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ملخ�س
هدفت الدرا�س���ة التعرف اإىل�سورةاملر�س���د النف�س���ي لدى طلب���ة كلية العلوم الرتبوي���ة يف جامعة الريموك، 
ومعرف���ة ما اإذا كان ذلك يختلف تبعًا ملتغريي: اجلن�ض، وامل�س���توى الدرا�س���ي. تكونت عينة الدرا�س���ة من )349( 
طالبًا وطالبة من طلبة البكالوريو�ض يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك. متت معاجلة البيانات اإح�سائيًا 
)Two �Way MANO�  عن طريق ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، وحتليل التباين املتعدد
)VA واختبار �س���افييه للمقارنات البعدية )Scheffe test(. تو�س���لت الدرا�سة اإىل اأن ال�سورة الذهنية للمر�سد 
النف�س���ي كانت اإيجابية، واأظهرت اأي�سًا نتائج الدرا�س���ة اأن الذكور يتفوقون على الإناث يف جمال ال�سخ�سية، واأن 
طلبة ال�سنة الرابعة يتفوقون وبدللة اإح�سائية يف جمال العالقات الجتماعية على طلبة ال�سنتني الثانية والثالثة. 

وقد نوق�ست النتائج يف �سوء الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة، وقدمت التو�سيات املنا�سبة.

Abstract
This study aimed at identifying the Image of Psychological Counselor as Per�

ceived by Students in the Faculty of Educational Sciences at the University ofYar�
mouk, and to investigate whether it would differ according to the variables of: Gender, 
and academic level. The sample of the study consisted of (349) meal and female un�
dergraduate students. The data were handled statistically by calculated the arithmetic 
mean, standard deviation, Two-Way MANOVA, and Scheffe test. The results revealed 
that the image of psychological Counselor among students was positive, the study 
results also showed that male students scored significantly higher than female students 
on the personal component, and that 4th year students scored significantly higher than 
those in 2nd and 3rd year on social relations component. The results were discussed in 
light of previous studies, and a number of recommendations were suggested.
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مقدمة
يتزايد الهتمام مبو�سوع ال�س���ورة الذهنية Mental Image واأهميتها �سمن اأدبيات 
علم النف�ض املعريف؛ نظرًا للقيمة الفعالة التي توؤديها يف ت�سكيل الآراء وتكوين النطباعات 
الذاتي���ة وخل���ق ال�س���لوك الإيجابي ل���دى الأف���راد، وقد ظهر مفه���وم ال�س���ورة الذهنية 
كم�س���طلح متعارف عليه يف اأوائل القرن الع�س���رين واأطلقه والرتليبمان، وي�سلح اأ�سا�سًا 
لتف�سري الكثري من عمليات التاأثري التي تعمل بها و�سائل الإعالم وت�ستهدف ب�سكل رئي�سي 
ذهن الإن�سان )ال�سيخ، 2009(.وتبدو دللة ال�سورة الذهنية لل�سلوك من واقع ارتباطها 
بالجتاه Attitude فطبيعة الجتاه نحو مو�سوع معني تقرتن ب�سورة ذهنية معينة عن هذا 
املو�س���وع خا�س���ة على امل�س���توى املعريف والنفعايل، وبالتايل على م�س���توى الفعل عندما 
يكون على الفرد القيام ب�س���لوك معني )Herr & Lapidus, 1998(. وتعد ال�سورة الذهنية 
املحدد الأ�سا�س���ي للنية يف الإقدام على ت�س���رف معني اأو الإحجام عنه، فهي بذلك تعرب 
عن ال�ستعداد اأو التهيوؤ ال�سلوكي، وهذا هو جوهر مفهوم الجتاه يف الدرا�سات النف�سية، 
ف���اإذا انتقلنا من العام اإىل اخلا�ض جند يف درا�س���ات الت�س���ويق مرتكزًا اأ�سا�س���يًا لدللة 
ال�س���ورة الذهنية للخدمات النف�س���ية والقائمني عليها، فال�سورة الذهنية عندما تنتقل 
 Product اإىل حيز العقل فاإنها تت�س���من تطبيق الإدراك وتنظيم املعاين اخلا�س���ة باملنتج
بحيث يكون �س���لوك امل�ستهلكني نحو هذا املنتج وفق ما لديهم من �سورة ذهنية عنه، مبا 
يف ذلك القائمني عليه والتعامل هنا يعني كل ما يتعلق بقرار �س���راء املنتج اأو ا�س���تخدامه 
اأيًا كان هذا املنتج �سلعة اأم خدمة )بازرعه، 1985(.وح�سب مفهوم الت�سويق الجتماعي 
Social Marketing ف���اإن اخلدم���ة الت���ي ت�س���تهدف جمه���ورًا معينًا ما ه���ي اإل منتج يتاأثر 

الإقبال عليه بال�س���ورة املنطبعة عنه يف اأذهان الأفراد )Kelly & Edward, 1998(. ومن 
هذا املنظور، فاإن اإقبال اجلمهور على اخلدمات النف�س���ية وال�س���تفادة منها �سوف يتاأثر 
مبا لدى هذا اجلمهور من �س���ورة ذهنية عنها، خا�س���ة تلك ال�س���ورة املتعلقة بالقائمني 
الأ�سا�سيني على هذه اخلدمات، �سواء اأكانوا مر�سدين، اأو اأطباء نف�سيني اأو غريهم مما 
يناط بهم التعامل املهني املتخ�س����ض مع م�س���كالت ال�س���لوك.ويعّرف املعجم الو�س���يط 
ال�س���ورة الذهنية باأنها ال�س���كل والتمثال املج�س���م، وال�س���ورة مبثابة خيال يف الذهن اأو 
العقل، ويق�س���د بال�س���ورة الذهنية يف املعجم العربي الأ�سا�سي كل ما ي�سور مثل ال�سكل 
 Webster dictionary اأو التمث���ال املج�س���م والنوع وال�س���فة. كم���ا يعرف قامو����ض وب�س���رت
ال�سورة الذهنية باأنها ت�سور عقلي �سائع بني اأفراد جماعة معينة، وي�سري اإىل اجتاه هذه 
اجلماعة نحو �سخ�ض معني اأو �سيء معني، ويت�سح من هذا التعريف اأن ال�سورة الذهنية 
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ترتبط بالجتاه، بل اأن هناك من يرى اأنها تقوم على جوانب معرفية وانفعالية توؤثر على 
�س���لوك الفرد، وتعرب عن اجتاهه مبا يجعل ال�س���ورة الذهنية جمال اهتمام الدرا�س���ات 
 .)Health, 1999( النف�س���ية �ساأنها �ساأن الجتاه خا�س���ة يف جمال علم النف�ض الجتماعي
وتت�س���ح هذه الفكرة بدرجة اأكرب من واقع التعريف الذي يقرر اأن ال�س���ورة الذهنية هي 
جمموعة معارف الفرد ومعتقداته يف املا�س���ي واحلا�س���ر وامل�ستقبل، ويتم الحتفاظ بها 
وفق نظام معني عن ذات الفرد والعامل الذي يعي�ض فيه، حيث يرتب الفرد هذه املعارف 
)Ah�  واملعتقدات حمتفظًا باأهم اخل�س���ائ�ض واأبرز املعامل ل�ستح�س���ارها عند احلاجة
)sen, 1999. ومن املنظور النف�سي، فاإن م�سطلح ال�سورة الذهنية ي�ستخدم للتعبري عما 
يحمله الفرد من جوانب عقلية توؤثر يف �س���لوكه، وت�س���مل هذه اجلوانب ما يختزنه الفرد 
من معلومات واأفكار ومعان وانطباعات عن موجودات معينة، �سواء كانت تلك املوجودات 
تتعلق بذاته ك�سخ�ض، اأو كانت تتعلق بالو�سط املحيط به من اأ�سخا�ض وتنظيمات واأفكار 
واأ�س���ياء )Lomranz, 1998(. وال�س���ورة الذهني���ة ه���ي اإع���ادة تق���دمي وحماكاة ال�س���كل 
اخلارجي لأي �سيء مت ا�ستقباله وتخزينه يف العقل، كما اأنها ت�ستمل على اأجزاء متفرقة 
من الذاكرة ومن اإعادة بناء وتف�س���ري رموز لأ�س���ياء وم�س���اعر واأفكار �س���بق اإدراكها من 
خ���الل احلوا�ض )ال�س���لقاين، 2000(.ويعّرف عجوة )2003( اأن ال�س���ورة الذهنية هي 
ال�س���ورة الفعلية الت���ي تتكون يف اأذهان النا�ض عن املن�س���اآت واملوؤ�س�س���ات املختلفة، وقد 
تتكون هذه ال�س���ورة من التجربة املبا�س���رة اأو غري املبا�س���رة، وقد تكون عقالنية اأو غري 
ر�س���يدة، وقد تعتمد عل���ى الأدلة والوثائق اأو الإ�س���اعات والأقوال غ���ري املوثقة، لكنها يف 
النهاية متثل واقعًا �سادقا بالن�سبة ملن يحملونها يف روؤو�سهم. ويرى عديل العبد )2007( 
اأن ال�سورة الذهنية هي الناجت النهائي لالنطباعات الذاتية، التي تتكون عند الأفراد اأو 
اجلماعات اإزاء �س���خ�ض معني، اأو نظام معني، اأو �س���عب معني، اأو جن�ض معني، اأو من�ساأة 
اأو موؤ�س�س���ة اأو منظمة حملية اأو دولية اأو مهنة معينة اأو اأي �س���يء اآخر ميكن اأن يكون له 
تاأث���ري على حياة الإن�س���ان، وتتكون هذه النطباعات من خالل التجارب املبا�س���رة وغري 
املبا�س���رة، وترتبط هذه التجارب بعواطف الأفراد واجتاهاتهم بغ�ض النظر عن �س���حة 
املعلومات التي تت�س���منها خال�س���ة هذه التجارب، فهي متثل بالن�س���بة لأ�س���حابها واقعًا 
�سادقًا ينظرون من خالله اإىل ما حولهم ويفهمونه اأو يقدرونه على اأ�سا�سها.بينما يعرف 
ال�سيخ )2009( ال�سورة الذهنية باأنها جمموعة املعارف والتجارب واخلربات املرتاكمة 
التي تت�س���كل يف ذهن اجلمهور وتر�س���م انطباعًا معينًا من خالل عدة و�س���ائل ات�س���الية 
ت�س���كل هذه النطباعات وتوؤثر يف �س���لوك الأفراد جتاه جمتمع اأو �س���ركة اأو موؤ�س�س���ة ما 
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وترتب���ط ه���ذه املعارف املرتاكم���ة بعواطف الأف���راد واجتاهاتهم وعقائده���م وعاداتهم 
الجتماعي���ة. ويختل���ف مفه���وم ال�س���ورة الذهني���ة Mental image عن مفهوم ال�س���ورة 
النمطية Stereotype والتي تعني �س���فة موؤقتة اأو �س���طحية موجودة يف اأذهان جماعة عن 
جماعة اأخرى، واجلماعة هنا قد تكون على اأ�سا�ض اجلن�ض اأو العرق اأو املذهب، اأو اللون 
اأو غري ذلك من املعايري والأ�س����ض )Rayn, 1998(. كما يختلف مفهوم ال�س���ورة الذهنية 
ع���ن مفهوم ال�س���ورة املنقول���ة Transmitted Picture اأو ال�س���ورة الإعالمي���ة والتي تعني 
جمموعة ال�س���فات التي يت�سمنها امل�س���مون اأو املحتوى الذي تقدمه و�سائل الإعالم عن 
احلي���اة يف دول���ة معينة اأو جمتم���ع معني، اأو فئ���ات اجتماعية معينة داخ���ل هذا املجتمع 
)Moussa, 1987(.وتتمث���ل ال�س���ورة الذهني���ة يف اأ�س���اليب وحمت���وى الت�س���ال بكاف���ة 
م�س���توياته، فالإن�س���ان كائن اجتماعي، ومن خالل توا�سله مع الآخرين والو�سط املحيط 
تتك���ون لديه �س���ورة ذهنية معينة ع���ن املوجودات، وقد زادت اأهمية و�س���ائط الت�س���ال 
اجلماهريي يف ن�س���ر املعرفة والآراء والأحكام، وبالتايل اأ�س���بحت عاماًل هامًا يف تكوين 
ال�سورة الذهنية لدى اجلماعات، لي�ض فقط عن الأ�سخا�ض واجلماعات الأخرى، ولكن 
اأي�س���ًا عن اأنف�س���هم )Botta, 1998(. ويوؤكد والكر ومايل���ز )Walker & Miles, 1999( اأن 
ال�س���ورة الذهنية تتكون من تفاعالت املعرفة واخلربات التي يكت�س���بها ومير بها الفرد، 
وه���ي مزيج من املعلومات واملعتقدات والنفعالت، كما تتاأثر بالدوافع واحلاجات وامليول 
والهتمامات، وطبقًا لذلك فاإن ال�س���ورة الذهنية عر�س���ة لالختزال والت�س���ويه، مبعنى 
اأنه���ا قد ل تعرب بال�س���رورة عن حقيق���ة املوجودات، فقد تكون هناك �س���ورة ذهنية عن 
جماعة معينة اأو �سخ�ض معني، دون اأن تعك�ض حقيقة تلك اجلماعة اأو ذلك ال�سخ�ض، اإل 
اأن بع�ض الدرا�سات حتذر من ال�سلوك املبني على ال�سورة الذهنية لأنها قد تكون جمزاأة 
اأو غ���ري مكتمل���ة )Whichmann & Henning, 1998(. اأم���ا م�س���در ه���ذه التجزئة اأو هذا 
الت�س���ويه، فاإنه ع���ادة ما يكون املعلومات غ���ري الدقيقة، اأو غري القابل���ة للتحقق، كما اأن 
امليول والأهواء كثريًا ما تف�س���ي اإىل ت�س���ويه احلقائق �س���واء �س���عوريًا اأو ل �س���عوريًا، اإن 
حتريف ال�سورة الذهنية مق�سودًا لأهداف ترتبط مب�سالح معينة، ومن هنا فاإن تكوين 
�س���ورة ذهني���ة اإيجابية واحلف���اظ عليها يتطل���ب جهودًا منظمة ومق�س���ودة، اأ�سا�س���ها 
الت�س���ال الفعال )Miller & Berry, 1998(. وتت�س���ف ال�س���ورة الذهنية باأنها مكت�سبة، 
فالفرد يكت�سب �سورة ذهنية معينة عن الأ�سخا�ض والأ�سياء واملوجودات عمومًا يف �سياق 
اخل���ربات التي مي���ر بها وكذلك من خ���الل التن�س���ئة الجتماعية، وبناء عل���ى ذلك فاإن 
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ال�س���ورة الذهنية قابلة للتغيري والتعديل لي�ض فقط ب�س���بب ا�س���تمرارية وتنوع اخلربات 
التي مير بها ال�س���خ�ض، ولكن اأي�س���ًا ب�سبب املعاين التي ي�س���فيها الفرد على ما يدركه، 
واإعادة تقييم الأ�س���خا�ض واملواقف والأحداث، وهذه اخلا�س���ية جتعل ال�س���ورة الذهنية 
قابلة للتطور والنمو الذاتي )عجوة، 2003(.ومتيل ال�سورة الذهنية اإىل الثبات ومقاومة 
التغي���ري، وتتع���دد العوامل التي حتدد وتوؤثر يف كمية وكيفية التغيري املحتمل يف ال�س���ورة 
الذهنية، وبع�ض هذه املتغريات يتعلق بال�س���ورة ذاتها، وبع�س���ها الآخر يتعلق بالر�سائل 
الواردة من خاللها. كما تقوم ال�سورة الذهنية على التعميم املبالغ فيه وجتاهل الفروق 
الفردية، ونظرًا لذلك فالأفراد يفرت�س���ون بطريقة اآلي���ة اأن كل فرد من اأفراد اجلماعة 
مو�س���وع ال�س���ورة تنطبق عليه �س���ورة اجلماع���ة ككل على الرغم من وج���ود اختالفات 
وفروق فردية )اأحمد، 2004(.وت�س���هم ال�سورة الذهنية يف التنبوؤ بال�سلوك والت�سرفات 
امل�س���تقبلية للجمه���ور جت���اه املواقف والق�س���ايا والأزم���ات املختلفة، فال�س���ورة الذهنية 
املنطبع���ة ل���دى الأفراد باعتبارها انطباع���ات واجتاهات لدى الأفراد حول املو�س���وعات 
والق�سايا والأ�سخا�ض ميكن اأن تنبئ بال�سلوكيات التي قد ت�سدر عن اجلماهري م�ستقباًل. 
وتت�س���م ال�س���ورة الذهنية بتخطيها حل���دود الزمان امل���كان، فالفرد ل يق���ف يف تكوينه 
ل�س���وره الذهني���ة عند حدود معينة بل يتخطاها ليكون �س���ورًا عن بل���ده ثم العامل الذي 
يعي�ض فيه، وعلى م�س���توى الزمان فالإن�سان يكون �س���ور ذهنية عن املا�سي، ويكون �سور 
ذهنية عن احلا�سر، اإ�سافة اإىل امل�ستقبل، وبذلك يت�سح اأن الإن�سان يكون �سورًا ذهنية 
ع���ن الأزمنة والأماكن املختلفة، وفقًا ملعارفه ومدركاته وم�س���اهداته اإ�س���افة اإىل قدرته 
على التخيل وال�س���تنتاج )احلوري والزي���ادات وعبابنة، 2009(.وتاأتي اأهمية ال�س���ورة 
الذهنية للفرد من اأنها مبثابة معرفة، لكن هذه املعرفة تت�س���ف باأنها وظيفية، فهي من 
�س���اأنها تب�س���يط املعقد وتنظيم امل�س���تت، الأمر ال���ذي ميكن الفرد م���ن اإدراك تعقيدات 
الو�سط املحيط ب�سرعة و�سهولة، اإن ذلك ينطبق على العالقات الجتماعية وكذلك على 
املوجودات القائمة يف البيئة من اأ�س���خا�ض وظاهر اجتماعية واأن�سطة خمتلفة، اإن الفرد 
يتعامل مع الآخرين ب�سهولة، ومن منظور معني، متاأثرًا مبا لديه من �سورة ذهنية عنهم، 
فلي�ض بو�سعه اأن يتعرف على كل خ�سائ�سهم والفروق بينهم، فتكون هذه ال�سورة مبثابة 
قوالب جاهزة يف اجلهاز ال�س���لوكي ت�س���اعد الفرد على التوا�سل ب�س���هولة، وتقليل نطاق 
املجهول وتنظيم املدركات، كما يتيح له اإمكانية تقييم املثريات وال�ستجابة لها على نحو 
معني )Nelson & Puto, 1998(. وُتعرف ال�سورة الذهنية يف اطار الدرا�سة احلالية باأنها 
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الناجت النهائي لالنطباعات الذاتية التي  تتكون عند الأفراد اأو اجلماعات اإزاء �س���خ�ض 
معني، اأو نظام ما، اأو �س���عب اأو جن�ض بعينه، اأو من�س���اأة اأو موؤ�س�س���ة اأو منظمة  حملية اأو 
دولية، اأو مهنة معينة، اأو اأي �سيء اأخر ميكن اأن يكون له تاأثري على حياة الإن�سان، وتتكون 
هذه ال�سورة من التجربة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة، وقد تكون عقالنية اأو غري عقالنية، 
وقد تعتمد على الأدلة والوثائق اأو الإ�ساعات والأقوال غري املوثقة، لكنها يف النهاية متثل 
واقعًا �س���ادقا بالن�س���بة مل���ن يحملونها يف روؤو�س���هم، كما ترتبط ه���ذه التجارب بعواطف 
الأفراد واجتاهاتهم وعقائدهم واأفكارهم.ويعدد جفكينز Jifkins )امل�سار اإليه يف عجوة 
2003( اأنواع ال�سورة الذهنية فيما يلي: ال�سورة املراآة، وهي ال�سورة التي ترى املن�ساأة 
نف�س���ها من خاللها، وال�س���ورة احلالية، وهي التي يرى بها الآخرون املوؤ�س�سة، وال�سورة 
املرغوبة، وهي التي تود املن�ساأة اأن تكونها لنف�سها يف اأذهان اجلماهري، وال�سورة املثلى، 
وه���ي اأمثل �س���ورة ميك���ن اأن تتحقق اإذا اأخذن���ا يف العتبار مناف�س���ة املن�س���اآت الأخرى 
وجهودها يف التاأثري على اجلماهري، وال�س���ورة املتعددة، وحتدث عندما يتعر�ض الأفراد 
ملمثلني خمتلفني للمن�س���اأة يعط���ي كل منهم انطباعًا خمتلفًا عنه���م، ومن الطبيعي اأن ل 
ي�س���تمر هذا التعدد طوياًل فاإما اأن يتحول اإىل �س���ورة اإيجابية اأو اإىل �س���ورة �سلبية اأو اأن 
جتمع بني اجلانبني �سورة موحدة تظلها العنا�سر الإيجابية وال�سلبية تبعًا ل�سدة تاأثري كل 
منه���ا على ه���وؤلء الأفراد.ويجمع معظ���م الباحثني والعلم���اء على اأن ال�س���ورة الذهنية 

ت�ستمل على ثالثة مكونات اأو اأبعاد اأ�سا�سية يوجزها ال�سيخ )2009( يف الآتي:
اأوًل- البعد اأو املكون املعريف Cognitive Component: ويق�سد بهذا البعد املعلومات 
التي يدرك من خاللها الفرد مو�س���وعًا اأو ق�س���ية اأو �سخ�س���ًا ما، وتعترب هذه املعلومات 
ه���ي الأ�س���ا�ض الذي تبنى عليه ال�س���ورة الذهني���ة التي يكونها الفرد ع���ن الآخرين وعن 
املو�س���وعات والق�س���ايا املختلفة، وبناًء على دقة املعلومات واملعارف التي حت�س���ل عليها 
ع���ن الآخرين تكون دقة ال�س���ورة الذهنية الت���ي تكونها عنهم، ووفق���ًا للبعد املعريف فاإن 
الأخط���اء املتكونة يف ال�س���ورة ل���دى الأفراد ه���ي اأخطاء ناجتة اأ�سا�س���ًا ع���ن املعلومات 

واملعارف اخلاطئة التي ح�سل عليها هوؤلء الأفراد.
ثانيــًا- البعد اأو املكون الوجداين Affective Component: يق�س���د بالبعد الوجداين 
امليل بالإيجاب اأو ال�س���لب جتاه مو�س���وع اأو ق�سية اأو �س���خ�ض اأو �سعب اأو دولة ما يف اإطار 
جمموعة ال�س���ور الذهنية التي يكونها الأفراد، ويت�س���كل اجلان���ب الوجداين مع اجلانب 
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املعريف، ومع مرور الوقت تتال�سى املعلومات واملعارف التي كونها الأفراد وتبقى اجلوانب 
الوجدانية التي متثل اجتاهات الأفراد نحو الأ�س���خا�ض والق�سايا واملو�سوعات املختلفة، 
ويت���درج البعد الوجداين بني الإيجابية وال�س���لبية، ويوؤثر على ذلك جمموعة من العوامل 
اأهمها حدود توافر م�سادر املعرفة، كما يوؤثر يف بناء البعد الوجداين خ�سائ�ض ال�سعوب 
من حيث اللون واجلن�ض واللغة، فاختالف هذه اخل�سائ�ض من الأمور التي ت�سهم يف بناء 
الجتاهات ال�سلبية، والتجان�ض يف هذه اخل�سائ�ض ي�سهم يف بناء الجتاهات الإيجابية.
ثالثًا- البعد اأو املكون ال�سلوكي Behavioral Component: يعك�ض �سلوك الفرد طبيعة 
له لديه يف خمتلف �س���وؤون احلياة، حيث ترجع اأهمية ال�س���ورة  ال�س���ورة الذهنية امل�س���كَّ
الذهني���ة يف اأحد اأبعادها اإىل اأنها متكن من التنبوؤ ب�س���لوك الأفراد، ف�س���لوكيات الأفراد 

يفرت�ض منطقيًا اأنها تعك�ض اجتاهاتهم يف احلياة.
وجتدر الإ�س���ارة اإىل اأن عملية تكوين ال�سورة الذهنية هي عملية ذهنية ذاتية وغري 
مو�س���وعية، وبه���ا قدر كبري من عدم احلياد، مبعنى اأن ال�س���ورة الذهنية هي التف�س���ري 
املفرت����ض للحقيقة اأي م���ا يعتقد الفرد اأنها احلقيقة. كما اأن ال�س���ورة الذهنية لي�س���ت 
دائم���ًا تب�س���يط للواقع، فق���د تكون اأحيان���ًا تعقيدًا �س���ناعيًا )ال�س���لقاين، 2000(.وفيما 
يخ�ض الإر�س���اد النف�س���ي، فاإن هن���اك قواعد ولوائح تنظم ممار�س���ة املهنة على اأ�س����ض 
علمية واأخالقية وتنبثق تلك الأ�س����ض من اأن الإر�ساد النف�سي يهدف اإىل حتقيق ال�سحة 
النف�س���ية للفرد، بحيث يعي�ض حياة م�سبعة اأ�سا�س���ها التوافق الذاتي والجتماعي وتكامل 
ال�سخ�س���ية. وتخل�ض الدرا�س���ات احلديثة اأن الإر�ساد النف�س���ي ما هو اإل ن�ساط يقوم به 
مر�س���د يجيد فن توظيف معرفته العلمية ومهاراته املهنية وخربته ال�سخ�سية يف حتقيق 
اجلدوى من الإر�س���اد، واملر�س���د هو اأخ�س���ائي معتمد م���ن قبل هيئ���ات اأكادميية مهنية 
ميار�ض دوره املهني من خالل عالقة اإر�س���ادية مع امل�سرت�س���دين مل�س���اعدتهم يف التغلب 
على معوقات منوهم ال�سخ�سي حينما تعرت�سهم تلك املعوقات، وكذلك م�ساعدتهم على 
حتقيق النمو الأمثل مل�سادرهم ال�سخ�سية )الر�سيدي و�سهل، 2001(. هذه هي ال�سورة 
املقرتحة للمر�سد النف�سي من حيث الكفاءة املهنية، لكن اجلانب املهني ما هو اإل جانب 
واحد من جوانب ال�سورة الذهنية للمر�سد، فمن املفرت�ض اأن املر�سد هو �سخ�ض متوافق 
ال�س���لوك ومتزن ال�سخ�سية حتى يت�س���نى له م�ساعدة الآخرين يف التغلب على م�ساكلهم، 
واملر�س���د كذل���ك يجب اأن ميتل���ك اخلربة العملي���ة التطبيقية يف الفح�ض ال�س���يكولوجي 
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والت�سخي�ض وتنفيذ اخلطط الإر�س���ادية ومتابعتها وتقييمها بطرق مو�سوعية �سحيحة، 
ويف كل ذل���ك ف���اإن املر�س���د النف�س���ي يفرت�ض في���ه اللتزام باأخ���الق املهن���ة بوجه عام، 
خا�س���ة فيما يتعلق بحفظ اأ�س���رار امل�سرت�سدين واحرتام �سخ�س���ياتهم وتفهم ظروفهم. 
ه���ذا بالإ�س���افة اإىل امتالك مهارات الت�س���ال الفعال والإقناع املوؤثر، والت�س���جيع الذي 
يثري دافعية امل�سرت�س���دين لتعديل �س���لوكهم على النحو املتوافق، وكذلك على النحو الذي 
ميكنهم من ال�ستخدام الأمثل مل�س���ادرهم ال�سخ�سية يف اإثراء ذواتهم، وهذه العنا�سر 
يف حالة تطبيقها ميكن اأن تخلق ال�س���ورة الذهنية الإيجابية عن املر�س���د النف�سي، وهذه 

ال�سورة تت�سمن اأبعاد اأكادميية وتطبيقية يف اإطار اإن�ساين اأخالقي.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها
يتاأثر الإقبال على اخلدمات النف�سية التي يقدمها املر�سد النف�سي بال�سورة الذهنية 
ع���ن هذه اخلدمات وعن املر�س���د نف�س���ه ل���دى امل�س���تفيدين، والقائمون عل���ى اخلدمات 
النف�س���ية كاملر�س���دين النف�سيني هم املحور الأ�سا�س���ي يف تطوير هذه ال�سورة، كما اأنهم 
يعتربون جمال العمل الأ�سا�سي يف تغيريها اإذا اقت�سى الأمر، اإ�سافة اإىل اأن احلاجة اإىل 
اخلدمات النف�س���ية تزداد مع تزايد �سغوط احلياة املعا�س���رة، يف الوقت الذي ميكن اأن 
تكون ال�سورة الذهنية ال�سلبية عن هذه اخلدمات معوقًا لالإ�ستفادة منها، ومن هنا فاإن 
م�س���كلة الدرا�سة احلالية تتلخ�ض يف الك�سف عن ال�س���ورة الذهنية عن املر�سد النف�سي 
ل���دى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك، ومدى تاأثر هذه ال�س���ورة باختالف 

جن�ض الطالب، اأو م�ستواه الدرا�سي. وحاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني:
• ما �سورة املر�سد النف�سي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك؟	
• هل تختلف �س���ورة املر�س���د النف�س���ي لدى طلبة كلية العل���وم الرتبوية يف جامعة 	

الريموك باختالف جن�ض الطالب، وم�ستواه الدرا�سي، والتفاعل بينهما؟
اأهداف الدرا�صة

حاولت الدرا�س���ة حتقيق الأهداف الآ�تية: )1( تطوير اأداة لقيا�ض ال�سورة الذهنية 
عن املر�س���د النف�سي. )2( التعرف اإىل ال�س���ورة الذهنية عن املر�سد النف�سي لدى طلبة 
كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك. )3( التعرف اإىل الفروقات يف ال�سورة الذهنية 
عن املر�س���د النف�س���ي لدى طلبة كلية العل���وم الرتبوية يف جامعة الريم���وك تبعًا ملتغريي 

اجلن�ض وامل�ستوى الدرا�سي.
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اأهمية الدرا�صة
تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من طبيعة املو�سوع الذي تتناوله بالبحث وهو الك�سف 
عن ال�س���ورة الذهنية عن املر�س���د النف�س���ي لدى طلب���ة كلية العل���وم الرتبوية يف جامعة 
الريموك، كما ت�س���هم الدرا�س���ة يف معرفة اأثر متغريات اجلن�ض، وامل�ستوى الدرا�سي، يف 
ال�س���ورة الذهنية عن املر�س���د النف�س���ي لدى الطلبة. وتنبثق اأهمية الدرا�سة يف اأنها اأول 
درا�سة تهتم بدرا�سة ال�سورة الذهنية عن املر�سد النف�سي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية 
يف جامعة الريموك بحدود علم الباحثني، وبالتايل �س���وف ت�س���هم الدرا�س���ة احلالية يف 
التعرف على جوانب القوة لدى املر�سد النف�سي والعمل على تعزيزها، وجوانب ال�سعف، 

وبالتايل اإعداد الربامج املنا�سبة لعالجها.
كم���ا اأن هناك اأهمية اأخرى للدرا�س���ة تتمثل بتطوير اأداة لقيا�ض ال�س���ورة الذهنية 
عن املر�سد النف�سي، وفق اأ�س�ض منهجية علمية، مما يتيح الفر�سة ل�ستخدامها من قبل 
باحثني اآخرين يف جمتمعات عربية اأخرى. بالإ�س���افة اإىل ما �س���بق تربز اأهمية الدرا�سة 
احلالي���ة من خالل اإطارها النظري ونتائجها يف م�س���اعدة الباحثني يف اإجراء درا�س���ات 

م�سابهة يف بيئات تعليمية اأخرى.

التعريفات الإجرائية
ال�س���ورة الذهنية: هي ما يحمله الفرد من جوانب عقلية توؤثر يف �س���لوكه، وت�سمل هذه 
اجلوان���ب م���ا يختزنه الفرد من معلوم���ات واأفكار ومعان وانطباعات ع���ن موجودات معينة 
بالو�سط املحيط به من اأ�سخا�ض وتنظيمات واأفكار واأ�سياء. وتعّرف اإجرائيًا بالدرجة الكلية 

التي ح�سل عليها املفحو�ض على مقيا�ض �سورة املر�سد النف�سي امل�ستخدم يف الدرا�سة.
املر�سد النف�س���ي: هو ال�سخ�ض املتخ�س�ض، الذي يعمل مر�س���دًا نف�سيًا وتربويًا، يف 
مدار�ض وزارة الرتبية والتعليم، يف اململكة الأردنية الها�سمية ويقدم اخلدمات الإر�سادية.

حمددات الدرا�صة
اقت�س���رت الدرا�س���ة احلالية على عينة م���ن طلبة البكالوريو����ض يف كلية الرتبية يف 
جامع���ة الريموك، وبذلك ل ميكن تعميم نتائجها على طلبة الدرا�س���ات العليا يف الكلية، 

اأو على باقي طلبة كليات اجلامعة الأخرى.
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الدرا�صات ال�صابقة
هدفت درا�سة وانتز وفريمن )Wantz & Firmin, 2011( اإىل معرفة اإدراكات الطلبة 
اجلامعيون للمر�س���د النف�س���ي املحرتف. اأجريت الدرا�س���ة على عينة مكونة من )261( 
طالبًا وطالبًة جامعيًا من ق�سم علم النف�ض. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن النظرة الكلية 
للمر�س���د النف�س���ي كان���ت ايجابية على جمي���ع اأبعاد الدرا�س���ة. اأما فيما يتعلق مب�س���در 
املعلومات التي توؤثر يف ت�س���كيل �س���ورة املر�س���د فق���د كانت على النح���و التايل: احلديث 
ال�س���فوي، املعرفة العامة، الأفالم، املدر�س���ة والتعليم، الأ�س���دقاء، الكتب، والتلفزيون.
وهدف���ت درا�س���ة عبدالق���ادر )2007( اإىل التعرف على ال�س���ورة الذهنية عن املر�س���د 
الرتب���وي يف املدار����ض احلكومي���ة يف حمافظات �س���مال فل�س���طني كما يدركه���ا املديرون 
واملديرات فيها، كما هدفت التعرف اإىل دور متغريات الدرا�سة )اجلن�ض، ومكان العمل، 
والعمر، و�س���نوات اخل���ربة، واحلالة الجتماعي���ة، واملوؤهل العلمي( على هذه ال�س���ورة. 
تكون جمتمع الدرا�سة من )642( مديرًا ومديرة يف حمافظات �سمال فل�سطني )نابل�ض، 
وقلقيلي���ة، و�س���لفيت، وقباطيه، وجن���ني، وطولكرم(. اأما عينة الدرا�س���ة فقد تكونت من 
)134( مديرًا ومديرة، والتي مت اختيارها بالطريقة الطبقية الع�س���وائية، وقد �سكلت ما 
ن�س���بته )20.9%( من جمتمع الدرا�س���ة. وتو�س���لت الدرا�س���ة اإىل اأن ال�س���ورة الذهنية 
للمر�س���د الرتبوي كم���ا يدركها املدي���رون واملديرات كان���ت اإيجابية بدرج���ة عالية. كما 
اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف متغري مكان العمل ول�سالح املدينة 
على القرية، ومتغري �سنوات اخلربة، ول�سالح اأ�سحاب اخلربة )اأكرث من 20 �سنة( على 
اأ�س���حاب اخلربة )6-20 �س���نة(، بينم���ا مل تكن الفروق دالة اإح�س���ائيًا تبع���ًا ملتغريات 
اجلن�ض، واملوؤهل العلمي، واحلالة الجتماعية، والعمر.وهدفت درا�س���ة �س���لهب )2007( 
اإىل معرفة مدى اإدراك طلبة اجلامعات الفل�س���طينية لدور املر�س���د النف�سي، ومدى تاأثر 
اإدراك الطلب���ة باملتغريات الآتية: اجلامعة، اجلن�ض، امل�س���توى الدرا�س���ي، التخ�س����ض. 
تكونت عينة الدرا�سة من )510( طالبًا وطالبًة. ا�ستخدم الباحث مقيا�ض الإدراك الذي 
اأع���ده للتحقيق اأهداف الدرا�س���ة ومقيا�ض رافن للم�س���فوفات املتتابعة امللونة. اأ�س���ارت 
نتائج الدرا�سة اإىل عدم وجود عالقة اإيجابية بني متو�سطات درجات الإدراك ومتو�سطات 
درجات الذكاء. اإ�سافة اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف اإدراك الطلبة لدور 
املر�س���د النف�س���ي تعزى ملتغري اجلامعة ومتغري اجلن�ض ومتغري امل�س���توى الدرا�سي، بينما 
اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اإىل وج���ود فروق ذات دلل���ة اإح�س���ائية يف اإدراك الطلبة لدور 
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املر�س���د النف�س���ي تع���زى ملتغ���ري التخ�س����ض.واأجرى حاف���ظ )2006( )امل�س���ار اإليه يف 
عبدالق���ادر، 2007( درا�س���ة ح���ول فاعلية برنامج اإر�س���ادي يف تغيري ال�س���ورة الذهنية 
للمر�س���د النف�س���ي لدى اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة. اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها 
)120( اأم من اأمهات الأطفال ذوي الإعاقة. ا�ستخدم الباحث مقيا�سًا وبرناجمًا اإر�ساديًا 
من اإعداده. اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اأن اأمهات الأطفال الأقل تقب���اًل لأبنائهن املعاقني، 
اأ�سبح لديهن �سورة اإيجابية نحو املر�سد النف�سي، ونحو اأبنائهن املعاقني.اأجرى العامري 
وبرين�س���تون )Al-amri and Brinston, 2005( درا�س���ة هدفت الك�سف عن ت�سورات طلبة 
اجلامعة حول الإر�س���اد النف�س���ي يف دولة الإم���ارات. تكونت عينة الدرا�س���ة من )141( 
طالب���ًا وطالب���ًة. ولتحقيق هدف الدرا�س���ة مت ت�س���ميم ا�س���تبانة خا�س���ة لالأف���راد عينة 
الدرا�س���ة. اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اىل اأن ت�س���ورات الطلبة كانت اإيجابية نحو الإر�ساد 
والدور الذي يقوم به املر�سد يف املجتمع.وهدفت درا�سة امل�سهداين وامل�سهداين )2005( 
التعرف على خ�سائ�ض املر�سد الأكادميي النموذج كما يدركها طلبة الدرا�سات العليا يف 
كلي���ة الرتبية يف جامع���ة الريموك. تكونت عينة الدرا�س���ة م���ن )140( طالبًا وطالبة مت 
اختيارهم ع�س���وائيًا. بينت نتائج الدرا�س���ة اأن جمال اخل�س���ائ�ض الجتماعية للمر�سد 
الأكادمي���ي ق���د جاء باملرتب���ة الأوىل كم���ا يدركها طلبة الدرا�س���ات العلي���ا، ويليه جمال 
اخل�س���ائ�ض املهني���ة الأكادميية، ثم جمال اخل�س���ائ�ض النف�س���ية. كما اأ�س���ارت نتائج 
الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات تقديرات اأفراد العينة 
تعزى اإىل متغريات: اجلن�ض، والربنامج الدرا�س���ي، واملهنة احلالية. بينما اأ�سارت نتائج 
الدرا�س���ة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���طات تقدي���رات اأفراد العينة 
تعزى اإىل متغري التخ�س����ض.وهدفت درا�سة �سالمة )2004( التعرف على اأداء املر�سد 
الرتب���وي يف املدار�ض احلكومي���ة الثانوية يف مدار�ض مديريتي جن���ني وقباطية من وجهة 
نظر كل من الإداريني واملعلمني. تكونت عينة الدرا�سة من )782( اإداريًا ومعلمًا. اأ�سارت 
نتائج الدرا�س���ة اأن اأداء املر�س���د الرتبوي كان كبريًا على امل�ستوى الكلي للمجالت الأربعة 
وعلى التوايل: املجال ال�سخ�س���ي، ثم املجال املهني، ثم جمال العالقات الجتماعية، ثم 
املجال الفني التطبيقي. كما اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اأن م�س���توى اأداء املر�س���د الرتبوي 
يختل���ف تبعًا للمتغريات الآتية: اجلن�ض، وامل�س���توى الوظيفي، واخل���ربة، واملوؤهل العلمي، 
ومكان ال�س���كن، والتخ�س����ض.واأجرى القاعود )2004( درا�س���ة للتعرف على اآراء طلبة 
جامع���ة الريم���وك بواقع الإر�س���اد الأكادميي. تكونت عينة الدرا�س���ة م���ن )200( طالبًا 
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وطالبة. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اأن )93%( من اأفراد عينة الدرا�سة كانت درجة ر�ساهم 
عن الإر�س���اد الأكادميي بدرجة متو�سطة ومتدٍن. وقد متثلت اأ�سباب عدم الر�سا يف عدم 
وجود املر�س���د يف مكتبه، وخا�سة اأيام الت�سجيل، وع�س���بية املر�سد، وعدم جدية املر�سد 
وتوقيعه على البطاقة دون اإر�ساد حقيق، وعدم وجود توا�سل بني املر�سد والطالب، وعدم 
وجود خطة درا�س���ية بني اأيدي الطلبة، وال�س���غط على املر�س���د من قبل الطلبة، و�س���رعة 
اإغالق ال�س���عب، وجهل الطلبة باخلطة.وهدفت درا�س���ة اخلليفي )2002( التعرف على 
ال�سورة الذهنية عن املر�سد النف�سي لدى عينة من املواطنني الكويتيني، الذين ا�ستفادوا 
من اخلدمات النف�س���ية وتعاملوا مع املر�س���دين النف�سيني يف جل�س���ات اإر�سادية منتظمة، 
وقد اأجريت الدرا�سة على عينة ع�سوائية قوامها )110( من اجلن�سني، وطبقت الدرا�سة 
مقيا�س���ًا مقنن���ًا من حي���ث الثبات وال�س���دق. تتلخ�ض اأه���م النتائج التي تو�س���لت اإليها 
الدرا�س���ة يف اأن هناك �س���ورة ذهنية متيل ب�سدة اإىل الإيجابية. وتبني من الدرا�سة اأي�سًا 
اأن ال�س���ورة الذهنية الإيجابية عن املر�س���د النف�س���ي اأكرث و�س���وحًا لدى الذكور مقارنة 
بالإن���اث، وكذلك ل���دى الأكرب �س���نًا وذوي التعليم املرتفع مقارنة بالأ�س���غر �س���نًا وذوي 
التعليم الأقل. ول يختلف املفحو�سني من حيث الدرجة على مقيا�ض ال�سورة الذهنية عن 
املر�س���د النف�سي باختالف م�س���توى الدخل اأو احلالة الزواجية.اأجرى املحبوب )2001( 
درا�س���ة هدفت اإىل الك�س���ف عن خ�سائ�ض املر�س���د الأكادميي كما يدركها طلبة الرتبية 
بجامع���ة امللك في�س���ل. تكونت عينة الدرا�س���ة من )505( طالبًا وطالب���ًة من طلبة كلية 
الرتبية بجامعة امللك في�سل، مت اختيارهم ع�سوائيًا تبعًا للم�ستوى الدرا�سي والتخ�س�ض 
الأكادميي. ومن اأجل جمع بيانات الدرا�سة مت بناء مقيا�ض خ�سائ�ض املر�سد الأكادميي. 
اأ�س���ارت نتائج الدرا�س���ة اأن الطلبة يدركون اخل�س���ائ�ض الآتية يف املرتبة الأوىل: يت�س���م 
املر�س���د بالعدل، والدفء يف املعاملة، وفهم الدور الإر�س���ادي، ومراعاة م�ساعر الطلبة، 
والهتمام بتقدم �س���ريهم الدرا�س���ي، واملقدرة على حل م�س���كالتهم، والتعامل مع كافة 
م�س���توياتهم الدرا�س���ية، بينم���ا ج���اءت اخل�س���ائ�ض الآتي���ة يف املرتب���ة الثاني���ة: يتقبل 
املو�س���وعات الإر�س���ادية برحابة �س���در، ي�س���جع الطلبة على اتخاذ قراراتهم باأنف�سهم، 
يتفهم م�سكالتهم وحاجاتهم، لديه القدرة على تطوير قدراتهم، ويتواجد يف مكتبه عند 
احلاجة له. كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة وجود اأثر ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، والتخ�س�ض 
الأكادميي يف اإدراك خ�س���ائ�ض املر�س���د الأكادميي، بينما مل يكن ملتغري اجلن�ض اأثر يف 
اإدراك خ�س���ائ�ض املر�س���د الأكادميي.وهدف���ت درا�س���ة اخلطيب واأحم���د )2001( اإىل 
تعرف وجهة نظر الطلبة يف دور املر�س���د الأكادميي يف جامعتي فيالدلفيا واربد الأهلية. 
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لتحقي���ق هدف الدرا�س���ة �س���ممت ا�س���تبانة مكونة م���ن )14( فقرة حتدد دور املر�س���د 
الأكادميي كما يراها الطلبة، وقد مت توزيع ال�ستبانة على عينة جمعت بطريقة ع�سوائية 
متعددة املراحل بلغ عددها )300( طالبًا وطالبًة. اأو�سحت نتائج الدرا�سة وجود اأثر ذو 
دللة اإح�س���ائية ملتغريات: التخ�س�ض، وامل�ستوى الدرا�سي، واملعدل الرتاكمي، واجلن�ض 
يف دور املر�س���د الأكادميي من وجه���ة نظر الطلبة يف جامعتي فيالدلفي���ا واربد الأهلية.
يت�سح مما �سبق اأن �سورة املر�سد يف جميع الدرا�سات التي مت عر�سها قد كانت ايجابية 
كما اأ�س���ارت اإليه درا�س���ة )عبد القادر،2007؛ حاف���ظ، 2006؛ Wantz & Firmin, 2011؛ 
�س���المه، 2004؛ اخلليفي، 2002 (، يف حني اأن درا�س���ة القاعود )2004( هي الدرا�س���ة 
الوحيدة التي اأ�س���ارت اإىل تدين �سورة املر�سد لدى الطلبة. وفيما يتعلق مبتغري اجلن�ض، 
واملوؤهل العلمي، واحلالة الجتماعية، والعمر، وامل�س���توى الدرا�س���ي فقد اأ�س���ارت النتائج 
اإىل ع���دم وج���ود فروق دالة اإح�س���ائيا كما هو احلال يف درا�س���ة )عبد الق���ادر، 2007؛ 
�سلهب، 2007؛ امل�سهداين وامل�سهداين، 2005؛ املحبوب، 2001(. ويف املقابل فقد اأ�سارت 
�س���المة،2004؛  2005؛  وامل�س���هداين،  امل�س���هداين  2007؛  )�س���لهب،  درا�س���ة  نتائ���ج 
اخلطيب،2001( اإىل وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى اإىل متغريي اجلن�ض والتخ�س�ض.
وقد ا�س���تفاد الباحثون من الدرا�س���ات ال�س���ابقة التعرف على �س���ورة املر�سد النف�سي يف 
بع����ض الأقطار العربية والأجنبية، ومدى مالئمة هذه ال�س���ورة للبيئة الأردنية وحتديدًا 
لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك، كذلك فاإن نظرية ال�س���ورة الذهنية 
ع���ن الوظائ���ف، يف حتقيق مردود اأف�س���ل للقائمني بهذه الوظائف اأو امل�س���تفيدين منها، 
وذل���ك من خالل التخطي���ط والتوجيه الوظيف���ي، كما اأن الجتاه���ات احلديثة يف اإدارة 
املنظمات اخلدمية تنحو اإىل خلق وتنمية �س���ورة ذهنية اإيجابية لدى العاملني عن املهن 
وامله���ام الوظيفي���ة التي يقومون بها، وبهدف اإثارة الدافعية ل���دى هوؤلء العاملني، بحيث 
يكون���ون اأك���رث اإنتاجية واأكرث اإنتم���اء للعمل. وغالبًا ما يكون هنال���ك قواعد ولوائح تنظم 

املهن املختلفة، وهذا التنظيم ينمو اإىل ال�سورة املثالية يف الأداء.

الطريقة والإجراءات
عينة الدرا�سة: تكونت عينة الدرا�سة من )349( طالبًا وطالبًة من طلبة البكالوريو�ض 
يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك، مت اختيارهم بالطالع على مواد متطلبات الكلية البالغ 
عددها )12( �سعبة، والتي يتوافر فيها عدد كبري من طلبة ال�سنوات الأوىل والثانية والثالثة 
والرابع���ة، ومن خمتلف تخ�س�س���ات كلية الرتبي���ة، وذلك خالل الف�س���ل الثاين من العام 
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اجلامعي 2011/2010، وقد مت اختيار )5( �س���عب لأنها كانت متي�س���رة بالن�سبة للباحثني، 
ويبني اجلدول )1( توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريي اجلن�ض وامل�ستوى الدرا�سي.

جدول )1( 
توزيع اأفراد عينة الدرا�صة ح�صب متغريي اجلن�س وامل�صتوى الدرا�صي

اجلن�ض

امل�صتوى الدرا�صي
الكلي�صنة رابعة�صنة ثالثة�صنة ثانية�صنة اأوىل

23273920109العددذكر
100%21.124.835.818.3الن�سبة

71655450240العدداأنثى
100%29.627.122.520.8الن�سبة

94929370349العددالكلي
100%26.926.426.520.2الن�سبة

متغريات الدرا�صة
اجلن�س: وله م�س���تويان )ذكر، اأنثى(. امل�ستوى الدرا�سي: وله اأربعة م�ستويات )�سنة 
اأوىل، �س���نة ثانية، �س���نة ثالثة، �س���نة رابعة(.ومت التعامل مع متغريات اجلن�ض، وامل�ستوى 
الدرا�س���ي باعتبارها متغريات م�ستقلة، يف حني ا�ستخدمت ال�سورة الذهنية عن املر�سد 

لدى الطلبة باعتبارها متغريًا تابعًا.

اأداة الدرا�صة
لتحقيق هدف الدرا�سة احلالية اأعد الباحثون ا�ستبانة ال�سورة الذهنية عن املر�سد 
النف�س���ي ملحق )1(، وذلك بعد الإطالع على العديد من الدرا�سات والأبحاث: كدرا�سة 
عبدالقادر )2007(، ودرا�س���ة �س���لهب )2007(، ودرا�س���ة اخلليفي )2002(. ويف �سوء 
ذل���ك، تك���ون مقيا�ض الدرا�س���ة من جزاأي���ن؛ اجل���زء الأول يحتوي معلوم���ات اأولية مثل: 
اجلن�ض، وامل�س���توى الدرا�س���ي. وتكون اجل���زء الثاين من )45( فق���رة موزعة على ثالثة 
جم���الت كالآتي:املج���ال الأول: جمال ال�سخ�س���ية وتقي�س���ه )15( فقرة.املجال الثاين: 
جمال العالقات الجتماعية وتقي�س���ه )15( فقرة.املجال الثالث: املجال العلمي واملهني 
وتقي�س���ه )15( فقرة.وي�ستجيب املفحو�ض على كل فقرة من فقرات املقيا�ض وفق تدريج 
خما�سي يبداأ مبوافق ب�سدة، وتاأخذ خم�ض درجات، اإىل غري موافق ب�سدة، وتعطى درجة 
واحدة. ويتم احلكم على م�س���توى ال�س���ورة الذهنية عن املر�س���د النف�سي على كل جمال 
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من جمالت مقيا�ض الدرا�س���ة عند الطلبة ح�سب املعيار الآتي: �سورة ذهنية �سلبية )1-
2.33(، �سورة ذهنية حمايدة )2.34-3.67(، �سورة ذهنية اإيجابية )5-3.68(.

اإجراءات ال�صدق والثبات
للتحقق من دللت ال�سدق والثبات لأداة الدرا�سة مت عر�سها ب�سورتها الأولية على 
ع�سرة حمكمني خمت�سني يف علم النف�ض الرتبوي، والقيا�ض والتقومي، والإر�ساد النف�سي، 
وذل���ك لإبداء اآرائه���م حول بنية الأداة من حي���ث جمالتها، وفقراته���ا. وفيما اإذا كانت 
املجالت متثل املحاور الأ�سا�سية لقيا�ض ال�سورة الذهنية عن املر�سد النف�سي. ويف �سوء 
مالحظات املحكمني وتو�سياتهم مت حذف )5( فقرات من املقيا�ض مل يجمع )80%( من 
املحكمني على و�س���وحها اأو مالءمتها للمجال، فاأ�سبح عدد فقرات املقيا�ض )45( فقرة 
اأجمع املحكمون على منا�سبتها لقيا�ض ال�سورة الذهنية عن املر�سد النف�سي، اإذ تراوحت 
ن�س���بة التفاق عل���ى املقيا�ض ما بني )90%-100%(.وللتحقق م���ن دللت ثبات املقيا�ض، 
قام الباحثني بح�س���اب معامل الثبات بطريقة اإعادة الختبار )Test�Retest( على )50( 
طالبًا من خارج العينة، وذلك بعد اأ�س���بوعني من التطبيق الأول، وقد ح�سبت قيم معامل 
ارتباط بري�س���ون بني عالم���ات الطالب يف مرتي التطبيق. كذلك جرى تقدير الت�س���اق 
الداخلي ل�س���تبانة ال�سورة الذهنية عن املر�س���د النف�سي ح�سب طريقة معادلة كرونباخ 

األفا للتطبيق الأول، واجلدول )2( يو�سح دللت الثبات.
اجلدول )2( 

دللت الثبات ل�صتبانة ال�صورة الذهنية
قيم معادلة كرونباخ األفاقيم معامل ارتباط بري�صوناملجال

0.930.89املجال الأول )ال�سخ�سية(
0.900.79املجال الثاين )العالقات الجتماعية(

0.860.83املجال الثالث )العلمي واملهني(
0.870.86ال�ستبانة ككل

يت�س���ح م���ن اجل���دول )2( اأن قي���م معامالت الرتب���اط تعد قيم���ًا مقبول���ة، وعليه 
فاإنا�س���تبانة ال�س���ورة الذهنية عن املر�سد النف�س���ي تتمتع بدرجة مقبولة من ال�ستقرار 
 = α مع مرور الزمن؛ اإذ كانت جميع معامالت الرتباط دالة اإح�س���ائيًا )عند م�س���توى
0.01(. كما ت�س���ري )قيم األفا( اإىل اأن هناك درجة عالية من الت�ساق الداخلي، ويعترب 
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هذا موؤ�س���رًا منا�س���بًا على اأن اأداة الدرا�س���ة تتمتع بدللت ثبات مرتفعة ميكن العتماد 
عليها من اأجل ا�ستخدامها يف هذه الدرا�سة.

اإجراءات الدرا�صة
ق���ام الباحثون بتوزيع املقيا�ض على الطلبة امل�س���جلني يف بع�ض امل�س���اقات الإجبارية 
والختياري���ة يف كلي���ة الرتبية يف جامع���ة الريموك ملرحلة البكالوريو����ض، وقد قدر معدل 
الزمن الذي ق�ساه الطلبة يف ال�ستجابة على املقيا�ض ب� )20( دقيقة، كما اأكد الباحثون 
على �س���رية البيانات التي يح�س���ل عليها من الطلبة، واأن ا�س���تخدامها �سيكون لأغرا�ض 
علمية فقط، ومتت الإجابة على بع�ض ا�ستف�سارات الطلبة الب�سيطة حول بع�ض الفقرات، 

ويف النهاية �سكر الباحثون الطلبة على تعاونهم.
التطبيق: مت تطبيق اأداة الدرا�س���ة على اأفراد عينة الدرا�س���ة يف الف�س���ل الدرا�سي 

الثاين من العام اجلامعي2011/2010م. 

منهج الدرا�صة
تعتمدالدرا�س���ةعلى املنه���ج الو�س���في وال���ذي يعن���ى بو�س���ف ماهو قائ���م يف الواقع 
وحماولة تف�س���ريه، ويهتم بتحديد الظروف والعالق���ات التي توجد بني الوقائع،  ومن ثم 
حتليلها وتف�سريها حيث ي�ستخدم يف هذا املنهج اأ�ساليب القيا�ض، والت�سنيف، والتف�سري، 
وا�س���تنتاج العالقات ذات الدللة بالن�سبة للم�س���كلة املطروحة للبحث، وحتليلها للو�سول 

اإىل اإدراك طبيعتها واملحاولة يف و�سع احللول التي ت�ساهم يف حلها.

املعاجلة الإح�صائية
متت معاجلة البيانات من خالل جهاز احلا�سب الإلكرتوين، حيث اأ�سرف الباحثون 
عل���ى عملي���ة اإدخال البيانات، وذلك ملعاجلة اأي ُلب����ض، اأو خطاأ قد يكون وقع فيه الطالب 
يف اأثناء الإجابة، بالإ�سافة اإىل ا�ستبعاد ال�ستبانات التي يظهر فيها عن�سر الالمبالة، 
حي���ث مت ا�س���تبعاد ثالثة ا�س���تبانات، حتمل كل منه���ا اإجابة واحدة فقط ل���كل الفقرات.
ول�س���تخراج النتائج، والإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، مت ا�س���تخدام الأ�ساليب الإح�سائية 
الآتية: املتو�س���طات احل�س���ابية، والنحرافات املعيارية، وحتليل التباين، واختبار �سيفيه 

للمقارنات البعدية.
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عر�س النتائج ومناق�صتها
لالإجابة عن ال�س���وؤال:ما �س���ورة املر�سد النف�س���ي لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف 
جامعة الريموك؟ ح�س���بت املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، لكل جمال من 

جمالت مقيا�ض الدرا�سة، وعلى املقيا�ض ككل، واجلدول )3( يو�سح ذلك.
جدول )3( 

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات العينة على مقيا�س ال�صورة الذهنية
النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجــال

4.391.20جمال ال�سخ�سية
4.151.17جمال العالقات الجتماعية

3.901.14املجال العلمي واملهني
4.141.17الدرجة الكلية

يبني اجلدول )3( اأن �س���ورة املر�س���د النف�س���ي ل���دى طلبة كلية العل���وم الرتبوية يف 
جامع���ة الريموك كانت اإيجابي���ة. اإذ جاء يف املرتبة الأوىل جمال ال�سخ�س���ية، حيث بلغ 
متو�س���ط ا�ستجابات عينة الدرا�س���ة على فقرات هذا املجال )4.39( بانحراف معياري 
)1.20(، اأم���ا جمال العالقات الجتماعية فقد جاء باملرتبة الثانية، حيث بلغ متو�س���ط 
ا�ستجابات عينة الدرا�سة على هذا املجال )4.15( بانحراف معياري )1.17(، يف حني 
جاء املجال العلمي واملهني يف املرتبة الثالثة حيث بلغ متو�س���ط ا�ستجابات عينة الدرا�سة 
عل���ى هذا املج���ال )3.90( بانحراف معياري )1.14(. وللتعرف على �س���ورة املر�س���د 
لدى الطلبة، �سمن كل جمال من جمالت مقيا�ض ال�سورة الذهنية، ح�سبت املتو�سطات 
احل�سابية، والنحرافات املعيارية، ل�ستجابات العينة على مقيا�ض ال�سورة الذهنية لكل 

جمال على حده، وفيما يلي عر�ض لذلك:

1. جمال ال�صخ�صية: اأ�س���فرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول )4( اأن املتو�سطات 
احل�س���ابية تراوحت بني )4.93-3.59(، وبانحراف���ات معيارية بني )0.89-1.37(. 
حي���ث جاءت الفق���رة )2( التي تن�ض على »ميتلك املر�س���د �سخ�س���ية متزنة« يف املرتبة 
الأوىل مبتو�سط ح�سابي )4.93(، وبانحراف معياري )1.36(، تلتها الفقرة )10( التي 
تن�ض على »ثقته بنف�سه عالية« يف املرتبة الثانية، مبتو�سط ح�سابي )4.88(، وبانحراف 
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معي���اري )1.31(، بينم���ا جاءت الفق���رة )9( التي تن�ض على »ي�س���عر الآخرون باأهمية 
املر�سد« يف املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي )3.59(، وبانحراف معياري )1.37(.

جدول )4( 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال ال�صخ�صية مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�صط الرتبةالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
14.931.36ميتلك املر�سد �سخ�سية متزنة2

24.881.31ثقته بنف�سه عالية10
34.851.34ُيعد املر�سد منوذجًا يحتذي به الطلبة11
44.791.23يتخذ القرارات الفعالة يف جمال عمله13
54.741.29يتقبل النقد البناء بخ�سو�ض عمله14
64.671.31يتعامل مع الأزمات الطارئة بثقة15
74.620.98ميتلك املر�سد روح املبادرة5
84.541.08يقدر املر�سد على حل امل�سكالت اجلامعية6
94.431.13اأ�سعر اأن املر�سد اإن�سان ناجح3
104.360.89يقيم املر�سد نف�سه ويعطيها حق قدرها4
114.311.32ي�ستطيع املر�سد اأن يتعامل مع امل�ساكل التي ت�سادفه1
123.791.11ميتلك روؤى تطويرية8

133.731.05يتمتع بالقدرة على العطاء دون حدود12
143.671.21اأجد عمله جمديًا7
153.591.37ي�سعر الآخرون باأهمية املر�سد9

4.391.20املجال الكلي

2. جمال العالقات الجتماعية: اأ�س���فرت نتائج التحليل املبينة يف اجلدول )5( اأن 
املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني )4.86-3.39(، وبانحرافات معيارية بني )1.37-
0.78(. حيث جاءت الفقرة )29( التي تن�ض على »يفهم الآخرين كما هم ل كما يجب 
اأن يكونوا« يف املرتبة الأوىل مبتو�س���ط ح�س���ابي )4.86(، وبانحراف معياري )1.06(، 
تلتها الفقرة )24( التي تن�ض على »ميتلك املر�سد روح الدعابة واملرح« يف املرتبة الثانية، 
مبتو�س���ط ح�س���ابي )4.88(، وبانحراف معياري )1.21(، بينم���ا جاءت الفقرة )18( 
الت���ي تن�ض على »يتمنى املر�س���د اأن يغري جانبًا من حياته« يف املرتبة الأخرية مبتو�س���ط 

ح�سابي )3.39(، وبانحراف معياري )1.31(.
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جدول )5( 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لفقرات جمال العالقات الجتماعية مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�صط الرتبةالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
14.861.06يفهم الآخرين كما هم ل كما يجب اأن يكونوا 29
24.731.21ميتلك املر�سد روح الدعابة واملرح24
34.641.34يحر�ض على بناء عالقات اجتماعية جيدة مع الآخرين26
44.581.13يتابع احتياجات الطلبة وم�سكالتهم27
54.510.92يرفق املر�سد مبن يتعامل معهم22
64.371.25ت�سري حياة املر�سد على النحو الذي يتمناه19
74.321.12يحافظ املر�سد على ثباته وهدوئه النفعايل 20
84.211.09ترت�سم على حمياه البت�سامة21
94.171.28يبدي املر�سد تفاوؤًل حول امل�ستقبل17
104.021.37يتحلى املر�سد بالت�سامح يف املواقف املختلفة23
113.811.33يتفاعل مع الزمالء والطلبة باإيجابية28
123.730.87يقيم عالقات اجتماعية مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي الجتماعية30
133.561.02يتقبل �سغوطات العمل دون تذمر25
143.421.26ميتلك املر�سد �سعورًا بعدم الياأ�ض16
153.391.31يتمنى املر�سد اأن يغري جانبًا من حياته 18

4.151.17املجال الكلي

3. املجــال العلمــي واملهني:اأ�س���فرت نتائ���ج التحلي���ل املبين���ة يف اجل���دول )6( اأن 
املتو�سطات احل�سابية تراوحت بني )4.78-3.12(، وبانحرافات معيارية بني )1.36-
0.83(. حي���ث ج���اءت الفقرة )35( التي تن�ض على »يهتم املر�س���د بالآخرين وت�س���غله 
ق�ساياهم« يف املرتبة الأوىل مبتو�س���ط ح�سابي )4.78(، وبانحراف معياري )1.15(، 
تلته���ا الفقرة )32( التي تن�ض على »يحرتم املر�س���د �سخ�س���ية الآخرين بوجه عام« يف 
املرتبة الثانية، مبتو�س���ط ح�س���ابي )4.66(، وبانحراف معياري )1.09(، بينما جاءت 
الفقرة )42( التي تن�ض على »يحاول املر�س���د اأن يتغري نحو الأف�سل« يف املرتبة الأخرية 

مبتو�سط ح�سابي )3.12(، وبانحراف معياري )1.27(.
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جدول )6( 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لفقرات املجال العلمي واملهني مرتبة تنازليًا

رقم 
املتو�صط الرتبةالفقرةالفقرة

احل�صابي
النحراف 

املعياري
14.781.15يهتم املر�سد بالآخرين وت�سغله ق�ساياهم35
24.661.09يحرتم املر�سد �سخ�سية الآخرين بوجه عام32
34.581.23يتقن املر�سد لغة احلوار وال�ستماع37
44.461.36ميتلك املر�سد املقدرة على الإقناع38
54.431.12يحرتم املر�سد مهنته ويهتم بها 45
64.281.21يلتزم املر�سد باأخالقيات املهنة31
74.20.94ميتاز املر�سد باملرونة يف تعامله مع الآخرين33
83.821.02يلتزم املر�سد بحفظ �سرية وخ�سو�سية مراجعيه36
93.591.32يتعاون املر�سد مع اجلميع يف اجلامعة34
103.451.28ي�ستطيع املر�سد اأن يثري دافعية امل�سرت�سد لتعديل �سلوكه40
113.381.25ي�ستطيع املر�سد اأن ي�سجع امل�سرت�سد على التعبري عن نف�سه39
123.341.19يت�سف املر�سد ب�سعة اإطالعه العلمي واملهني43
133.260.83يراعي املر�سد الأ�س�ض النف�سية للطلبة44
143.171.03ي�سعى املر�سد لتطوير نف�سه مهنيًا41
153.121.27يحاول املر�سد اأن يتغري نحو الأف�سل42

3.901.14املجال الكلي

ويرى الباحثون اأن وجود �سورة ذهنية اإيجابية عن املر�سد النف�سي لدى طلبة كلية العلوم 
الرتبوي���ة يف جامعة الريموك، يرجع اإىل التخ�س�س���ات املطروح���ة يف كلية الرتبية وطبيعة 
موادها التدري�س���ية والتي لها م�سا�ض وا�سح بعمل املر�س���د وخ�سائ�سه والواجبات املنوطة 
به والتي بدورها ت�س���اهم يف ت�س���كيل �س���ورة ذهنية اإيجابية جتاه املر�س���د النف�سي. كما اأن 
ال�سورة اليجابية للمر�سد قد تكون ت�سكلت ايجابيًا يف فرتة املدر�سة، حيث اإن الطالب كان 
قد عا�سر املر�سد النف�سي يف فرتة املراهقة، وهي الفرتة احلرجة التي يواجه الطالب فيها 
م�ساكل وحتديات على م�ستوي الرفاق واملدر�سني والأهل والتح�سيل الأكادميي وغري ذلك، 
ونتيجة لذلك يكون املر�س���د النف�س���ي هو خط الدفاع الأول والأخري يف م�ساعد الطالب على 
التكيف يف البيئة املدر�س���ية وم�ساعدته اأي�سًا يف التغلب على م�سكالته املختلفة، ولهذا يكون 
املر�سد من اقرب النا�ض اإليه اإ�سنادا يف الأوقات ال�سعبة.وتتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع 
نتائج درا�س���ات: عبدالقادر )2007(، و�س���المة )2004(، واخلليفي )2002(، ودرا�سة 
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 )Al�amri and Brinston, والعمري وبرين�س���تون)Wantz & Firmin, 2011( وانتز وفريمن
)2005. بينما تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة القاعود )2004(.

ولالإجابة عن ال�سوؤال الثاين: هل تختلف ال�سورة الذهنية عن املر�سد النف�سي لدى طلبة 
كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الريموك باختالف جن�ض الطالب، وم�ستواه الدرا�سي، والتفاعل 
بينهما؟ ح�س���بت املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية ل�ستجابات العينة على مقيا�ض 
ال�سورة الذهنية تبعًا ملتغريي جن�ض الطالب، وم�ستواه الدرا�سي، واجلدول )7( يو�سح ذلك.

جدول )7(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات العينة على مقيا�س ال�صورة 

الذهنية تبعًا ملتغريي جن�س الطالب وامل�صتوى الدرا�صي

امل�صتوى اجلن�س
الدرا�صي

املجال العلمي واملهنيجمال العالقات الجتماعيةجمال ال�صخ�صية
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

ذكر

4.261.093.981.073.941.13اأوىل
4.251.234.091.323.850.89ثانية
4.291.364.221.113.91.32ثالثة
4.311.124.311.213.931.11رابعة
4.281.214.131.143.921.07الكلي

اأنثى

4.451.334.060.933.911.15اأوىل
4.530.874.051.283.881.09ثانية
4.491.024.201.333.811.23ثالثة
4.521.254.250.893.960.94رابعة
4.501.264.181.263.881.02الكلي

الكلي

4.360.944.020.983.931.32اأوىل
4.391.024.071.083.861.28ثانية
4.391.324.211.133.851.25ثالثة
4.421.234.281.193.951.18رابعة
4.391.204.151.173.901.14الكلي

يالح���ظ من اجلدول )7( اأن هن���اك فروقًا ظاهرية بني متو�س���طات درجات الطلبة 
عل���ى كل جم���ال من جمالت مقيا�ض ال�س���ورة الذهنية، وفق متغريي اجلن�ض، وامل�س���توى 
الدرا�س���ي، وللتعرف اإىل دللة هذه الفروق، مت ح�س���اب قيمة هوتلنج ملتغري اجلن�ض، وهي 
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غري دالة اإح�س���ائيًا )ف = 0.036(، كما مت ح�س���اب قيمة ويلك�ض لمدا ملتغري امل�س���توى 
الدرا�س���ي، وه���ي دالة اإح�س���ائيًا )ف = α ،0.92 = 0.002(. وللك�س���ف عن دللة هذه 
الفروق يف م�س���توى ال�س���ورة الذهنية على كل جمال، وقبل ا�س���تخدام حتليل التباين، مت 
التحقق من دللة العالقة الرتباطية بني الدرجات على جمالت مقيا�ض ال�سورة الذهنية 
 ،)Bartlett›s test of Sphericity)(Snedecor & Cochran, 1989(  با�ستخدام اختبار براتلت
 = α( وكانت دالة دللة اإح�س���ائية عند م�س���توى الدللة )2 = 67.94χ( اإذ بلغ���ت قيم���ة
0.05(، وه���ذا يوؤك���د وجود ترابط قوي بني جمالت املقيا�ض مما يربر ا�س���تخدام حتليل 

التباين املتعدد )Way�MANOVA 2(، واجلدول )8( يو�س���ح نتائج ذلك التحليل.
جدول )8(

 نتائج حتليل التباين املتعدد ل�صتجابات عينة الدرا�صة على جمالت مقيا�س ال�صورة 
الذهنية تبعًا ملتغريي اجلن�س وامل�صتوى الدرا�صي

جمموع املجالتم�صادر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمةفاملربعات

الدللة
اجلن�ض

هوتلنج = 0.036
م�ستوى الدللة = 0.121

0.046*1.14811.1483.844جمال ال�سخ�سية
0.16310.1630.4720.498جمال العالقات الجتماعية
0.01810.0180.0930.856املجال العلمي واملهني

امل�ستوى الدرا�سي
ويلك�ض لمدا = 0.92

م�ستوى الدللة = 0.002

0.47230.1573.4610.725جمال ال�سخ�سية
0.003*5.32431.7754.027جمال العالقات الجتماعية
6.38432.1282.3980.629املجال العلمي واملهني

اجلن�ض X امل�ستوى 
الدرا�سي

2.75330.9181.9720.058جمال ال�سخ�سية
1.09630.3652.8550.340جمال العالقات الجتماعية
3.23731.0790.9760.142املجال العلمي واملهني

اخلطاأ
169.3153410.497جمال ال�سخ�سية

79.7633410.234جمال العالقات الجتماعية
174.1093410.511املجال العلمي واملهني

الكلي
4318349جمال ال�سخ�سية

5196349جمال العالقات الجتماعية
2731349املجال العلمي واملهني

 )0.046 = α ،3.844 = يتبني من اجلدول )8( وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا )ف
يف ال�س���ورة الذهنية لدى اأفراد الدرا�س���ة تعزى ملتغري اجلن�ض على جمال ال�سخ�س���ية، 
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ول�سالح الإناث، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي ل�ستجاباتهن )4.50(، يف حني بلغ )4.28( 
ل�س���تجابات الذكور. كما اأ�س���ارت نتائج التحليل الإح�س���ائي اإىل عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية يف ال�سورة الذهنية لدى اأفراد الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�ض على جمال 
العالقات الجتماعية، واملجال العلمي واملهني.وقد يعود ال�سبب يف ذلك اإىل الإناث اأكرث 
ح�سا�سية من الذكور للجوانب ال�سخ�سية واملتعلقة يف قدرة املر�سد على العطاء، والقدرة 
على حل امل�س���كالت، وروح املبادرة، وال�سخ�س���ية املتزنة، حيث اأن مثل هذه اخل�سائ�ض 
توؤثر يف �سخ�س���ية الفتاة عندما جتد مر�سدًا نف�س���يًا يتحلى بها على ال�سعيد ال�سخ�سي 
واملهني اأي�سًا، كما اأن الإناث لديهم اهتمامات خا�سة يف اجلوانب ال�سخ�سية. اإ�سافًةاأن 
الفتاة ل ت�ستطيع اخلروج من املنزل دون قيود فيواجهن �سعوبات اأكرث من الذكور ل �سيما 
يف فرتة املراهقة، الأمر الذي يجعل الإناث يلجاأن اأكرث للمر�س���دات النف�س���يات اأكرث من 
جلوء الذكور اإىل املر�س���دين النف�سني، مما �ساهم يف تكوين ال�سورة الذهنية الإيجابية.
وقد التقت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �سالمة )2004(، واخلطيب واأحمد 
)2001(. بينما تختلف نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سات: عبدالقادر )2007(، 
و�س���لهب )2007(، وامل�س���هداين وامل�س���هداين )2005(، واخلليف���ي )2002(، واملحبوب 
)2001(.وقد اأ�س���ارت نتائج التحليل الإح�س���ائي يف اجلدول )8( اإىل وجود فروق دالة 
اإح�سائيًا )ف = α ،4.027 = 0.003( يف ال�سورة الذهنية لدى اأفراد الدرا�سة تعزى 
ملتغري امل�س���توى الدرا�س���ي على جمال العالقات الجتماعية، واإىل عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية يف ال�س���ورة الذهنية لدى اأفراد الدرا�سة تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي 
على جمال ال�سخ�س���ية، واملجال العلمي واملهني. وقد ا�س���تخدم اختبار �س���افييه للتعرف 

اإىل م�سادر هذه الفروق كما يظهر يف اجلدول )9(.
جدول )9( 

نتائج حتليل اختبار �صافييه على جمال العالقات الجتماعية ملقيا�س ال�صورة الذهنية تبعًا ملتغري امل�صتوى الدرا�صي
م�صتوى الدللةالفروق يف املتو�صطاتامل�صتوى الدرا�صي

0.070.325ثانيةاأوىل
0.080.281ثالثةاأوىل
0.020.104-رابعةاأوىل
0.010.246ثالثةثانية
0.000*0.09-رابعةثانية
0.013*0.1-رابعةثالثة
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يتب���ني من اجلدول )9( اأن ال�س���ورة الذهنية لدى طلبة ال�س���نة الرابعة على جمال 
العالقات الجتماعية اأعلى وب�س���كل دال اإح�س���ائيًا من طلبة ال�سنتني الثانية والثالثة، يف 
حني مل تكن هنالك فروق دالة اإح�س���ائيًا على باقي مقارنات متغري امل�س���توى الدرا�سي. 
وميكن تف�س���ري ذلك اإىل اأن طلبة ال�س���نتني الثانية والثالثة مل ي�س���لوا اإىل مرحلة الن�سج 
العقل���ي التي ميك���ن اأن يكون و�س���ل اإليها طلبة ال�س���نة الرابع���ة، اإ�س���افة اإىل اأن الطلبة 
يف ه���ذا امل�س���توى يكونوا اأك���رث معرفة بعملية الإر�س���اد من حيث مهامها والأن�س���طة التي 
ميار�سها املر�سد النف�سي. وقد اختلفت نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سات: �سلهب 
)2007(، واملحبوب )2001(، واخلطيب واأحمد )2001(. كما اأو�س���حت نتائج التحليل 
الإح�س���ائي يف اجل���دول )8( ع���دم وجود فروق ذات دلل���ة اإح�س���ائية للتفاعل الثنائي 
بني اجلن�ض وامل�س���توى الدرا�س���ي على جمال ال�سخ�س���ية، وجمال العالقات الجتماعية، 

واملجال العلمي واملهني.

التو�صيات
ا�س���تنادًا اإىل م���ا تو�س���ل اإليه الباحث���ون من نتائج يف هذه الدرا�س���ة، فاإنهم يو�س���ون 
بالآتي:اأن يتم اختيار املر�س���د يف �س���وء ع���دة اعتبارات ومعايري علمي���ة ومهنية، واأن يكون 
لديه دافعية ذاتية قوية مل�ساعدة الطلبة على حل الكثري من امل�سكالت التي تواجههم، ولديه 
القدرة على حتمل امل�سوؤولية والوفاء مبتطلبات مهنته كمر�سد نف�سي.الوقوف على العوامل 
التي من �س���اأنها اأن ت�س���اعد على خلق توجهات اإيجابية لدى الطلبة اجلامعيني نحو املر�سد 
النف�سي، والق�ساء على تلك العوامل التي قد توؤدي اإىل توجهات �سلبية نحوه.حماولة تطوير 
دور املر�سد النف�سي مبا يتما�سى مع التغريات احلديثة التي متر بها اجلامعة، ومبا يتفق مع 
ع�س���ر النفجار املعريف الذي نعي�سه.اإقامة دورات تدريبية وور�ض عمل للمر�سدين اجلدد 
والقدامى لتدريبهم على كيفية القيام مبهامهم وم�سوؤولياتهم املختلفة، وكيفية التعامل مع 
م�سكالت الطلبة املختلفة التي قد يواجهونها.حث املر�سدين النف�سيني على رفع م�ستواهم 
العلمي والأكادميي.يجب على اجلامعات و�س���ع �س���روط قبول كاملعدل العايل يف تخ�س�ض 
علم النف�ض والإر�س���اد النف�س���ي لرتفع من نظرة املجتمع لهذا التخ�س�ض.ال�س���تفادة من 
موؤ�سرات الدرا�سة احلالية يف اإجراء درا�سات مماثلة يف التخ�س�سات اجلامعية الأخرى، 
ويف اجلامعات الأخرى الر�س���مية واخلا�س���ة.اجراء درا�س���ات م�س���تقبلية تتناول متغريات 
اجلامع���ة التي تخرج منها املر�س���د، والقط���اع التعليمي الذي كان ينتمي اليها املر�س���د يف 
املرحلة الثانوية، وو�س���عه القت�سادي، وحالته الجتماعية، ومكان اقامته، وطبيعة قبوله 

يف التخ�س�ض، وعالقة هذه املتغريات بت�سكيل �سورة املر�سد.
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الملحق رقم )1(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة ...............
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�س���عى الباحثون لإجراء درا�س���ة حول �سورةاملر�سد النف�س���ي لدى طلبة كلية العلوم 
الرتبوية يف جامعة الريموك، لذا يرجى منكم قراءة الفقرات الآتية وو�س���ع اإ�سارة )√( 
اأمام العبارة التي تن�س���جم مع ت�س���ورك للمر�س���د النف�س���ي، علمًا اأن الإجابات �س���تعامل 

ب�سرية لأغرا�ض البحث العلمي فقط.
و�سكرًا جزياًل لتعاونكم

الباحثون
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الجزء األول: المعلومات العامة

اأنثىذكراجلن�ض:
�سنة رابعة�سنة ثالثة�سنة ثانية�سنة اأوىلامل�ستوى الدرا�سي:

موافق 
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري موافق 

ب�صدة
املجال الأول: جمال ال�صخ�صية

ي�ستطيع املر�سد اأن يتعامل مع امل�ساكل التي ت�سادفه1
ميتلك املر�سد �سخ�سية متزنة2
اأ�سعر اأن املر�سد اإن�سان ناجح3
يقيم املر�سد نف�سه ويعطيها حق قدرها4
ميتلك املر�سد روح املبادرة5
يقدر املر�سد على حل امل�سكالت اجلامعية6
اأجد عمله جمديًا7
ميتلك روؤى تطويرية8
ي�سعر الآخرون باأهمية املر�سد9

ثقته بنف�سه عالية10
ُيعد املر�سد منوذجًا يحتذي به الطلبة11
يتمتع بالقدرة على العطاء دون حدود12
يتخذ القرارات الفعالة يف جمال عمله13
يتقبل النقد البناء بخ�سو�ض عمله14
يتعامل مع الأزمات الطارئة بثقة15

املجال الثاين: جمال العالقات الجتماعية
ميتلك املر�سد �سعورًا بعدم الياأ�ض1
يبدي املر�سد تفاوؤًل حول امل�ستقبل2
يتمنى املر�سد اأن يغري جانبًا من حياته 3
ت�سري حياة املر�سد على النحو الذي يتمناه4
يحافظ املر�سد على ثباته وهدوئه النفعايل 5
ترت�سم على حمياه البت�سامة6
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موافق 
غري حمايدموافقب�صدة

موافق
غري موافق 

ب�صدة
يرفق املر�سد مبن يتعامل معهم7
يتحلى املر�سد بالت�سامح يف املواقف املختلفة8
ميتلك املر�سد روح الدعابة واملرح9

يتقبل �سغوطات العمل دون تذمر10
يحر�ض على بناء عالقات اجتماعية جيدة مع الآخرين11
يتابع احتياجات الطلبة وم�سكالتهم12
يتفاعل مع الزمالء والطلبة باإيجابية13
يفهم الآخرين كما هم ل كما يجب اأن يكونوا 14

يقيم عالقات اجتماعية مع موؤ�س�سات 15
املجتمع املحلي الجتماعية

املجال الثالث: املجال العلمي واملهني
يلتزم املر�سد باأخالقيات املهنة1
يحرتم املر�سد �سخ�سية الآخرين بوجه عام2
ميتاز املر�سد باملرونة يف تعامله مع الآخرين3
يتعاون املر�سد مع اجلميع يف اجلامعة4
يهتم املر�سد بالآخرين وت�سغله ق�ساياهم5
يلتزم املر�سد بحفظ �سرية وخ�سو�سية مراجعيه6
يتقن املر�سد لغة احلوار وال�ستماع7
ميتلك املر�سد املقدرة على الإقناع8

ي�ستطيع املر�سد اأن ي�سجع امل�سرت�سد على 9
التعبري عن نف�سه

ي�ستطيع املر�سد اأن يثري دافعية امل�سرت�سد 10
لتعديل �سلوكه

ي�سعى املر�سد لتطوير نف�سه مهنيًا11
يحاول املر�سد اأن يتغري نحو الأف�سل12
يت�سف املر�سد ب�سعة اإطالعه العلمي واملهني13
يراعي املر�سد الأ�س�ض النف�سية للطلبة14
يحرتم املر�سد مهنته ويهتم بها 15
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