
  مادة الدراسات العلياع

  جامعة القدس

  
  
  
  
  

كل من  الطلبة الذكور في لدىاالتجاهات نحو طلب خدمة االرشاد النفسي 

الخليل وعالقتها بصراع الدور الجندري  وبعض جامعتي بيت لحم و

  المتغيرات الديمغرافية
  
  

  

  فرجحسن حسن جابر 

  

  

  

  رسالة ماجستير

  

  

  فلسطين - القدس

  

 م 2012 -هـ 1433



كل من  الطلبة الذكور في لدى االتجاهات نحو طلب خدمة االرشاد النفسي 
الخليل وعالقتها بصراع الدور الجندري  وبعض جامعتي بيت لحم و

  المتغيرات الديمغرافية
  
  

  : إعداد
   فرج حسنحسن جابر

  
   2003علم نفس من جامعة بيرزيت بكالورويس 

  
  : إشراف

  نجاح الخطيب. د
  
  
  

 الصحة العامة  في الماجستير درجة لمتطلبات استكماالً الةالرس هذه قدمت

  القدس جامعة / العليا الدراسات عمادة من

  
  رسالة ماجستير

  
   فلسطين-القدس

  
 م 2012 - هـ 1433



  القدس جامعة

  العليا الدراسات عمادة

  الصحة العامة  ماجسيتر برنامج
  
  
  

  

  

  الرسالة إجازة

كل من جامعتي بيت لحم و  الطلبة الذكور في لدى النفسي االتجاهات نحو طلب خدمة االرشاد 

  الخليل وعالقتها بصراع الدور الجندري  وبعض المتغيرات الديمغرافية
  
  
  فرج حسنحسن جابر: الطّالب اسم

   20714141: الجامعي الرقم
  

 نجاح الخطيب. د: المشرف
  
 أسماؤهم المدرجة المناقشة لجنة من الموافق 2012/ 12 / 18 :بتاريخ وأجيزت الرسالة هذه نوقشت

  :وتواقيعهم
  
  
  :التوقيع                المناقشة لجنة رئيس    نجاح الخطيب .د -1

  :التوقيع        داخلياً ممتحناً     سهير سليمان الصباح. د -2

  :التوقيع        خارجياً ممتحناً           كمال سالمة. د -3

  

  فلسطين –القدس
م 2012 / هـ1433



  اإلهداء

  
   غابت، وبقيت حاضرة              إلى روح أمي الحبيبةالى من

  

  الى من تعب وكد وضحى                  إلى والدي العزيز

  

  الى رمز المحبة واألمان                  إلى شريكتي وزوجتي الحبيبة

  

  الى زهرتي الصغيرة                       إلى ابنتي سلمى

  

  
                                                            

                                  حسن جابر فرج                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



أ 

  

  

  

  

  

  

  : إقرار

  
جة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، أقر أنا معد الرسالة بأنها أعدت لجامعة القدس، لنيل در

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد أخر

  

  

   : التوقيع

  

  حسن جابر فرج

  

  18/2/2012: التاريخ

  

  

  



ب 

  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

  


