحو اإلرشاد 
 بطريقة العينة  طالٍب، ذكوراً وإناثاً،706 اختير وقد خل العائلة الشهري ومنطقة السكن، د

ت كان في هذه الدراسة، وةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالالعشوائية ، وأستخدم الباحث مقياس 
  :أهم نتائج الدراسة كالتالي
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 السكن والجنس كانعزى لم تُأن يمكن ، ذات داللة إحصائيةاً هنالك فروقأنأظهرت النتائج  
 الطلبة أن فقد أظهرت النتائج ،النفسي الطلبة نحو خدمة اإلرشاد تجاهاتا على وتأثيرهما

 كان مقارنة مع س،تجاهاتاال المدن والقرى حققوا معدالت أعلى على مقياس كانس
 نتائج أعلى على مقياس ثنااإل حققت  نفسه،السياق، وفي  في األردنةالمخيمات الفلسطيني

 . مقارنة مع الطلبة الذكورتجاهاتاال

ة والمعدل التراكمي أنّلم تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بمتغيرات الدي 
 الطلبة نحو خدمة اتجاهات من حيث تأثيرها على ،ومعدل الطالب التراكمي ومستوى الدخل

  .النفسياإلرشاد 
  

  :الدراسات األجنبية 2.7.2

  
الدراسة الى إيجاد هذه هدفت  : Kierski & Blazina)2009(  كايرسكي و بالزينادراسة

خوف الرجال من "  أو ظاهرة ةالنفسي عند الذكور والحالة الجندريبين صراع الدور  العالقة 
 ،68 الى 25بين  تتراوح أعمارهم  رجال31ًفقد تكونت العينة من و .Fear of Feminine "وثةنّاأل

لدراسة تم تطبيق مقياس صراع الدور سنة تطوعوا لهدف هذه الدراسة، في المرحلة األولى من ا
 من العينة  رجال12ًة وبطريقة عشوائية تم إختيار الثانيفي المرحلة والجندي على كل العينة، 

 حول ، معهمSemi-Structured Interviewالكبرى وتم عمل مقابالت فردية شبه منظمة 
  : ت أهم النتائجآانووثة نّمفهومهم لظاهرة الخوف من األ

  
  الوثةنّ لديهم مخاوف من األ في المقابالت، الرجال المفحوصينم معظأنلنتائج أظهرت ا 

 . عندهمالجندريدرجات صراع الدور لها بعالقة 
 

وثة من خالل وسائل نّ الرجال يعبرون عن مخاوفهم من األأن الدراسة  نتائج أظهرت 
الذي يتسم ري و الذكواالجتماعي تهدف الى المحافظة على دورهم ، الشعوريةدفاعية

 Devaluationأهم هذه الدفاعيات التقليل من اهمية المشاعر وبالسيطرة العاطفية، 
 .Denial اكارهأنّو

 
 الرجال نحو اإلرشاد اتجاهاتوثة يؤثر على نّ الخوف من األأنأظهرت نتائج المقابالت  

صر الخوف من حد عنا المشاعر الذي هو أ فياالنفتاح من  خوفاً  وبطريقة سلبية،النفسي
 . في المقابالتوثة التي عبر عنها المفحوصوننّاأل
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 نظرية الدراسة الى فحص مدى قدرةهذه هدفت  :  Smith et al)2008(  سميث وأخروندراسة
 الرجال نحو طلب اتجاهاتر ي تفسفي Theory of Planned Behavior السلوك المخطط

 من طالب درجة البكالوريوس في جامعة الب ذكور ط307فقد تكونت العينة من  ،ةالنفسيالمساعدة 
 استخدم، وقد 26 الى 19بين األمريكية ، حيث توزعت أعمارهم  ِحدةكونتيكات في الواليات المت

 نحو طلب تجاهاتاالمقياس  وMale role norms من مقياس قيم األدوار الذكورية الباحثون كالً
  :ت أهم النتائجكان، وةالنفسي طلب المساعدة  وأخيرا مقياس النوايا نحوةالنفسيالمساعدة 

  
بين قيم األدوار الذكورية ونوايا الطلبة الذكور نحو   ما مباشرةًلم تظهر نتائج الدراسة عالقةً 

 .ةالنفسيطلب المساعدة 

دراك الرجال ألدوارهم  طبيعة إبين  ماالك عالقة متوازية هنأنأظهرت نتائج الدراسة  
 وبالمحصلة النهائية نواياهم نحو ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاال الذكورية و وقيمهم

 .ةالنفسيطلب المساعدة 

 تعطي مؤشرا إذا ما وحدها ال ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهات الدراسة أن االبينت هذه 
 كسلوك، بينما تستطيع نظرية السلوك ةالنفسي سيتوجهون لطلب المساعدة  الطلبة فعالًكان
 .النفسي تفسر أو تتنبأ بالسلوك الفعلي وهو الذهاب الى اإلرشاد أنخطط الم

  
 اتجاهاتبين الدراسة إلى إيجاد العالقة هذه هدفت  :Goh et al )2007 (غو وآخرين  دراسة
 وبعض ،النفسي د والمعرفة السابقة عن طبيعة اإلرشاةالنفسيجاه طلب المساعدة  تُنالصينييالطلبة 

  ومدارس من جامعاٍت وطالبةًاً طالب1453مغرافية، وقد تكونت عينة الدراسة من العوامل الدي
 نحو طلب تجاهاتاالوكليات مختلفة في العاصمة الصينية بكين، وقد إستخدم الباحث مقياس 

  :ت أهم النتائجكان فقط، وةالنفسيالمساعدة 
 مقارنة مع النفسيإلرشاد  تجاه طلب خدمة اإيجابيةت أكثر كان المبحوثات اإلناث اتجاهات 

 .الطلبة الذكور

 .إيجابية تجاهات مؤشرا إيجابيا الكان مستوى الدراسة والسنة  

 ، أكثرإيجابيةت كان النفسي الطلبة الذين عندهم معرفة سابقة حول طبيعة اإلرشاد اتجاهات 
 لنفسيايعرفون الكثير عن علم النفس بشكل عام واإلرشاد  مقارنة مع الطلبة الذين ال

 .بشكل خاص

 بين دخل األسرة ومستوى تعليم األهل دراسة عالقة ذات داللة إحصائيةلم تظهر نتائج ال 
 .النفسي الطلبة تجاه اإلرشاد اتجاهاتو
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 الطلبة اتجاهات السكن والتخصص وكانبين م ما ملموسةلم تظهر نتائج الدراسة عالقة  
 .النفسي دنحو خدمة اإلرشا

  
الدراسة إلى إيجاد تأثير كل من هذه هدفت : Berger et al )2005( ن بيرجر وآخريدراسة

ومتغير  Alexithymia وقيم األدوار الذكورية والتصلب في المشاعر ،الجندريصراع الدور 
 في والية فلوريدا في النفسي الرجال نحو طلب خدمة اإلرشاد اتجاهات، على العمر والتخصص

 إلى 18بين  تتراوح أعمارهم  رجال155ًقد تكونت عينة الدراسة من  األمريكية، وِحدةالواليات المت
 من مقياس صراع الدور  كالً الباحثوناستخدم بطريقة عشوائية، وقد اختيارهم وقد تم ، سنة88ً

ومقياس قيم األدوار الذكورية و مقياس التصلب في المشاعر باإلضافة إلى مقياس الجندري 
  :ت أهم النتائجكان، والنفسيشاد  نحو طلب خدمة اإلرتجاهاتاال

  
بين قيم األدوار الذكورية هنالك عالقة ذات داللة إحصائية  أنأظهرت نتائج الدراسة  
بين صراع ائية  فيما لم تظهر عالقة ذات داللة إحص.ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالو

أحد أبعاد مقياس "  الرجالإظهار المشاعر بين " عد  بإستثناء بتجاهاتاال والجندريالدور 
 .صراع الدور

 نحو هماتجاهاتبين المشاعر عند الرجال المبحوثين وبين التصلب في  لم تظهر النتائج عالقة ما 
 .ةالنفسيطلب المساعدة 

 نحو طلب المساعدة يجابية اإلتجاهاتاالبين التقدم في العمر و إيجابيةأظهرت النتائج عالقة  
تجاه طلب المساعدة تجاهاتااللعمر أصبحت  فكلما زاد ا؛ةالنفسي ية أكثر ةالنفسيكما إيجاب ،

 . أيضا تخف حدته كلما تقدم الرجل في العمرالجندري صراع الدور أنأظهرت النتائج ب
 

 صراع كانهذه الدراسة إلى فحص ما إذا ت هدف :Lane & Addis )2005(  الن وأديسدراسة
 - احد في هذه الدراسةالتي لم تحدد في نمط و- م للمساعدة  عند الرجال وطلبهالجندريالدور 

عينة من الطلبة الجامعيين في كل من الواليات باختيار انالباحث على الثقافة، حيث قام ستختلف بناء 
  طالباً من45 و،ِحدة المتتمنهم في الوالياطالباً  60، طالب 105 وكوستاريكا والتي بلغت ِحدةالمت

  من مقياس كالًالباحثان استخدموقد ، 25 إلى 17 بين المنتقاةت أعمار العينة كوستاريكا، وتراوح
  من قبل الباحثينمموالذي صعند الرجال، ماط طلب المساعدة أنّمقياس و ،الجندريصراع الدور 

  :ت أهم النتائجكانالدراسة، وهذه لغرض 
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 الطلبة من دولة أنلت النتائج  طلب المساعدة، فقد د الثقافة تؤثر على نمطأنأظهرت النتائج  
إلى أصدقائهم أو أمهاتهم  لطلب المساعدة والمشورة في مشاكلهم  يختارون اللجوء يكاتاركوس

 مختصين لمساعدتهم الطلبة األمريكيين يفضلون التوجه الى أنالخاصة، فيما أظهرت النتائج ب
 .في حل مشاكلهم

 الجندريشاعر في صراع الدور فتاح في المنّ عامل الخوف من األأناتضح من خالل النتائج  
 . الجنسيتين نحو طلب المساعدة بشكل عام الطلبة من كلتااتجاهات على له

  
ثار كل من الدور هذه الدراسة إلى إيجاد اهدفت  :  Ang et al)2004(  أنغ وآخريندراسة

بة في إحدى الجامعات في  الطلاتجاهات والتغيرات الديمغرافية على االجتماعيالجنسي ودور النوع 
 163، وقد تكونت العينة من ةالنفسي نحو طلب المساعدة ذكر اسمها في الدراسة، التي لم يُِسنغافورة

 من مقياس السمات الجنسية  سنة، وأستخدم الباحثون كال25ً بمتوسط أعمار بلغ  وطالبةًاًطالب
والذي يحتوي أيضا على ) لب وطالبةثوية والذكورية عند كل طانّالسمات الجنسية األ(المشتركة 

   .ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالمقياس ، واالجتماعي متعلق بالنوع جانب
  

 نحو طلب يجابية اإلتجاهاتاال الجنس و ذات داللة إحصائية بينقةًك عال هناأنوأظهرت النتائج 
  .قارنة مع الرجال مإيجابية أكثر اتجاهات حيث أظهرت النساء ؛ةالنفسيالمساعدة 

  
بين الطلبة  ،  عالقة ذات داللة إحصائيةبوجودية فقد أظهرت النتائج وفيما يتعلق بالصفات الجنس

 حيث ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالثوية في شخصيتهم ونّالذين تغلب عليهم الصفات األ
ع الطلبة الذين تغلب عليهم  هؤالء الطلبة أكثر سلبية تجاه طلب المساعدة مقارنة ماتجاهاتت كان

  .الصفات الجنسية الذكورية في شخصيتهم
  

بين الصفات االكثر ذكورية  عالقة ذات داللة إحصائية عدم وجودسة وأخيرا أظهرت نتائج الدرا
 الدور الجنسي أو دور أنكما لم تظهر النتائج .ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاال و،عند الطلبة

  .ةالنفسي الطلبة نحو طلب المساعدة اتجاهات له تأثير على االجتماعيالنوع 
  

بين  فت الدراسة إلى إيجاد العالقات هد: Blazina & Marks )2001(  بالزينا وماركسدراسة
، وهي اإلرشاد الفردي ةالنفسيواع من المساعدة أنّ نحو ثالثة تجاهاتاال  والجندريصراع الدور 

 الى ذلك تم مجموعة توعوية للرجال، باإلضافةوية للرجال، مجموعة إرشادومع مرشد ذكر، 
 من الناحية ةالنفسي من المساعدة  االنواع الثالثةجاه ردة فعل المبحوثين تُفحص العالقة بين
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 تتراوح أعمارهم ا طالبا جامعيا ذكر128تكونت العينة من  وإدراكهم لعالقات القوى، و،فيةالعاط
 الجندري من مقياس صراع الدور  في هذه الدراسة كالًأن الباحث سنة، وقد طبق49 إلى 18بين 

 ومقياس معيار عالقات القوى في العالقات النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالومقياس 
يةلمشاعر اإلة ومقياس ااالجتماعية ويجابنشراٍت ثالثت األداة األخيرة عبارة عنكان، والسلبي  

  .اد المذكرة أعالهواع اإلرشأنّتتحدث عن 
  

هم مشاركين في أنّ يتخيلوا بأنحوثين قراءة النشرات اإلرشادية وطلب من المبفي المرحلة األولىُ 
  :يلي واع الثالثة من اإلرشاد، ومن ثم طلب منهم تعبئة المقاييس المتبقية وقد أظهرت النتائج مانّاأل
  

جاه  تُالسلبية الطلبة اتجاهات ويالجندربين صراع الدور  هناك عالقة ذات داللة إحصائية 
 .واع من اإلرشاد المقترحةأنّالثالثة 

بين إدراكات أو تخيالت المبحوثين لعالقات القوة تجاه   هنالك عالقة ماأنأظهرت النتائج  
 .النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد السلبية تجاهاتاالالمرشد أو ميسر المجموعة الذكر، و

 مجموعة ون سلبية في حالة إختار المبحوثونة الفعل العاطفية ستك ردأنأظهرت النتائج ب 
 .اإلرشاد الخاصة بالذكور

 الجندريبين صراع الدور  هناك عالقة ذات داللة إحصائية أن من خالل النتائج إتضح 
 الجندري فكلما زادت درجة صراع الدور النفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالبين و

 .النفسي سلبا نحو طلب خدمة اإلرشاد هماتجاهاتكلما تأثرت عند المبحوثين 

  
دفت الدراسة الى إيجاد ه:  Mahalik & Cournoyer)2000(ماهاليك و كورنوير دراسة 
 تكونت العينة ، حيثالجندري المختلفة عند المبحوثين وصراع الدور االكتئاببين درجات  العالقة 

 بطريقة عشوائية في المرحلة اختيارهم تم ،ِحدةاليات المت طالبا جامعيا في الو187األصلية من 
؛  من العينة األصلية بطريقة قصدية غير عشوائية رجال57ً اختيارة تم الثانياألولى، وفي المرحلة 

 على العينة األصلية في لالكتئاب مقياس بك الباحثان عندهم، حيث طبق االكتئابعلى درجة بناء 
 درجة  كانت رجال27ً عالية و اكتئابهمت درجة كان  رجال27ً اختيار تم المرحلة األولى وبعد ذلك

بين   من أجل إيجاد العالقةالجندري مقياس صراع الدور استخدام منخفضة، وبعد ذلك تم اكتئابهم
ت أهم كان، والجندري عند المجموعتين واألبعاد المختلفة لمقياس صراع الدور االكتئابمستوى 
  :النتائج
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بين بعد النجاح   هناك عالقةأن إجابات المجموعتين النتائج ومن خالل مقارنةأظهرت  
ت درجة الصراع كان، حيث االكتئابوالمنافسة والسيطرة في مقياس صراع الدور ودرجة 

 . عندهماالكتئاب درجة ارتفعتأعلى بكثير عند الرجال الذين 

يتعلق بأبعاد صراع الدور ت العالقات ذات داللة إحصائية فيما كان االتجاهفي نفس  
والخوف من ، في المشاعراالنفتاح وعدم ،التشدد في المشاعر:  المتبقية وهيالجندري 
بين العمل والعالقات األسرية ، حيث كلما  والصراع ، في المشاعر بين الرجالاالنفتاح

 . والعكس صحيح الصراعات في األبعاد المذكورةِحدة  كلما زادتاالكتئابزادت درجة 

  
 الدراسة الى إيجاد العالقة ماهذه هدفت : Hayes & Mahalik )2000( ماهليك وهايزدراسة 

 عينة من اختيار، حيث تم ةالنفسي االضطرابات أعراض ارشانت ودرجة الجندريبين صراع الدور 
  كالًناالباحث استخدم في مراكز عالجية، وقد هم منتفعونو، ِحدة في الواليات المت جامعياً طالبا99ً

وفيما  BSI المختصرة ةالنفسي باإلضافة إلى مقياس األعراض الجندريمن مقياس صراع الدور 
  :يلي أهم نتائج الدراسة

  
من  ةالنفسي وبعض األعراض الجندريبين صراع الدور  هنالك عالقة ذات داللة إحصائية 

 وصعوبات ،كار مثل السيطرة على االف وبعض أعراض الوسواس القهريالعدوانية أهمها
 .االجتماعيفي التواصل 

 عند المبحوثين الجندريبين صراع الدور تائج دالالت ذات عالقة إحصائية لم تظهر الن 
 . واألعراض النفسجسديةاالكتئاببين أعراض و

  
بين  الدراسة الى إيجاد العالقة  هذههدفت: Mahalik et al )1998(  ماهاليك وآخريندراسة

  جامعياً طالبا115ً الدفاعية، حيث تكونت عينة البحث من اآلليات واستخدام يالجندرصراع الدور 
 ومقياس الجندري كل من مقياس صراع الدور معات األمريكية، وقد طبق الباحثونفي إحدى الجا

  :ت أهم النتائجكان وقد ة على العينة المبحوثةالنفسي الدفاع آليات
  

 استخدام ودرجة الجندريدرجة صراع الدور بين   عالقة ذات داللة إحصائية وجدت 
 استخدام كلما زاد الجندريه كلما زادت درجة صراع الدور أنّ أي ؛ الدفاعيةةالنفسياآلليات 
 . عند الطلبة المبحوثينةالنفسي الدفاعية اآلليات

  مثل اإلرتداد نحوالجندري لها عالقة بصراع الدور  غير الناضجةةالنفسي الدفاعيات بعض 
 .Projection واإلسقاط Turning against selfالذات 
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 كلما زاد الجندريكلما زادت درجة بعد المنافسة والسيطرة والقوة في صراع الدور  
منطقة او تبرير  استخدامرجية كاإلسقاط واإلكثار من  الخاةالنفسي الدفاعيات استخدام

 .Intellectualization المشاعر بطريقة عقلية 

  
الدراسة الى إيجاد هذه هدفت : Blazina & Watkins )1996( الزينا و واتكينس بدراسة

 وتعاطي الكحول ،ةالنفسي الصحة وتأثيره على ، عند الرجالالجندريبين صراع األدوار  العالقة ما
 في اً جامعياً طالب148، فقد تكونت العينة من النفسيهم نحو اإلرشاد اتجاهات وبين ،والمخدرات

 العينة بالطريقة العشوائية، وقد اختيار وتم ، سنة19 متوسط أعمارهم يكية،  الجامعات األمرإحدى
 ، ومقياس درجة القلق،الجندري من مقياس صراع الدور  خمسة مقاييس، شملت كالًالباحثانطبق 

 ، النفسي نحو اإلرشاد تجاهاتاالمقياس  و،  ومقياس درجة الغضب،لالكتئابومقياس بيك 
  : يلي افة إلى أسئلة حول كمية الكحول التي يتعاطاها الطالب أسبوعيا، وقد أظهرت النتائج ماباإلض

  
بين صراع الدور   هناك عالقة ذات داللة إحصائيةأنأظهرت نتائج الدراسة بشكل عام،  

تجاهاتااليرا  كميات من الكحول وأخواستهالك والغضب والقلق االكتئاب ودرجة الجندري 
 عند الطلبة كلما زاد الجندري صراع الدور ِحدة، بحيث كلما زادت النفسيد نحو اإلرشا

 .ةالنفسيهم سلبية نحو طلب المساعدة اتجاهاتت كاناستهالكهم للكحول والمخدرات وكلما 
 

بين بعد أو عامل السيطرة داللة إحصائية ك عالقة ذات  هناأنأظهرت نتائج الدراسة  
 التعبير عن الغضب بين إرتفاع درجة والجندريصراع الدور والمنافسة والقوة في مقياس 

 التعبير عن مشاعر الغضب بالنسبة للرجال أن ذلك بانالباحثفسر  حيث عند المبحوثين؛
 والتي تعبر عن سيطرته على  المسموح بها،يعتبر إحدى ردات الفعل الطبيعية" التقليديين"

 .مشاعره وشعوره بالقوة

  
 ة القو،بين كل من بعد النجاح ذات داللة إحصائيةك عالقة هنا أنأظهرت الدراسة  

بين معظم و ، الجندري في المشاعر في مقياس صراع الدور تاحنفاال  وبعد عدم ،والمنافسة
 .ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاالأبعاد مقياس 

  
بين صراع قة العال الدراسة إلى إيجاد  هذههدفت: Good & Wood )1995(  غود و ووددراسة
، ةالنفسيهم نحو طلب المساعدة اتجاهات عندهم، واالكتئاب عند الطلبة الذكور ودرجة الجندريالدور 

 سنة 19 األمريكية، متوسط أعمارهم  طالبا ذكرا في جامعة ميدويسترن397 فقد تكونت العينة من
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 و الجندريس صراع الدور  من مقيا كالًاستخدم الباحثانوقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد 
 نحو طلب خدمة االتجاهات المستخدم في علم األوبئة باإلضافة إلى مقياس االكتئابمقياس درجة 

  : ت أهم النتائجكان، والنفسياإلرشاد 
 . وظهور مؤشرات لالكتئابالجندريبين صراع الدور  هناك عالقة   أنأظهرت 

 الجندري بين درجة صراع الدور ة إحصائية هناك عالقة ذات داللأنالنتائج وقد أظهرت  
تجاهاتاال في المشاعر والمنافسة والنجاح،  واالنفتاحعدي عدم عند الطلبة، ال سيما ب 

  .النفسي د نحو خدمة اإلرشاالسلبية
  

 في االنفتاحعدم "  في درجة بعد انخفاضه عندما يكون أنّتائج أظهرت النباإلضافة الى ذلك 
 وارتفاع، الجندريفي مقياس صراع الدور " المنافسة والنجاح"  في درجة بعد وارتفاع" المشاعر

 عامل التشدد في أن ، حيث إتضح بإيجابية أكثر تجاهاتاال ستكون االكتئابدرجة مؤشرات 
 ، االكتئابي له عالقة ذات دالالت إحصائية بإرتفاع درجة رالمشاعر في مقياس صراع الدور الجند

  .ةالنفسي الطلبة نحو طلب المساعدة اتجاهات على ه يؤثر سلباًأنّباإلضافة الى 
  

بين   الدراسة إلى إيجاد العالقة هذه  هدفت:   Wisch et al)1995( خرونآويش و دراسة
 على ضوء مشاهدة المبحوثين النفسي نحو خدمة اإلرشاد تجاهاتاال و ،الجندريصراع الدور 

 21بين  بمعدل عمر يتراوح  رجال164ًفقد تكونت العينة من لفلمين حول أساليب عالجية مختلفة، 
 عشوائيا من جامعة ميدويستيرن وجامعة نورث إيستيرن في العينة اختيار سنة، حيث تم 67إلى 

وفيما يلي مراحل وإجراءات الدراسة والمقاييس التي تم تطبيقها على   األمريكية،ِحدةالواليات المت
  :العينة

 تعبئة مقياس صراع الدور اختيارهاتم الطلب من العينة التي تم في المرحلة األولى  
الجندري. 

ة تم الشرح للرجال بطريقة مختصرة عن فلسفة العالج الذي يعتمد على الثانيفي المرحلة  
 .المشاعر والعالج الذي يعتمد على األفكار واإلدراكات

بين معالج  ملية العالجية ما دقائق وفيه تمثيل للعذلك تم عرض فلمين مدة كل فلم عشربعد  
ذكر ومنتفع ذكر أيضا ، في الفلم األول المشكلة التي تم عرضها من قبل المنتفع هي نفس 

 هو أسلوب المعالج ففي الفلم األول تم اختلف، الذي الثانيالمشكلة التي تم عرضها في الفلم 
 أساليب عالجية اعتماد  تمالثانيتمثيل أساليب عالجية تعتمد على المشاعر بينما في الفلم 

 .معرفية من قبل المعالج
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 صمم خصيصا لهذه الدراسة وهدفه اً تعبئ مقياسأنبعد مشاهدة الفلمين تم الطلب من العينة  
 .العقليةقياس تقييم المبحوثين لفحوى األفالم من الناحية العاطفية و

 نحو طلب خدمة جاهاتتاالأخيرا وبعد مشاهدة األفالم تم الطلب من الرجال تعبئة مقياس  
 .النفسياإلرشاد 

  
 الرجال نحو اتجاهات والجندريبين صراع الدور   هنالك عالقةتكانه أنّوقد أظهرت النتائج 

، كما  سلبا الرجالاتجاهات ، كلما تأثرتالجندري فكلما زادت درجة صراع الدور ،النفسياإلرشاد 
 الفلم وشاهدوا، الجندريدهم درجة صراع الدور  عن الرجال الذين ترتفعأن الدراسة أظهرت نتائج

 سلبية أكثر مقارنة مع الرجال الذين اتجاهاتالعالجي الذي يركز على المشاعر عبروا عن 
  . عندهمالجندري درجة صراع الدور انخفضت

  
 وفضلوا الفلم الجندري عندهم درجة صراع الدور ارتفعت الرجال الذين أنوكما أظهرت النتائج 

  .النفسي نحو اإلرشاد إيجابية اتجاهات على األسلوب العالجي المعرفي، يحملون احتوى الذي
  

بين   هذه الدراسة إلى إيجاد العالقة هدفت: Stillson et al )1991(  ستيلسون وآخروندراسة
المبحوثين، بين صراع الدور لدى  والبطالة، و والعمر وطبيعة العمل والعرقياالجتماعيالمستوى 

في مدينة في الساحل   سنة39 إلى 22بين  تتراوح أعمارهم  رجال134ً العينة على اشتملتفقد 
 في هذه ان وقد حرص الباحث العينة بالطريقة القصدية،اختيرت، وقد ِحدةالشرقي من الواليات المت

 الباحثين استخدموقد   وأعمار مختلفة،اجتماعية تشمل العينة عرقيات ومستويات أنالدراسة على 
 باإلضافة الى مجموعة من ،ماط الشخصيةنّ ومقياس األالجندري من مقياس صراع الدور كالً

  . األسئلة تتعلق بالمعلومات الديمغرافية 
 

 يتأثر بشكل مباشر بمستوى الدخل والعرقية، الجندري صراع الدور أنوقد أظهرت نتائج الدراسة 
الدراسة ب  الرجال السود المشمولينأن، وكما اًستوى الدخل منخفض مكانفدرجة الصراع تزداد كلما 

 أن مقارنة مع العرقيات األخرى، كما أظهرت النتائج ب، إلى درجة أعلى من صراع الدوراأشارو
  .الجندري ذات طابع جسدي تزداد عندهم درجة صراع الدور الرجال الذين يعملون أعماالً

  
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد تأثير كل من صراع : Glenn et al )1989(  جلين وأخريندراسة
 الطلبة الذكور تجاه طلب المساعدة بشكل عام ومن ثم اتجاهات والقيم الذكورية على الجندريالدور 

جامعي في ث تكونت عينة الدراسة من أربع مئة طالٍب وطالب ، حيالنفسي دطلب خدمة اإلرشا
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 العينة من خالل أسلوب اختيار وقد تم ،  لم يذكر اسمها الباحثون التيإحدى الجامعات األمريكية
 ومقياس ،الجندري من مقياس صراع الدور العينة العشوائية الطبقية، وقد طبق الباحثون كالً

 اتجاهات وأخيرا مقياس ،ةالنفسي نحو طلب المساعدة تجاهاتاال ومقياس ، نحو الرجالتجاهاتاال
  :كياتها، وفيما يلي أهم استنتاجات الدراسة طلب المساعدة وسلونوعية

  
بين القيم الذكورية التقليدية عالقة سلبية ذات داللة إحصائية ك  هناأنأظهرت الدراسة  

 .النفسي الطلبة تجاه طلب خدمة اإلرشاد اتجاهاتالمحافظة و

ة  الطلبة تجاه طلب المساعداتجاهات والجندريبين صراع الدور   عالقةأظهرت النتائج 
حيث أظهرت النتائج ةالنفسي ، في مقياس صراع الدور " في المشاعراالنفتاحعدم " بعد أن 

الطلبة نحو طلب المساعدة اتجاهات له أكثر تأثير على الجندري ةالنفسي. 

  
  : تعليق على الدراسات السابقة 3.7.2

  
 درجة األولى علىركزت باللتي اسات السابقة العربية واألجنبية وامن خالل استعراض الدر

  وعالقتها بالمتغيرات الديمغرافية والثقافيةالنفسي نحو طلب خدمة اإلرشاد تجاهاتاالموضوع 
  :يلي  مااتضح عند الرجال الجندريوعالقتها بصراع الدور 

  
 نحو طلب خدمة تجاهاتاالللثقافة والعادات والعوامل الديمغرافية دور مهم في التأثير على  •

 دراسة الصمادي ،)2009( دراسة القريناوي وأخرون ، كما جاء فيالنفسياإلرشاد 
 ،)Ang et al, 2004 (وآخرينغ أنّ دراسة ،)2005 (وآخرين، دراسة المنسي )1993(

  ) Goh et al.2007 (وآخريندراسة غو 
  

 سبيرمان معامل اإلرتباطات اإلحصائيةإختبار إستخدمت معظم الدراسات السابقة  •
Spermanالقة بين متغير االتجاهات نحو طلب خدمة االرشاد النفسي ومتغير  ع إليجاد ال

 . الباحثصراع الدور الجندري وابعادهما المختلفة وهو نفس المنهج الذي إستخدمه

  
هم نحو اتجاهات عند الرجال على الجندريمعظم الدراسات التي تناولت تأثير صراع الدور  •

 من الناحية النظرية، كما تحدثت بعة لصراع الدوراالبعاد االر، تحدثت عن النفسياإلرشاد 
ه في األساس مستمد من الحالة أنّ عند الرجال والجندرينظريا عن مفهوم صراع الدور 

دراسة ، كما هو الحال فيوثةنّ التي تسمى الخوف من األةالنفسي Mahalik et al)1998 (
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 دراسة و) 2005 (Lane & Adissدراسة و )Hayes & Mahalik)  2000 ةدراسو

Good et al.)1989( دراسة ،Blazina & Watkins)1996( دراسة وBerger et 

al)2005( دراسة وGood & Wood) 1995 (دراسة وKierski & Blazina 
)2009(.  

  
 باإلضافة الى تجاهاتاال وتأثيره على الجندري الدراسات ربطت صراع الدور بعض •

دراسة و )Mahalik et al )1998دراسة اء في  كما ج مختلفةنفسيةمتغيرات وأعراض 
Hayes & Mahalik) 2000( دراسة وLane & Adiss) 2005( راسة  دو Good et 

al)1989( دراسة وBlazina & Watkins)1996( دراسة وBerger et al)2005( 
 ). Good & Wood) 1995دراسة و

 نحو خدمة جاهاتتاالبعض الدراسات حاولت التعرف على تأثير صراع الدور على  •
، كما هو تجاهاتاالليه قبل تعبئة استمارة واع االرشاد وتعريفهم عأنّ وتحديد النفسياالرشاد 
  ).2001( Blazina & Marksدراسة و )Wisch et al.)1995 دراسة  الحال في

يتناسب مع   وهذا أيضا ما من البيئة الجامعيةاختيارهمة تم  عينات الدراسات السابقمعظم •
 . الباحثاختارهاة التي العين

  
 تجاهاتاالتدرس العالقة ما بين   يجد الباحث أي دراسة عربية الدراسة الحالية لم انلعنوبالنسبة 

حيث ان الدراسات العربية  ، لدى الرجالالجندري وصراع الدور النفسينحو طلب خدمة اإلرشاد 
ة االرشاد النفسي من خالل ربطها التي تم عرضها سابقاً تناولت موضوع االتجاهات نحو طلب خدم

  .بالمتغيرات الديمغرافية وعند الجنسين
  

الحظ الباحث ان معظم الدراسات التي تحدثت عن االتجاهات نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي وقد 
وعالقته بصراع الدور الجندري لدى الرجال والتي تم الوصول اليها وعرضها في هذا البحث، هي 

الساس، حيث يمكن تفسير ذلك بأن دراسة صراع الدور الجندري لدى الرجال أدبيات غربية في ا
ة النشأة نسبياً ولم تتجاوز بشكل خاص والدراسات النفسية المختصة بالرجال بشكل عام، تعد حديث

الغربي الذي ركز  وهي منبثقة عن علم النفس االجتماعي )O’Neil, 2008 ( حقبة الثمانيناتمنتصف
الحظ الباحث من خالل استعراض ، كما  الرجل االبيض في الواليات المتحدةعلى دراسة ثقافة
بأن العالقة ما بين صراع الدور الجندري لدى الرجال وتأثيرها على اتجاهاتهم الدراسات السابقة 

نحو طلب خدمة االرشاد النفسي تتأثر بمجموعة من العوامل مثل العمر والطبقة االجتماعية والسنة 
لثقافة الذكورية السائدة، والمهم ذكره هنا أيضاً ان الدراسات التي تناولت العالقة بين الدراسية وا
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متغيري صراع الدور الجندري واالتجاهات نحو طلب المساعدة النفسية أظهرت دائماً  بأن هنالك 
د مة االرشاعالقة مباشرة مابين الدرجة المرتفعة من صراع الدور واالتجاهات السلبية نحو طلب خد

  .عند الطلبة المبحوثين وهذا ما تم فحصه في الدراسة الحالية
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
    

  مقدمة 
  

مع الدراسة، وطريقة إعداد أدوات الدراسة واإلجراءات المستخدمة سيناول هذا الفصل منهج مجت
  .لتناسب األداة عينة الدراسة، ووصف الطرق اإلحصائية التي أستخدمت في تحليل نتائج الدراسة

  
   منهجية الدراسة1.3

  
اهرة  الباحث في دراسته الحالية على المنهج الوصفي اإلرتباطي والذي يستند الى وصف الظاعتمد
 الحالية، حيث يعتمد هذا ن ثم تحليلها وقد تم اخيار هذا المنهج ألنه يتناسب مع منهجية الدراسةوم

، بهدف وصف الظاهرة المدروسة من اختيارهاالمنهج على اإلستبانة لوصف أراء  العينة التي تم 
على حيث طبيعتها ودرجة وجودها، ومن ثم إستخدام التحليل الوصفي لتفسير النتائج المترتبة 

الدراسة، ويعتبر هذا المنهج االقرب الى إعطاء معلومات دقيقة تعكس الواقع وحقيقة مشكلة الدراسة 
  .وبالتالي المساعدة على الحصول على نتائج واقعية

  
   مجتمع الدراسة2.3

  
السنة األولى للفصل الدراسي الثاني في   الذكورطلبة البكالوريوستكون مجتمع الدراسة من جميع 

 والذين بلغ عددهم حسب سجالت 2011- 2010جامعة الخليل للعام من جامعة بيت لحم وفي كل 
 217 طالب في جامعة الخليل و390 طالب، 607الطلبة في دائرة التسجيل في كال الجامعتين 

  .طالب في جامعة بيت لحم
  

   عينة الدراسة3.3
  كل من جامعتي بيت لحممهم الدراسي األول في طالب ذكر في عا236تكونت عينة الدراسة من 

حيث تم الوصول الى هذا الرقم من خالل أحتساب ، 2011- 2010الخليل للفصل الدراسي الثاني و
  طالب،236، ليصل العدد الكلي الى يار العينةت في عملية إخمن كال الجامعتين% 5خطأ نسبة 
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 استمارة 151 و على الطلبة الذكور في جامعة بيت لحم،استمارة 85 وزعت وعلى هذا األساس
 كرة الثلجطريقة  و بطريقة قصدية، حيث تم توزيع االستماراتعلى الطلبة الذكور في جامعة الخليل

 ويطلب الطالب عن سنته الدراسيةحيث توجه الباحث الى الجامعتين وفي كل مرة كان يتم سؤال 
ه في الدراسة يكون يطلب من كل طالب المساعدة في إحضار زميل لمنه تعبئة االستمارة، كما كان 
 االحصائي التحليل في تعتمدا التي االستمارات مجموع كان حيث في السنة األولى من دراسته،

  : وفيما يلي توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية.استمارة) 235(
  

   نتائج الدراسة المتعلقة بالبيانات الديمغرافية4.3
  

  . الجامعة توزيع العينة حسب متغير:1.3جدول 

  

 النسبة  العدد  الجامعة

 64.3 % 151  الخليل

 35.7 % 84  بيت لحم

 100% 235 المجموع

  
بأن النسبة االكبر من الطلبة المبحوثين يدرسون في جامعة ) 1.3(يتضح من خالل جدول رقم 

%  35.7،  فيما بلغت نسبة الطلبة الذين يدرسون في جامعة بيت لحم نسبة  %64.3الخليل بنسبة 
  .من العينة المشمولة في الدراسة

  
   حسب متغير العمرن توزيع المبحوثي:2.3جدول 

 النسبة  عددال  العمر

18 88 % 37.4 
19 117 % 49.8 
20 22 % 9.4 
21 5 % 2.1 
22 2 % .9 
23 1 % .4 

المجموع   235 %100 
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 أعمارهم ما بين تتراوحبأن معظم الطلبة الذين شملتهم الدراسة ) 2.3(يتضح من خالل جدول رقم 
 سنة نسبة 19، كما بلغت نسبة الطلبة المشمولين في الدراسة فوق %87.2 عام بنسبة 19 الى 18

12.8.%   
  

  .االجتماعية توزيع المبحوثين حسب متغير الحالة :3.3 جدول

  

 النسبة  عددال  الحالة االجتماعية

   %98.7 232  اعزب

   0%9. 2 متزوج

   %0.4 1  بيانات مفقودة

  %100 235  المجموع

  

بأن الغالبية العظمى من الطلبة المبحوثين في عينة الدراسة كانوا ) 3.3(يتضح من خالل جدول رقم 
  .كانوا متزوجين% 1في حين ان نسبة أقل من % 98.7من فئة أعزب بنسبة 

  
  . حسب متغير الديانةنتوزيع المبحوثي :4.3جدول 

  

 النسبة  لعددا  الديانة

 88.5 % 208  مسلم

 11.1 % 26  مسيحي

 4. % 1 بيانات مفقودة

 100 % 235 المجموع

  

بأن النسبة األكبر من عينة الطلبة المبحوثين كانوا من المسلمين ) 4.3(يتضح من خالل جدول 
  .من مجموع العينة الكلي% 11.1، فيما كانت نسبة الطلبة المسيحيين  % 88.5بنسبة 
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  .منطقةالب متغير  توزيع المبحوثين حس:5.3جدول 

  

 النسبة  العدد  المنطقة

 4.3 % 10  شمال الضفة الغربية

 23.4 % 55  وسط الضفة الغربية

 71.5 % 168  جنوب الضفة الغربية

 0.9%  2  بيانات مفقودة

 100 % 235 المجموع

  
بأن النسبة االكبر من الطلبة يعيشون في منطقة جنوب الضفة ) 5.3(يتضح من خالل جدول رقم 

، فيما وصلت نسبة الطلبة الذين يعيشون في محافظات وسط %71.5لغربية بنسبة وصلت الى ا
،  وكانت نسبة الطلبة الذين يعيشون في محافظات شمال الضفة هي  %23.4الضفة الغربية الى 

  .من مجموع الطلبة المبحوثين % 4.3األقل وبنسبة 
  

  .توزيع المبحوثين حسب متغير مكان السكن :6.3جدول 

  

 النسبة  التكرار  المنطقة

 6.4 % 15  مخيم

 48.5 % 114  قرية

 42.6 % 100  مدينة

 2.1 % 5  بادية

 0.4 % 1 بيانات مفقودة

 100 % 235 المجموع

  
، بينما كانت %48.5 الطلبة الذين يسكنون القرى كانت  نسبةبأن) 6.3(يتضح من خالل جدول 

من مجموع الطلبة المبحوثين، في حين أن % 42.6 نسبة الطلبة الذين يسكنون في المدينة كانت
  .فقط من الطلبة يعيشون في المخيمات% 6.4نسبة 
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  . توزيع الطلبة المبحوثين حسب متغير مستوى تعليم األب:7.3جدول 

  

  النسبة  العدد  مستوى التعليم

 3.0 %  7  ميأ

 17.9 %  42  ابتدائي

 28.9 % 68  ثانوي

 21.7 % 51  دبلوم

 28.5 % 67  لىجامعي فاع

 100 % 235 المجموع

  

بأن نسبة الطلبة الذين حصل إبائهم على مستوى تعليمي  يتراوح ما  )7.3(يتضح من خالل جدول 
من مجموعة عينة % 50.2بين دبلوم وجامعي فأكثر قد كانوا األغلبية وقد وصلت نسبتهم الى 

 والثانوي بنسبة االبتدائيتراوح ما بين البحث، يليهم الطلبة الذين حصل أبائهم على مستوى تعليمي ي
 أي مستوى تعليمي أو ما يسمى باألميين بالمرتبة آبائهم، فيما حل الطلبة الذين ال يملك  46.8%

  .من مجموع عينة الطلبة المبحوثين% 3االخيرة بنسبة 
  

  . توزيع الطلبة المبحوثين حسب متغير مستوى تعليم األم:8.3جدول 

  

 النسبة  ددلعا  مستوى التعليم

 11.1 % 26  امي

 19.1 % 45  ابتدائي

 42.6 % 100  ثانوي

 11.5 % 27  دبلوم

 15.3 % 36  جامعي فاعلى

 0.4 % 1 بيانات مفقودة

 100 % 235 المجموع

  



 71

تمتلك أمهاتهم  % 61.7بأن النسبة األكبر من الطلبة والتي بلغت ) 8.3(يتضح من خالل جدول 
 اإلبتدائي والثانوي، فيما حل الطلبة الذين حصلت أمهاتهم على مستوى تعليمي يترواح ما بين

من  % 26.8مستوى تعليمي يتراوح ما بين الدبلوم والجامعي فأعلى في المرتبة الثانية بنسبة 
المبحوثين، في حين ان نسبة الطلبة الذين لم تحصل أمهاتهم على أي مستوى تعليمي قد بلغت 

11.1.%  
  

  .ة المبحوثين حسب متغير دخل األسرة الشهري توزيع الطلب:9.3جدول 

  

  النسبة  عددال  الدخل

 21.3 % 50  1500اقل من 

 49.8 % 117  3000 و 1500بين  

 27.7 % 65  3000اكثر من 

 1.3 % 3 بيانات مفقودة

 100 235 المجموع

  

 3000ى  ال1500بأن نسبة الطلبة الذين يتراوح دخل أسرهم ما بين ) 9.3(يتضح من خالل جدول 
المبحوثين، يليهم الطلبة الذين يزيد دخل أسرهم عن من  % 49.8العينة وصلت الى شيكل من 

 شيكل 1500، فيما شكل الطلبة الذين يقل مستوى دخل أسرهم عن % 27.7 شيكل بنسبة 3000
  . % 21.3نسبة 

  
   أدوات الدراسة5.3

  
 الى ثالثة أجزاء االستبيانتقسيم  لجمع المعلومات وألغراض البحث، تم االستبيان استخدامتم 

  :لتحقيق أهداف الدراسة كاألتي
  

 ويشتمل على البيانات الديمغرافية للدراسة والتي تتمثل في العمر، الكلية، الحالة :الجزء األول
اإلجتماعية، الديانة، منطقة السكن، مكان السكن، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، مستوى 

  .معةدخل األسرة، الجا
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  ).Gender Role Conflict Scale( مقياس صراع الدور الجندري :الجزء الثاني
  

  مقياس اإلتجاهات نحو طلب المساعدة النفسية: الجزء الثالث
 (Attitudes toward Seeking Psychological Help Scale) 
  

  :وفيما يلي وصف لمقاييس الدراسة
  

  Gender Role Conflict Scale Men مقياس صراع الدور الجندري عند الذكور
 

بهدف قياس األبعاد الذاتية  )1986( ، وقد وضعه  عام   O'Neilوهو من إعداد جيمس أونيل 
  ذاتياالمفحوص ويجيب فقرة 37 ويحتوي المقياس على ، الدور الجندري عند الرجالألنماط صراع

واحد بعدم  رقم درجة تعني ثحي ،) 6- 1 (من بدائل ستة  بين اختياره خالل من المقياس بنود على
حيث يتكون  ،بالموافقة بشدة ويشمل المقياس على أربعة أبعاد ستة رقم درجة وتعني ،الموافقة بتاتا

  .كل بعد من مجموعة من الفقرات
  

 لذلك قام الباحث  بترجمة ، الفلسطينية من قبل ة المقياس في البيئة العربية أو البيئاختبارلم يتم 
 وللتأكد من مالئمة ،ية إلى نسخة عربية ومن ثم العكس للتأكد من صدقية الترجمةالنسخة اإلنجليز

لجنة من المحكمين ، قام الباحث بعرض النسخة المترجمة على األداة وصدقاألداة للبيئة الفلسطينية 
 وعلم  في الدراسات الجندرية وعلم النفس والماجستير من حملة شهادات الدكتوراهمكونة من سبعة

 خمسة االختيار، فكانت التوصيات بجعل مقياس بدائل )1مرفق اسمائهم في الملحق رقم(تماعاإلج
بدال من ستة كما كان المقياس األصلي، موزعة ما بين اوافق بشدة وأوافق الى أعارض بشدة 

 من المقياس األصلي 22 يتوسطهم إجابة محايد، كما أوصت اللجنة بحذف الفقرة رقم ،وأعارض
  : فقرة موزعة على األبعاد التالية36رات ها للبيئة العربية ليصبح مجموع الفقلعدم مالئمت

  
 ،23 ،22 ،21 ،18 ،14 ،12 ،8 ،5 ،1 : الفقرات ويتضمن) فقرة13(  والمنافسةةالنجاح والقو. 1

27، 31، 33، 36 . 
  
 29 ،28 ،24 ،19 ،15 ،13 ،9 ،6 ،2: ويتضمن الفقرات)  فقرات9 (عدم اإلنفتاح في المشاعر. 2
 
 ،20 ،16 ،10 ،7 ،3:  ويتضمن الفقرات) فقرات8(الخوف من اإلنفتاح في المشاعر بين الرجال . 3

25، 32 ،34 . 
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 ،11 ،4: يتضمن الفقرات)  فقرات6 (مابين المهنة والعالقات العائلية) عدم التوازن(الصراع . 4
17، 26، 30، 35 . 

  
) 5- 1(ي األبعاد وكل سؤال له خمسة درجات من  مقياس الليكرت الخماساعتمادفي البداية تم 

حيث تتدرج من درجة صراع دور جندري منخفضة ويشار إليها بمعارض بشدة الى درجة صراع 
، وهذه هي الطريقة التي تم إعتمادها في إجابة الطلبة " بموافق بشدة"جندري عالية ويشار إليها 

 وذلك لعدم تمكن الثي في تحليل البياناتعلى فقرات اإلستمارة، وقد تم إعتماد نظام ليكرت ث
 بحيث تم دمج درجة معارض ومعارض بشدة ،الباحث من الحصول على مفاتيح تصحيح األداة

بدرجة معارض، وتم دمج درجة موافق وموافق بشدة بدرجة موافق، فيما أبقي على درجة متردد 
يمة الوسيط الحسابي تم إعتماد  ولتحديد درجة صراع الدور الجندري وفق ق،أو ما بين بين كما هي

  : المقياس التالي حسب مفتاح التصحيح لألداة
 .2درجة معارض إذا كانت قيمة الوسيط  للدرجة الكلية أقل من  

  .2 الكلية تساوي الوسيط للدرجةدرجة متردد إذا كانت قيمة  

  .2درجة موافق إذا كانت قيمة الوسيط للدرجة الكلية أعلى من  

 .2 والوسط الحسابي أقل من 2ل للمعارضة إذا كانت قيمة الوسيط تساوي درجة متردد مائ 

  .2 والوسط الحسابي أكثر من 2درجة متردد مائل للموافقة إذا كانت قيمة الوسيط تساوي  
   

 Attitudes Toward Seeking نحو طلب المساعدة النفسية االتجاهات اختبار
Psychological Help Scale  

  

 األفراد اتجاهات بهدف قياس 1970عام   Fischer and Turnerيشر وتونير تم وضعه من قبل ف
 فقرة، يجب المفحوص على بنود المقياس من 29نحو طلب المساعدة النفسية، ويتكون المقياس من 

الصفر بعدم الموافقة  رقم درجة تعني حيث ،) 3- 0 (من بدائل أربعة   بينخالل إختياره
حيث  االتجاهاتويشمل المقياس على أربعة أبعاد لقياس ، وافقة كليابالم 3 رقم درجة ،وتعنيكليا

  :يتكون كل بعد من مجموعة من الفقرات كالتالي
 
- 18-9- 6- 5-4وهي الفقرات رقم ) ثمانية فقرات (إدراك الحاجة الشخصية لإلرشاد النفسي .1

24 -25 -26 
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- 14-3 وهي الفقرات )خمسة فقرات( المتعلقة بالحاجة للمساعدة النفسية الخوف من الوصمة .2
20 -27 -28 

 29-22-21-17- 13- 10- 7وهي الفقرات ) سبعة فقرات (اإلنفتاح االجتماعي على اآلخرين .3

- 12- 11- 8-2- 1 وهي الفقرات )تسعة فقرات(الثقة بمؤسسات الصحة النفسية والعاملين فيها  .4
15 -16-19 -23. 

  
)  2009 ، و اخرونالقريناوي(يذكر انه تم إختبار المقياس في البيئة العربية من خالل دراسة 

م تطبيقه  وقد ت، )1993(،  ودراسة سليمان )2003(، ودراسة الدرمكي)1994(ودراسة الصمادي 
بعد ان قام بترجمته وعرضه على ) 2009 ( و اخرون دراسة القريناويفي البيئة الفلسطينية في

 خاص والعربية بشكل عام، ومن لجنة من المحكمين قام بتقنينه ليتالءم مع البيئة الفلسطينية بشكل
 األبعاد ثبات أنوب) 0.84(خالل إستخدام معامل كرونباخ ألفا ظهر بأن للمقياس ثبات مرتفع بلغ 

  ). 0.78- 0.69(من تتراوح نحو طلب المساعدة النفسية  تجاهاتلال الفرعية
 

ح مجموع الفقرات تمت إضافة سؤالين يتعلقان باألساليب الشعبية في طلب المساعدة النفسية، ليصب
كما أستبدل المقياس الرباعي الى خماسي بناءا  فقرة، 31في االستمارة المستخدمة في هذه الدراسة 

 يعني غير موافق 2 يعني غير موافق بشدة ورقم 1على توصيات لجنة المحكمين، ليصبح الرقم و
 الموافقة بشدة، 5يرا رقم  يدل على الموافقة وأخ4 الحياد أو ما بين بين، ورقم 3فيما يعني الرقم 

وهذه هي الطريقة التي تم إعتمادها في إجابة الطلبة على فقرات اإلستمارة، وقد تم إعتماد نظام 
ليكرت ثالثي في تحليل البيانات بحيث تم دمج درجة معارض ومعارض بشدة بدرجة معارض، 

تردد أو ما بين بين كما وتم دمج درجة موافق وموافق بشدة بدرجة موافق، فيما أبقي على درجة م
 وفق قيمة الوسيط  تم إعتماد المقياس التالي حسب مفتاح التصحيح االتجاهاتهي، ولتحديد طبيعة 

  : لألداة
 .2درجة معارض إذا كانت قيمة الوسيط  للدرجة الكلية أقل من  

  .2درجة متردد إذا كانت قيمة الوسيط  للدرجة الكلية تساوي  

  .2مة الوسيط للدرجة الكلية أعلى من درجة موافق إذا كانت قي 

 .2 والوسط الحسابي أقل من 2درجة متردد مائل للمعارضة إذا كانت قيمة الوسيط تساوي  

  .2 والوسط الحسابي أكثر من 2درجة متردد مائل للموافقة إذا كانت قيمة الوسيط تساوي  
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 األداة صدق 6.3
  

من صدقها قام الباحث بعرضها على سبعة محكمين بعد اعداد الدراسة بصورتها األولية وللتحقق 
، بهدف ) 1(من ذوي اإلختصاص في مجال علم النفس والصحة النفسية والموضح في الملحق رقم 

، وقد التأكد من صدق محتوى الفقرات المكونة لإلستبانة ومدى مالئمتها ألهداف الدراسة ومتغيراتها
لعدد من طلبة السنة األولى الذكور ) Pilot Study(أشاروا الى صالحية أداة الدراسة، وتم عمل 

طالب، وعدلت اإلستبانة بناء على مالحظات المحكمين والعينة ) 20(في جامعة القدس بلغ عددهم 
  ).4ملحق رقم (لتظهر بصورتها النهائية ) 2(الموضحة في الملحق رقم 

  
   ثبات األداة7.3

  
 Chronbach (الفا كرونباخ تحليل باستخدام لثباتا معامل احتساب تم األداة ثبات قياس اجل من

Alpha(  بعضها مع الدارسة محاور اتساق احتساب تم لألداة الداخلي االتساق لقياس وكذلك 
  :التالية الجداول في موضحة النتائج عامة، بصفة المحاور كل ومع البعض

  
  .معامل الثبات كرومباخ ألفا :10.3جدول 

  

  الصدقعاملمكرونباخ الفا: بات الثمعامل   عدد الفقرات

67 0.827 0.91 

 
 بلغ حيث ثباتوال الثقة من عالية بدرجة تتمتع الدراسة اداة ان الى) 10.3 (جدول في النتائج تشير
 المقياس في عالي راستقرا الى تشير جدا عالية قيمة وهي) 0.827 (ككل لألداة كرونباخ الفا معامل

 الجذر من احتسب والذي )0.91 (الصدق لمعامل الحال وكذلك  ،ومقبولة ألغراض البحث العلمي
  . ألفاكرونباخ  لمعامل التربيعي
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  . انوفا واختبار فريدمانتحليل التباين :11.3 جدول
   

 مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

 مربع
المتوسط

Friedman'
s Chi-
Square الداللة 

   7.535 126 949.393  بين المحاور

 2151.167a66 32.593 1389.502 .000  بين الفقرات

   1.302 10825.4898316  الخطأ

داخل 
  لمحاورا

   1.548 12976.6578382 المجموع

   1.637 13926.0498508  المجموع

 
 ذات وهي قوية عالقة هي االداة عناصر بين العالقة ان الى تشير) 11.3 (جدول في النتائج تشير
 الفحص داللة مستوى من اقل قيمة وهي) 0.000 (هو لها الداللة مستوى بلغ حيث  احصائية داللة
  .الثقة من ومعقولة في عالية درجة تعكس سوف النتائج وهذه ،)α = 0.05 (قيمتها والبالغ

  
  

   على العينة التجريبية فحص األداة7.3
  

) 20(بئتها من قبل  تم تع- 123 صفحة )2(أنظر ملحق رقم - بعد إعداد الدراسة بصورتها األولية 
، حيث تم التوجه الى  في سنتهم الدراسية األولى أبوديس- القدس جامعةمن الطلبة الجامعيين الذكور

، وذلك للتحقق من أنها مناسبة للبيئة الجامعية االستمارةالطلبة وبطريقة عشوائية والطلب منهم تعبئة 
، وقد تمت اإلجابة جابة من قبل الطلبةي تستغرقه اإلوأن لغتها مفهومة، وكذلك لمعرفة الوقت الذ

 في تعديل األداة، وعلى أثر االعتبارعلى إستفسارات الطلبة وأخذ المالحظات من أجل أخذها بعين 
ذلك تم تعديل صياغة بعض الفقرات في مقياس صراع الدور الجندري لتصبح أكثر وضوحا 

  .للمبحوثين
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   إجراءات الدراسة وجمع البيانات8.3
  

 إعداد الخطة األولية تم التأكد من إمكانية الوصول الى المبحوثين، ومن ثم تم إتباع الخطوات بعد
  :التالية

جمع المواد النظرية والدراسات السابقة لإلطالع عليها من أجل اختيار أداة مناسبة للدراسة  .1
  .وتخدم أهداف الدراسة

 نحو طلب خدمة االتجاهاتاس  أدوات الدراسة والتي تحقق أهداف الدراسة وهي مقياختيار .2
 .اإلرشاد النفسي، ومقياس صراع الدور الجندري عند الذكور

 بيت م الدراسية األولى في كل من جامعتيتحديد مجتمع الدراسة وهو الطلبة الذكور في سنته .3
 .لحم وجامعة الخليل

ول على  في كل من جامعة بيت لحم وجامعة الخليل بعد الحصاالستماراتقام الباحث بتوزيع  .4
مرفقة بملحق (نة إليهمموافقة من عمادة شؤون الطلبة في الجامعتين وإرسال نسخة من اإلستبا

 ).127و صفحة 126صفحة ) 3(رقم 

 وتحديدا في شهر 2011- 2010 في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي االستماراتتم توزيع  .5
 .2011أذار 

تها مع الدراسات السابقة، وإقتراح التوصيات  النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارناستخراج .6
 .المناسبة

  
   المعالجة اإلحصائية9.3

  

 الحاسوب ثم تمت معالجة باستخدامبعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات 
ومن المعالجات ) SPSS( برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية باستخدامالبيانات إحصائيا 

  :إلحصائية المستخدمةا
  

 . والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية واإلنحرافات المعيارية والوسيطالتكرارات •

 .)Independent T test(لعينتين مستقلتين " ت "اختبار •

 .)ANOVA with Friedman's Test( تحليل التباين اختبار •

 ).Chi-Square test (كاي مربعإختبار •

 ). Kendall's tau (إختبار •
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 ).Spearman's rank correlation coefficient(  معامل الرتب سبيرمان •

 ). Regression( الخطي االنحدارمعادلة تحليل  •

  
   األخالقية االعتبارات 10.3

  
الخليل ومرافقة الطلبة من حيث توضيح ارة جامعتي بيت لحم والحصول على موافقة إد •

 .الهدف من إجراء الدراسة

 .مل مع المعلومات التي تم الحصول عليهاضمان السرية في التعا •

 .الحيادية وعدم تحيز الباحث أثناء تحليل البيانات وتفسير النتائج •
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  الفصل الرابع

  

   عرض نتائج الدراسة

  
  

  الدراسة نتائج 1.4

  األول السؤال نتائج 2.4

  الثاني نتائج السؤال 3.4

  األولى فرضيةال نتائج 4.4

  فرضية الثانيةالئج  نتا5.4

  الثالثة الدراسة فرضية 6.4

  االنحدار تحليل 7.4

)  مقياس صراع الدور الجندري (التابع المتغير بين التنبؤ ومعادلة االنحدار تحليل 8.4

  ةوالمتغيرات المستقلة للدراس

 لالرشاد االتجاهات مقياس (التابع المتغير بين التنبؤ ومعادلة االنحدار تحليل 9.4

  والمتغيرات المستقلة للدراسة) يالنفس
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  الرابع الفصل

______________________________________________________  

   والتوصياتعرض نتائج الدراسة
  

  الدراسة نتائج 1.4
  

  :المقدمة 1.1.4

  
 من جمعها تم التي للبيانات اإلحصائي التحليل خالل من الدراسة نتائج عرض الفصل هذا في تم

  .الدراسة، وذلك حسب أسئلة الدراسة وفرضياتها أسئلة على لإلجابة وثينالمبح
  

  :األول السؤال نتائج 2.4

  
  ؟الخليلوجامعة هل هنالك صراع دور جندري لدى طلبة سنة اولى في كل من جامعة بيت لحم 

 ةدرج بمقياس الخاصة الدراسة إستبانة في محور من أكثر وجود ظل وفي السؤال هذا على لإلجابة
 المتوسط المئوية، النسب التكرار،(  الوصفي اإلحصاء إستخدام تم  الجندري، الدور صراع

 ،المختلفة الدارسة محاور من محور لكل) المحور واتجاه المعياري، االنحراف الوسيط، الحسابي،
  :ليالتا الجدول في  النتائج توضح كما الجندري، الدور صراع لمقياس الكلية الدرجة الى باإلضافة

  

  ."الجندري الدور صراع "الدراسة لمحاور الوصفي االحصاء :1.4 جدول

  
المتوسط   موافق  متردد  معارض المحور

االنحراف   الوسيط  الحسابي
  المعياري

 اتجاه المحور
  بشكل عام

النجاح والقوة  182 47  6
  موافق 48323. 3 2.7362 %77.45 %20.00  %2.55 والمنافسة

عدم االنفتاح في  42 91 102
متردد يميل  73579. 2 1.7532 %17.87 %38.72 %43.40  لمشاعرا

  للمعارضة
 اإلنفتاح من الخوف 46 61 128

 بين المشاعر في
  معارض 70309. 1.5 1.6574 %19.57 %25.96 %54.47  الرجال

 المهنة مابين الصراع 73 69 93
ل متردد يمي 69351. 2 1.9362 %31.06 %29.36 %39.57  العائلية والعالقات

  للمعارضة
اجمالي مقياس صراع  66 98 71

متردد يميل  58130. 2 1.9723 %28.09 %41.70  %30.21  الدور الجندري
  للمعارضة
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 الطلبة عند الجندري الدور صراع لمقياس العام االتجاه ان الى) 1.4 (جدول في النتائج تشير
 معياري وانحراف 2 ووسيط 1.97 حسابي متوسطب معارضةال يميل ددمتر هو المبحوثين،
 المعارضين نسبة بلغت من افراد العينة، في حين% 41.7حيث بلغت نسبة المترددين ،0.5813

مقارنةً   وهذ يعني وجود درجة منخفضة من صراع الدور الجندري %30.21 المقياس هذا على
 ود درجة عالية من صراع الدور الجندري،والتي تعني وج %28.09  والبالغة الموافقةمع نسبة 

 وهذا ،الدارسة عينة افراد نظر وجهة من المقياس هذا على المعارضة اتجاه رجحت  النسب وهذه
حيث يؤكد  ، الجندري الدور بصراع يتعلق بما  ةلالبلب من حالة عندهم المبحوثين الطلبة بأن يعني

  .الجندري ورالد صراع من منخفضة درجة وجود الحسابي المتوسط
  

 والقوة النجاح "لمحور العام االتجاه ان وعند النظر الى محاور صراع الدور الجندري نالحظ
 وأكد ،0.48 معياري وانحراف 2.7362 حسابي ومتوسط 3  وسيطية بقيمة موافق هو" والمنافسة

ونسبة  م،الحس وعدم التردد الى العينة افراد من %20اشار حين في ،العينة من %77.45 ذلك على
 الدور صراع من عالية درجة وجود يعكس وهذا  المعارضة، الى الدراسة عينة افراد من 2.55%
 لموافقة الغالبية العظمى على فقرات المحور هذا بأسئلة يتعلق بما المبحوثين الطلبة عند الجندري

 نفس في جالنتائ تشير كذلك . المحور حيث تعني الموافقة وجود درجة عالية من صراع الدور
 المعارضة الى يميل متردد هو " المشاعر في االنفتاح عدم "لمحور العام االتجاه ان الى  الجدول
 نسبة بلغت حيث ،0.73 معياري وانحراف  1.7532 حسابي ومتوسط 2 وسيطية بقيمة

 الى العينة افراد من %38.72 اشار حين في ،العينة من %43.4 المحور هذا على المعارضين
 صراع فدرجة وعليه ، الموافقة الى الدراسة عينة افراد من %17.87و  الحسم، وعدم التردد
حالة من  وجود يؤكد وهذا المعارضة، الى تميل متردد هي المحور بهذا يتعلق بما الجندري الدور
 هذا بأسئلة يتعلق بما المبحوثين الطلبة لدى الجندري الدور صراع من منخفضة درجةو التردد
  .المحور

  
 المشاعر في اإلنفتاح من الخوف "لمحور العام االتجاه ان الى الجدول نفس في النتائج تشير وأيضا
 ،0.70 معياري وانحراف  1.6574 حسابي ومتوسط 1.5 وسيطية بقيمة معارض هو" الرجال بين
. بالمعارضة المحور هذا وقرارات اسئلة من موقفهم حددوا المستجيبين معظم ان على يدلل وهذا
 الدور صراع من جدا منخفضة درجة وجود يعكس مما ،العينة افراد من %54.47 اكده ما هذاو

 وعليه هنالك درجة منخفضة من الخوف في المحور بهذا يتعلق بما المبحوثين الطلبة لدى الجندري
 بين ما الصراع   "لمحور األخير عامال االتجاه الى  بالنسبة اما ،االنفتاح في المشاعر بين الرجال

 حسابي ومتوسط  2 وسيطية بقيمة ةالمعارض الى يميل متردد فهو " العائلية والعالقات المهنة
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 من %39.57 المحور هذا على المعارضين نسبة بلغت حيث ،0.69 معياري وانحراف  1.94
 العينة ادافر من %29.36 و ،الموافقة الى الدراسة عينة افراد من %31.06 اشار حين في العينة
 الجندري، دورهم حول الطلبة عند والتردد البلبلة من حالة يعكس وهذا  ،الحسم وعدم التردد الى
  . المحور بهذا يتعلق بما

  

  الثاني سؤالنتائج ال 3.4

  
 طلبة سنة اولى في كل من جامعة بيت لحم والخليل نحو طلب خدمة االرشاد هي إتجاهات ما

  النفسي؟

 بمقياس في الخاصة الدراسة إستبانة في محور من أكثر وجود ظل وفي السؤال هذا على لإلجابة
 النسب التكرار،(  الوصفي اإلحصاء إستخدام تم  النفسي، اإلرشاد خدمة طلب نحو الطلبة إتجاهات
 محاور من محور لكل) المحور واتجاه المعياري، االنحراف الحسابي، المتوسط الوسيط، المئوية،
 )2.4(ي جدول ف  ئجالنتا توضح كما ،المختلفة الدارسة

  
  اإلرشاد خدمة طلب نحو اإلتجاهات مقياس "الدراسة لمحاور الوصفي االحصاء :2.4 جدول

  ."النفسي
  

 المحور
  موافق  متردد  معارض

المتوسط 

  الحسابي
  الوسيط

االنحراف 

  المعياري

ر اتجاه المحو

  بشكل عام
 الشخصية الحاجة إدراك 43 91 101

 0.6215 2 1.7851 %18.30 %38.72 %42.98النفسي لإلرشاد
متردد يميل 
  للمعارضة

 الوصمة من الخوف 108 82 45

المتعلقة بالحاجة 

للمساعد النفسية
19.15% 34.89% 45.96% 2.2617 2 0.7543 

متردد يميل 
  للموافقة

اإلنفتاح االجتماعي على  60 100 75

 0.7509 2 1.9340 %25.53 %42.55 %31.91اآلخرين
متردد يميل 
  للمعارضة

 الصحة بمؤسسات الثقة 47 127 61

 %20.00 %54.04 %25.96فيها والعاملين النفسية
1.9468 2 0.6600 

متردد يميل 
  للمعارضة

 االتجاهات مقياساجمالي  36 153 46

 0.5791 2 1.9532 %15.32 %65.11 %19.57  النفسي لإلرشاد
متردد يميل 
  للمعارضة

  



 83

 هو  النفسي االرشاد نحو االتجاهات لمقياس العام االتجاه ان الى) 2.4 (جدول في النتائج رتشي
 حيث ،0.57914 عياريم وانحراف 2 ووسيط 1.95 حسابي متوسطب المعارضة باتجاه ددمتر

 المعارضين نسبة ، في حين كانتالحسم وعدم التردد الى العينة ادافر من %65.11 أشارت نسبة
 الدراسة عينة افراد من %15.32 اشار وقد ،  وبالتالي يحملون اتجاهات سلبيةلعينةا من 19.57%

 الى يميلون المبحوثين الطلبة ان على يدل وهذا ، وبالتالي يجملون اتجاهات ايجابية الموافقة الى
  سلبية إتجاهات وجود مع النفسي، اإلرشاد خدمة طلب نحو الحسم وعدم باتجاهاتهم يتعلق بما التردد
  .الحسابي المتوسط يظهره ما وذلك النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو

  
 اإلرشاد خدمة طلب نحو اإلتجاهات محاور على المبحوثين اراء تفاوت الى السابقة النتائج وتعزى
 الشخصية الحاجة إدراك " لمحور العام االتجاه ان الى)  2.4 (جدول في النتائج تشير حيث. النفسي
  1.78 حسابي ومتوسط 2 وسيطية بقيمة المعارضة الى يميل متردد هو " النفسي لإلرشاد
  %38.72اشار حين في ،العينة من %42.98 معارضة ذلك على وأكد  ،0.62 معياري وانحراف

 وهذا ، الموافقة الى الدراسة عينة افراد من %18.3و الحسم وعدم التردد الى العينة افراد من
وهذا واضحا من  النفسي، االرشاد طلب نحو اتجاهاتهم يخص بما بةالطل عند التردد من حالة يعكس

طلب االرشاد وفي  نحو سلبية إتجاهات يعكس، الذي "لإلرشاد الشخصية الحاجة إدراك "نتائج محور
  . حالة الحاجة اليه

  
 المتعلقة الوصمة من الخوف " لمحور العام االتجاه ان الى الجدول نفس في النتائج تشير كذلك
  2.26 حسابي ومتوسط  2 وسيطية بقيمة الموافقةالى  يميل متردد هو"  النفسية للمساعد اجةبالح

 الوصمة من خوف لديهم كان المستجيبين معظم ان على يدلل وهذا ،0.75 معياري وانحراف
ة وقد لعينا من %45.96 موافقة ذلك على وأكد ،)الموافقة الى يميل متردد (النفسي بالعالج المتعلقة

 عينة افراد من %19.15 اشار حين في الحسم، وعدم التردد الى العينة افراد من  %34.89 اراش
 من فعلية مخاوف هنالك وبأن سلبية، الطلبة اتجاهات ان الى يؤشر وهذا ،المعارضة الى الدراسة
   .النفسي اإلرشاد لطلب بالتوجه المتعلقة الوصمة

  
 على االجتماعي اإلنفتاح "لمحور العام االتجاه نا الى)  2.4 (جدول في النتائج تشير وأيضا
 وانحراف  1.93 حسابي ومتوسط 2 وسيطية بقيمة المعارضة الى يميل متردد هو ،"اآلخرين
 معارضةو من افراد العينة الى التردد وعد الحسم، %42.55شار أحيث  ،0.75 معياري

 يدلل وهذا ، الموافقة الى سةالدرا عينة افراد من %25.53 اشار حين في ،العينة من 31.91%
 نسبة من اعلى كانت المحور هذا فقرات على الدراسة عينة افراد من المعارضين نسبة ان على
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 وجود مع" األخرين على اإلجتماعي اإلنفتاح " نحو والتردد البلبة من حالة فهنالك وعليه ،الموافقين
 هنالك أخرى وبكلمات المحور، بهذا قيتعل بما الطلبة عند السلبية اإلتجاهات من منخفضة درجة
  .ى االخرينعل اإلجتماعي إلنفتاحبا يتعلق بما الطلبة عند عام بشكل تردد

  
 " فيها والعاملين النفسية الصحة بمؤسسات الثقة  "لمحور العام االتجاه أن إلى النتائج تشير واخيرا

 ،0.66 معياري وانحراف 1.95 حسابي ومتوسط 2 وسيطية بقيمة المعارضة الى يميل متردد هو
 %54.04 بنسبة المحور هذا فقرات  من موقفهم يحسموا لم المستجيبين معظم ان على يدلل وهذا
وهنا مرة أخرى لم يحدد  ،%20 بنسبة والموافقة %25.96 بنسبة المعارضة كانت حين في

 " الثقة وعدم يةالسلب الى تميل ةالطلب فإتجاهات عليه، و بشكا قاطعإتجاهاتهموثين طبيعة المبح
  . "فيها والعاملين النفسية الصحة بمؤسسات

  
  األولى فرضيةال نتائج 4.4

  

 الجندري الدور صراع بين  )α ≥  0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائياً داللة ذات عالقة توجدال 

  ؟الديمغرافية والمتغيرات المبحوثين الطلبة لدى

النتائج موضحة و )(Chi-Square test كاي مربع اختبار  باستخدام السابقة ةالفرضي  فحص تم 
  :في الجداول التالية

  
  الدراسة ومتغيرات الجندري الدور لصراع العام االتجاه بين العالقة :3.4 جدول

  
  داللة الفحص  درجات الحرية  مربع كاي  قيمة االرتباط

 Kendall's  متغير الدراسة
tau  Chi-Square d.f. Sig. 

 590. 40 37.365 032.-  العمر

 988. 8 1.723 025.-  الحالة االجتماعية

 874. 8 3.805 074.-  الديانة

 227. 16 19.849 090.  منطقة السكن

 559. 24 22.335 050.-   السكنمكان

 002. 32 23.345 636.  مستوى تعليم االب

 003. 32 24.154 611.  مستوى تعليم االم

 280. 16 18.787 048.  الدخل الشهري

 709. 8 5.450 031.-  معةالجا
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 الدراسة متغيرات بين احصائية دالالت ذات عالقة وجود عدم الى) 3.4 (جدول في النتائج تشير
 واالتجاه) الجامعة الشهري، الدخل السكن، مكان السكن، منطقة الديانة، االجتماعية، الحالة العمر،(

 داللة  قيمة من بكثير اعلى منها للك الفحص داللة قيمة بلغت حيث الجندري الدور لصراع العام
 جدا صغيره قيم وهي منها لكل االرتباط معامل قيمة من واضح هذا وايضا  )α ≥ 0.05  (الفحص
  .االتجاه لهذا المختلفة المحاور على الدراسة عينة اراء تفاوت الى يعزى وهذا. الصفر من تقترب
 متغيرات بين احصائية دالالت اتذ عالقة وجود الى الجدول نفس في النتائج تشير حين في
 قيمة بلغت حيث الجندري الدور لصراع العام واالتجاه ،)ماال تعليم مستوى  واالب تعليم مستوى(

 قيمة من واضح هذا وأيضا  )α ≥  0.05  (الفحص داللة  قيمة من اقل منها لكل الفحص داللة
 مباشر تأثير لها بأن يعني وهذا،1 من وتقترب الصفر عن تبتعد قيم وهي منها لكل االرتباط معامل
كما يشير اليها جدول  موضحة العالقات هذه اتجاهاتو  الجندري، الدور صراع درجة على
  : 4.4رقم

  
مستوى تعليم االب  على موزعة الجندري الدور صراع البعاد الوصفي االحصاء: 4.4ل جدو

  .واالم
  

   فترة ثقة95%
الوسط الحسابي  البيان  المحور

االنحراف 

  الحد االعلى  الحد االدنى المعياري

 2.5470 1.6673 47559. 2.1071  امي

 2.2143 1.8214 63051. 2.0179  اساسي

 1.9974 1.7158 58162. 1.8566  ثانوي

 2.1406 1.8201 56974. 1.9804  دبلوم

  مستوى تعليم االب

 2.1789 1.9032 56508. 2.0410 جامعي فاعلى

 2.2712 1.8250 55236. 2.0481 امي

 2.1805 1.8195 60066. 2.0000 اساسي

 2.0570 1.8180 60237. 1.9375 ثانوي

 2.2408 1.8147 53858. 2.0278 دبلوم

  مستوى تعليم االم

 2.1329 1.7421 57748. 1.9375  جامعي فاعلى

  
  

 حيث. واألم البا تعليم مستوى على موزعة العالقات هذه اتجاه توضح ) 4.4 (جدول في النتائج
 نأ على يدلل وهذا) 2.107 (حسابي بوسط "امي" االب لمستوى كان اتجاه اعلى ان الى تشير
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 كان الذين فالطلبة وعليه ،الجندري الدور صراع ألبعاد الموافقة الى يميل كان "امي" االب مستوى
 الطلبة سجل فيما المبحوثين، بين الجندري دورال صراع درجات اعلى سجلوا غير متعلمين، أبائهم
  ).1.856 (حسابي بوسط  الجندري الدور صراع درجات أقل ثانوي أبائهم تعليم مستوى الذين

  
 المبحوثين الطلبة عند الجندري الدور صراع درجات اعلى ان الى )4.4(  الجدول نتائج تشير كذلك
 ان على يدلل وهذا) 2.048 (حسابي بوسط )أمي (أمهاتهم تعليم مستوى الذين الطلبة لصالح تكان

 توكان ،ابنائها عند الجندري الدور صراع من عالية درجات الى يؤدي جهل األم وعدم تعليمها،
 جامعي و ثانوي (أمهاتهم تعليم مستوى الذين الطلبة لصالح الجندري الدور صراع من درجة اقل

 زيادة بأن النتائج كدتؤ حيث دالالتها، النتيجة ولهذه) 1.937 (حسابي بوسط)  التوالي على فاعلى
 المعادلة وكأن ،لدى ابنائها الجندري الدور صراع من منخفضة درجات الى يؤدي األم تعليم مستوى
  .عندهم الجندري الدور صراع زاد كلما) االمية (انعدم وأامهات المبحوثين  تعليم قل كلما بأنه تقول

  
  فرضية الثانيةال نتائج 5.4

  
 الطلبة إتجاهات  بين ما  )α ≥  0.05 ( الداللة مستوى عند ةحصائيإ داللة ذات عالقة توجد ال 

  ؟الديمغرافية العواملو  النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو

النتائج موضحة و،  )Chi-Square test (كاي مربع اختبار  باستخدام السابقة يةالفرض  فحص تم
  :في الجداول التالية

  

  .الدراسة ومتغيرات النفسي لإلرشاد تجاهاتاإل قياسلم العام االتجاه ينب العالقة :5.4 جدول
  

  متغير الدراسة  داللة الفحص  درجات الحرية  مربع كاي  قيمة االرتباط
Kendall's tau  Chi-Square d.f. Sig. 

 585. 20 18.035 020.  العمر

 847. 4 1.382 070.-  الحالة االجتماعية

 951. 4 705. 021.-  الديانة

 025. 8 20.083 468.  منطقة السكن

 027. 12 12.774 351.   السكنمكان

 000. 16 26.945 714.  مستوى تعليم االب

 002. 16 28.117 755.  مستوى تعليم االم

 129. 8 10.013 164.  الدخل الشهري

 527. 6 4.226 107.  الجامعة
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 الدراسة تغيراتم بين احصائية دالالت ذات عالقة وجود عدم الى ) 5.4 (جدول في النتائج تشير
 تجاهاتاإل لمقياس العام واالتجاه) الجامعة الشهري، الدخل الديانة، االجتماعية، الحالة العمر،(

 الفحص داللة  قيمة من بكثير اعلى منها لكل الفحص داللة قيمة بلغت حيث النفسي لإلرشاد
) α ≥  0.05(  تقترب جدا صغيره قيم وهي منها لكل االرتباط معامل قيمة من واضح هذا وأيضا 

  .االتجاه لهذا المختلفة المحاور على الدراسة عينة اراء تفاوت الى يعزى وهذا. الصفر من
  

 الدراسة متغيرات بين احصائية دالالت ذات عالقة وجود الى) 5.4 (الجدول نتائج تشير حين في
 المبحوثين نحوواتجاهات ) االم تعليم مستوى االب، تعليم مستوى السكن، مكان السكن، منطقة(
 الفحص داللة  قيمة من اقل منها لكل الفحص داللة قيمة بلغت حيث ،النفسي إلرشادا
)α ≥  0.05( الصفر عن تبتعد قيم وهي منها لكل االرتباط معامل قيمة من واضح هذا وايضا 

 نحو الطلبة إتجاهات على وتأثير داللة المتغيرات لهذه ان على ذلك يدل حيث،)1( من وتقترب
  ).6.4(جدول  في موضحة العالقات هذه اتجاهاتو النفسي، اإلرشاد خدمة لبط
  

 منطقة على موزعة النفسي لإلرشاد االتجاهات مقياس لمحاور الوصفي االحصاء :6.4ل جدو

  األم تعليم ومستوى تعليم ومستوى السكن ومكان السكن

  
  ةفترة ثق% 95

 االنحراف المعياري   الحسابيمتوسطال  البيان  المحور
  الحد االعلى  الحد االدنى

 2.3782 1.5218 59861. 1.9500  شمال الضفة الغربية

  منطقة السكن 2.0013 1.6897 57633. 1.8455 وسط الضفة الغربية

 2.0767 1.8995 58153. 1.9881  جنوب الضفة الغربية

 2.3202 1.8132 45774. 2.0667  مخيم

 مكان السكن 2.0995 1.8829 58364. 1.9912 قرية

 2.0033 1.7767 57111. 1.8900  مدينة

 2.2067 1.5076 37796. 1.8571  امي

 2.1947 1.8053 62470. 2.0000  اساسي

 2.0943 1.8321 54167. 1.9632  ثانوي

 2.1350 1.8454 51469. 1.9902  دبلوم

 مستوى تعليم االب

 2.0552 1.7359 65446. 1.8955  جامعي فاعلى

 2.0907 1.6401 55781. 1.8654  امي

 2.0903 1.7320 59628. 1.9111  اساسي

 2.1404 1.8996 60686. 2.0200  ثانوي

 2.1136 1.7383 47442. 1.9259  دبلوم

  عليم االممستوى ت

 2.1209 1.7402 56256. 1.9306  جامعي فاعلى
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 اكثر كانوا الغربية لضفةا جنوب في يسكنون الذين الطلبة ان  على)6.4 (جدول في النتائجتشير 
 كان فيما النفسي، اإلرشاد خدمة طلب نحو سلبية إتجاهات يحملون الذين المبحوثين الطلبة

 اإلرشاد خدمة طلب نحو إيجابية إتجاهات يحملون الغربية الضفة وسط يسكنون الذين المبحوثين
 الطلبة اكثر كانوا المخيم يسكنون الذين الطلبة الى النتائج فأشارت السكن لمكان بالنسبة اما ، النفسي
 في يسكنون الذين الطلبة تبين ان فيما النفسي، اإلرشاد خدمة طلب نحو إتجاهاتهم حيث من سلبية
  .النفسي اإلرشاد خدمة بطلب يتعلق بما إتجاهاتهم في االيجابية الى يميلون المدن

  
كانوا االكثر عليم ابائهم أساسي،  مستوى ت كان المبحوثين الذينبأن) 6.4(وأشارت النتائج في جدول

نحو طلب خدمة االرشاد النفسي، في حين ان الطلبة الذين تعليم اللسلبية  حيث إتجاهاتهم داللة من
  .هم نحو طلب خدمة االرشاد النفسياتجاهاتكانوا اكثر الطلبة ايجابية من حيث ) أمي( ابائهم

  
كانوا اكثر  مستوى تعليم امهاتهم ثانوي،  كانالمبحوثين الذينبأن  وأشارت النتائج في نفس الجدول

 نحو طلب خدمة االرشاد النفسي، في حين ان الطلبة  السلبية إتجاهاتهمالمبحوثين دالالة من حيث
هم نحو طلب خدمة االرشاد اتجاهاتكانوا اكثر الطلبة ايجابية من حيث ) أمي(الذين تعليم امهاتهم 

  .النفسي
    

  
  ةالثالث الدراسة فرضية 6.4

  
 لحم بيت جامعة في الذكور اولى سنة طلبة إتجاهات بين احصائية داللة ذات عالقات توجد ال

   عندهم؟ الجندري الدور وصراع النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو الخليل وجامعة

 في موضحة النتائج) Spearman's rho (سبيرمان الرتب معامل باستخدام الفرضية فحص تم
  :التالي الجدول
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 المبحوثين، الطلبة لدى  المختلفة وأبعاده الجندري الدور صراع  بين العالقة فحص :7.4  ولجد

 الرتب معامل باستخدام وذلك المختلفة، وأبعاده النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو وإتجاهاتهم

  .)Spearman's rho (سبيرمان

  

  البيان

 نحو االتجاهات

النفسي االرشاد

 الحاجة إدراك
 الشخصية

النفسي شادلإلر

 من الخوف
 المتعلقةالوصمة

بالحاجة 
 النفسيةةللمساعد

تاح اإلنف
االجتماعي على

 اآلخرين

 بمؤسسات الثقة
 النفسية الصحة

  فيها والعاملين

 الدور صراع 057. 145.- 227.- 017. 450.- معامل االرتباط

 385. 026. 000. 796. 000. داللة الفحص  الجندري

النجاح والقوة  039. 119.- 009. 316.- 045.- معامل االرتباط
 550. 068. 895. 005. 490. داللة الفحص نافسةوالم

عدم االنفتاح  003.- 222.- 155.- 051. 105.- معامل االرتباط
 968. 011. 017. 440. 107. داللة الفحص  في المشاعر

 االنفتاح عدم 236. 015.- 150.- 228. 005. معامل االرتباط
 المشاعر في
 الرجال بين

 017. 823. 021. 032. 944. داللة الفحص

 ما الصراع 032. 233.- 397.- 010. 129.- معامل االرتباط
 المهنة بين

 والعالقات
  العائلية

 627. 021. 002. 884. 047. داللة الفحص

  
 صراع ياسمق بين احصائية دالالت ذات عكسية عالقات وجود الى )7.4( جدول في النتائج تشير
 بلغ حيث  المبحوثين، الطلبة لدى النفسي االرشاد خدمة طلب نحو تجاهاتواإل الجندري الدور
 يدل وهذا ) α ≥ 0.05  (الفحص داللة من اقل قيمة الفحص وداللة) – 0.45 (االرتباط معامل
 نحو بةالطل إتجاهات تتجه المبحوثين، الطلبة عند الجندري الدور صراع درجة تقل كلما انه على

  . صحيح والعكس اإليجابية، الى النفسي اإلرشاد
  

 وبعض الجندري الدور صراع محاور بعض بين عالقات وجود الى ايضا النتائج تشير كذلك
 محور بين عالقة وجود على النتائج دلت حيث. النفسي االرشاد خدمة طلب نحو تجاهاتاإل محاور

 لإلرشاد الشخصية الحاجة إدراك (و الجندري لدورا صراع مقياس في) والمنافسة والقوة النجاح( 
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 تزاد كلما أي عكسية عالقة وهي النفسي، اإلرشاد خدمة طلب نحو اإلتجاهات مقياس في )النفسي
 لحاجته الطالب إدراك قل)  والمنافسة والقوة النجاح (بمحور يتعلق بما الدور صراع درجة

   .صحيح والعكس النفسي لإلرشاد الشخصية
  

 محور بين احصائية دالالت ذات عالقات وجود الى ) 7.4(ل الجدو نفس في النتائج تشير وكذلك
 من الخوف (النفسي االرشاد خدمة طلب نحو تجاهاتاإل وريومح) المشاعر في فتاحاالن عدم(

 داللة بلغت حيث) اآلخرين على االجتماعي اإلنفتاح و المتعلقة بالحاجة للمساعد النفسيةالوصمة
 بازدياد أي عكسية عالقة الموجودة العالقة وهذه ، )α ≥ 0.05  (من اقل قيمة منها لكل الفحص
 النفسي اإلرشاد نحو الطلبة إتجاهات تتجه ، )المشاعر في االنفتاح عدم( المحور في الصراع درجة
 اعياالجتم اإلنفتاح يقلو ،  النفسيةة المتعلقة بالحاجة للمساعدالوصمة من الخوف ويزيد السلبية الى
 من الخوف يزيد الجندري، بصراع يتعلق بما المشاعر في االنفتاح عدم زاد كلما أي ،اآلخرين على

 على اإلجتماعي اإلنفتاح الى المبحوث الطالب ويميل النفسية، المساعدة بطلب المتعلقة الوصمة
  األخرين

  
 وجود الى الجدول في ائجالنت تشير) الرجال بين المشاعر في االنفتاح عدم (الدراسة لمحور بالنسبة
 الشخصية الحاجة إدراك (الدراسة ومحاور المحور هذا بين احصائية دالالت ذات طرديه عالقات
 تزاد كلما انه على يدل وهذا) فيها والعاملين النفسية الصحة بمؤسسات الثقة النفسي، لإلرشاد
 تميل )الرجال بين رالمشاع في االنفتاح عدم(بمحور يتعلق بما الجندري الدور صراع درجة

 الشخصية لحاجته الطالب إدراك فيقل السلبية، الى النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو الطلبة إتجاهات
  .فيها والعاملين النفسية الصحة بمؤسسات ثقته وتقل النفسي، لإلرشاد

  
 ومحور )عدم االنفتاح في المشاعر بين الرجال(محور  هذا بين عكسية عالقة يوجد بالمقابل 

 صراع مستوى زاد اذا بحيث ،) المتعلقة بالحاجة للمساعد النفسيةالوصمة من الخوف (الدراسة
 من الخوف (مستوى قل)   الرجال بين المشاعر في االنفتاح عدم(بمحور يتعلق بما الجندري الدور

  . ومالت إتجاهات الطالب نحو اإليجابية) المتعلقة بالحاجة للمساعد النفسيةالوصمة
   

 الدراسة محور بين احصائية دالالت ذات عالقات وجود الى الجدول نفس في النتائج تشير وايضا
 المتعلقة بالحاجة الوصمة من الخوف (والمحاور) العائلية والعالقات المهنة بين ما الصراع(

 من اقل قيمة منها لكل الفحص داللة بلغت حيث) اآلخرين على االجتماعي اإلنفتاحللمساعد النفسية، 
 صراع درجة زادت كلما أي ،عكسية عالقة الموجودة العالقة وهذه ، )α ≥  0.05  (الفحص اللةد

 اتجاهات اصبحت) العائلية والعالقات المهنة بين ما الصراع (بمحور يتعلق بما الجندري الدور
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 المساعدة بطلب المتعلقة الوصمة من الخوف وقل نحو طلب خدمة االرشاد النفسي، ايجابية بالطال
  .االخرين على جتماعياال نفتاحالا  وقل النفسية

 
  االنحدار تحليل 7.4

  
مقياس صراع الدور  (التابع المتغيرات بين التنبؤ معادلتي إلنشاء الخطي االنحدار تحليل استخدام تم

الكلية،  العمر،( والمتغيرات المستقلة للدراسة )النفسي لالرشاد االتجاهات مقياس(و )  الجندري
 .  االم، تعليم مستوى االب، تعليم مستوى السكن، مكان السكن، منطقة الديانة، الجتماعية،ا الحالة
 االكثر المستقلة المتغيرات مجموع بتحديد المستقبلي، بالتنبؤ وهذا يساعد ،)الجامعة الشهري، الدخل
  .التابعة المتغيرات على تأثيرا

  

)  مقياس صراع الدور الجندري (تابعال المتغير بين التنبؤ ومعادلة االنحدار تحليل 8.4

  ةوالمتغيرات المستقلة للدراس

  
  .Model Summaryاالنحدار نموذج ملخص :8.4 جدول

  

R قيمة R المحسوبة مربع R  الخطأ المعياري للتقديرمربع 

.74 .55 .62 .29801 

  
اس صراع الدور مقي (التابع المتغير بين قوية عالقة يوجد انه الى  8.4 جدول في النتائج توضح

 قيمة وهي  0.74 الى R  قيمة تشير حيث النموذج دخلت التي المستقلة والمتغيرات )الجندري
  .العالقة قوة على تدل الواحد من قريبة  كبيرة

  

 مقياس صراع الدور الجندري ريللمتغ الخطي االنحدار لمعادلة التباين تحليل :9.4 جدول

)ANOVA(.  
  

 الداللة ف مربع المتوسطات رجات الحريةد مجموع المربعات  النموذج

 0.031 14.838 074. 10 744.  االنحدار

   089. 140 12.433  الخطأ

    150 13.178 المجموع
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تأثير لفحص  Stepwise باستخدام طريقة Multi Regression  تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد
 جدول في النتائج خالل من تبين قد، وبحوثينالعوامل المستقلة على صراع الدور الجندري لدى الم

 تساهم ما نسبة أو مقدرة على تدل وهى  55%  أي  0.55 تساوى  R مربع قيمة أن  الى ) 49.(
صراع الدور  (التابع المتغير تباين تفسير في االنحدار معادلة دخلت التى المستقلة المتغيرات به

  ، )α ≥ 0.05 ( مستوى عند إحصائية داللة وجود بنت النتائج فحص ولدى ،به التنبؤ أو) الجندري
بلغ خطأ  كما  ،اإلنحدار معادلة دخلت التي المستقلة بالعوامل بالتنبؤ النموذج مقدرة على تدل وهى

كما يتضح من نتائج تحليل االنحدار المتعدد في جدول  ،0.298للتقديرات  التقدير بمعادلة االنحدار
ف  حيث بلغت قيمة ANOVA نحدار باستخدام اختبار تحليل التباين مدى معنوية معادلة اال)49.(

صدقية معادلة  وهذا دليل على 0.05 ذات داللة إحصائية على مستوى أقل من وهي 14.84
صراع الدور (ابع متغيرات المستقلة والمتغير الت والتأكيد على وجود عالقة ما بين الاإلنحدار،
  .)الجندري

  . صراع الدور الجندري غيرتللم الخطي االنحدار دلةمعا معامالت: 10.4 جدول

 

 القيم المعيارية  القيم العادية
 المعامل

B Std. 
Error Beta 

t Sig. 

 018. 2.390  705. 1.686  ثابت االنحدار

 829. 216.- 018.- 030. 006.- العمر

 496. 682.- 058.- 051. 035.- الكلية

 228. 1.212 102.  308. 373. الحالة االجتماعية

 229. 1.207- 121.- 091. 110.- الديانة

 015. 386. 035. 051. 020. منطقة السكن

 500. 676. 061. 041. 028. مكان السكن

 002. 1.230 117. 025. 030. مستوى تعليم االب

 003. 718.- 074.- 026. 018.- مستوى تعليم االم

 241. 1.176 112. 042. 049. الدخل

 801. 253.- 026.- 063. 016.- عةالجام
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  Score-Z  أنه تم حساب العالمة المعيارية) 410.(قد تبين من خالل النتائج الموضحة في جدول 
ويكون المعامل في هذه الحالة  Beta  بمعاملىللمتغيرات التي دخلت معادلة االنحدار وهو ما يسم

 مع المتغير) المتغيرات التي دخلت المعادلة(مساويا لقيمة معامل االرتباط بين كل متغير مستقل 
 من خالل لصراع الدور الجندري،  وتستخدم للتنبؤ بالقيم المعيارية )صراع الدور الجندري( التابع

منطقة السكن، مستوى (القيم المعيارية للمتغيرات المستقلة حيث يتضح لنا أن المتغيرات المستقلة 
وبالتالي تؤثر على  متغيرات الوحيدة التي دخلت معادلة التنبؤهي ال) تعليم االب، مستوى تعليم االم

 ، )α ≥  0.05 (الداللة مستوى   وجميعها ذات داللة إحصائية عند صراع الدور الجندري،
 المتغير المستقل مستوى تعليم االب بخطا معياري كان في معادلة التنبؤ تأثير اكبر ويالحظ ان

كان اقلها تاثيرا منطقة السكن بخطا  و،0.026ا معياري  تعليم االم بخط يلية مستوى،0.025
  .0.051معياري 

  

 تعليم  وحدة منطقة السكن وكلما زاد رمز وحدةانه كلما زاد رمزومن الواضح من معادلة االنحدار 
صراع  فيما يقل ، يزداد مقياس صراع الدور الجندري،)معامالتها موجبة في معادلة االنحدار(االب 

بمعنى انه ستكون . )معامل مستوى تعليم االم سالب(  بازدياد مستوى تعليم االم يالدور الجندر
درجة صراع الدور الجندري عند الطلبة اعلى  كلما كان الطالب من جنوب الضفة الغربية وأبائهم 

  .لديهم تعليم عالي بينما أمهاتهم لديهن تعليم متدني
  

)  النفسي لالرشاد االتجاهات مقياس (التابع يرالمتغ بين التنبؤ ومعادلة االنحدار تحليل 9.4

  والمتغيرات المستقلة للدراسة

  
  .Model Summaryاالنحدار نموذج ملخص :11.4 جدول

R قيمة R المحسوبة مربع R  الخطأ المعياري للتقدير مربع 

0.79 .62 .68 .22451 

  

  .النفسي لالرشاد االتجاهات مقياس للمتغر الخطي االنحدار لمعادلة التباين تحليل  :12.4 جدول

 الداللة ف مربع المتوسطات درجات الحرية مجموع المربعات  النموذج

 029. 21.983 100. 10 1.004  االنحدار

   051. 155 7.845  الخطأ

    165 8.848 المجموع
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 لفحص )Stepwise( باستخدام طريقة )Multi Regression(تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد 
.   62 تساوى Rالى  أن قيمة مربع  ) 12.4(ؤال الدراسة، وقد تبين من خالل النتائج في جدول س

وهى تدل على مقدرة أو نسبة ما تساهم به المتغيرات المستقلة التى دخلت معادلة %  62أي  
ى ذات أو التنبؤ به وه) مقياس االتجاهات لالرشاد النفسي(االنحدار في تفسير تباين المتغير التابع 

 وهى تدل على مدى مالءمة النموذج لالنحدار،  كما 0.05 أقل من αداللة إحصائية عند مستوى 
، كما يتضح من نتائج تحليل االنحدار المتعدد 0.2245بلغ خطأ التقدير بمعادلة االنحدار للتقديرات 

 حيث ANOVAمدى معنوية معادلة االنحدار باستخدام اختبار تحليل التباين ) 12.4(في جدول 
 وهذا دليل على 0.05  أقل من α وهي ذات داللة إحصائية على مستوى 21.984بلغت قيمة ف 

  .معنوية االنحدار والتأكيد على وجود عالقة ما بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
  

  .النفسي لإلرشاد االتجاهات مقياس رللمتغي الخطي االنحدار معادلة معامالت  :13.4 جدول
 

 لمعاملا القيم المعيارية  القيم العادية

B 
Std. 

Error Beta t Sig. 

 000. 3.804  491. 1.868  ثابت االنحدار

 674. 421.- 034.- 022. 009.- العمر

 137. 1.494 115. 037. 055. الكلية

 613. 507.- 040.- 234. 119.- الحالة االجتماعية

 248. 1.159- 111.- 065. 076.- الديانة

 001. 1.525 128. 033. 051. منطقة السكن

 003. 1.821 154. 030. 055. مكان السكن

 000. 898. 078. 017. 015.مستوى تعليم االب

 001. 1.738- 159.- 018. 032.- مستوى تعليم االم

 032. 2.166 195. 030. 065. الدخل

 224. 1.221 117. 045. 056. الجامعة

  
للمتغيرات التي دخلت معادلة االنحدار وهو ما يسمي  Score-Z لمعياريةتم حساب العالمة ا

ويكون المعامل في هذه الحالة مساويا لقيمة معامل االرتباط بين كل متغير مستقل  Beta بمعامل
 ابع،مع المتغير التابع  وتستخدم للتنبؤ بالقيم المعيارية للمتغير الت) المتغيرات التي دخلت المعادلة(
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 ،منطقة السكن(ل القيم المعيارية للمتغيرات المستقلة حيث يتضح لنا أن المتغيرات المستقلة من خال
هي المتغيرات الوحيدة التي دخلت ) ، مستوى تعليم االب، مستوى تعليم االم، الدخلالسكن مكان

  ، وبالتالي لها تأثير على اتجاهات المبحوثين نحو طلب خدمة االرشاد النفسي،معادلة التنبؤ
  . 0.05وجميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 

  
 بخطا معياري " مستوى تعليم االب" للمتغير المستقلعادلة التنبؤ هو ثير في مأكبر تأحيث كان 

 يليها 0.033 معياري بخطأ ثم منطقة السكن 0.018 يلية مستوى تعليم االم بخطا معياري 0.017
وبناء . ، 0.032 الدخل الشهري بخطا معياري تأثيرا واكان اقلها 0330. معياري بخطأمكان السكن 

  : كما يليالنفسي لالرشاد االتجاهات بمقياسعلية يمكن التنبؤ 
  

 تعليم مستوى وكان وكان يسكن في المخيمات، الغربية الضفة جنوب من الطالب كان اذا انه بمعنى
 نحو طلب خدمة االرشاد إيجابية الطلبة جاهاتات كانت كلما الشهري االسرة دخل وزاد عالي، االب
  .األم تعليم مستوى انخفض كلما سلبية الطلبة اتجاهات تصبح فيما ،النفسي

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 96

  

  

  

  الفصل الخامس
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج 

  

   مقدمة1.5
  

ين  نحو طلب المساعدة النفسية بشكل عام وفي فلسطأهمية التركيز على دراسة االتجاهاتتعود 
جيب  على األسئلة والنقاشات التي تؤثر ن تبشكل خاص، لكون دراسة هذا الموضوع من الممكن ا

ومن ، خاصة وان نسبة توجه الرجال لطلب خدمة اإلرشاد النفسي منخفضةعلى البيئة العالجية،
  سلبية نحو طلب خدمة اإلرشاداتجاهات الى ان الرجال التقليديين يحملون المحتمل ان يرجع هذا

  .النفسي
  

 دراسة علمية، قامت هذه الدراسة على فحص تأثير صراع الدور ومن اجل دراسة هذه االحتماالت
الجندري عند الطلبة الذكور على طبيعة اإلتجاهات التي يحملونها حول طلب خدمة االرشاد النفسي، 

مستوى تعليم االب، ،الديانة،الجامعة،الكلية ،العمر(باإلضافة الى تأثير بعض العوامل الديمغرافية 
على طبيعة هذه اإلتجاهات، ) مستوى تعليم االم، الدخل الشهري لألسرة، منطقة السكن، مكان السكن

مقياس صراع الدور الجندري ومقياس تم فحص ذلك من خالل إستبانة تضم  كل من وقد 
  . نحو طلب المساعدة النفسيةاالتجاهات

  
 الفرضيات الصفرية وعددا من األسئلة، أمكن التحقق وفي إطار تحقيق ذلك صاغ الباحث عددا من

تعلق بنتائج الما في الفصل الرابع،  عرضهة المالئمة، والتي تممنها من خالل الطرق اإلحصائي
مناقشة النتائج على ضوء ادبيات الدراسة ب  فقد قام الباحث في هذا الفصلالتحليل اإلحصائي، أما

  .والدراسات السابقة
  
  
  
  
  
  



 98

  شة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  مناق2.5
  

  :سؤال األولال مناقشة نتائج 1.2.5

  

   بيت لحم والخليل؟لدى طلبة سنة اولى في كل من جامعتيهل هنالك صراع دور جندري 

  
 صراع الدور الجندريوالمتعلقة باالتجاه العام ل) 1.4(النتيجة المتعلقة بالجدول رقم يفسر الباحث 

 من خالل نظرية ، ووقوع  معظم االجابات في خانة التردد وعدم الحسم،ثينعند الطلبة المبحو
 والتي أكدت على أن تفاعل الفرد Gender socialization theoryالتنشئة االجتماعية الجندرية 

). 2008سعيد، (المستمر مع البيئة والثقافة التي نشأ بها، هو ما يكسبه دوره االجتماعي الخاص به 
 الذكورية التي هي في طور  مفاهيم الطلبةسميا السنة االولى تنعكس على وال امعةفمرحلة الج
 سنة، باإلضافة الى أن 21 الى 18 افراد عينة الدراسة تتراوح ما بين حص، فأعمارالتبلور والف

  يكون الفرد فيها متلقي،التي تعتبر أداة تنشئة إجتماعية- انتقالهم من بيئة ومجتمع المدرسة واألسرة 
فيه  الى مجتمع الجامعة، الذي يعتبر أكثر تعددية و-اكثر مما هو مشارك في بلورة هذه المفاهيم

 اكثر مرونة من المفاهيم التي نشأ عليها الطالب في قريته او ،إنفتاح على افكار وقيم ذكورية مختلفة
كل ف كورية جديدة؛  ذ وافكار اتجاهات واالنفتاح على  اإلناث اإلختالط بالطالباتمن خاللو ،مدينته
حالة .  وبالتالي خلق حالة من البلبلة، إعادة بلورة وتصنيف لمفاهيم الطالب الذكوريةيساهم في ذلك

عمر واكتساب تجارب اكثر ومفاهيم حول كن التغلب عليها مع التقدم في الالبلبة هذه من المم
 في بحثه حول تأثير العمر Levant et al (2005)  ليفانت وأخرونادوارهم الجندرية وهذا ما أكده
 بأن صراع  في دراسته، حيث وجد من خالل عينة الرجال المبحوثة،على صراع الدور الجندري

الدور الجندري تخف حدته مع تقدم الرجال في العمر ، ولعل هذا ما يستحق البحث مستقبال في 
  . مع االصغر سناًاً ومقارنتهم فلسطين من خالل استهداف الرجال المتزوجين واألكبر عمر

االمر الذي ( كما يفسر الباحث إتجاه التردد والميول نحو المعارضة لفقرات صراع الدور الجندري
اإلجتماعية  إنسجاما مع البيئة بأن في ذلك  بشكل عام،) يعني وجود درجة صراع جندري منخفضة

 من خالل فهوم الرجولة في المجتمع الفلسطيني، فما يحدد م يكون الفرد رجالًومع ما يعنيه بأن
 هو الثقافة المحلية وطبيعة ،)2002( سنكلر وغصوب من خالل ما جاء فينظرية التحليل الثقافي 
تنسجم هذه النتيجة مع نمط العالقات اإلجتماعية الذكورية ائدة فيها، حيث العالقات اإلجتماعية الس

، والتي االجتماعينظرية النموذج اً  وهذا ما تحدثت عنه نظرية أيضلسائدة في المجتمع الفلسطيني،ا
طريقة إدراكهم لتصرفات أعضاء وتكتسب من خالل وسلوكيات األفراد تتأثر أكدت بأن تصرفات 
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 الزعبي،(  وذلك من خالل ما أطلق عليه  بقاعدة المجتمع السلوكيةع الذي ينتمون إليه،المجتم
1994 .( 

  
ي من خالل نظريات جنسوية او جندرية تتعلق  تطوير مقياس صراع الدور الجندر فعلى الرغم من

وعلى الرغم   ،بطبقة الرجال البيض من الطبقة الوسطى واألغنياء في الواليات المتحدة االمريكية
 أساس افتراض مفاده بأن الذكور الذين يعيشون في المجتمعات الذكورية من ان المقياس طور على

لذكورية ويخضعون لتنشئة إجتماعية متعصبة ذكوريا،  التي تعتمد النزعة او الهيمنة اةالبطريركي
 عكس  اثبتت نتائج الدراسة الحاليةفقد جال عرضة لتطوير صراع دور جندري؛ سيكونوا اكثر الر
، فعلى الرغم من كون المجتمع الفلسطيني بشكل عام ومجتمعات جنوب الضفة هذا اإلفتراض

جتمعات المحافظة والذكورية، إال ان الذكور بوجه خاص من الم) جامعة بيت لحم وجامعة الخليل(
 عالية من صراع الدور الجندري، وهذا مؤشر على الخصوصية الثقافية لكل لم يظهر لديهم درجة

 والتي أكدت بأن  والتأثر بقاعدة المجتمع السلوكية بناءاً على نظرية النموذج اإلجتماعيمجتمع
ع طريقة إدراكهم لتصرفات أعضاء المجتمل وتكتسب من خالوسلوكيات األفراد تتأثر تصرفات 

، كما يمكن إيعاز هذه النتيجة مرة أخرى لصغر سن المبحوثين الذين جاءوا من الذي ينتمون إليه 
  Lane & Adiss, 2005( اسرهم المحافظة وتربوا بطريقة منسجمة مع ثقافة المجتمع البطريكية

.(  
  

ى تباين في إجابات الطلبة، فقد أظهرت إجابات كما تشير نتائج محاور صراع الدور الجندري ال
  األغلبية العظمى من الطلبة أكدت موافقتهاانالى " النجاح والقوة والمنافسة" الطلبة المتعلقة بمحور 

% 77 بنسبة وذلك على المفاهيم التي عرضها هذا المحور والتي هي ذات طابع ذكوري وتقليدي
دور الجندري عند االطلبة المبحوثين بما يتعلق بهذا وهذ يعكس وجود درجة عالية من صراع ال

  .المحور
  

من دراسات سابقة، لنتائج مشابهة في الدراسة الحالية " النجاح والقوة والمنافسة" محور ان نتائج
 المحور األكثر داللة من بين المحاور األخرى وبإتجاه الموافقة  على مقياس صراع انه كانحيث 

 Glenn et)1989(  جلين وأخرينبحوثين في دراسات مختلفة، ففي دراسةالدور الجندري بين الم

al  والتي طبقت على عينة من الطلبة الجامعين، حيث أتضح بأن النسبة األكبر من الطلبة عندهم 
 هذا المحور مقارنة مع المحاور األخرى دور الجندري بما يتعلق بفقراتدرجة عالية من صراع ال

  .من المقياس
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 والتي طبقت أيضا على عينة  Blazina & Watkins)1996 ( بالزينا بالزينا وواتكينسةأما دراس
كان المحور األكثر " النجاح والقوة والمنافسة"من الطلبة الجامعيين الذكور، فقد أظهرت بأن محور 

بين المحاور األخرى على  صراع الدور الجندري بين الذكور، حيث وافق معظم الطلبة  داللة  ما
من حيث تحديد اتجاهاتهم مبحوثين على ان معايير القوة والمنافسة والنجاح تعد األهم بالنسبة لهم ال

  .وهذا ما يعكس درجة عالية من صراع الدور الجندريالذكورية، 
  

 مراجعة االدبيات التي تحدثت عن التنشئة اإلجتماعية للذكور، بأن تركيز يرى الباحث وبناءاً على
 س صراع الدور الجندري في مقيا" النجاح والقوة والمنافسة"اباتهم على محور معظم الطلبة في اج
بأن االطفال ) Adiss & Mahalik) 2003، فقد أشار  هو أمر متوقعر األخرىمقارنة مع المحاو

الذكور يخضعون لنمط تربية فيه الكثير من المفاهيم التي تدعو لإلستقاللية واإلبتعاد عن طلب 
من خالل تعزيز المنافسة مع االطفال الذكور األخرين والتفوق عليهم والتركيز المساعدة، وذلك 

 وبأن ذلك ،على الجانب العقلي واإلبتعاد عن التعبير عن المشاعر ألن في ذلك دالالت على الضعف
  .ية التي يعاقب عليها الطفل الذكريخص السلوكيات األنثو

  
 ،سة يعكس حالة الصراع في االدوار التي يمر بها الطلبة إظهار النجاح والقوة والمناففالمغاالة في  

 الصفات مسموح بها   فهذهمثل تحقيق االنجاز والتفوق،  جوانب موضوعيةحتى لو كان في ذلك
) 2004 ( جادو وهذا ما أكدته النظرية السلوكية في كتاب ابو، ، سابقاًوتم تعزيزها من قبل االهل

ي يرونه مناسباً لجنس طفلهم ويعاقبون االستجابات التي عزيز السلوك الذحيث يسعى االهل لت
 ، وتتسم الكثير من االدوار الذكورية  Moudelingالتقليد أو المحاكاة  يرونها غير مناسبة من خالل

التي يقوم االهل بتعزيزها، بالسيطرة والعدوان واالستقالل والتنافس السيما مع أبناء الجنس نفسه، 
كس ما يجب ان يكون عليه الرجل كشخص ناجح ومنجز وقوي وهو شيء كما ان هذا المحور يع

مشترك في تنشئة معظم الرجال في الثقافات المختلفة وإن أختلفت الدرجة، وقد ال يمثل هذا التركيز 
 ولكنها المشاعر السموحة مجتماعياً، بالتالي من الممكن  للذكرفسة الرغبة الفعلية على النجاح والمنا

 الغير محبذة  عن المشاعرهذا المحور أيضاً على انها وسيلة دفاعية او تعويضيةتفسير نتائج 
  بالزينا وواتكينس كل منويرىالتي ترتبط بالعقاب والخجل عند الذكور، و مجتمعياً

)1996(lazina & Watkins  في نموذجهم النظري حول القوة والسيطرة والمنافسة، بأن هذا البعد 
 أهم االسباب التي تمنع الرجال التقليديين من التوجه لطلب هو من ،من صراع الدور الجندري

المساعدة النفسية بشكل خاص وطلب المساعدة بشكل عام، بسبب مخاوفهم من فقدان السيطرة 
والشعور بالقوة والشعور بالضعف لصالح المعالج او األطراف التي يطلب منها المساعدة بشكل 

  . عام
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فقد اظهرت النتائج من نفس المحور بأن نسبة كبيرة "  اإلنفتاح في المشاعرعدم" أما بالنسبة لمحور 
 يوجد عندهم إنفتاح في ، وبالتالي%43المحور بنسبة من الطلبة يميلون لمعارضة فقرات هذا 

  من صراع الدور الجندري مع وجود درجة البأس بها من التردد ةالمشاعر وبالتالي درجة منخفض
، وحسب المتوسط الحسابي فاالتجاه %38 الوسيط والتي وصلت الى نسبة في اإلجابة حسب درجة

  .العام لهذا المحور هو متردد يميل الى المعارضة
  

عدم اإلنفتاح في " التردد عند الطلبة الذكور بما يتعلق بمحور حيث يرى الباحث بأن ظهور
ما هيم التي يمر بها الطلبة بفي مقياس صراع الدور الجندري، يعكس حالة البلبلة في المفا" المشاعر

، بمعنى انهم 19 الى 18،  كون اعمار معظمهم تتراوح ما بين يتعلق بمشاركة األخرين بمشاعرهم
طلبة سنة أولى أي أنهم في مرحلة إنتقالية من المدرسة الى الجامعة، وأيضا كون غالبية العينة من 

قارنة مع الجامعة التي فيها إختالط ما بين المحافظات الجنوبية التي ال يوجد فيها مدراس مختلطة م
الذكور واإلناث،  بالتالي فالكثير من المفاهيم التي تتعلق باألدوار اإلجتماعية وما هو مسموح وما 

عبد الفتاح  عليه ت أكد، وهذا ما وال سيما التعبير عن المشاعرهو ممنوع في حالة التردد والفحص
تغيير إجتماعي في في االدوار يبرز عادة عندما يحدث   بأن البلبلة والصراع) 2000 (خرونآو

حياة الفرد، مثل إنتقال الفرد نتيجة ظروف إقتصادية من طبقة إلى أخرى، أو عند إنتقال الشاب من 
  والتردد في المشاعر اإلنفتاح تفسيرالرغبة فيبيئة المدرسة واألسرة إلى البيئة الجامعية، كما يمكن

 م وخوفه،من ناحية لألخرين  ملطلبة في المشاركة والتعبير عن مشاعرهرغبة ا، بفي نفس الوقت
ال يتناسب مع  و يرتبط بالعقاببالنسبة للذكرمن ذلك من ناحية أخرى، كون التعبير عن المشاعر

شئة اإلجتماعية المتشددة ذكوريا التي تربى عليها الشاب لسنوات طويلة في أسرته وفي معايير التن
 عالمة النفس التطورية نانسي حيث اشارت ،ليليةالنظرية التح  اليهأشارت وهذا مامدرسته، 

 إلى أن تنشئة األطفال الذكور تركز على أهمية اإلنفصال عن األم واإلستقاللية،  فينتج رو تشودو
عن ذلك انفصال الرجل مستقبال عن مشاعره والشعور بالخجل والعار من أبراز هذه المشاعر، وفي 

تحقيرها أو التقليل من قيمتها، الرتباطها بالجانب األنّثوي من شخصيته والذي انتقل بعض األحيان 
   ).Brooks,1998(إليه من خالل العالقة األولية مع األم  

  
قد أظهرت النتائج بأن معظم ف" الخوف من اإلنفتاح في المشاعر بين الرجال" وأخيرا بالنسبة لمحور 

، 2 ووسيط حسابي وصل الى درجة% 54ة محور بنسب قد عارضت فقرات هذا الالمبحوثين
وبالتالي درجة صراع الدور الجندري عندهم بما يتعلق بهذا المحور منخفضة جدا وعليه فال يوجد 

  .خوف من اإلنفتاح في المشاعر بين الرجال
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والتي أظهرت بأن   Lane & Adiss)2005(  الن وأديستختلف هذه النتائج مع نتائج دراسةو
 عندهم درجة عالية من المخاوف "كوستاريكا" المبحوثين في إحدى الجامعات في دول الطلبة

ويمكن تفسير عدم  المتعلقة باإلنفتاح في المشاعر بين الرجال في مقياس صراع الدور الجندري،
 من خالل الرجوع الى بهذا المحوروجود صراع دور جندري عند الطلبة المبحوثين بما يتعلق 

، والتي تقول بان مفهوم الرجولة واألنوثة والعالقات المتداخلة بينها ال يمكن   الثقافييلنظرية التحل
ومن خالل هذا المفهوم،  به  الذي مرفهمها إال من خالل  السياق التاريخي واإلجتماعي واالقتصادي

وفي ، )2008سعيد، ( قومية والموقع في النظام العالمي  والعنصر وال اإلجتماعيةتفاعلها مع الطبقة
الخوف من اإلنفتاح في " في محور هذا السياق أيضا يمكن تفسير لماذا ال يوجد درجة صراع 

القات بين لكون الثقافة العربية تختلف في تعريفها لمفهوم الذكورة والع"  بين الرجالالمشاعر
 صراع  حيث طور مقياس، مع الثقافات الغربية بشكل عام واألمريكية بشكل خاصمقارنةًالرجال، 

ي الذي تأثر كثيراً بالنظريات النسوية ، فمثال من الطبيعي ان يمشي شاب عربي وهو الدور الجندر
 وهذا مؤشر على ممسكا بيد صديقه، بينما قد يفسر ذلك على انه جنسية مثلية في المجتمعات الغربية
، وهنا من صوصيةالخصوصية الثقافية في تفسير وهندسة النوع اإلجتماعي بما يتناسب مع هذه الخ

الجدير ذكره بأن محور الخوف من التعبير عن المشاعر بين الرجال، قد بني على أسس نظرية 
والتي مفادها بأن الرجال يخافون من التعبير عن مشاعرهم " الخوف من اإلنوثة"غربية تسمى 

ة على الحميمة والقريبة لرجال اخرين، خوفا من احكامهم على بعض، وخوفا من فقدان السيطر
وكي ال يعتقد األخرين )  رمزية التعبير عن المشاعر( مشاعرهم والتعبير عن المؤنث في شخصيتهم

 مثلي الجنس، وهذا تأكيد أخر على ان الثقافة هي المعيار للكثير من انماط العالقات مبأنه
  .اإلجتماعية بما فيها العالقة بين الرجال

  
  :الثانيسؤال ال مناقشة نتائج 2.2.5

  

 طلبة سنة اولى في كل من جامعة بيت لحم والخليل نحو طلب خدمة  طبيعة إتجاهاتهي ما

  االرشاد النفسي؟

 نحو طلب إتجاهاتهمبأن غالبية الطلبة المبحوثين يميلون الى التردد في ) 2.4(يتضح من الجدول 
 بشكل يحملونبة  ومن خالل فحص المتوسط الحسابي يتضح أيضا بأن الطل،خدمة اإلرشاد النفسي

  . إتجاهات سلبيةعام يميلون 
  

 التي أظهر فيها الطلبة الذكور  Goh et al)2007( وأخرين تتفق  نتائج هذه الدراسة مع دراسة غو
 دراسة  سلبية نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي مقارنة مع االناث، وتختلف مع نتائجاتجاهات
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 نحو طلب المساعدة النفسيةبحوثين  الطلبة الم اتجاهات فيهاوالتي تميزت) 2003(الدرماكي 
  .اإليجابيةب
  

من الممكن تفسير حالة التردد والميل نحو اإلتجاهات السلبية والتي ابداها معظم الطلبة، بطبيعة 
وعليه فحالة التردد لها عالقة بأعمار الطلبة من حيث انهم ،  طلبة السنة األولىوهمعينة الدراسة، 
معية، وهنا يطرح تساؤل حول معرفة الطلبة المسبقة بخدمة اإلرشاد  الى البيئة الجاانتقلو حديثاً

النفسي وطبيعتها،  فخدمة اإلرشاد النفسي قد تم تطبيقها حديثا في مدارس السلطة الوطنية وهي غير 
غالبية (موجودة فعليا في كل المدارس، كما اتضح للباحث بأنها غير موجودة في جامعة الخليل 

إن المكون المعرفي يعد أهم مكونات ب) 2011( ذكر ربيع حيث،)جامعة الخليل المبحوثة من العينة
، وعليه فعدم وجود معرفة مسبقة او معرفة كافية حول طبيعة عملية اإلرشاد  النفسيةاإلتجاهات

 إتجاهات الطلبة، ويفتح المجال ألفكار نمطية غير صحيحة، مستمدة من  طبيعةالنفسي سيؤثر على
 لتلعب الدور المعرفي المؤثر على إتجاهات الطلبة، ولعل نقطة تأثير المعرفة االعالم والمجتمع

  .المسبقة او عدم المعرفة على إتجاهات الطلبة ما يستحق الدراسة مستقبال
  

 هنالك معرفة مسبقة عن اإلرشاد النفسي في مرحلة المدرسة  من الممكن ان تكونومن ناحية أخرى
،  والذي سلوآيةلم تقترن بمعرفة " العقلية" لكن تلك المعرفة او في كتب ومحاضرات الجامعة، و

من الممكن أن يكون التوجه سابقا الى االرشاد النفسي او االلتقاء مع مرشدين ومرشدات عاملين في 
 المكون بأن) 2011(مجال الصحة النفسية، وذلك ما قد يفسر حالة التردد والبلبة، فكما ذكر ربيع 

بالزينا حيث أظهرت نتائج دراسة كل من   في ترسيخ اإلتجاه، اساسياًاً يلعب دورالسلوكي 
  أن االتجاهات النفسية نحو طلب المساعدة النفسية ستتأثر Blazina & Marks )2001(وماركس

مسبق لطبيعة العملية صحيح  ومعرفة وإدراك  صحيحةإيجابا في حال كان هنالك معلومات
نظرته لألرشاد النفسي باالضافة الى الصورة النمطية للمعالج ومع  كما تؤثر ثقافة المجتاإلرشادية،

دوراً مهما في تشكيل االتجاهات السلبية نحو طلب المساعدة النفسية في االعالم او الطبيب النفسي 
بيت . التقرير السنوي): 2009 ( واألسرةإرشاد وتدريب الطفلمركز  1988( عقل أكدهوهذا ما 

  ) .لحم،  فلسطين
بأن طلبة العلوم الطبية في ) 2009( على ذلك لم يكن مفاجئاً ما توصلت اليه دراسة الطيطي وبناء

  .الجامعات الفلسطينية يحملون اتجاهات سبية تُجاه المرضى النفسيين والمرض النفسي
  

كبيرا من المبحوثين يحملون اتجاهات بأن قسما ) 2.4( على جدول وقد أظهرت نتائج الدراسة وبناء
أما بالنسبة لمحور ،"إدراك للحاجة الشخصية لإلرشاد النفسي"بما يتعلق بمحور ة وتردد سلبي
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، فقد أظهرت النتائج بان القسم األكبر من الطلبة المبحوثين " اإلنفتاح اإلجتماعي على األخرين"
  .كانوا مترددين مع ميول نحو المعارضة وبالتالي حمل إتجاهات سلبية بما يتعلق بهذا المحور

  
 مع نتائج دراسة أنج وأخرين" اإلدراك الشخصي لإلرشاد النفسي"  تتفق نتائج محور الدراسة 

)2004 (Ang et alسلبية نحو اتجاهات بأن الطلبة الذكور يحملون   ، حيث أظهرت نتائج دراسته 
نفتاح اإل " ، أما بالنسبة لمحور " إدراك الحاجة الشخصية"طلب المساعدة النفسية بما يتعلق بمحور 

حيث أظهرت نتائج ) 2003(تتشابه هذه النتائج مع دراسة الدرماكي ف" اإلجتماعي على األخرين
بما يتعلق بهذا المحور السيما الطلبة الذكور ) ضعيفة( سلبية اتجاهاتدراستها بأن الطلبة يحملون 

التي كان ) 2009 (ونفي العينة المبحوثة، وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة القريناوي وأخر
 الطلبة في أكثر من دولة عربية نحو طلب المساعدة النفسية، حيث اتجاهاتهدفها المقارنة بين 

اإلنفتاح (هم بما يتعلق بمحور اتجاهات الفلسطينيين كانوا أكثر الطلبة إيجابية ب اناتضح الطلبة
  ).اإلجتماعي على األخرين

  
إدراك الحاجة الشخصية (حو التردد في محور يمكن تفسير نتائج اإلتجاهات السلبية والميل ن

: بما يلي) اإلنفتاح اإلجتماعي على االخرين(وحالة التردد والميل نحو السلبية في محور ) لإلرشاد
بأن هذان المحورين مرتبطان ببعضها البعض وبعالقة طردية، فحسب نتائج الدراسة يتضح : أوال

 مشاعره وطبيعتها ، كلما زادت إحتمالية التردد وعدمبأنه كلما زاد عدم اإلدراك الشخصي للطالب ب
  و اخرونمشاركة األخرين بها، وال سيما المختصين منهم وهذا ما أكده القريناويو االنفتاح

يعتبر هذان المحورين من المحاور التي تركز على المشاعر ودرجة الوعي بها : ، ثانيا) 2009(
  بأن الرجال Mahalik & Adiss) 2003 (يسومشاركتها لألخرين، وقد أشار ماهليك وأد

يركزون على الجانب العقلي وعادة ما يتجنبون البوح بالمشاعر ومشاركتها، والسيما المشاعر  التي 
قد يعتبرها الرجال كمؤشر ضعف، وهذا ما قد يفسر اإلتجاهات السلبية وحالة التردد الخاصة بهذين 

يرا وبما يتعلق بهذين المحورين فإن للثقافة دور في  يركزان على المشاعر، وأخنالمحورين اللذا
تفسير ذلك، كون الثقافة العربية تؤثر على إتجاهات الفرد من حيث عدم مشاركة األخرين بمشاعره 

وهذا ما اكدت ، )1997الدويري، (اكل أو الخصوصية في إطار العائلة والتركيز على إبقاء المش
 االتجاهاتعملية اكتساب ف ، Pavlov  النفس الروسي بافلوفعالمعليه النظرية السلوكية من خالل 

 فإذا ارتبطت عملية اكتساب االتجاه ،تتم من خالل التعليم اإلشراطي أو عملية اإلشراط الكالسيكي
نحو طلب خدمة االرشاد النفسي والذي يرمز الى الضعف والى ابراز المشاعر، بالعقاب او بوصمه 

  نجد ان اتجاهات الطلبة سلبية بما يتعلق بهذين المحورينبالضعف فمن غير المستغرب ان
  ). 2011،ربيع(
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 سلبية من اتجاهات وأظهرت النتائج بأن غالبية الطلبة المبحوثين عندهم خوف) 2.4(وفي جدول 

 بأن غالبية الطلبة نفس الجدول المتعلقة بالحاجة للمساعدة النفسية، كما أظهرت النتائج في الوصمة
  ".  الثقة بمؤسسات الصحة النفسية والعاملين فيها"  بمحوران عندهم تردد بخصوصكالمبحوثين 

  
والتي أظهرت بأن الطلبة ) 2003( فنتائج هذا القسم من الدراسة تختلف مع نتائج دراسة الدرماكي 

 و  إيجابية نحو هذان المحورين، كما تختلف النتائج مع دراسة القريناوياتجاهاتالمبحوثين يحملون 
 التي ابدا الطلبة )فيها والعاملين النفسية الصحة بمؤسسات الثقة(بما يتعلق بمحور ) 2009 (اخرون
 إيجابية نحوها، وتتفق مع نتائج الدراسة في نفس الوقت مع دراسة القريناوي بما يتعلق اتجاهات
أن الطلبة  حيث أظهرت النتائج ب) النفسيةة المتعلقة بالحاجة للمساعدالوصمة من الخوف(بمحور 

) 2009(، كما تتفق مع دراسة الطيطي  سلبية بما يتعلق بهذا المحوراتجاهاتالفلسطينيين يحملون 
  .النفسية والتي اظهر فيها المبحوثين مخاوف واتجاهات سلبية حول الوصمة

  
الخوف من الوصمة المتعلقة (ويفسر الباحث نتائج اإلتجاهات السلبية والميل نحو التردد في محور 

الثقة بمؤسسات (وحالة التردد والميل نحو السلبية في محور ) التوجه لطلب المساعدة النفسيةب
، بأن الخوف من الوصمة يعد أهم االسباب التي تمنع الرجال من ) الصحة النفسية والعاملين بها

، ) 2003الدرماكي،(التوجه للعالج النفسي بشكل عام وعبر مختلف الثقافات كما تشير األبحاث
Goh et al, 2007)( وأيضا في حالة المجتمع الفلسطيني بشكل خاص كما أشار الدويري ،

بما يتعلق  الغربية مقارنةً مع المجتمعات، مع التفريق في خصوصية المجتمع العربي )1997(
ليه،  طابع الخجل من حكم األخرين ع الوصمة النفسية تكتسب، ففي المجتمعات العربيةبالوصمة

، وفي المجتمعات الغربية يكتسب الخوف من الوصمة ت العربية ذات طابع جمعيكون المجتمعا
 لعدم مقدرتهم على مواجهة المتعلقة بالعالج النفسي طابع تأنيب الضمير عند الكثير من الرجال

نظرة ب الوصمة في المجتمعات العربية طابعه خارجي يهتم اذا فالخوف من ،مشاكلهم لوحده
كنوع   الخوف من الوصمة في المجتمعات الغربية يأخذ الطابع الداخلي الذاتياالخرين للفرد، بينما

  ). 1991شرابي، ( رته على حل مشاكله النفسية لوحده تأنيب لذات الفرد لعدم مقدمن 
  

 كما يمكن تفسير الخوف من الوصمة لدى عينة الدراسة من خالل النظريات السلوكية، فمن خالل 
مثل العقاب والتقليد واالستجابات الشرطية، فالوصمة تبط بمفاهيم وصمة ترنجد بأن ال هذه النظرية

ه  المعايير  لتجاوزةالمجتمعيوالنظرة مرتبطة حسب هذه النظرية بمخاوف الرجل من العقاب 
 المتشددة، ، كون ذلك وحسب المفاهيم الذكوريالذكورية، في حالة توجهه لطلب المساعدة النفسية
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ألنّثوية والضعف والجنون، وفيه مخالفة واضحة لهذه المفاهيم، وعليه فتصبح يرتبط بالسلوكيات ا
مرتبطة بالعقاب والوصمة ، تكوناستجابة الفرد شرطية في حالة فكر في التوجه للعالج النفسي 

 ،خرونآعبد الفتاح و( المجتمعية، لذلك تكون النتيجة االبتعاد عن التوجه لطلب المساعدة النفسية
2000.(  

  
 النفسية في الدراسة الحالية،  تؤثر على اتجاهات  من الوصمة بأن مخاوف الطلبةما يفسر الباحث ك

من خالل وذلك ،  كما أظهرت النتائجبمؤسسات الصحة النفسية والعاملين فيهاالطلبة المترددة بالثقة 
النفسية ستتأثر اإلفتراض بأن الطالب الذي عنده مخاوف عالية من الوصمة المتعلقة بطلب المساعدة 

مؤسسات الصحة النفسية والعاملين فيها، كما يمكن تفسير العالقة بين ب ومشككاًثقته وسيكون مترددا 
المحورين بأنه بالرغم من الخوف من الوصمة عند معظم الطلبة بما يتعلق بطلب المساعدة النفسية 

 ثقتهم بمؤسسات الصحة النفسية  كليا عدماوالحكم عليهم بالجنون من قبل االخرين، فإنهم لم يحسمو
  لمعرفتهم المسبقة عن مؤسسات الصحة النفسية،، وقد يعود ذلكوالعاملين فيها بل كانوا مترددين

ألن الواقع السياسي في االراضي المحتلة أدى الى إنتشار الكثير من الخدمات النفسية ال سيما التي 
  .اإلحتالل اإلسرائيليتتعامل مع الصدمات النفسية المترتبة على ممارسات 

  
 المتعلقة بالحاجة الوصمة من الخوف( بما يتعلق بمحوري  السلبيةاالتجاهاتمن ناحية أخرى 

ال تعكس بالضرورة ) فيها والعاملين النفسية الصحة بمؤسسات الثقة( ومحور)  النفسيةةللمساعد
ؤكد عليه النظريات توجه الطلبة فعال الى طلب خدمة اإلرشاد النفسي، وهذا ما تعدم حتمية 

فبناءا على هذه النظرية ، )2011ربيع، (السلوكية بشكل عام ونظرية السلوك المخطط بشكل خاص
 ما كان الطلبة فعالً نحو طلب المساعدة النفسية لوحدها ال تعطي مؤشرا إذا  السلبيةفإن االتجاهات
فسر السلوك حسب هذه  لوحدها ال تاالتجاهات لطلب المساعدة النفسية كسلوك، فلن يتوجهوا

  هذين المحورينلذلك من الممكن تفسير نتائج، Intention   الفعلية بالنية النظرية إذا لم تقترن
 الطلبة السلبية نحو الوصمة النفسية وتردد ثقتهم بالمؤسسات اتجاهاتبأن  وبناء على هذه النظرية،

 الفرد في اتجاهاتمن قرارات و  وعادة ما تخضع الكثير اتجاهاتالنفسية ليست قرارات إنما 
) 1997( وهذا ما يتوافق مع ما ذكره الدويري ،المجتمع العربي للمرجعية الجماعية ولسلطة العائلة

الوصمة تعد أهم األسباب التي تمنع الفرد العربي من التوجه الى العالج النفسي خوفا من بأن 
السرة والمجتمع بتوجهه الى العالج، األحكام المجتمعية ووصمه بالجنون ألنه خرج عن منظومة ا

 من الممكن ان تكون لذلك فحالة التردد بما يتعلق بالثقة بمؤسسات الصحة النفسية والعاملين فيها 
مؤشرا لتوجه ايجابي مستقبال نحو طلب المساعدة النفسية ان توفرت الظروف التي تتعلق بالمكان 

  .االخرينوالسرية ، وإن تخلص الفرد من مخاوفه من احكام 
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   مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة3.5 
  

  :فرضية األولىالمناقشة نتائج  1.3.5

  

 لصراع المختلفة االبعاد بين )α ≥  0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً داللة ذات عالقة توجدال 

  .الديمغرافية والمتغيرات الجندري الدور

  
 الدراسة متغيرات بين احصائية دالالت ذات عالقة دوجو الى) 4.4 (الجدول في النتائج تشير 
  .الجندري الدور لصراع العام واالتجاه) االم تعليم مستوى االب، تعليم مستوى(
  

 النتيجة المتعلقة بمستوى تعليم األب وتأثيره على صراع الدور الجندري عند يرى الباحث أن
ن الممكن اعتمادها بناءا على النتائج، والتي الطالب، بأنها ملفتة لإلنتباه من حيث المعادلة التي م

 كلما زادت درجة صراع )جامعي فأعلى( أو )أمي(ممكن فهمها بأنه كلما كان مستوى تعليم األب 
من خالل ما أشار اليه شرابي ث يمكن تفسير هذه النتيجة  حي،،  لدى المبحوثينالدور الجندري

ر السيطرة االول في االسرة وال سيما مع  حيث أشار الى ان االب العربي يعد مصد،)1991(
االطفال الذكور، ، فهنالك توقعات من الطفل الذكر بأن يكون سندا لألسرة وبأن يتالئم مع توقعات 
األهل، والسيما توقعات االب من خالل الطاعة، وبأن يكون رجال بما فيه الكفاية من اجل مالئمة 

 وحسب ت جمة عند اإلبن الذكر، من نتائجهاصراعاالتوقعات منه ، ويترتب على ذلك وجود 
، بغض النظر عن  الذكوريةوالتشدد في مفاهيمهم لدى االبناء صراع الدور الجندري الدراسة الحالية

  . مستوى تعليم األب سواءاً كان جامعياً او امياً
  

م تفاجئ  وتأثير ذلك على ارتفاع درجة صراع الدور الجندري ل)األمي(فنتيجة مستوى تعليم االب 
الباحث، وذلك استنادا على اإلفتراض القائل بأن مستوى تعليم االب المتدني، سيقود األب للتماهي 

، وهذا ما مقارنةً مع فئات مجتمعية اكثر تعليماً ،وتطبيق القيم المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد
 دراستهما بأن الرجال  والتي أظهرت نتائج Lane & Adiss )2005( الين و اديسأكدته دراسة

المنحدرون من الطبقات االجتماعية المتدنية ومستوى تعليمهم او تعليم اهاليهم متدني، عنهم درجة 
  .مرتفعة من صراع الدور الجندري

ما كان مفاجئا للباحث هو ان مستوى تعليم االب الجامعي فأعلى يؤثر أيضا على إرتفاع درجة 
لفكرة النمطية السائدة بأن ارتفاع مستوى حيث كان ذلك مخالفاُ ل ،صراع الدور الجندري عند الطلبة

تعليم األب سيقلل من حدة نمط التربية المتشددة ذكوريا، حيث يمكن تفسير هذه النتيجة بأن ليس كل 
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متعلم مثقف وال يعني إرتفاع تعليم مستوى تعليم األباء بالضرورة ارتفاع وعيهم وثقافتهم الجندرية، 
ء العالي قد يعزز السيطرة الذكورية بجانبها العقلي ويزيد من توقعات االب من ابنه فتعليم األبا

ذكوريا، حيث سيخلقون صراعا داخل أبنائهم، ربما ألنهم يطلبون من أوالدهم أن ينافسوا غيرهم 
وأن يحققوا ذاتهم من خالل التركيز على النجاح والعمل والسيطرة كمفاهيم لنزعة القوة والذكورة 

 سنة فهم في اعلى 19 الى 18قليدية، وكون غالبية الطلبة المبحوثين تتراوح أعمارهم مابين الت
 Stilson)1991(ستيلسون واخرين مراحل التماهي مع مفاهيم اهلهم الذكورية، وهذا ما أشار اليه 

et al الذكور تنخفض مع التقدم في  في دراستهم التي أظهرت بأن حدة صراع الدور الجندري عند
  .العمر وتيلغ ذروتها في بداية العشرينات من عمر الفرد

  
كما يوصي الباحث بأهمية عمل دراسات معمقة اكثر مستقبال حول نمط العالقة بين االب واإلبن 
الذكر في المجتمع الفلسطيني وأبعادها وتأثيراتها المختلفة ال سيما تأثير مستوى تعليم األب على 

  .بن الذكرطبيعة المفاهيم الذكورية لإل
  

 كان االكثر )أمي(أن مستوى تعليم األم ب أيضا يتضح) 4.4(ومن خالل جدول اإلحصاء الوصفي 
  .عند الطلبة المبحوثين داللة إحصائيا وتأثيرا على إرتفاع درجة صراع الدور الجندري

والدها يفسر الباحث هذه النتيجة بأن دور األم االمية في المجتمعات االبوية يتمحور حول تربية ا
على األفكار النمطية التقليدية حيث تربي هذه األم اوالدها الذكور على كبت المشاعر والسيطرة 
والقوة والمنافسة وهذا يؤدي الى صراع جندري عند االبناء ومفاهيم ذكرية متشددة، كما يمكن 

د تعليم االب وقل تفسير هذه النتائج بأن لها عالقة بمستوى تعليم االب الجامعي، بمعنى أنه كلما زا
تعليم االم زادت درجة صراع الدور الجندري عند الطلبة الذكور، وهذه العالقة مرتبطة بطبيعة 

، أي ان االب وإلمتالكه ادوات السيطرة "بالذات التوصلية"المجتمع الذكوري وإنتشار ما يسمى 
 التي ال تمتلك شهادات وهي شهادته الجامعية وسلطته الذكورية، يفرض مفاهيمه الذكورية على األم

ومعرفة كافية والتي بدورها تفرض هذه السيطرة والمفاهيم الذكورية على اإلبناء السيما الذكور 
  ).1991شرابي،( فهي تعزز مفاهيم األب في األسرة منهم، بالتالي

  
  :فرضية الثانيةالمناقشة نتائج  2.3.5

  

ما بين إتجاهات الطلبة نحو   )α ≥ 0.05 ( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة عالقة توجدال 

  .الديمغرافية العواملو طلب خدمة اإلرشاد النفسي
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 الدراسة متغيرات بين احصائية دالالت ذات عالقة وجود الى) 6.4( تشير النتائج في الجدول 
وإتجاهات الطلبة نحو طلب ) االم تعليم مستوى االب، تعليم مستوى السكن، مكان السكن، منطقة(

  .  اإلرشاد النفسيخدمة

  
 اكثر كانوا الغربية الضفة جنوب يسكنون الذين الطلبة ان الى النتائج تشير السكن لمنطقة النسبةفب

 النفسي، وهذه النتيجة اإلرشاد خدمة طلب نحو سلبية إتجاهات يحملون المبحوثين الذين الطلبة
هر أي عالقة وتأثير لمنطقة  التي لم تظ Goh et al) 2007(غو وأخرين  تختلف مع نتائج دراسة

  . السكن في الصين على إتجاهات الطلبة نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي
  

الخصائص الثقافية واإلجتماعية لمجتمع جنوب يفسر الباحث هذه النتائج بأن لها عالقة بطبيعة 
 ان مفهوم الى) 1997(الدويري  للمحافظة ، حيث أشار  العشائرية الذكوريةالضفة وطبيعة التركيبة

 وفي ، التأقلم مع النظام االجتماعي والسياسي الذي يعيش فيه الفردالصحة النفسية عادة ما يعني
سيما بما يتعلق  الو التوجه الى العالج يبدو بأن  وعلى ضوء النتائجمحافظات جنوب الضفة

 د وتلقائياالمجتمع ويؤثر بالضرورة على سمعة الفر لمعايير  مخالفابالخوف من وصفهم بالجنون
لذلك فاإلتجاهات كانت اكثر سلبية مقارنة مع على سمعة العائلة كون المجتمع ذات طابع جمعي، 

 الطلبة السلبية في محافظات اتجاهاتالمحافظات االخرى، كما يمكن تفسير النتائج التي تتعلق ب
حافظات الجنوب أيضا من خالل كون المجتمع الفلسطيني ذكوري وتقليدي بشكل عام، ولكن م

، وبالتالي فإن فكرة مشاركة األخرين بما فيهم ة ذكوري-  من ناحية بطريكيةالجنوب أكثر تشددا
 التي يحاول ان يتجنبها الرجال  على المشاعرا للسيطرة فقدانة للخبرات الشخصية، يعد- المرشد

 )2009(  وبالزينافقد أظهرت نتائج بحث كايرسكي فاهيم الذكورية التقليدية،مالمتشددين لل
Kierski& Blazina   بأن خوف الرجال من مشاركة قضاياهم الشخصية ومشاعرهم لألخرين 

يمنعهم من طلب المساعدة ألن في ذلك تهديدا للمؤنث في داخلهم من خالل مشاركة االخرين 
 السيطرة على هذا الجزء من شخصياتهم والذي اكتسبوه من خالل العالقة مع األم انبمشاعرهم وفقد

  .فولتهمفي ط
  

،  حيث Cognitive Dissonance التنافر اإلدراكي كما يمكن تفسير النتائج من خالل نظرية 
الناس يميلون إلى تجنب المواقف التي تجلب لهم التنافر المعرفي والى اإلقبال تقول هذه النظرية بأن 

نا ان االخرين، فإذا عرف المعرفي والتي عادةً ما تتأثر بأراء جامنسعلى المواقف التي تجلب لهم اال
تحمل اتجاهات سلبية تُجاه العالج النفسي كما اظهرت النتائج المجتمعات المحافظة تتجنب أو 

بالنسبة لمجتمع جنوب الضفة، فإن القرار الفردي بالتوجه للعالج يشوبه التنافر المعرفي حسب هذه 
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ب العالج النفسي نفإنه يتجالمعرفي النظرية وبالتالي كي يصل الرجل الى حالة من التوافق 
  ). 2003الزبيدي،(
  

 هنالك رفض تام في هذه المجتمعات لفكرة العالج بأن ان كون المجتمع ذكوري ال يعني بالمطلق 
هو السبيل االوحد لمواجهة التحديات والمصاعب النفسي ليس بالضرورة  العالج النفسي، كما ان

، وإن  مثل الدين والطب الشعبيل مع القضايا النفسية، فلكل مجتمع طرقه ووسائله في التعامالنفسية
من تؤثر على قرارات الفرد في المجتمعات العربية بالتوجه الى العالج، فهي  هي كانت العائلة 

 الحاجة الى دراسات أضافية وتعمق عن منطقة الجنوب  أيضا تعد مصدرا للدعم، وهذا ما يحتم
  . لندرة الدراسات التي تناولت فئة الرجال

  
 سلبية الطلبة اكثر كانوا المخيم يسكنون الذين الطلبة الى النتائج فأشارت السكن لمكان بالنسبة اما
 يميلون المدن يسكنون الذين الطلبة كان فيما النفسي، اإلرشاد خدمة طلب نحو إتجاهاتهم حيث من
  .النفسي اإلرشاد خدمة بطلب يتعلق بما االيجابية الى إتجاهاتهم في
  

والتي أظهرت بأن الطلبة ساكني ) 1993(تائج هذا القسم من الدراسة مع دراسة الصمادي تتفق ن
الدراسة مع المخيمات يحملون إتجاهات سلبية نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي، فيما تتفق نتائج 

التي أظهرت بأن الرجال الذين يسكنون المدن يحملون ) 2005( دراسة المنسي وصوالحة نتائج 
 النتيجة إيجابية نحو زيارة العيادات المختصة بالصحة اإلنجابية واألسرة، ويمكن رد هذهإتجاهات 

 تراجع دور برامج الصحة النفسية في وكالة الغوث والتقليص الحاد في ومنها: الى إحتماالت متعددة
بطبيعة ميزانياتها في السنوات األخيرة أدى الى معرفة محدودة عند الطلبة الذين يسكنون المخيمات 

 18الخدمات النفسية وبالتالي تكوين إتجاهات سلبية نحوها، ال سيما ان أعمار الطلبة تتراوح ما بين 
  .أدى الى إظهار الفروقات، أو ان إنخفاض نسبة تمثيل الطلبة الذين يسكنون المخيمات 21الى 

خدمة االرشاد النفسي، جاه  تُلبة الذين يسكنون المدن،لط االيجابية لتجاهاتان اال الباحث كما يرى
 ألن المدينة العربية بشكل عام والمدينة الفلسطينية بشكل خاص فيها ، بأنها كانت غير مفاجئة 

 نوعا ما مقارنة إنفتاح إجتماعي أكثر وتقل فيها سلطة العائلة او العشيرة والضغوطات اإلجتماعية
اكز والعيادات النفسية في فلسطين  الى أن معظم المران نعزو ذلكمع القرى والمخيمات، كما يمكن 

  .مقارنة مع مناطق الريف والمخيماتتنشر في المدن 
 اساسي ابائهم تعليم فقد أظهرت النتائج بأن الطلبة الذين مستوى االب تعليم لمستوى  بالنسبة أما

ا النفسي، كم اإلرشاد خدمة طلب نحو سلبية إتجاهات يحملون الذين المبحوثين الطلبة اكثر كانوا
 الطلبة أكثر كانوا ثانوي أمهاتهم تعليم مستوى الذين أظهرت النتائج في نفس الجدول بأن الطلبة
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النفسي، والذي يستدعي اإلنتباه في  اإلرشاد خدمة طلب نحو سلبية إتجاهات لحمل ميال المبحوثين
 وعلى )ألميا(نتائج مستوى تعليم األب واألم، بأنه وحسب النتائج فإن مستوى تعليم األب واألم 

مع وهذه النتائج ال تتفق   نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي،توالي، يؤدي الى إتجاهات أكثر ايجابية ال
 نتائج دراستهم التي أظهرت) 2003(  و دراسة الصمادي Goh et al )2007 (دراسة غو وأخرين

، وقد أشار كل من  الطلبة نحو طلب اإلرشاد النفسياتجاهاتبأن تعليم األب واألم ال يؤثر على 
 اإليجابية للرجال نحو طلب المساعدة االتجاهات  بأن Mahlik & Adiss) 2003( اديس وماهليك

  .النفسية عادة ما تتأثر بالمستوى التعليمي للفرد واألسرة من دون تحديد طبيعة مستوى التعليم
  
 لبية عند ابنائهم، ان لها عالقة من الممكن ارجاع نتائج العالقة بين تعليم االب واالم واالتجاهات الس 

عالقة بتركيز االهالي المتعلمين في عالقتهم مع ابنائهم الطلبة الذكور على الجانب العقالني وحث 
ابنائهم على النجاح والمنافسة  لتعزيز صورة العائلة واألهل في المجتمع، بالتالي اإلبتعاد عن إظهار 

اإلرشاد والحديث عنها ألن ذلك يؤثر على النجاح والمنافسة المشاعر، والتي ترتبط بفكرة التوجه الى 
كما يمكن تفسير النتيجة على ضوء ان أغلب أهالي الطلبة من العينة المبحوثة كانوا ثانوي . الذكورية
  .ولعل جانب تعليم األهل وتأثيره على إتجاهات الطلبة  بحاجة الى التعمق أكثر مستقبال . فأعلى

  
  :فرضية الثالثةال مناقشة نتائج 3.3.5

  

طلب خدمة  نحو  وإتجاهات الطلبةالجندري الدور صراع بينة ما احصائي داللة ذات عالقة توجد ال

  .الخليل وجامعة لحم بيت جامعة من كل في الذكور االولى السنة طلبةاإلرشاد النفسي عند 

 صراع ياسمق بين احصائية دالالت ذات عكسية عالقات وجود الى )7.4( جدول في النتائج تشير
 تتجه بحيث  المبحوثين، الطلبة لدى النفسي االرشاد خدمة طلب نحو تجاهاتواإل الجندري الدور

 الدور صراع درجة زادت كلما السلبية الى النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو الطلبة إتجاهات
  .الجندري والعكس صحيح

  
رت والتي أظه Levant et al   (2005) تنسجم نتائج هذه الفرضية مع دراسة ليفانت وأخرين

ئجها بأن التشدد في المفاهيم الذكورية باالضافة الى إرتفاع درجة صراع الدور الجندري تؤثر نتا
كما تتفق نتائج هذه الفرضية  ثين نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي،سلبا على إتجاهات الطلبة المبحو

هرت نتائجها بأن هنالك عالقة ما بين  والتي أظ  Good et al (1989) مع دراسة جود وأخرين
طبيعة إتجاهات الطلبة ألدوارهم الذكورية وما بين طبيعة إتجاهاتهم نحو طلب المساعدة النفسية، 
وهذه العالقة عكسية، فكلما كان إتجاهاتهم متشددة نحو ادوارهم اإلجتماعية كلما مالت إتجاهاتهم 
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 & Blazina )1996 ( بالزينا وواتكينسائج دراسة مع نتنتائج هذه الفرضيةنحو السلبية، وتتفق 

Watkinsعند فئة الطلبة المبحوثة  درجة صراع الدور الجندري في  التي اظهرت بأنه كلما زادت 
وأخيرا تتفق نتائج هذا القسم من كلما كانت إتجاهات الطلبة سلبية نحو طلب المساعدة النفسية، 

 التي اظهرت بأنه كلما زادت   Glenn et al (1995)  جلين واخرونالدراسة مع نتائج دراسة 
 طلب كلما كانت إتجاهات الطلبة سلبية نحوعند فئة الطلبة المبحوثة درجة صراع الدور الجندري 

  .المساعدة النفسية
    

من خالل الدراسات المذكورة أعاله والتي اظهرت جميعها عالقة مباشرة ما بين زيادة درجة 
 الذكور واتجاهاتهم السلبية نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي يفسر صراع الدور الجندري عند

  :الباحث هذه النتيجة بناءا على عدة إحتماالت
  

في مقياس صراع الدور الجندري " القوة والسيطرة والمنافسة"من خالل العودة الى محور : أوال
ية لمقياس الصراع كأكثر محور ذي داللة وتأثير على الدرجة الكل) 1.4(والذي يظهر في جدول 

 حيث يعكس هذا المحور حاجةمقارنة مع المحاور األخرى التي أبدى فيها طلبة بلبلة وعدم حسم، 
الذكور الشديدة لتأكيد سيطرتهم على مشاعرهم من خالل التأكيد الدائم للنجاح والمنافسة وبسط 

 يحاولون حماية لدور ا درجة عالية من صراعخرين، لذلك فالرجال الذين عندهمالسيطرة على اال
 واإلرشاد النفسي ،انفسهم من خالل السيطرة على المشاعر وعدم إظهارها ألنها ترتبط بالضعف

 ت النظرية التحليلية من خالل تطرق والسلوكيات األنثوية، وقدمرتبط عندهم مرتبط بالضعف
 & Blazina)1996(  لهذه المعضلة عند الرجال في بالزينا و واتكينس في سيجموند فرويد

Watkins بأن أهم ما يمنع الرجال من التوجه الى العالج النفسي، هو الخوف من  حيث اكد فرويد 
، حيث ترتبط فكرة التوجه  لصالح المعالج او المعالجة، على المشاعر والشعور بالقوةفقدان السيطرة

التي هي جزء من (شاعرالى العالج في مخيلة الكثير من الرجال التقليديين بفقدان السيطرة على الم
  .والتي ترمز للمؤنث بداخلهم) تركيبة الرجل بحكم عالقته االولية مع األم

  
نه كلما زاد تشدد الرجل وعدم إنفتاحه في  نتائج هذا القسم من الدراسة، بأيفسر الباحث: ثانيا

التالي  بمشاعره من خالل التصلب في المفاهيم الذكورية زادت درجة صراع الدور الجندري عنده و
 )1989 (جلين واخرون مع األخرين، وهذا ما أكدته أيضا دراسة قلت مشاركته لهذه لمشاعره

Glenn et al  ، االهل (ين وكالئها المختلفومن خالل متشددة ذكوريا، التنشئة اإلجتماعية البأن
ألن ذلك ن  على عدم إظهار المشاعر ومشاركتها لألخريتركز) والمدرسة واالعالم النوادي والرفاق

النسبة للرجال يعد سلوكا أنثويا، ويرتبط هذا في مخيلة الرجال بطريقة الشعورية بالعقاب في ب
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مراحل الطفولة ان ابدى مشاعر ضعف  ال تتناسب مع معايير الرجولة في المجتمعات التقليدية، 
ي المجتمعات بأن مشاركة الرجال للشؤون الشخصية عادة ما تكون نادرة ف) 2010(وقد أشار سعيد 

 وذلك ما التقليدية، ألن ذلك يمس العائلة وليس الفرد نفسه فقط ويعد من إشارات الضعف واألنوثة
، لذلك يتجه الفرد الى المسايرة ينطبق على االتجاهات نحو طلب المساعدة النفسية المختصة 

نها الدويري المجتمعية والتي تتسم بالواجب ورفع العتب واإلبتعاد عن المشاعر كما تحدث ع
  .ن بمشاعره وطلب المساعدة النفسية المختصةبدال من مشاركة االخري) 1997(
  

يفسر الباحث هذه النتائج من خالل التركيبة النفسية للرجال التقليديين والتي تتسم بالتشدد : ثالثا
اعر ، فالحديث عن المش)1994(بالمفاهيم الذكورية وعدم إبراز المشاعر كما تحدثت عنها رشيد 

هو عند الرجال، و" الخوف من األنوثة"والمرتبط بالتوجه لإلرشاد النفسي، له عالقة بما يسمى 
المكتسب من خالل العالقة األولية مع االم في الطفولة، والذي عادة و المؤنث المستدخل عند الرجال

سلوك الطفل ل وال سيما االب، كي يتناسب ما يتم قمعه في مراحل الطفولة المبكرة من قبل األه
بالتالي  فسير منبثق من النظرية التحليلية، هذا الت.معايير الذكورية لألسرة والمجتمع مع الالذكر

 مرتبط فزيادة صراع الدور الجندري المؤدية الى االتجاهات السلبية عند المبحوثين او العكس،
 على ذلك في ال  في داخلهم المرتبط باإلنكشاف العاطفي، ولما قد يترتبثبالخوف من المؤن

خوفا من تكرار تجارب الطفولة حيث مورس عليهم التخجيل حين عبروا عن (شعورهم من خجل 
مرتبطا بالعقاب ووصم الرجل بالضعيف ان هو توجه لالرشاد النفسي السيما من  أو ،)مشاعرهم

جه ، لذلك ليس مسغربا حين نسمع بعض الرجال في مجمل حديثهم عن فكرة التوقبل رجال اخرين
" أو " حكي في حكي"اإلرشاد  ان وفلماذا يتوجه لالرشاد؟ االى االرشاد النفسي بأنه ليس مجنون 

  تزداد تعقيداً، سلبية نحو طلب اإلرشاد النفسياالتجاهات، لذلك قد تزداد "العالج مخصص للنساء
على إذا عرف الرجل بأن المعالج سيكون ذكرا أيضا، ولعل موضوع  جنس المعالج وتأثراته 

  .االتجاهات نحو طلب المساعدة النفسية عند الذكور يستحق الدراسة  مستقبال في فلسطين
  

 )2001(  بالزينا وماركسوذج النظري الذي وضعه كل من من م النوقد تم تأكيد هذه النتائج 

Blazina & Marksصعوبة :   بان العوامل التي تمنع الرجال من طلب المساعدة النفسية هي
 بأن هنالك مشكلة، صعوبة طلب المساعدة النفسية، صعوبة تعرف الرجل على طبيعة اإلعتراف

مشاعره وتأثيراتها المختلفة عليه، وأخيرا الخوف من الحميمة والقرب العاطفي السيما إذا كان المعالج 
  .رجال
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    التوصيات4.5
  

  :بعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة خرج الباحث بالتوصيات التالية
  

  :حكوميالغير  توصيات على المستوى الحكومي و1.4.5
  

وأهدافه  طبيعة العالج النفسي حولتثقيفية للرجال،  برامج مجتمعية العمل على تطوير •
 .والتوقعات منه

  .حول مفهوم النوع االجتماعي وأدوار الرجلوالجامعات برامج تدريبية في المدارس عقد  •
الصورة النمطية حول العالج النفسي والتي اثر عمل برامج اعالمية وأفالم تصويرية لتعديل  •

 .أيضا االعالم في السابق على اكتسابها

 للرجال في مراكز الصحة االولية حول أدوارهم االجتماعية عمل محاضرات ومواد تثقيفية •
 .السيما في مرحلة بداية الزواج

ة ومراعية المستشفيات ومراكز الصحة األولية مختص في العمل على إنشاء اقسام نفسية •
 .إلحتياجات الرجال بشكل عام والتقليديين بشكل خاص

تماما وكفاءة في العمل مع الرجال العمل على تأهيل المعالجين والمعالجات ليصبحوا اكثر اه •
 . المتوجهين لطلب الخدمات النفسية واالجتماعية

 

  : توصيات على مستوى الباحثين في مجال الصحة النفسية2.4.5
    

كور نحو طلب المساعدة النفسية من خالل تطوير مقياس يتالئم  الذحول إتجاهاتعمل دراسات  •
 .فلسطينية الثقافة المحلية المع

عمل دراسات حول قيم الرجال الذكورية وما يترتب على ذلك من نتائج نفسية ومجتمعية من  •
 . الثقافة المحلية العربيةخالل تطوير مقياس يتالئم مع

نحو طلب الخدمة النفسية وصراع الدور الجندري عند الرجال من دراسة موضوع اإلتجاهات  •
  . مثل اسلوب البحث الفينومينولوجي والبحث النوعيخالل إستخدام مناهج بحثية غير كمية

  .ى إتجاهات الرجال نحو طلب المساعدة النفسية علة-عمل دراسات عن تأثير جنس المعالج •

 عالج نفسي من اجل التعرف على تأثير عمل دراسات عن الرجال الموجودين في تجربة •
  .المفاهيم الذكورية خالل عملية العالج النفسي

  .وتأثيرها على المفاهيم الجندرية لألبناء االب واالبن  دراسات عن طبيعة العالقة ما بينإجراء •
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العمل على إجراء دراسات تتعلق بتأثير نمط العائلة من حيث كونها ممتدة او نووية على  •
 .كور نحو طلب خدمة اإلرشاد النفسي وعلى مفاهيمهم الجندرية الذإتجاهات

إجراء دراسات تتناول فئة الرجال وإحتياجاتهم المختلفة في محافظة جنوب الضفة الغربية وال  •
 .سيما مدينة الخليل وذلك لندرة الدراسات حول هذا الموضوع

لفحص الفروق ، ات فلسطينالحالية في مناطق ومحافظللدراسة مقارنة عمل دراسات مماثلة  •
 مقارنة مع الدراسة الحالية التي اقتصرت على الطلبة العمرية والفئات االجتماعية المختلفة

  . سنة21 22 الى 18الجامعيين الغير متزوجين والذين تتراوح اعمارهم ما بين 
  

  :توصيات على مستوى العاملين في مجال الصحة النفسية 3.4.5

  

 . للتناسب مع إحتياجات الرجال النفسية المختلفة المقدمةات النفسيةإعداد البرامج والخدم •

تقديم خدمة اإلرشاد النفسي في منازل الرجال إن لزم االمر، ألن ذلك يعطي الرجل شعورا  •
 . ويجنبه مخاوف الوصمة على مشاعره بالسيطرة

 إلحتياجات ليكونو اكثر حساسيةتدريب الطواقم والعاملين في مراكز الصحة النفسية على  •
 .الرجال بشكل عام والتقليديين بشكل خاص

 العالجية، لتسلط الضوء على نفسية الرجل في المراكزتوفير نشرات تثقيفية خاصة بالرجال  •
 .واحتاجاته الخاصة

  
  : توصيات على مستوى الجامعات الفلسطينية4.4.5

  

ها مراكز مثل جامعة نية خاصة التي اليوجد فية في الجامعات الفلسطيكز إرشاديامر فتح  •
 .الخليل

 إليصال مفهوم االرشاد في الجامعات الفلسطينيةعقد ورش عمل وندوات وحمالت اعالمية  •
 .والخدمات االرشادية الى جميع الطلبة كي يتسنى للجميع االستفادة من الخدمات االرشادية 

 .لمختلفةتطوير الخدمات االرشادية للتناسب مع احتياجات وتوجهات الطلبة الذكور ا •

 .تكثيف المواد النظرية المتعلقة بمفهوم االرشاد النفسي والعالقة اإلرشادية •

 تدريس مفهوم الجندر في الجامعات الفلسطينية وعدم قصر هذا المفهوم على النساء بل على  •
 .الرجال أيضا

 .سيةالجندرية في تدريس المساقات المختلفة للطلبة في مختلف سنواتهم الدراادخال المفاهيم  •

 .مراعاة الخصوصية الثقافية  واالصالة المجتمعية، عند تدريس الجندر في الجامعات الفلسطينية •

 .عدم تعزيز االفكار النمطية للذكورة واالنوثة اثناء التعامل مع الطالب أثناء التدريس •
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  أسماء المحكمين إلستبانة صراع الدور الجندري  قائمة:)1(ملحق رقم 

  
  المهنة  ة/اسم المحكم  الرقم

  مديرة مركز إنسان لدراسات الجندر في جامعة القدس  فدوى اللبدي.د  . 1
  محاضر كلية دافيد يلين في قسم التربية  يحيى حجازي.د  .2
  المركز الفلسطيني لإلرشاد/أخصائي نفسي تربوي  عنان سرور.د  .3
  حيفا/أخصاصي نفسي عيادي  وني سرورر.د  .4
  المركز الفلسطيني لإلرشاد/اخصائية نفسية عيادية  لمى ترزي  .5
   قسم علم االجتماع /محاضر في جامعة بيرزيت   اسماعيل الناشف. د  .6
  قسم الخدمة االجتماعية/محاضر في جامعة القدس  صالح وتد. د  . 7
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  .ة االتجاهات وصراع الدور الجندريالتجريبية على استمارمالحظات العينة : )2(ملحق رقم 

  

  : التي تم تعديلها بناءا على مالحظات الطلبة من العينة التجريبيةالعبارت
  

: تم تعديل الفقرة لتصبح:  الجنسية صعب بالنسبة ليقاتالتحدث عن مشاعري خالل العال .1
 ).13فقرة رقم  (.من الصعب علي التحدث عن مشاعري خالل العالقات العاطفية

تم حذف هذه :  ليس جزء من سلوكي الجنسيالقويةالحديث مع االخرين عن مشاعري  .2
  ).22فقرة رقم . (العبارة لعدم مالئمتها للمجتمع الفلسطيني

 تم تعديلها .ة خالل العالقة الجنسية صعب بالنسبة لي/الحديث عن مشاعري اتجاه الشريك .3
  ).30فقرة رقم . (عري وأحاسيسي للجنس األخر من الصعب علي الحديث عن مشا:لتصبح
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  . بصورتها النهائيةاإلستبانة  )3(ق رقم حمل
 

عزيزي الطالب يقوم الباحث بإجراء دراسة تتعلق بصراع األدوار لدى الطلبة الذكور وعالقته 
لمساعدة المقدمة في بتوجهاتهم نحو طلب المساعدة النفسية، حيث تساهم هذه الدراسة في تطوير ا

شاكرين لك , العيادات النفسية، ستبقي إجاباتكم سرية ولن تستخدم أال لغايات البحث العلمي فقط
  .حسن تعاونك

  ـ :اإلجابة عن األسئلة كالتالي 

  . األولالقسمتعبئة المعلومات المتعلقة بالمتغيرات الديمغرافية في  .1
قتك أو عدم الموافقة من الجملة المذكورة وضع دائرة حول الرقم الذي يقيس مدى قرب مواف .2

 .في القسم الثاني
 في الخانة المناسبة مقابل كل عبارة تعبر عن وجهة نظرك أو اتجاهك X عالمة وضع .3

 .بالنسبة لمضمون العبارة في القسم الثالث
               

  حسن جابر فرج: الباحث
  : أسئلة تتعلق بالبيانات  الديمغرافية:    القسم األول

   .سنة ________العمر) 1
  .علوم. 2       أداب. 1:   الكلية) 2

  .__________)حدد رجاءا (ذلك غير. 3     متزوج. 2     أعزب. 1 : الحالة االجتماعية ) 3
 .يمسيح. 2مسلم     . 2:   الديانة ) 4
جنـوب الـضفة   . 3وسط الضفة الغربيـة         .  2شمال الضفة الغربية            . 1:    منطقة السكن ) 5

  .الغربية

  ._______)حدد رجاءا( ذلك غير. 4مدينة       .  3قرية       .  2مخيم        . 1: مكان السكن )6 
  جامعي فأعلى     . 5       دبلوم.4ثانوي    . 3    أساسي. 2أمي    . 1 :مستوى تعليم األب) 7
  جامعي فأعلى     . 5دبلوم       .4ثانوي    . 3    أساسي. 2أمي    . 1: مستوى تعليم األم)  8
  .3000أكثر من . 3    3000-1500مابين . 2    1500أقل من . 1: مستوى دخل األسرة بالشيكل) 9

  .بيت لحم . 2الخليل        . 1:   الجامعة ) 10
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  ): اجلندر(بالنوع اإلجتماعيأسئلة تتعلق :  لقسم الثاينا
  

ال توجد عبارة صحيحة أو .   وضع دائرة حول الرقم الذي يقيس درجة  موافقتك أو عدم املوافقة من العبارة املذكورة الرجاء : تعليمات

  . خاطئة لذا يرجى عدم ترك أي عبارة دون إجابة

الأوافق  العبارة الرقم
 بشدة

مابني الأوافق
 بني

  بشدةأوافقأوافق 

 5 4 3 2 1 .   االرتقاء يف السلم الوظيفي مهم بالنسبة يل .1

 5 4 3 2 1 .لدي صعوبة يف أن اخرب اآلخرين بأين أكترث ألمرهم .2

 5 4 3 2 1 . لرجل أخر كالميالدي صعوبة يف أن اعرب عن مشاعري وعواطفي .3

 5 4 3 2 1  واالهتمام بصحيت أو الدراسة العمللدي صعوبات  يف التوفيق بني جدول أعمايل يف .4

 5 4 3 2 1 .كسب املال هو جزء من تصوري حول النجاح .5

 5 4 3 2 1  العواطف أو املشاعر القوية وتقبلمن الصعب علي فهم .6

 5 4 3 2 1 .التعبري عن املشاعر أو العواطف جتاه رجال أخرين جيعلين متوترا .7

 5 4 3 2 1 .يت املهنية أقيم ذايت بناءا على جناحا .8

 5 4 3 2 1 .التعبري عن مشاعري جيعلين أشعر باين عرضة إلنتقادات األخرين .9

 5 4 3 2 1 .التعبري عن مشاعري جتاه رجل أخر هو خماطرة بالنسبة يل .10

 5 4 3 2 1 .إهتمامي بعملي أو دراسيت يؤثر على جودة نشاطايت الترفيهية أو حيايت األسرية .11

 5 4 3 2 1 .ين  بناءا على مستوى حتصيلهم وجناحهمأقيم اآلخر .12

 5 4 3 2 1 .التحدث عن مشاعري خالل العالقات العاطفية من الصعب علي  .13

 5 4 3 2 1 .أقلق من الفشل ومن مدى تأثريه على أدائي كرجل .14

 5 4 3 2 1 .لدي صعوبة يف التعبري عن حاجيت العاطفية للجنس األخر .15

 5 4 3 2 1 .ن رجال أخرين يشعرونين بعدم االرتياحالرجال الذين يالمسو .16

 5 4 3 2 1 .أستصعب إجياد وقت للراحة واالسترخاء .17

  . يهمين أن يكون أدائي العام أو احليايت جيدا .18
 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .لدي صعوبة يف التعبري عن مشاعر احلنان .19

 5 4 3 2 1 .من الصعب علي حضن رجل أخر .20

 5 4 3 2 1 .ن أكون مسئوال عن احمليطني يب بضرورة أأشعر  .21

 5 4 3 2 1 .التنافس مع اآلخرين هو الطريقة األفضل للنجاح .22
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الأوافق  العبارة 
 بشدة

مابني الأوافق
 بني

 أوافق بشدة أوافق

 5 4 3 2 1 .الفوز أو اإلنتصار هو مقياسي لتقدير ذايت .23

 5 4 3 2 1 . لدي صعوبة يف إجياد الكلمات للتعبري عن شعوري .24

 5 4 3 2 1 . أتردد يف أظهار عاطفيت للرجال بسبب ما ميكن أن يظنه اآلخرين .25

 5 4 3 2 1 .حاجيت للعمل أو الدراسة تبعدين عن عائليت وعن وقت الترفيه أكثر مما أريد .26

 5 4 3 2 1 .بأن أكون أجنح من غريي أسعى  .27

 5 4 3 2 1 ال أحب أن أظهر مشاعري لآلخرين .28

 5 4 3 2 1 .عب علي احلديث عن مشاعري وأحاسيسي للجنس األخرمن الص .29

البيـت، العائلـة، الـصحة ،      (  على أجزاء أخرى من حيايت        يؤثر دراسيتو عملي     .30
 )والترفيه

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  مبدى تقييم األخرين لعملي ودراسيتأهتم  .31

 5 4 3 2 1 .يوترين أن أكون منفتحا يف مشاعري مع رجل أخر .32

 5 4 3 2 1 .يهمين أن أكون أذكى أو أقوى جسديا من الرجال اآلخرين .33

الرجال الذين يظهرون يل الكثري من الود والعاطفة جيعلونين أتـسائل عـن طبيعـة                .34
 .توجهام اجلنسية أو الذكورية

1 2 3 4 5 

لـى  العمل الزائد و التوتر الناجم عن هلفيت لالجناز يف العمل أوالدراسة يؤثر سـلبا ع               .35
 حيايت

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  .أحب أن أشعر بالتفوق على األخرين .36
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  :أسئلة تتعلق بالتوجهات حنو اإلرشاد النفسي:  الثالثالقسم 

 يف اخلانة املناسبة مقابل كل عبارة واليت تعرب عن وجهة X عالمة بوضع التالية العبارات مجيع عن اإلجابة الرجاء: الثالث القسم تعليمات
  .ال توجد عبارة صحيحة أو خاطئة لذا يرجى عدم ترك أي عبارة دون إجابة. نظرك أو اجتاهك بالنسبة ملضمون العبارة

 أوافق بشدةأوافق مابني بنيالاوافقال أوافق بشدة  العبارة 

 مشاكلبالرغم من وجود عيادات متخصصة يف التعامل مع األشخاص الذين يعانون من  1
 .ق ا كثريا نفسيه فأنين ال أث

1 2 3 4 5 

إذا سألين صديق مقرب عن نصيحة تتعلق مبشكله نفسيه فأنين قد اقترح عليه رؤية  2
 .طبيب نفسي

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .اشعر بعدم ارتياح لزيارة الطبيب النفسي ألنين اخشي فكرة الناس عين  3

النفسية وتقل حاجته الشخص ذو الشخصية القوية يستطيع أن يتغلب على الصراعات  4
 . لرؤية طبيب نفسي 

1 2 3 4 5 

هناك أوقات مرت أحسست خالهلا بالضياع التام ، يف هذه األوقات كان من املمكن  5
 . أن أرحب باملساعدة املهنية فيما يتعلق باملشكالت العاطفية أو الشخصية 

1 2 3 4 5 

الج النفسي ، فان هناك شك يف اخذين بعني االعتبار الوقت والتكاليف املرتبطة بالع 6
 . قيمتها بالنسبة لشخص مثلي 

1 2 3 4 5 

قد أقوم وبإرادايت بالبوح بشؤون خاصة للشخص املناسب إذا اعتقدت أن هـذا قـد                7
 يساعدين أو يساعد أحد من أفراد عائليت

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .أفضل التعايش مع صراعات نفسيه حمدده على احلصول علي عالج نفسي  8

 5 4 3 2 1 .الصعوبات العاطفية مثل الكثري من األشياء قد تنتهي لوحدها 9

 5 4 3 2 1 .هناك بعض املشكالت احملددة واليت ال جيب أن يتم مناقشتها خارج نطاق األسرة 10

 يشعر بأمان أكثر يف مستشفي ة ونفسية شديدهالشخص الذي يعاين من متاعب عاطفي11
  .هأمراض نفسي

1 2 3 4 5 

أول   فان احلصول علي مساعدة نفسية خمتصة  أزمة نغسية إذا كنت اعتقد بأنين أعاين من       12
 .ما خيطر ببايل 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .تركيز الشخص يف العمل هو حل جيد لتفادي املتاعب الشخصية واهلموم 13

 5 4 3 2 1 .كون الشخص مريض نفسي يشكل وصمة عار يف حياة الشخص 14

أفضل النصح من قبل صديق أو قريب على االستعانة بأخصائي نفسي حىت يف املشاكل              15
 ) . االنفعالية (العاطفية  

1 2 3 4 5 

من غري احملتمل بالنسبة لشخص يعاين من مشاكل عاطفيه أن حيلها لوحـده واألكثـر               16
 .احتماال أن حيل هذه املشكالت مبساعدة املختصني 

1 2 3 4 5 

 أتقبل أي شخص يريد أن يعرف عن مشاكلي الشخصية سواء أكان هذا الـشخص               ال 17
  . مدربا مهنيا أم ال 

1 2 3 4 5 
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ال أوافق  العبارة 
 بشدة

 أوافق بشدةأوافق  مابني بنيالاوافق

قد أريد احلصول علي الرعاية الطبية النفسية إذا كنت قلق أو مرتعج لفترة طويلة مـن                18
 .الوقت

1 2 3 4 5 

 للتخلص مـن    غري جمدية أعترب فكرة التحدث مع أخصائي نفسي عن مشاكلي وسيلة          19
 . الصراعات العاطفية 

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .كون الشخص مريض نفسي يعد مصدرا ملشاعر اخلجل والعار20

 5 4 3 2 1 .هناك خربات وجتارب يف حيايت ال أريد أن أناقشها مع أي شخص 21

 5 4 3 2 1 .األفضل أن ال نعرف كل شيء عن أنفسنا أو ذواتناقد يكون من 22

إذا ما كنت أعاين من أزمات نفسيه خطرية يف هذه املرحلة من حيايت، فأنين واثق مـن                 23
 أنين سأجد الراحة يف العالج النفسي

1 2 3 4 5 

هناك شيء مثري لإلعجاب يف موقف الشخص املستعد للتكيف مع صراعاته وخماوفـه             24
 .دون االستعانة مبساعدة املختصني النفسينيب

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 .يف وقت ما يف املستقبل قد احتاج لإلرشاد النفسي 25

 نفـسي  إرشـاد  على احلصول يعترب حيث بنفسه مشكالته حيل أن الشخص على جيب26
  احللول آخر

1 2 3 4 5 

 ال اشعر بأن االمر جيب أن يكـون  عيادة او مركز للصحة النفسيةإذا تلقيت العالج يف    27
 .سري 

1 2 3 4 5 

إذا فكرت بأنين حباجة ملساعدة طبية نفسيه فأنين سأحصل عليها بغض النظر عمن يعلم              28
  .  ذا األمر

 

1 2 3 4 5 

يه مثل األطباء   من الصعب التحدث عن الشؤون الشخصية مع أشخاص ذوي كفاءة عال          29
  .واملختصني

1 2 3 4 5 

ا كنت أعاين من صراعات نفسيه أو مشكالت نفسيه فأنين اعتقد أن مـن املفيـد                إذ30
 ).الرقية, الطب العريب والنبوي(بوسائل املساعدة الشعبية بالنسبة يل أن استعني 

1 2    3 4 5 

إذا كنت أعاين من صراعات نفسيه أو مشكالت نفسيه فأنين اعتقد أن مـن املفيـد                31
  .هللا من خالل الصالة والعبادةبابالنسبة يل أن استعني 

1 2    3 4 5 
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  : فهرس المالحق

  

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم
  122  ور الجندريأسماء المحكمين إلستبانة صراع الد  1
  123  مالحظات العينة التجريبية على استمارة االتجاهات وصراع الدور الجندري  2
  124  اإلستبانة بصورتها النهائية  3
  126  كتب تسهيل المهمة  4
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  : فهرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  67  توزيع العينة حسب متغير الجامعة  1.3
  67   حسب متغير العمرنتوزيع المبحوثي  2.3
  68  توزيع المبحوثين حسب متغير الحالة االجتماعية  3.3
  68   حسب متغير الديانةنتوزيع المبحوثي  4.3
  69  توزيع المبحوثين حسب متغير المنطقة  5.3
  69  توزيع المبحوثين حسب متغير مكان السكن  6.3
  70  ستوى تعليم األبتوزيع الطلبة المبحوثين حسب متغير م  7.3
  70  توزيع الطلبة المبحوثين حسب متغير مستوى تعليم األم  8.3
  71  توزيع الطلبة المبحوثين حسب متغير دخل األسرة الشهري  9.3

  Cronbach's Alpha  75معامل الثبات كرومباخ ألفا   10.3
  ANOVA with Friedman's Test  76  تحليل التباين  11.3
  80  "الجندري الدور صراع "الدراسة لمحاور فيالوص االحصاء  1.4
 خدمة طلب نحو اإلتجاهات مقياس "الدراسة لمحاور الوصفي االحصاء  2.4

  "النفسي  اإلرشاد
82  

  84  الدراسة ومتغيرات الجندري الدور لصراع العام االتجاه بين لعالقة  3.4
وى مست على موزعة الجندري الدور صراع البعاد الوصفي االحصاء  4.4

  تعليم االب واالم
85  

  
 ومتغيرات النفسي لإلرشاد تجاهاتاإل لمقياس العام االتجاه بين العالقة  5.4

  الدراسة
86  

 موزعة النفسي لإلرشاد االتجاهات مقياس لمحاور الوصفي االحصاء  6.4
  األم تعليم ومستوى تعليم ومستوى السكن ومكان السكن منطقة على

87  

 الطلبة لدى  المختلفة وأبعاده الجندري الدور راعص  بين العالقة فحص  7.4
 المختلفة، وأبعاده النفسي اإلرشاد خدمة طلب نحو وإتجاهاتهم المبحوثين،

  )Spearman's rho (سبيرمان الرتب معامل باستخدام  وذلك

89  

  Model Summary  91االنحدار نموذج ملخص  8.4
مقياس صراع الدور  ريتغللم الخطي االنحدار لمعادلة التباين تحليل  9.4

  )ANOVA (الجندري
91  

 



 134

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم
  92   صراع الدور الجندري غيرللمت الخطي االنحدار معادلة معامالت  10.4
  Model Summary  93االنحدار نموذج ملخص  11.4
 لالرشاد االتجاهات مقياس للمتغر الخطي االنحدار لمعادلة التباين تحليل  12.4

  )ANOVA (سيالنف
93  

 لإلرشاد االتجاهات مقياس رللمتغي الخطي االنحدار معادلة معامالت  13.4
  النفسي

94  
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