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 اليرموك جامعة في النفسي اإلرشاد بتخصص الطلبة التحاق دوافع

 .العامة الثانوية ومعدل القبول ونوع الجنس بمتغيرات وعالقتها
 

     *فيصل خليل الربيع .د  
     **عبد الناصر ذياب اجلراح. د

 ***حممد علي اخلوالدة. د

 الملخص
فت الدراسة إلى الكشف عن دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي في جامعة هد

ع القبول، الجنس، ونو  تاليرموك، وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافعهم تعزى لمتغيرا
و االلتحاق للدوافع نح ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحثون مقياسا   ومعدل الثانوية العامة،

الدوافع  :ة موزعة بالتساوي على خمسة أبعادفقر ( 03)تكون من  رشاد النفسيبتخصص اإل
 ا  طالب( 982)كونت عينة الدراسة من ت واالجتماعية، والمهنية، واألسرية،األكاديمية، والشخصية، 

خالل  رموك اختيروا بالطريقة المتيسرةوطالبة من طلبة بكالوريوس اإلرشاد النفسي في جامعة الي
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دوافع التحاق  م،9300/9302اني من العام الجامعي الفصل الث

الدوافع الشخصية، فالدوافع : ، وجاءت مرتبة كاآلتيالطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي كان مرتفعا  
 وأظهرت نتائج الدراسة أيضا   لدوافع األكاديمية،االجتماعية، فالدوافع األسرية، فالدوافع المهنية، فا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي تعزى 
لمتغير الجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمعدل الثانوية العامة لصالح الطلبة 

 .لصالح الطلبة المقبولين تنافسيا   لفما فوق، ولمتغير نوع القبو  23 لالحاصلين على معد

 .القبول نوع الجنس، اليرموك، جامعة طلبة النفسي، اإلرشاد الدافع،: المفتاحية الكلمات
 .األردن -ة يالرتبكلية   - الريموكجامعة  -علم النفس اإلرشادي والرتبوييف قسم  مساعدأستاذ  *
 .األردن –كلية الرتبية   -جامعة الريموك  -يف قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي اركشأستاذ م **
 .األردن –كلية الرتبية   -جامعة الريموك  -أستاذ مساعد يف قسم املناهج والتدريس ***
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 :الدراسة مقدمة .1
رافقت حركة التقدم والتطور العلمي والتكنولوجي اليت ازدادت وتريهتا منذ منتصف القرن املاضي 

ء التكيف، والضغوط زيادة يف ِحّدة املشكالت اليت تواجه الفرد واجملتمع كنشوء االضطرابات، وسو 
على املؤسسات التعليمية العمل على رفد اجملتمع  ا  النفسية، وارتفاع مستوى القلق وغريها، لذا كان لزام

بتخصصات هتدف إىل مساعدة األفراد على ختطي هذه املشكالت بطريقة علمية منظمة ومدروسة، ومن 
رات وفنيات تطبيقية، إىل جانب هذه التخصصات ختصص اإلرشاد النفسي الذي ُيكِسب الطالب مها

، ولن يتأتى ذلك، إال إذا كان لديه الرغبة والدافعية لاللتحاق بالعمل يف هذا اجملال، أو ا  إعداده نظري
 .التخصص

أمهية   وصا  ، والتعليم اجلامعي خصوما  الدوافع اليت تقف وراء التحاق الطلبة بالتعليم عموحتتل 
صفها و ب يهانظر إليُ و لهم مع اجلو اجلامعي، وجناحهم أو فشلهم، املسؤولة عن مدى تفاعكوهنا  ؛كربى

وتوجه مساره،  حتثه،أو أسباب عدة  ،لسبب ا  يكون نتاج الطالب الذي قدسلوك لاحملركات األساسية 
 مرتبطة حبالة الكائن احلي الداخلية وقت حدوث السلوك من جهة، ومبثريات البيئة اخلارجية من جهة أخرى

  .(9119عدس وتوق، )
 ،اليت حترك سلوك الفرد داخليةاملثريات الللداللة على  (Motive) مصطلح الدافع ويستخدم

وتوجهه للوصول إىل هدف معني، وهي القوة اليت تدفع الفرد ألن يقوم بسلوك ما؛ من أجل إشباع حاجة، 
أو  النشاط، من ا  نوع ختلق اليت امللحة االستثارة أشكال من شكال   الدافع ويعدأو حتقيق هدف، 

 (Petri and Govern, 2004).الفعالية
؛ ألهنا متكننا من ا  صحيح ا  وتنبع أمهية الدوافع اإلنسانية من احلاجة إىل دراستها، وفهمها فهم

معرفة طبيعة السلوك اإلنساين، واملسارات اليت ميكن أن يأخذها، والنتائج اليت ميكن أن ترتتب عليها، 
مسارة واجملايل، )ولوية عند إعداد املدرس، والقائد، واملسؤول، وغريهم لذلك ال بد من إعطائها األ

وأدائهم ، جناحهمفإن ذلك ينعكس إجيابيا على فإذا كانت دوافع الطلبة واقعية ومعمقة، (. 4192
 ,Gigiotti & Secrets, 1988; Robbins, Lauver, Le, Davis)األكادميي

Langley & Carlstorm, 2004; Zeegers, 2004).  ويشري بعض الباحثني إىل أن
الدوافع تؤثر أيضا يف طريقة تكيف الطلبة مع اجلامعة، وطريقة التعامل مع البيئة اجلديدة، اليت قد تكون 

 ,Bennet, 2003; Mclnns, 2001; Pancer)خمالفة ملا ميتلكونه من خربات تعليمية سابقة
Pratt, Hunsberger & Alisat, 2004)، وافع الطلبة مرتفعة، يكونون أكثر وعندما تكون د



 9102  -العدد الثالث   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

58 

كما ترتبط دوافع الطلبة   (Umbach & Wawrzynski, 2005)مشاركة، وتواصال مع املدرسني 
الطلبة الذين لديهم دوافع أكادميية، يبدون : على سبيل املثالوكهم داخل غرفة الصف، وبتعلمهم؛ بسل

 .(Martin, Mattet & Myers, 2000) وحيوية، ويركزون على التعلم املعريف أكثر نشاطا  
وتصنف الدوافع إىل نوعني رئيسني، الدوافع البيولوجية أو األولية، وهي اليت تلزم احملافظة على 
النوع، مثل اجلوع، والعطش، واجلنس، وغريها، والدوافع النفسية أو الثانوية، وهي اليت حيتاج إليها الفرد يف 

عدس وتوق، )تحصيل، والنجاح، والعدوان حىت يصل إىل هدفه دافع ال: تفاعله مع البيئة من حوله؛ مثل
9119.) 

إىل دوافع ذاتية املنشأ تتمثل بقيام الفرد مبمارسة األنشطة واألعمال اليت جيد  ا  وتصنف الدوافع أيض
ألدائه للمهمة، ودوافع وسيلية عندما يعتقد الفرد أن سلوكه سيؤدي  ةفيها املتعة، وال يهمه التغذية الراجع

املادية، واملديح، والثناء، ودوافع مبنية على مفهوم الذات اخلارجي،  ةىل نتائج معينة مرضية له كاألجر إ
وتعين تبين الفرد توقعات اجملموعة، فيتصرف بطريقة ترضيها للحصول على القبول من اآلخرين، واملكانة 

من داخله،  ، نابعا  ا  الفرد ذاتي حيث يكون مصدر توجيه اجليدة، ودوافع مبنية على مفهوم الذات الداخلي،
إىل معايريه اخلاصة، ودوافع تذويت األهداف، وتعين تبين الفرد سلوكات وتوجهات تنسجم مع  ا  ومستند

 .(Scholl, 2002)نظامه اخللقي والقيمي 
التعليم، وتنمية مهارات  هااهتمت الدول بالتنمية يف مجيع جماالت احلياة، ومنويف اآلونة األخرية  

على مجيع اجملاالت  ا  تنعكس آثار التعليم إجيابإذ فراد، واستغالل الطاقات البشرية بأكملها، األ
حيث الزيادة  ،اجلامعيوالثقافية، ومن بني االهتمامات بالتعليم االهتمام بالتعليم  ،واالقتصادية ،االجتماعية

العايد وعرب )حتديدا  عية أكثر ختصصات فر  وجودل ا  بما كان سب اجلامعية، مجيع التخصصاتاملضطردة يف 
 (. 4194وحسونة، 
اليت يتخذها يف حياته، ما جيعل  املصرييةمن القرارات  لتخصص اجلامعيالطالب لقرار اختيار و 

، لذلك فإن اختيار الطالب لتخصص ما من أكرب املشكالت واجتماعية شخصيةاختيار التخصص قضية 
يف مستقبله الدراسي،  ا  من املمكن أن يؤثر سلب صهذا التخصاليت تواجهه؛ ألن عدم التوفيق يف اختيار 

كما أن االختيار العشوائي، أو الناشئ عن رغبات طارئة، . وقد يؤدي إىل مشكالت نفسية ومهنية وأسرية
أو نصائح عارضة، أو تلبية لرغبة األسرة قد يؤدي إىل الفشل، أو االضطراب، وعدم االستقرار يف العمل 

عوامل متعددة عند التخطيط  عني النظراألخذ ب من ال بد ؛لذا، (9111القرين،  ؛9119أبو سل، )
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وسوق  ،والتخصص ،والقيم ،واألهداف ،والقدرات ،واالستعدادات ،امليولك :الختيار التخصص الدراسي
 (.Williams, 2007; Song and Jennifer, 2005) العمل

ة أو كلية أو ختصص ما قرار بالغ الصعوبة، إىل أن اختيار الطالب جلامع( 4112، محدان)ويشري 
إذ تتفاعل يف تكوينه عوامل عدة؛ منها ما يعود إىل قدراته الفردية، ورغباته الشخصية، ومستوى حتصيله يف 
الثانوية العامة، ومنها ما يعود إىل اخللفية الرتبوية لألسرة، وظروف اجملتمع، وتوجيه األهل، ونصح 

ن، ومنها ما يتعلق باجلامعة أو الكلية، من حيث نوعية براجمها األكادميية، األصدقاء، وإرشاد املرشدي
ئل اإلعالم يف جذب الطلبة إليها، وموقعها اجلغرايف، ومقدار الكلفة االقتصادية فيها، ومدى جناح وسا

أخرى  وامل ومنها ما يتصل بكفاءة اإلرشاد والتوجيه املهين املقدم للطالب يف املرحلة الثانوية، إىل جوانب ع
 .كثرية

وجود ثالثة مؤثرات خارجية يف اختيار الطلبة  (Chapman, 1981) "تشامبان"ويؤكد 
األفراد املهمون يف حياة الطالب كاألصدقاء، وأولياء األمور، واملعلمني، : جلامعاهتم وختصصاهتم؛ هي

وجهود اجلامعة يف التواصل مع وخصائص الكلية ذاهتا، مثل الُكلفة املادية، واملوقع، وتوافر برامج معينة، 
عندما أشار إىل أن  (McDonough, 1994) "ماك دونوف"وقد أكد ذلك  ،الطلبة واجملتمع

يف اختيار الطالب  رالُكلفة االقتصادية، وموقع الكلية، وتوجيه األهل، وزمالء الدراسة من العوامل اليت تؤث
 .للكلية اليت سيدرس هبا

 الطلبةاليت تدفع  العواملفقد أشار إىل جمموعة من ( Mgburgh, 2005) "مايبورغ"أما 
فيما  ،لم، والفوائد املتوقعة من التخصصنصيحة األهل، وتأثري املع: ؛ منهاالختيار جامعة وختصص ما

دور العوامل االقتصادية اليت  (Canton & De Jong, 2005) "كانتون ودي لونج"بينت دراسة 
الكلية، وسوق العمل املستقبلي يف توجيه الطالب الختيار كلية أو  ومُسعةالقروض واملنح، يف متثلت 

أن الدوافع والعوامل اليت تؤثر يف اختيار اجلامعة إىل ( Briggs, 2006) "برجيز" أشاركما   ،ختصص ما
وبينت نتائج  ها،عن مكان السكن، وموقع هاعد، وبُ الُسمعة األكادميية للجامعة تتمثل يف ،والتخصص

أن دوافع التحاق ( Whitehead, Raffan & Deany, 2006) "يد ورافان وديينوايته"دراسة 
 .ها، واخلوف من الفشل فيومركزها عة اجلامعةطبيعة املواد الدراسية، ومسُ  تتمثل يف جبامعة كامربيدج الطلبة

 :منها ؛متغرياتعدة ختصصه يف ضوء  خيتار الطالب اجلامعي أن( 4192النيب، )ويرى حسب 
يف اجتاهاته  أو إجيابا   جتماعية، والعائد املادي، واجلهد املادي والنفسي الذي يبذله، ما يؤثر سلبا  النظرة اال

دون أنفسهم يف من األشخاص جي كثريا  ، إذ إن  حنو ختصصه، وبالتايل يف دوافعه الكامنة وراء ذلك
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اته املتعلقة باختيار إليها، وبعضهم اآلخر يتخذ قرار  مفكرة عن السبب الذي دفعه لديهمليس  ختصصات
أشقائهم  درب، أو السري على األهل مما ميليه عليهيف ضوء هنهم من خالل اختيار املسار األقل صعوبة مِ 

 .يف ذلك
ويعتقد الباحثون أن فهم دوافع الطلبة الختيار ختصص اإلرشاد النفسي ودراسته يساعد على  

حاهتم، وتساعدهم على تطوير مهاراهتم وقدراهتم تصميم برامج ومواد وأنشطة مناسبة تليب حاجاهتم وطمو 
ال توجد دراسة عربية تناولت  –ويف حدود اطالع الباحثني –يف هذا التخصص، ومن اجلدير بالذكر أنه 

دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي، مع وجود بعض الدراسات اليت تناولت دوافع التحاق 
 (Webb, 1993)" ويب"أخرى، ومن هذه الدراسات دراسة الطلبة باجلامعة عموما ، وبتخصصات 

اليت هدفت إىل حتديد العوامل اليت تقف وراء اختيار الطلبة للكلية والتخصص يف بعض مؤسسات التعليم 
وطالبة، وأشارت نتائج  طالبا  ( 9211)تكونت عينة الدراسة من  ي يف الواليات املتحدة األمريكية،اجلامع

ع التحاق الطلبة بتخصصاهتم متثلت يف مدى مالءمة اجلو االجتماعي يف اجلامعة، الدراسة إىل أن دواف
ومسعتها األكادميية، واعتماد شهادهتا، وُكلفة الدراسة فيها، مث قرهبا من مكان السكن، وأخريا  مستوى 

 .أعضاء هيئة التدريس
لريموك بالتعليم دراسة هدفت إىل معرفة دوافع التحاق طلبة جامعة ا( 9111جراجسة، )وأجرى 

طالبا  وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الدوافع العلمية جاءت ( 312)اجلامعي، على عينة تكونت من 
، كما أشارت النتائج إىل عدم وجود ةيف املرتبة األوىل، تلتها الدوافع النفسية، وأخريا  الدوافع االجتماعي

جلامعي تعزى ملكان اإلقامة، بينما وجدت فروق دالة يف فروق دالة إحصائيا يف دوافع االلتحاق بالتعليم ا
 . الدوافع املهنية تعزى للجنس ولصاحل اإلناث

فقد قاما بدراسة هدفت إىل الكشف عن العوامل اليت تدفع الطلبة ( 4111العاجز ومحاد، )أما 
من الطلبة من ( 214)إىل االلتحاق بكليات الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية، وتكونت عينة الدراسة من 

ثالث كليات للرتبية يف قطاع غزة، وأشارت نتائجها إىل أن الدوافع االجتماعية، فاالقتصادية، فاألكادميية، 
فالوظيفية كانت أعلى الدوافع، كما أشارت إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف دوافع التحاق الطلبة 

 .بكليات الرتبية
ت إىل الكشف عن دوافع خرجيي الثانوية العامة دراسة هدف( 4112محدان، )كما أجرى 

طلبة، وأشارت ( 991)لاللتحاق بالكليات املهنية والتقنية مبحافظات قطاع غزة، على عينة تكونت من 
نتائجها إىل أن الدافع النفسي كان أهم دوافع الطلبة لاللتحاق بالكليات املهنية والتقنية، بينما كانت 
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 عليها الطلبة، سواء من املدرسة أم الكلية، أم وسائل اإلعالم، أم األسرة مصادر املعلومات اليت حيصل
يف دوافع خرجيي  هلم لاللتحاق بالكلية، فيما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا   ا  األقل دفع

 .ملتغري اجلنس ولصاحل الذكور الثانوية العامة حنو االلتحاق بالكليات املهنية تبعا  
بدراسة هدفت إىل معرفة دوافع التحاق الطلبة بأقسام الرتبية الرياضية ( 4112 ،معأبو طا)قام و 

خلصت الدراسة إىل أن  ،وطالبة طالبا  ( 931) عينة من تكونت لدى عينة يف كليات فلسطني احلكومية
فع الدوافع االجتماعية، فالدوا اهتتل ،املرتبة األوىل تقد احتل( اجلسمية) الدوافع البدنية والصحية

 ا  تبعالدوافع املهنية، كما تبني عدم وجود فروق يف دوافع االلتحاق  ا  وأخري  ،الدوافع األكادمييةفالشخصية، 
 .تغري اجلنسمل

املؤثرة يف اختيار  تّعرف العواملهدفت إىل  دراسة (Williams, 2007)" ويليامز"وأجرى 
 طالبا   (11) من عينة الدراسةتكونت  ،عيتخصص العمل االجتمال ةجامعة والية كاليفورنيا األمريكيطلبة 
بتخصص العمل االجتماعي أهنم يعيشون مع  التحاق الطلبةأن من أهم أسباب  هانتائج ، وأظهرتوطالبة

مساعدة و  ،املدارسيف العمل االجتماعي  يف إضافة إىل رغبتهمأفراد ميارسون العمل االجتماعي التطوعي، 
جديدة وفعالة يف العمل  فنياتما يساعدهم يف ابتكار  ،ميوهلملهذا التخصص  ومناسبة اآلخرين،

 .االجتماعي باملدارس
دراسة هدفت إىل معرفة سبب اختيار طلبة اجلامعة يف  (Zhang, 2007)" زهانج"وأجرى 

الواليات املتحدة األمريكية لتخصص نظم املعلومات، أظهرت نتائجها أن أهم العوامل املؤثرة يف اختيار 
تمامات احلقيقية لدى الفرد يف جمال نظم املعلومات، ووجود الوظائف املتاحة، وعامل االه: التخصص

صعوبة مناهج نظم املعلومات وسهولتها، ورأي األسرة واألساتذة، وأظهرت النتائج كذلك عدم تلقي 
 . اإلناث التشجيع الكامل الختيار هذا التخصص

 جبامعة القدس املفتوحة الطلبةالتحاق  هدفت إىل معرفة دوافعدراسة ( 4111ربابعة، )وأجرى 
أن الدوافع األكادميية  طالبا  وطالبة، وأظهرت نتائجها( 222)من  عينة الدراسة تكونتلتخصصاهتم، و 

الدوافع  ا  خري أو الدوافع االقتصادية، فالدوافع السياسية، فالدوافع االجتماعية،  تلتهااملرتبة األوىل،  احتلت
 .لاللتحاق باجلامعة الطلبةدوافع فروق بني اجلنسني يف ائج عدم وجود كما أظهرت النت. الشخصية

دراسة هدفت إىل الكشف عن دوافع التحاق الطلبة بتخصص الرتبية ( 4194محادي، )وأجرى 
البدنية والرياضية جبامعة حممد خيضر بسكرة، ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة تكونت من 

لدوافع األكادميية واملهنية والشخصية واالجتماعية والبدنية والصحية، طبقت على فقرة توزعت على ا( 22)
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طالبا  من مستويات دراسية خمتلفة من امللتحقني بتخصص الرتبية البدنية والرياضية، ( 11)تكونت عينة من 
: بة اآليتأن دوافع التحاق الطلبة بتخصص الرتبية البدنية والرياضية كانت مرت ةوأظهرت نتائج الدراس

 .الدوافع البدنية والصحية، فالشخصية، فاالجتماعية، فاملهنية، فاألكادميية
الرتبية  ختصص معرفة اجتاهات طلبةإىل هدفت دراسة ( 4194العايد وعرب وحسونة، )وأجرى 

تكونت عينة الدراسة من ، و والدوافع الكامنة وراء التحاقهم بالتخصص ،اخلاصة حنو مهنة املستقبل
يف اململكة العربية السعودية، وأظهرت نتائج يف قسم الرتبية اخلاصة يف جامعة اجملمعة  طالبا  ( 911)

الطلبة حنو مهنة املستقبل إجيابية، وأن الدوافع الشخصية والدوافع اإلنسانية كالرغبة يف  تالدراسة أن اجتاها
ود عالقة ارتباطية موجبة بني بدراسة الرتبية اخلاصة، كما تبني وج همالتحاقمساعدة اآلخرين هي سبب 

 .الطلبة واجتاهاهتم حنو مهنة املستقبلدوافع 
دراسة هدفت إىل معرفة دوافع اختيار الطلبة لتخصص طب األسنان، ( 4194مشلح، )وأجرى 

طلبة يف جامعة دمشق اختريوا عشوائيا  من طلبة السنة الثانية والثالثة ( 219)تكونت عينة الدراسة من 
ظهرت نتائج الدراسة زيادة معدل التحاق الفتيات بتخصص طب األسنان خالل السنوات والرابعة، وأ

األخرية، وأن معظم آباء الطلبة كانوا متعلمني ومتخرجني من اجلامعات، وأن دوافع الطلبة الختيار ختصص 
الشخصية، كاحلصول  تطب األسنان تتعلق بصورة طب األسنان كوسيلة لتحقيق األهداف والطموحا

 . ى فرص العمل، والدخل املادي اجليد، والعمل املستقل، والُسمعة احلسنةعل
دراسة هدفت إىل حتليل  ( (Szczegielniak et al., 2012"زجيلينياك وآخرون"وأجرى 

دوافع اختيار ختصص الطب النفسي من وجهة نظر األطباء املمارسني، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم 
فقرة تتضمن الدوافع واألسباب اليت دفعتهم الختيار ختصص الطب ( 44)من الباحثون استبانة تكونت 

النفسي، كما تضمنت سؤاال عن اجلهة اليت شجعتهم على دراسة هذا التخصص، وتكونت الدراسة من 
طبيبا  ممارسا  يف مدينة ويلزا يف بولندا، أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز العوامل اليت دفعت هؤالء ( 924)

احرتام الذات، فالدروس التطبيقية يف اجلامعة، : ء الختيار ختصص الطب النفسي كانت مرتبة كاآليتاألطبا
وسائل اإلعالم، وأن رأي  فاخلربة يف التعامل مع نوع خمصص من املرضى، فاملكانة االجتماعية، فتأثري

 .أمهية لذا اجملال األقالزمالء كان املشجع األبرز هلم، فيما كان رأي األهل واألشخاص ذوي املعرفة هب
دراسة ( (Alhaj Mohammed and Alsaleh, 2013 "احلاج حممد والصاحل"وأجرى 

هدفت إىل معرفة دوافع دراسة الطلبة لتخصص الفندقة والسياحة، وعالقتها مبتغري اجلنس، وتكونت عينة 
يف األردن، وأظهرت طالبا  وطالبة من امللتحقني بكلية عمون للفندقة والسياحة ( 931)الدراسة من 
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نتائجها أن املكانة االجتماعية، واحلصول على فرص العمل كانا من أهم دوافع دراسة الطلبة هذا 
 . التخصص، وأن اإلناث أكثر دافعية لدراسة هذا التخصص من الذكور

املهمة  لدراسة هدفت إىل تعرف العوام( Fosu & Poku, 2014" )فوسو وبوكو"وأجرى 
بة الغانيني إىل االلتحاق باجلامعات احمللية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت مجع البيانات اليت تدفع بالطل

طالب وطالبة من الطلبة ( 211)الالزمة للدراسة باستخدام االستبانة واملقابلة، وتكونت عينة الدراسة من 
من العوامل اليت تدفع امللتحقني باثنتني من اجلامعات احلكومية يف غانا، وأظهرت نتائجها أن هناك عددا  

املساقات التدريسية املقدمة، وكفاءة احملاضرين، وتوافر التجهيزات : الطلبة إىل اختيار اجلامعة، من أبرزها
واإلنرتنت، ومرونة اجلدول الدراسي، واالعرتاف بالشهادات العلمية الصادرة منها، وأن الطلبة أبدوا رضا 

يتعلق بالعالقة بني املدرسني والطلبة، والبيئة اجلامعية، ومرونة عن اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات فيما 
اجلدول الدراسي، إال أهنم كانوا غري راضني فيما يتعلق بضعف السياسات اجلامعية، وعدد املساقات 

 . املقدمة يف كل فصل دراسي، وعدم استجابة اجلامعة لبعض مطالبهم
دراسة هدفت إىل معرفة العوامل  (Al Awad et al., 2015)" العواد وآخرون"وأجرى 

والدوافع اليت تدفع الطلبة األطباء يف جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية يف جامعة اخلرطوم يف السودان، 
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون استبانة تتضمن الدوافع واألسباب اليت تدفع هؤالء الطلبة 

من الطلبة امللتحقني بكلية ( 212)طبقت على عينة تكونت من الختيار التخصص الدقيق بعد التخرج، 
العلوم الطبية والتكنولوجية يف جامعة اخلرطوم من مستوى السنة األوىل إىل السنة اخلامسة، وأظهرت 

اجلراحة، وعلم األدوية، واألطفال، والنسائية : نتائجها أن الطلبة ينوون االلتحاق بالتخصصات اآلتية
االهتمامات الشخصية، فالرغبة يف : برز دوافع اختيار هذه التخصصات كانت مرتبة كاآليتوالتوليد، وأن أ

مساعدة اجملتمع، فتوافر فرص العمل، فنصيحة اآلخرين، فاملكانة االجتماعية، فقصر ساعات العمل، 
فقصر مدة التدريب، واختار الذكور ختصص اجلراحة بشكل أكرب وكذلك اإلناث، ومل تظهر فروق ذات 

 . إحصائية يف اختيار التخصص املستقبلي تعزى للمستوى الدراسي ةدالل
يالحظ من استعراض الدراسات السابقة؛ أن معظمها ركز على الكشف عن العوامل اليت تدفع 
الطلبة إىل اختيار اجلامعة، أو االلتحاق بالتعليم اجلامعي عموما ، بينما ركز بعضها اآلخر على معرفة 

ع الطلبة الختيار ختصص بعينه، وال توجد دراسات حبثت يف العوامل اليت دفعت الطلبة العوامل اليت تدف
الختيار ختصص اإلرشاد النفسي يف حدود اطالع الباحثني، ومن خالل ما تقدم يتوقع الباحثون، أن 
الكشف عن دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي، سوف يساعد املهتمني والقائمني على هذه 
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عملية على اإلفادة من هذه الدوافع، وتوجيه سلوك الطلبة أكادمييا  واجتماعيا ، والعمل على توفري كافة ال
 .اإلمكانات اليت من شأهنا تزويد هؤالء الطلبة باملهارات الالزمة لينجحوا يف حياهتم األكادميية والعملية

 :الدراسةمشكلة  .2
/ 9119نفسي يف كلية الرتبية جبامعة الريموك عام بدأ القبول يف برنامج بكالوريوس اإلرشاد ال

، ومنذ ذلك احلني وهو يلقى إقباال  متزايدا  بني الطلبة، ويتساءل كثري من أعضاء هيئة التدريس يف  9111
كلية الرتبية، وقسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي عن مسوغات إقبال الطلبة على دراسة هذا التخصص، 

ثري من الطلبة طلبات االنتقال من ختصصات أخرى يف اجلامعة إىل ختصص وكذلك ُيالَحظ تقدمي ك
إىل أن عدم قدرة عدد كبري من الطلبة على متابعة دراستهم ( 4112محدان، )اإلرشاد النفسي، إذ يشري 

يف بعض الكليات أو التخصصات، أو فقداهنم الرغبة وامليل للتخصص، أو نقص معرفتهم بالربامج 
قبلوا هبا أصال ، يؤدي إىل ترك هذه التخصصات، واالنتقال لتخصصات أخرى، وهذا يؤدي  األكادميية اليت

عن كونه مشكلة نفسية، وأن الباحثني من  إىل ما يعرف باهلدر الرتبوي الذي يعد مشكلة وطنية، فضال  
تخصص أعضاء هيئة التدريس يف الكلية الحظوا هذا اإلقبال الكبري واملنقطع النظري على االلتحاق ب

اإلرشاد النفسي، األمر الذي سعوا لكشف الدوافع اليت جعلت الطلبة يلتحقون هبذا التخصص، وذلك 
لكي يتسىن للباحثني واملدرسني املعنيني استغالل هذه الدوافع يف زيادة دافعية الطلبة لتطوير أدائهم حنو 

 . األفضل
 :سؤاال الدراسة .3

 :تينيحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالني اآل
 ما أبرز دوافع الطلبة لاللتحاق بتخصص اإلرشاد النفسي يف جامعة الريموك؟ . 9. 2
يف دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد  (= 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية . 4. 2

 النفسي تعزى ملتغريات جنس الطالب، ونوع قبوله يف اجلامعة، ومعدله يف الثانوية العامة؟
 :الدراسةة أهمي .4
يف اإلرشاد النفسي  يف دراسة ختصص طلبةالالدراسة يف الكشف عن دوافع  تسهم: األمهية النظرية. 9. 2

كما تعد هذه الدراسة إضافة   ،غري واضحة تزالدوافع ما هذه المتغريات الدراسة، انطالقا  من أن ضوء 
اإلرشاد  ختصص دوافع لدى طلبةوذلك لندرة الدراسات احمللية والعربية اليت تكشف عن ال؛ جديدة
والرتكيز على استغالل الدوافع اإلجيابية وتنميتها، مبا خيدم نوعية اخلرجيني يف هذا التخصص من  ،النفسي

يف هذا اإلطار إىل أن معرفة هذه الدوافع ( 4111العمري، )حيث مستوى املعرفة اليت ميتلكوهنا، ويشري 
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لطلبة، وتطوير آلياهتا، ويسهم يف اختيار أفضل املساقات يساعد على حتسني طرق ومعايري انتقاء ا
 .والنشاطات اليت تليب هذه الدوافع، وحتققها

 نياملعنيمعرفة دوافع الطلبة احلقيقية الختيارهم هذا التخصص  دقد تساع: األمهية التطبيقية. 4. 2
الدوافع مبا خيدم النجاح  بتوجيه هذه وأساتذة التخصص يف اجلامعة، فيقومون يف اجلامعات، نيوالرتبوي

إضافة إىل العمل على حتسني صورة التخصص يف نظر الطلبة لُيقبلوا عليه بروح  األكادميي واملهين للطلبة،
معنوية عالية وبشكل أفضل مما لو كانوا يدرسونه بدافع من اآلخرين، كما توفر هذه الدراسة تغذية راجعة 

النفسي، وضرورة الرتكيز على جوانب معينة، وميكن أن تساعد لكليات الرتبية اليت تدرس ختصص اإلرشاد 
يف توعية الطلبة وأسرهم بأمهية اختاذ قرار التخصص وفقا  مليول الطلبة وقدراهتم العلمية، يف ضوء توافر 
الفرص الوظيفية بعد التخرج، كما أن معرفة دوافع الطلبة اللتحاقهم هبذا التخصص مهمة جدا  يف زيادة 

 . فسهم وللمجتمع احمليط هبمفهمهم ألن
 :يفات اإلجرائيةالتعر . 5
هي األسباب واملسوغات اليت دفعت طلبة : دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي. 9. 1

الدوافع : اإلرشاد النفسي الختيار ختصصهم عند تسجيلهم يف اجلامعة، وتوزعت يف مخسة جماالت؛ هي
لدوافع االجتماعية، والدوافع املهنية، والدوافع األسرية، وتقاس بالدرجة األكادميية، والدوافع الشخصية، وا

 .اليت حيصل عليها الطالب على فقرات املقياس املعد يف هذه الدراسة
ويقصد به األساس الذي قُِبَل من خالله الطالب يف اجلامعة، ويتمثل : نوع القبول يف اجلامعة. 4. 1

 .بوالت األخرىالتنافس، واملوازي، والق: بقبوالت
َوحَّد للجامعات األردنية، : القبول التنافسي. 9. 4. 1

ُ
هو قبول الطلبة من خالل قوائم مكتب التنسيق امل

حسب معدل الثانوية العامة، وتوزيعهم على التخصصات يف اجلامعات  ا  وفيه يتم ترتيب املتقدمني تنازلي
 .الرمسية

لذين ال تؤهلهم معدالهتم يف الثانوية العامة لاللتحاق هو قبول الطلبة ا: القبول املوازي. 4. 4. 1
باجلامعات احلكومية، أو دراسة التخصصات اليت يرغبون هبا عن طريق التنافس، فيسجلون على نفقتهم 

 .ا  الطلبة املقبولني تنافسيا  تقريباخلاصة، وتكون رسومهم الدراسية ثالثة أضعاف رسوم 
الت الطلبة من خالل قوائم استثنائية كاملكرمة امللكية، ومكرمة أبناء هي قبو : القبوالت األخرى. 2. 4. 1

 .العشائر، ومكرمة املعلمني، والديوان امللكي، وجمالس أمناء اجلامعة
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 :محددات الدراسة. 6
 :حتددت الدراسة باآلتية

لرتبية يف طلبة البكالوريوس يف ختصص اإلرشاد النفسي يف كلية ااقتصرت الدراسة على عينة من . 9. 2
ن إمكانية تعميم النتائج تتحدد مبدى متثيل هذه العينة إ، وبالتايل فاملتيسرةا بالطريقة و اختري  جامعة الريموك،

 .لطلبة اجلامعة
ع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي الذي طوره مقياس دواف: أداة الدراسة املستخدمة هي. 4. 2

 .اوثباهت ها،صدقأبعادها، وبدالالت ائج تتحدد بن إمكانية تعميم النتإ؛ لذا فالباحثون
 :الطريقة واإلجراءات. 7
تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة البكالوريوس يف ختصص اإلرشاد  :جمتمع الدراسة وعينتها. 9. 3

طالبا  ( 9142)النفسي يف قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي يف جامعة الريموك، والبالغ عددهم 
، وتكونت عينة الدراسة 4192/4192ك خالل الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي وطالبة، وذل

طالبة، اختريوا بطريقة متيسرة من الطلبة املسجلني ( 441)طالبا  و( 21)طالبا  وطالبة؛ منهم ( 491)من 
الدراسة يبني توزيع جمتمع ( 9)يف مساق تعديل السلوك، ومساق أساسيات علم النفس الرتبوي، واجلدول 

 .وعينتها حسب متغريات اجلنس، ونوع قبول الطالب يف اجلامعة، ومعدله يف الثانوية العامة
 9جدول 

 توزيع جمتمع الدراسة وعينتها على املتغريات املستقلة
 عينة الدراسة جمتمع الدراسة مستويات املتغري املتغري

 اجلنس
 60 357 ذكر
 229 1167 أنثى

 289 1524 اجملموع

 ع القبولنو 
 56 465 تنافس
 79 478 مواز

 154 581 القبوالت األخرى
 289 1524 اجملموع

 العامة الثانويةمعدل 

 19 109 فأكثر 11
 102 595 11من  أقل -91
 112 476 91من  أقل - 31

 56 344 31من  أقل
 289 1524 اجملموع
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احثون ببناء مقياس دوافع التحاق الطلبة بتخصص لتحقيق أهداف الدراسة، قام الب :أداة الدراسة. 4. 3
اإلرشاد النفسي، وذلك بعد االطالع على عدد من املقاييس اليت استخدمت لقياس دوافع التحاق الطلبة 

مع مراعاة ( 4112؛ أبو طامع، 4112؛ محدان، 4112صبيحات، )دراسة  :مثل ؛ببعض التخصصات
ؤال مفتوح اإلجابة على طلبة إحدى شعب اإلرشاد خصوصية ختصص اإلرشاد النفسي، كما مت طرح س

النفسي ُسئلوا فيه عن أسباب التحاقهم بتخصص اإلرشاد النفسي، وقد مت تفريغ استجاباهتم، واإلفادة 
فقرة موزعة بالتساوي ( 21)منها يف صياغة بعض فقرات املقياس، وعليه تكوَّن املقياس بصورته األولية من 

افع األكادميية، والدوافع الشخصية، والدوافع االجتماعية، والدوافع املهنية، الدو : هي ؛يف مخسة أبعاد
 .والدوافع األسرية

حتقق الباحثون من الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على عشرة متخصصني يف  :صدق املقياس. 2. 3
إليهم إبداء آرائهم علم النفس الرتبوي، والقياس والتقومي، واإلرشاد النفسي يف جامعة الريموك، وقد طُِلب 

يف مدى وضوح الفقرات، ومدى متثيلها للُبعد الذي تندرج حتته، وقد أفاد احملكمون بأن مجيع الفقرات 
، فلم يتم حذف تقيس ما أعدت لقياسه، واقرتح بعضهم إعادة صياغة بعض الفقرات لتبدو أكثر وضوحا  

 . أي فقرة من فقرات املقياس، وقد أُِخذ جبميع مالحظاهتم
طالبا  وطالبة من خارج ( 21)مت التحقق من مؤشرات صدق البناء من خالل تطبيق املقياس على و 

عينة الدراسة، وحساب معامل ارتباط بريسون بني كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه، وقد تراوحت هذه 
 (1.24 –1.29)، وبني كل فقرة واملقياس ككل، وتراوحت القيم بني (1.31 -1.24)القيم بني 

 .يبني هذه القيم( 4)، واجلدول ( =1.19)ومجيعها دال إحصائيا  عند مستوى الداللة 
 2جدول 

 قيم معامل ارتباط بريسون بني كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه وباملقياس ككل
 ةالدوافع األسري الدوافع املهنية الدوافع االجتماعية الدوافع الشخصية األكادميية الدوافع

 م
ارتباط 

 لفقرةا
 بالبعد

ارتباط 
الفقرة 
 باملقياس

 م
ارتباط 
الفقرة 
 بالبعد

ارتباط 
الفقرة 
 باملقياس

 م
ارتباط 
الفقرة 
 بالبعد

ارتباط 
الفقرة 
 باملقياس

 م
ارتباط 
الفقرة 
 بالبعد

ارتباط 
الفقرة 
 باملقياس

 م
ارتباط 
الفقرة 
 بالبعد

ارتباط 
الفقرة 
 باملقياس

9 1.29 1.23 4 1.11 1.23 2 1.24 1.29 2 1.22 1.21 1 1.21 1.29 
2 1.29 1.29 3 1.32 1.12 9 1.22 1.24 1 1.21 1.22 91 1.31 1.21 

99 1.14 1.22 94 1.24 1.24 92 1.22 1.29 92 1.22 1.23 91 1.24 1.14 
92 1.22 1.19 93 1.21 1.29 99 1.12 1.12 91 1.22 1.24 41 1.29 1.29 
49 1.29 1.24 44 1.29 1.21 42 1.19 1.29 42 1.22 1.13 41 1.21 1.19 
42 1.21 1.22 43 1.22 1.22 49 1.29 1.22 41 1.12 1.21 21 1.29 1.22 

 على البعد وعلى املقياس ككل ( =1.19)مجيع فقرات البعد دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة*
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كذلك مت حساب معامل ارتباط بريسون بني كل بُعد مع األبعاد األخرى ومع املقياس ككل، 
بني األبعاد واملقياس، ( 1.94 – 1.13)بني األبعاد، وبني ( 1.23 – 1.22)وتراوحت هذه القيم بني 

 .يبني هذه القيم( 2)، واجلدول ( =1.19)عند مستوى الداللة  مجيعها دال إحصائيا  و 
 3جدول 

 قيم معامل ارتباط بريسون بني كل جمال وباقي اجملاالت األخرى واملقياس ككل

 اجملال
الدوافع 
 األكادميية

الدوافع 
 الشخصية

الدوافع 
 االجتماعية

الدوافع 
 املهنية

الدوافع 
 األسرية

 املقياس
 ككل

 * 1.31 * 1.22 * 1.29 * 1.22 * 1.11 9.11 الدوافع األكادميية
 * 1.23 * 1.29 * 1.22 * 1.14 9.11  الدوافع الشخصية
 * 1.94 * 1.23 * 1.29 9.11   الدوافع االجتماعية

 * 1.13 * 1.19 9.11    الدوافع املهنية
 * 1.29 9.11     الدوافع األسرية

 ( =1.19)عند مستوى ذات داللة إحصائية * 

للتحقق من ثبات املقياس ُحسب معامل االتساق الداخلي للمقياس ككل، ولكل  :ثبات املقياس. 2. 3
جمال من جماالته على عينة الصدق، وذلك باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وقد بلغ معامل ثبات املقياس 

، وتعد هذه القيم مقبولة ألغراض (1.33 – 1.21)، يف حني احنصرت قيم ثبات اجملاالت بني (1.91)
 .يبني هذه القيم( 2)الدراسة احلالية، واجلدول 

 2جدول 
 معامالت ثبات االتساق الداخلي ألبعاد املقياس وللمقياس ككل

 قيم كرونباخ ألفا اجملال
 1.33 الدوافع األكادميية
 1.32 الدوافع الشخصية
 1.39 الدوافع االجتماعية

 1.21 الدوافع املهنية
 1.31 الدوافع األسرية
 0.89 الدوافع ككل

تنطبق بدرجة  : هو ؛يستجيب الطلبة على فقرات املقياس وفق تدريج مخاسي :تصحيح املقياس. 1. 3
درجات، ( 2)درجات، حمايد وتعطى ( 2)درجات، وتنطبق بدرجة كبرية وتعطى ( 1)كبرية جدا  وتعطى 

وال تنطبق بدرجة كبرية جدا ، وتعطى درجة واحدة، وعليه تكون وال تنطبق بدرجة كبرية، وتعطى درجتني، 
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، أما على مستوى األبعاد فإن أعلى درجة (21)، وأدىن درجة (911)أعلى درجة على املقياس ككل 
، ولتحديد مستوى معدالت دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي (1)وأدىن درجة ( 21)

 مستوى 2.22 -4.22من )، (مستوى منخفض 4.22أقل من ) :استخدم املعيار اإلحصائي اآليت
 .(مرتفع مستوى 2.22أعلى من ( )متوسط

 :إجراءات الدراسة. 8
 :أجريت الدراسة احلالية وفق اإلجراءات اآلتية

بناء مقياس دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي، وذلك بعد الرجوع إىل األدب . 9. 9
 .ة إىل اإلفادة من إجابات الطلبة على سؤال مفتوح اإلجابةوالدراسات السابقة، إضاف

 .تطبيق املقياس على عينة الدراسة، واإلجابة عن أسئلة الطلبة، واستفسارهتم حوله. 4. 9
لذاكرة احلاسوب، ومن مث استخدام املعاجلات اإلحصائية املناسبة، املتحصل عليها إدخال البيانات . 2. 9

 .الدراسة، واستخالص النتائج سؤايل نجابة علإل( SPSS)وفقا  لربنامج 
 :تصميم الدراسة والتحليالت اإلحصائية. 2

استخدم يف الدراسة احلالية املنهج الوصفي االرتباطي كونه يتناسب وأهداف الدراسة، وقد 
 :اشتملت الدراسة على عدة متغريات، هي

 :مستقلة، هي احتوت الدراسة على ثالثة متغريات: املتغريات املستقلة. 9. 1
 (.ذكور، إناث)وله فئتان : جنس الطالب. 9. 9. 1
 .(تنافس، مواٍز، قبوالت أخرى)وله ثالث فئات : نوع القبول. 4. 9. 1
أقل  – 31، 11أقل من  – 91فما فوق،  11)وله أربعة مستويات : معدل الثانوية العامة. 2. 9. 1

 (.31، أقل من 91من 
الدوافع : بأبعادها املختلفة حاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسيالت دوافع: املتغري التابع. 4. 11

 .األكادميية، والدوافع الشخصية، والدوافع االجتماعية، والدوافع املهنية، والدوافع األسرية
 :نتائج الدراسة ومناقشتها. 03
شاد النفسي يف ما أبرز دوافع الطلبة لاللتحاق بتخصص اإلر : نتائج السؤال األول ومناقشتها .9. 91

جامعة الريموك؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات 
 (.1)افع، كما هو موضح يف اجلدول عينة الدراسة على جماالت الدو 
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 1جدول 
يف   ا  وافع مرتبة تنازليعلى جماالت الداملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسة 

 كل جمال
 املعياري االحنراف احلسايب املتوسط الفقرة م اجملال

الدوافع 
 الشخصية

 0.726 4.464 تدعيم اجلوانب االجيابية يف شخصييت 4
 0.811 4.446 يف االعتماد على النفس يساعد 3

 0.855 4.306 تاليف وتعديل اجلوانب السلبية يف شخصييت 94
 0.822 4.101 د على حتمل املسؤوليةالتعو  93
 1.086 3.765 اإلجابة عن األسئلة اليت تراودين يف األمور النفسية 44
 1.496 3.261 التخلص من االضطرابات النفسية اليت أعاين منها 43

 0.519 4.095 اجملال ككل

الدوافع 
 االجتماعية

 0.848 4.322 أداء دوري االجتماعي بشكل أفضل 2
 0.940 4.180 قيق مركز اجتماعي أفضلحت 9

 0.993 4.028 زيادة احرتام وتقدير اجملتمع يل 92
 1.030 3.875 إتاحة الفرصة لبناء صداقات 99
 1.181 3.723 اجتاهات اجملتمع اإلجيابية حنو اإلرشاد 42
 1.354 3.035 تأثري أصدقائي وزمالئي يف ختصص اإلرشاد 49

 0.596 3.888 اجملال ككل

الدوافع 
 األسرية

 0.691 4.599 تكوين أسرة على أسس سليمة 1
 0.890 4.377 التعامل بشكل جيد مع أفراد أسريت 91
 0.897 4.246 فهم انفعاالت أفراد أسريت 91
 1.097 4.062 مساعدة بعض أفراد أسريت أو أقاريب من الناحية النفسية 41
 1.007 4.014 نفسيةمراعاة احتياجات أفراد أسريت ال 41
 1.356 1.886 أسريت أجربتين على هذا التخصص 21

 0.538 3.761 اجملال ككل

 الدوافع املهنية

 1.025 4.190 أمهية ختصص اإلرشاد يف املستقبل 2
 1.080 3.893 حتقيق االستقرار الوظيفي 1

 1.163 3.803 سرعة احلصول على وظيفة 92
 1.134 3.585 مرشدينوجود عالوات وحوافز لل 91
 1.189 3.637 الراتب اجليد للمرشد 42
 1.211 3.415 توفر فرص عمل خارجية 41

 0.733 3.744 اجملال ككل
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أن أبرز دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي يف جامعة الريموك ( 1)جلدول يتبني من ا
، ويف (2.99)، تلتها الدوافع االجتماعية مبتوسط حسايب بلغ (2.111)الشخصية مبتوسط حسايب بلغ 

وسط حسايب ، ويف املرتبة الرابعة الدوافع املهنية مبت(2.32)املرتبة الثالثة الدوافع األسرية مبتوسط حسايب 
 (.2.31)، وأخريا  الدوافع األكادميية مبتوسط حسايب بلغ (2.32)بلغ 

: يالحظ أن أبرز دافع لدراسة الطلبة لتخصص اإلرشاد النفسي هو( 1)وبنظرة حتليلية للجدول  
يساعد "، ويف املرتبة الثالثة "تدعيم اجلوانب اإلجيابية يف شخصييت"، تاله "تكوين أسرة على أسس علمية"

التعامل "، ويف املرتبة اخلامسة "احلصول على شهادة جامعية"، وحلَّت رابعا  فقرة "يف االعتماد على النفس
 ".بشكل جيد مع أفراد أسريت

إىل أن غالبية الفقرات يف جمال الدوافع الشخصية كان متوسط األداء ( 1)وتشري نتائج اجلدول 
ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أن معظم . ة للمجالفيها بدرجة مرتفعة، وكذلك بالنسبة للدرجة الكلي

أفراد العينة يهمهم بالدرجة األوىل تدعيم جوانب شخصيتهم، فهم يعتقدون أن دراستهم يف ختصص 
اإلرشاد النفسي تسهم يف بناء وحتقيق شخصية قوية، وذات مستوى عال من االتزان، والثقة بالنفس، 

هم من االضطرابات النفسية، كما ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء وتزيد من حتملهم للمسؤولية، وختلص
يف أن اختيار التخصص الدراسي السليم له األثر الكبري يف رسم ( 4192الطيب وزروقي، )ما أشارت إليه 

معامل املستقبل للطالب بعد التخرج، وحلياته كلها إذا ُبيِنَ على معايري علمية صحيحة جتعله أكثر مالمسة 
، (Al Awad et al., 2015)" العواد وآخرين"اته، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حلاج

أبو )فقد احتلت االهتمامات الشخصية املرتبة األوىل، واختلفت نتائج هذه الدراسة جزئيا  مع نتائج دراسة 
مع دراسة  ، إذ جاءت الدوافع الشخصية يف املرتبة الثالثة، وكذلك ختتلف جزئيا(4112طامع، 

حيث جاءت املكانة االجتماعية باملرتبة  ،( (Szczegielniak et al., 2012" زجيلينياك وآخرين"

الدوافع 
 األكادميية

 0.980 4.422 احلصول على شهادة جامعية 9
 0.924 4.311 سعة اإلطالع وزيادة العمق املعريف النفسي 6
 1.079 4.218 ليا يف هذا اجملالمواصلة الدراسات الع 11
 1.003 4.263 تطبيق النظريات العلمية يف االرشاد النفسي 16
 1.336 3.000 سهولة ختصص اإلرشاد مقارنة بغريه من التخصصات 49
 1.402 1.986 معديل يف الثانوية العامة 42

 0.537 3.700 اجملال ككل
 0.413 3.863 املقياس ككل 
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اليت احتل فيها جمال الدوافع الشخصية املرتبة ( 4111ربابعة، )الرابعة، كما اختلفت مع نتائج دراسة 
 . األخرية

ت يف املرتبة الثانية، وغالبية فقرات إىل أن الدوافع االجتماعية جاء( 1)كما تشري نتائج اجلدول 
هذا اجملال كان متوسط األداء فيها مرتفعا ، وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية للمجال، ويعزو الباحثون هذه 
النتيجة إىل أنه على الرغم من التطور التكنولوجي السريع الذي أدى إىل تقلص العالقات االجتماعية، إال 

 بالعادات والعالقات االجتماعية، وهم حريصون على القيام بالدور أن الطلبة ما يزالون متمسكني
االجتماعي املطلوب منهم، والتأثري يف اجملتمع، وإقامة عالقات صداقة محيمة، كما يبدو أهنم يؤمنون بأن 
هذا التخصص يوفر هلم مركزا  اجتماعيا  متميزا ، ويكسبهم احرتام اآلخرين وتقديرهم، وميكن تفسري هذه 

تيار بوجود مؤثرات خارجية تؤثر يف اخ (Chapman, 1981)" تشامبان"نتيجة يف ضوء ما أشار إليه ال
األفراد املهمون يف حياة الطالب كاألصدقاء، وأولياء األمور، إضافة : منها الطلبة جلامعاهتم وختصصاهتم؛

 . صل مع اجملتمعإىل جهود اجلامعة يف التواصل مع الطلبة من خالل النشرات اإلرشادية، والتوا
بوجود  (Mgburgh, 2005)" مايبورغ"كما ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما أشار إليه 

نصيحة األهل، وتأثري املعلم، : جمموعة من الدوافع اليت تدفع الطلبة الختيار جامعة، أو ختصص ما؛ وهي
اليت ( 4112أبو طامع، )سة والفوائد املتوقعة من التخصص، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج درا

اليت احتلت فيها ( 4111ربابعة، )أشارت إىل أن الدوافع االجتماعية جاءت يف املرتبة الثانية، ودراسة 
عبد اخلالق، )الدوافع االجتماعية املرتبة الثانية أيضا ، كما ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما أشار إليه 

 . يت حتث اإلنسان على التعلمبأن الدوافع االجتماعية هي ال( 9111
إىل أن غالبية الفقرات يف جمال الدوافع األسرية، كان متوسط األداء ( 1)كما تشري نتائج اجلدول 

فيها مرتفعا ، وكذلك الدرجة الكلية على اجملال، ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل اقتناع الطلبة بأمهية هذا 
يمة، وحياة أسرية ناجحة يسودها الفهم املتبادل الحتياجات  التخصص يف بناء أسرة سعيدة على أسس سل

كل فرد من أفراد األسرة ورغباته، والتعامل اجليد بني أفراد األسرة واآلخرين، كما ميكن تفسري هذه النتيجة 
يعد موضوع اختيار الطالب، وقبوله يف كلية معينة، من أكرب  الذي( 9111القرين، ) يف ضوء ما أشار إليه

يف مستقبله الدراسي، ورمبا  ا  الت اليت تواجهه؛ ألن عدم التوفيق يف اختيار كلية مناسبة، قد يؤثر سلباملشك
 . أدى إىل مشكالت نفسية ومهنية وأسرية

إىل أن غالبية الفقرات يف جمال الدوافع املهنية، كان متوسط األداء ( 1)كما تشري نتائج اجلدول 
للمجال، ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل أن الطلبة حريصون على  فيها مرتفعا ، وكذلك الدرجة الكلية
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احلصول على وظيفة سريعا ، خاصة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت متر هبا أسرهم من حيث ارتفاع 
األسعار، ووجود بطالة يف معظم التخصصات، ويعتقد أفراد هذه العينة أن ختصص اإلرشاد النفسي ما 

سرعة احلصول على وظيفة مقارنة بغريه من التخصصات، إضافة العتقادهم أن وظيفة املرشد يزال يتمتع ب
من أسهل الوظائف من حيث الدوام وطبيعة العمل، كما تعد من الوظائف املتميزة بالدخل االقتصادي، إذ 

أشارت إليه حيصل املرشد على عالوة متيزه من غريه من املوظفني، وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما 
فشدة التنافس يف العمل، وطموح كل شخص للحصول على مهنة أفضل، ( 4112صبيحات، )دراسة 

جيعل هؤالء الطلبة يضعون نصب أعينهم حتقيق مستقبل أفضل، ويتوقون إىل أن يكون األفضل هلم، وتتفق 
لدوافع املهنية املرتبة اليت احتلت فيها ا( 4112أبو طامع، )نتائج هذه الدراسة نسبيا  مع نتائج دراسة 

 .األخرية
أن غالبية الفقرات يف جمال الدوافع األكادميية، كان متوسط األداء ( 1)كما توضح نتائج اجلدول 

فيها مرتفعا ، وكذلك الدرجة الكلية للمجال، ويعزو الباحثون هذه النتيجة إىل الدور الكبري الذي يؤديه أمل 
ة الدراسة، وللرغبة يف مواصلة الدراسات العليا، ويعتقد الباحثون أن احلصول على شهادة جامعية ألفراد عين

العوامل االجتماعية، إذ ينظر اجملتمع بعني التقدير : هذه الرغبة تقف وراءها جمموعة من العوامل منها
واالحرتام حلملة الشهادات اجلامعية، والعوامل االقتصادية؛ هبدف احلصول على وظيفة، وما يرافق هذه 

ربابعة، )ظيفة من امتيازات، كالراتب والتأمني الصحي، واختلفت نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة الو 
 . اليت احتلت فيها الدوافع األكادميية املرتبة األوىل، بينما احتلت املركز األخري يف الدراسة احلالية( 4111

يف دوافع  (= 0.05)إحصائية هل توجد فروق ذات داللة : نتائج السؤال الثاين ومناقشتها. 4. 91
التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغريات جنس الطالب، ونوع قبوله يف اجلامعة، ومعدله يف 

هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات  الثانوية العامة؟ لإلجابة عن
( 2)، واجلدول ، ونوع قبوله، ومعدله يف الثانوية العامةالطالب ملتغريات جنس ا  قياس تبعاملالعينة على 
 .يوضح ذلك
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 2جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات العينة على مقياس دوافع التحاق الطلبة بتخصص 

 لعامةملتغريات جنس الطالب ونوع القبول يف اجلامعة ومعدل الثانوية ا اإلرشاد النفسي تبعا  

 املتغري
مستويات 

 اإلحصاءات املتغري
دوافع 
 أكادميية

دوافع 
 شخصية

دوافع 
 اجتماعية

دوافع 
 مهنية

دوافع 
 أسرية

الدرجة 
 الكلية

 اجلنس
 3.825 3.620 3.900 4.107 3.841 3.644 املتوسط احلسايب ذكر

 0.386 0.478 0.715 0.567 0.536 0.534 االحنراف املعياري

 3.872 3.798 3.703 3.831 4.162 3.715 حلسايباملتوسط ا أنثى
 0.420 0.548 0.734 0.593 0.496 0.538 االحنراف املعياري

نوع 
 القبول
يف 

 اجلامعة

 4.007 3.786 3.961 4.161 4.263 3.854 املتوسط احلسايب تنافس
 0.474 0.539 0.729 0.638 0.464 0.640 االحنراف املعياري

 3.882 3.841 3.805 3.987 4.148 3.665 سايباملتوسط احل مواز
 0.359 0.578 0.626 0.516 0.486 0.552 االحنراف املعياري

القبوالت 
 األخرى

 3.800 3.712 3.634 3.739 4.007 3.662 املتوسط احلسايب
 0.403 0.514 0.768 0.580 0.540 0.479 االحنراف املعياري

معدل 
الثانوية 
 العامة

 4.075 3.895 4.390 3.726 4.181 3.702 املتوسط احلسايب فأكثر 90 
 0.320 0.539 0.330 0.522 0.412 0.535 االحنراف املعياري

 أقل - 80
 90 من

 3.863 3.871 3.608 3.910 4.188 3.706 املتوسط احلسايب
 0.406 0.572 0.707 0.599 0.522 0.560 االحنراف املعياري

 من أقل70-
80 

 3.888 3.764 3.843 3.909 4.032 3.717 سط احلسايباملتو 
 0.431 0.464 0.799 0.644 0.548 0.492 االحنراف املعياري

 3.740 3.511 3.575 3.864 4.023 3.655 املتوسط احلسايب 70 من أقل
 0.386 0.543 0.588 0.523 0.473 0.590 االحنراف املعياري

ظاهرية يف املتوسطات احلسابية الستجابات عينة الدراسة على وجود فروق ( 2)اجلدول  يتبني من
 الفروق دالة إحصائيا   كون وملعرفة، ملقياس دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي الدرجة الكلية

كما هو   (way ANOVA 3)الثالثي حتليل التباين  أُجري، (= 0.05) عند مستوى الداللة
 (.3) موضح يف اجلدول
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 3ل و جد
 نتائج حتليل التباين الثالثي الستجابات العينة على الدرجة الكلية للمقياس تبعا ملتغريات الدراسة

 الداللة اإلحصائية F قيمة متوسط املربعات احلرية درجات جمموع املربعات مصدر التباين
 0.343 0.904 0.147 1 0.147 اجلنس

 0.011 4.621 0.749 2 1.498 يف اجلامعة القبول نوع
 0.045 2.713 0.440 3 1.320 معدل الثانوية العامة

   0.162 282 45.724 اخلطأ
    289 4360.591 الكلي

دوافع التحاق الطلبة يف يف  (= 0.05)وجود فروق دالة إحصائيا  عدم  (3)يتبني من اجلدول 
هذه النتيجة  وميكن تفسري ،(α=1.222، 1.112= ف) اجلنسختصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغري 

يف ضوء تشابه الظروف واألوضاع اليت مير هبا أفراد العينة من اجلنسني، فُهم يعيشون يف بيئات متشاهبة، 
ويتعرضون خالل دراستهم إىل نفس املناهج، سواء يف مرحلة املدرسة، أم املرحلة اجلامعية، كما ميكن تفسري 

اتق الذكور واإلناث، وحرص كل منهم على حتقيق ما هذه النتيجة أيضا  يف ضوء املسؤولية امللقاة على ع
اليت أظهرت نتائجها ( 9119السعود وبطاح، )يطمح إليه، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

العاجز )عدم وجود فروق دالة إحصائيا  يف دوافع التحاق الطلبة باجلامعات تعزى إىل اجلنس، ومع دراسة 
تائجها عدم وجود فروق دالة إحصائيا  يف دوافع التحاق الطلبة بكليات اليت أظهرت ن( 4111ومحاد، 

اليت أشارت نتائجها إىل عدم وجود فروق ( 4192مسارة واجملايل، )الرتبية تعزى إىل اجلنس، ومع دراسة 
، دالة إحصائيا  يف دوافع التحاق الطلبة الوافدين بربامج الدراسات العليا يف جامعة مؤتة تعزى إىل اجلنس

اليت أظهرت نتائجها وجود فروق دالة إحصائيا  يف ( 9111جراجسة، )فيما ختتلف جزئيا  مع دراسة 
الدوافع املهنية اللتحاق الطلبة جبامعة الريموك تعزى إىل اجلنس لصاحل اإلناث، وختتلف أيضا  مع دراسة 

بة بالكليات املهنية تعزى اليت أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا  يف دوافع التحاق الطل( 4112محدان، )
 .إىل اجلنس لصاحل الذكور

يف  القبول نوع تعزى ملتغري ا  أن هناك فروقا  دالة إحصائي( 3)كما أظهرت النتائج يف جدول 
وملعرفة مصادر هذه الفروق مت استخدام اختبار شافييه للمقارنات  ،(α=1.19، 2.249= ف)اجلامعة 

 (.9)اجلدول البعدية كما هو موضح يف 
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 9جدول 
 ملتغري نوع ا  الطلبة على الدرجة الكلية ملقياس الدوافع تبع ءنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية ألدا

  يف اجلامعة القبول
 الداللة اإلحصائية الفروق يف املتوسطات القبول نوع القبول نوع

 0.206 0.125 موازٍ  تنافس
 0.005 0.207 القبوالت األخرى تنافس
 0.345 0.081 القبوالت األخرى موازٍ 

يف دوافع التحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد  وجود فروق دالة إحصائيا   (9)يتبني من اجلدول 
، وذلك بني الطلبة املقبولني تنافسيا ، وطلبة القبوالت األخرى لصاحل الطلبة القبول النفسي تعزى ملتغري نوع

اليت حيظى هبا هذا التخصص، إذ  يف ضوء الُسمعة املميزة املقبولني تنافسيا ، وميكن تفسري هذه النتيجة
: يلتحق به أصحاب املعدالت العليا، ويرى الباحثون أن هناك عددا  من العوامل تقف وراء هذا؛ منها

اقتناع أصحاب املعدالت العليا امللتحقني هبذا التخصص بأن معدهلم بالثانوية العامة مل يكن يعرب بصدق 
تايل خيتارون التخصص الذي يعتقدون أنه األسهل، ومن العوامل األخرى مُسعة هذا عن قدراهتم، وبال

التخصص باملقارنة مع التخصصات األخرى، فما تزال فرص التعيني فيه أفضل من غريه، خاصة وأن ديوان 
شَبعة واملطلوبة، كما ميك

ُ
ن تفسري اخلدمة املدنية ينشر سنويا إرشادات للطلبة حول التخصصات الراكدة وامل

هذه النتيجة يف ضوء طبيعة عمل املرشد الذي ال يلتزم حبصة صفية معينة، إضافة إىل توفر فرص عمل 
 .جيدة لإلرشاد النفسي خارج األردن برواتب مغرية

دوافع التحاق الطلبة يف  يف( α=1.11)وجود فروق دالة إحصائيا   (3)يتبني من اجلدول كما 
ولتعرف  ،(α=1.121، 4.392= ف) دل الثانوية العامةري معختصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغ

 (:1)مصادر هذه الفروق مت استخدام اختبار شافييه للمقارنات البعدية كما هو موضح يف اجلدول 
 1جدول 

معدل ملتغري  ا  الطلبة على الدرجة الكلية ملقياس الدوافع تبع ءنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية ألدا
 العامة الثانوية

 الداللة اإلحصائية الفروق يف املتوسطات العامة الثانوية معدل العامة الثانوية معدل
 0.220 0.212 90 من أقل - 80 فأكثر 90
 0.322 0.187 80 من أقل - 70 فأكثر 90
 0.022 0.335 70 أقل من فأكثر 90

 0.977 0.025- 80 من أقل - 70 90 من أقل - 80
 0.339 0.123 70 من لأق 90 من أقل - 80
 0.171 0.148 70 من أقل 80 من أقل - 70
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يف دوافع التحاق الطلبة يف ختصص اإلرشاد  وجود فروق دالة إحصائيا   (1)يتبني من اجلدول 
والطلبة " فأكثر 90" ، وذلك بني الطلبة احلاصلني على معدلمعدل الثانوية العامةالنفسي تعزى ملتغري 

، وميكن تفسري هذه "فأكثر 90"لصاحل الطلبة احلاصلني على معدل " 70قل من أ"احلاصلني على معدل 
النتيجة يف ضوء اقتناع أفراد العينة من ذوي املعدالت العالية هبذا التخصص بأنه يوفر هلم وظيفة أسرع من 

هتم، بقية التخصصات األخرى، مقارنة بذوي املعدالت املتدنية الذين يلتحقون يف هذا التخصص دون إراد
َخّولة بقبوهلم االستثنائي، كما ميكن 

ُ
أو رغبتهم به، وإمنا يكون ذلك حسب القوائم اليت تُعلنها اجلهة امل

تفسري هذه النتيجة أيضا  مبا يعتقده بعض الطلبة من ذوي املعدالت العالية يف الثانوية العامة أن النجاح 
 ا  دراسة فيه، وإكمال الدراسات العليا، وحتديدوالتفوق يف هذا التخصص سهل ويسري ما يدفعهم ملواصلة ال

يف اجلامعات األردنية الرمسية، كوهنا تطرح برامج املاجستري والدكتوراه يف هذا التخصص، فتكون فرصهم 
أعلى من ذوي املعدالت املنخفضة؛ ألن هناك نسبة من معدل القبول حتسب من خالل معدل الثانوية 

 .العامة
 ا  طلبة بتخصص اإلرشاد النفسي على كل بُعد من أبعاد الدوافع تبعولتعرف دوافع التحاق ال

ملتغريات جنس الطالب، ونوع قبوله يف اجلامعة، ومعدل الثانوية العامة، ُحِسَبت املتوسطات احلسابية 
الذي يشري إىل وجود فروق ظاهرية بني مستويات متغريات ( 2)واالحنرافات املعيارية اليت تظهر يف اجلدول 

س، ونوع القبول، ومعدله يف الثانوية العامة، وللكشف عن داللة هذه الفروق استخدم حتليل التباين اجلن
 (.91)كما يف اجلدول   (MANOVA)املتعدد 
 91جدول 

 قياساملنتائج حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة الستجابات عينة الدراسة على أبعاد 

جمموع  األبعاد مصادر التباين
 تاملربعا

 درجات
 احلرية

متوسط 
 املربعات

الداللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 اجلنس
 155.= هوتلنج 

 000.= مستوى الداللة 

 0.256 1.294 0.371 1 0.371 الدوافع األكادميية
 0.000 20.460 4.934 1 4.934 الدوافع الشخصية

 0.004 8.436 2.715 1 2.715 الدوافع االجتماعية
 0.101 2.702 1.322 1 1.322 الدوافع املهنية
 0.052 3.795 1.033 1 1.033 الدوافع األسرية

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

 0.046 3.107 0.891 2 1.781 الدوافع األكادميية
 0.000 8.385 2.022 2 4.044 الدوافع الشخصية

 0.000 12.065 3.884 2 7.767 الدوافع االجتماعية
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 األبعاد مصادر التباين
جمموع 

 تاملربعا
 درجات
 احلرية

متوسط 
 Fقيمة  املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 0.069 2.703 1.322 2 2.645 الدوافع املهنية
 0.333 1.103 0.300 2 0.601 الدوافع األسرية

 معدل الثانوية العامة
 831.= ويلكس المدا 

 000.=مستوى الداللة 

 0.948 0.120 0.035 3 0.104 الدوافع األكادميية
 0.193 1.585 0.382 3 1.147 الدوافع الشخصية
 0.353 1.093 0.352 3 1.055 الدوافع االجتماعية
 0.000 7.311 3.577 3 10.732 الدوافع املهنية
 0.002 5.024 1.368 3 4.104 الدوافع األسرية

 اخلطأ

   0.287 282 80.851 الدوافع األكادميية
   0.241 282 68.009 الدوافع الشخصية

   0.322 282 90.773 الدوافع االجتماعية
   0.489 282 137.972 الدوافع املهنية
   0.272 282 76.783 الدوافع األسرية

 الكلي

    288 83.010 الدوافع األكادميية
    288 77.926 الدوافع الشخصية

    288 102.852 الدوافع االجتماعية
    288 154.812 الدوافع املهنية

    288 83.406 الدوافع األسرية
اللتحاق الطلبة يف  يف الدوافع الشخصية فروق دالة إحصائيا   وجود (91)يتبني من اجلدول 

لصاحل اإلناث، فقد بلغ ( α=1.19، 41.221= ف) اجلنسختصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغري 
، يف حني بلغ املتوسط احلسايب (4.162) الدوافع الشخصيةاملتوسط احلسايب الستجاباهتن يف جمال 

الباحثون أنه ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء نظرة اجملتمع إىل ، ويرى (3.841)الستجابات الذكور 
اإلناث، مقارنة بالذكور اليت غالبا  ما تكون متحيزة لصاحل الذكور، فتصف اإلناث بأهنن ضعيفات، وُهّن 
بالتايل حياولن إثبات أنفسهن، ليقنعن اآلخرين، ويثبنت أهنن قادرات على األداء مبستوى أكثر من الذكور،  

ا ميكن تفسري هذه النتيجة أيضا  يف حمدودية اخليارات الوظيفية أمام اإلناث، إذ يفضل األهايل أن كم
تعمل بناهتم يف قطاع الرتبية والتعليم، وبالتايل فإن اإلرشاد النفسي يكون أحد اخليارات املتقدمة لإلناث، 

 اجلهد الكبري مقارنة بالتخصصات مع ما مييز هذا التخصص من سهولة نسبيا  يف األداء، إذ ال حيتاج إىل
احلاج وآخرين، )التعليمية املختلفة، وما يوفره من مزايا وظيفية، وتتفق هذه النتيجة نسبيا  مع نتائج دراسة 

 .اليت أظهرت أن اإلناث أكثر دافعية لدراسة ختصص السياحة والفندقة من الذكور( 4192
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تماعية اللتحاق الطلبة يف ختصص اإلرشاد االجالدوافع يف  فروق دالة إحصائيا  كما وجدت 
لصاحل الذكور، فقد بلغ املتوسط احلسايب ( α=1.11، 9.222= ف) اجلنسالنفسي تعزى ملتغري 

، ويرى الباحثون (3.831)، يف حني بلغ املتوسط احلسايب الستجابات اإلناث (4.107)الستجاباهتم 
ون بطبيعتهم إىل بناء شبكة واسعة من العالقات مع أنه ميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن الذكور مييل

اآلخرين، وإىل اهتمامهم بأن يكونوا على تواصل مع بقية الطلبة، وأن يكونوا مشهورين، كما أهنم حريصون 
على االخنراط بنشاطات تتطلب أن يكون لدى الفرد شبكة واسعة من العالقات مع بقية الطلبة، مثل 

بية، أو احتاد الطلبة، أو تنسيق الرحالت واملباريات، بينما جند أن اإلناث خوض انتخابات األندية الطال
تُفَرض عليهن كثري من القيود اليت حتد كثريا  من عالقاهتن االجتماعية، وميكن تفسري هذه النتيجة أيضا  يف 

تلفة بأن الطالب اجلامعي خيتار ختصصه يف ضوء متغريات خم( 4192حسب النيب، )ضوء ما أشار إليه 
 .منها النظرة االجتماعية

، 2.913= ف)الدوافع األكادميـية يف  ا  روق دالة إحصائيـود فـوج (91)دول ـيتبني من اجلو 
α=1.122) الدوافع الشخصية، و (9.291= ف ،α=1.119) ف)، والدوافع االجتماعية =

94.121 ،α=1.119) القبول، ولتعرف ، اللتحاق الطلبة يف ختصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغري نوع
 (:99)مصادر هذه الفروق استخدم اختبار شافييه للمقارنات البعدية كما هو موضح يف اجلدول 

 99جدول 
والدوافع الشخصية  ةالطلبة على جماالت الدوافع األكادميي ءنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية ألدا

 القبول لنوع والدوافع االجتماعية تبعا  
 الداللة اإلحصائية الفروق يف املتوسطات القبول عنو  القبول نوع

 الدوافع األكادميية
 0.130 0.190 موازٍ  تنافس
 0.043 0.192 القبوالت األخرى تنافس
 1.000 0.002 القبوالت األخرى موازٍ 

 الدوافع الشخصية
 0.411 0.115 موازٍ  تنافس
 0.004 0.256 القبوالت األخرى تنافس
 0.116 0.142 ألخرىالقبوالت ا موازٍ 

 الدوافع االجتماعية
 0.218 0.173 موازٍ  تنافس
 0.000 0.422 القبوالت األخرى تنافس
 0.007 0.248 القبوالت األخرى موازٍ 
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، والدوافع الشخصية األكادميية يف الدوافع وجود فروق دالة إحصائيا   (99)يتبني من اجلدول 
 ا  تنافسي، وذلك بني الطلبة املقبولني القبول عزى ملتغري نوعاللتحاق الطلبة بتخصص اإلرشاد النفسي ت

 يف الدوافع ا  فروق دالة إحصائي وكانت هناك وطلبة القبوالت األخرى لصاحل الطلبة املقبولني تنافسيا ،
، وذلك بني الطلبة املقبولني القبول اللتحاق الطلبة يف ختصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغري نوع االجتماعية

، وطلبة القبوالت األخرى لصاحل الطلبة املقبولني تنافسيا ، وبني طلبة القبول املوازي، وطلبة القبوالت ا  فسياتن
يكون قبوهلم هبذا  ا  األخرى لصاحل طلبة املوازي، وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء أن املقبولني تنافسي

مؤهل جامعي، يعمل على تدعيم التخصص نتيجة رغبتهم، وهم بذلك لديهم الدافعية للحصول على 
اجلوانب اإلجيابية يف شخصيتهم، ويساعد على زيادة الثقة بالنفس، ويدفعهم بالتايل إىل احتمالية مواصلة 
الدراسات العليا يف هذا اجملال، فينعكس بالتايل إجيابيا  على زيادة تقدير أفراد اجملتمع له، وحتقيق مركز 

الطلبة املقبولني وفق الربنامج املوازي، فيمكن تفسري هذه النتيجة يف اجتماعي مرموق، أما فيما يتعلق ب
ضوء أن الطلبة املقبولني هبذا املسار مل تسمح هلم معدالهتم بقبوهلم ضمن املسار التنافسي، وبذلك فهم 
حياولون بشىت الطرق أن يثبتوا ألنفسهم ولآلخرين أهنم جديرون بالدخول إىل اجلامعة، وبالتايل فُهم 

ريصون على احلصول على مؤهل جامعي لتحقيق مركز اجتماعي أفضل، ولزيادة احرتام اجملتمع هلم، كما ح
بأن ذلك عائد إىل سيكولوجية ( 4112أبو طامع، )ميكن تفسري هذه النتيجة أيضا يف ضوء ما أشار إليه 

 .ايل إىل اختالف الدوافعالطلبة وشخصيتهم اليت تؤدي إىل تنوع االجتاهات وامليول والطموح، ما يؤدي بالت
، 3.299= ف)الدوافـع املهنيـة يف  روق دالة إحصائيا  ـود فـوج (91)دول ـن من اجلـيتبيكما 

α=1.119) والدوافع األسرية ،(1.142= ف ،α=1.114) اللتحاق الطلبة يف ختصص اإلرشاد ،
خدم اختبار شافييه للمقارنات النفسي تعزى ملتغري معدل الثانوية العامة، ولتعرف مصادر هذه الفروق استُ 

 (.94)عدية كما هو موضح يف اجلدول الب
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 94جدول 
عدل الطلبة على جمايل الدوافع املهنية والدوافع األسرية تبعا مل ءنتائج اختبار شافييه للمقارنات البعدية ألدا

 الثانوية العامة
 الداللة اإلحصائية توسطاتالفروق يف امل العامة الثانوية معدل العامة الثانوية معدل

 الدوافع املهنية
 0.000 0.782 90 من أقل - 80 فأكثر 90
 0.021 0.547 80 من أقل - 70 فأكثر 90
 0.000 0.815 70 أقل من فأكثر 90

 0.113 0.235- 80 من أقل - 70 90 من أقل - 80
 0.994 0.033 70 من أقل 90 من أقل - 80
 0.143 0.268 70 من أقل 80 من أقل - 70

 الدوافع األسرية
 0.000 0.782 90 من أقل - 80 فأكثر 90
 0.021 0.547 80 من أقل - 70 فأكثر 90
 0.000 0.815 70 أقل من فأكثر 90

 0.113 0.235- 80 من أقل - 70 90 من أقل - 80
 0.994 0.033 70 من أقل 90 من أقل - 80
 0.143 0.268 70 من أقل 80 من أقل - 70

يف الدوافع املهنية والدوافع األسرية اللتحاق  وجود فروق دالة إحصائيا   (94)يتبني من اجلدول 
، وذلك بني الطلبة احلاصلني على معدل الثانوية العامةالطلبة يف ختصص اإلرشاد النفسي تعزى ملتغري 

ة احلاصلني على لصاحل الطلب" 11أقل من "، ومجيع الطلبة احلاصلني على معدالت "فأكثر 90 "معدل 
، وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء حرص األسرة على مستقبل واضح ألبنائها، ومن "فأكثر 90 "معدل 

منطلق حرصها على توفري فرصة عمل سريعة، فإن األسر غالبا  حتاول إقناع أبنائها باختيار التخصصات 
ختصص اإلرشاد النفسي ختصصا  جاذبا   اليت تتوافر فيها فرص عمل سريعة داخل األردن وخارجه، وما يزال

للطلبة، وحيظى بفرص العمل أكثر من غريه من التخصصات، وبالتايل فإن الطلبة املتفوقني احلاصلني على 
معدالت عالية تكون لديهم فرصة للقبول هبذا التخصص، نظرا  ملزاياه السابقة، إضافة إىل املزايا 

رص العمل يف أكثر من جهة، كالرتبية والتعليم، أو التنمية االقتصادية، كوجود حوافز وعالوات، أو ف
 .االجتماعية، أو املستشفيات، وغريها
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  :التوصيات. 00
 :مبا أن الدوافع هي املوجهة للسلوك، ويف ضوء نتائج الدراسة؛ يوصي الباحثون مبا يأيت

بوي بدوافع طلبة ضرورة اهتمام أعضاء هيئة التدريس يف قسم علم النفس اإلرشادي والرت . 9. 99
القبوالت األخرى، والطلبة الذكور، والطلبة ذوي املعدالت املتدنية بتوعيتهم بأمهية ختصص اإلرشاد النفسي 

 .يف احلياة العامة للطالب وحياته اخلاصة وأمهيته يف املستقبل املهين للطالب
مجتمع احمللي وطلبة عمل نشرات أو حماضرات توعية تبني أمهية ختصص اإلرشاد النفسي لل. 4. 99

املدارس، لكي تكون دراسة هذا التخصص نابعة من رغبة الطالب، وليس بتوجيه من اآلخرين كاألسرة أو 
 .األصدقاء

استثمار هذه الدوافع يف تزويد الطلبة باملعارف واملهارات الالزمة، وحث أعضاء هيئة التدريس  .2. 99
لكي يبقوا على تواصل مع النتاجات العلمية، وتزويد طلبتهم  على املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية

هبا، وضرورة قيام اجلامعة بالتواصل مع مؤسسات اجملتمع من أجل توفري فرص عمل مناسبة خلرجيي ختصص 
 .اإلرشاد النفسي، وذلك لكي يستمر اإلقبال املرتفع على هذا التخصص
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 المراجع العربية
 .دار الفكر: عمان. مدخل إىل الرتبية املهنية(. 9119. )أبو سل، حممد

. الرياضية يف كليات فلسطني احلكومية أقسام الرتبيةبدوافع التحاق الطلبة (. 4112. )أبو طامع، هبجت
 .224-222، (4)92الدراسات اإلنسانية،  ، سلسلةجملة اجلامعة اإلسالمية

رسالة . جامعة الريموك م اجلامعي لدى طلبةدوافع االلتحاق بالتعلي(. 9111. )اجلراجسة، حممد
 .ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان

. العربية اللغة ختصص حنو احلصن جبامعة الرتبية قسم طلبة اجتاهات(. 4192. )حسب النيب، حممد
 يف شركاء اجلميع خطر، يف العربية اللغة"، العربية للغة الثاين الدويل العربية املؤمتر للغة الدويل اجمللس

 .4192 أيار 91 -3محايتها الفرتة من 
 البدنية الرتبية والرياضية قسم الرتبية البدنية بقسم الطلبة التحاق دوافع(. 4194. )محادي، بالل
LMD  ماسرت شهادة لنيل مذكرة .بسكرة خيضر حممد جامعة نظام الرياضية لطلبة ميدانية دراسة 

 .راهق، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائروامل الطفل لدى حركية تربية ختصص
 املهنية بالكليات لاللتحاق العامة الثانوية الشهادة خرجيي دوافع بعض(. 4112) .الرحيم محدان، عبد
 . 992 -92، (99)9، "اإلنسانية العلوم "لألحباث النجاح جامعة جملة. غزة مبحافظات والتقنية

. الدارسني جبامعة القدس املفتوحة يف ضوء عدد من املتغرياتدوافع التحاق (. 4111. )ربابعة، سائد
 . 424-911، (2)4اجمللة الفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد، 

دوافع التحاق الطلبة باجلامعات األهلية األردنية من وجهة (. 9119. )السعود، راتب، وبطاح، أمحد
 .994-91، (1)92جملة مؤتة للبحوث والدراسات، . نظرهم

دوافع التحاق الطلبة الوافدين بربامج الدراسات العليا يف جامعة (. 4192. )ارة، نواف واجملايل، فايزمس
 .214-441، (2)91جملة العلوم الرتبوية والنفسية، . مؤتة

. دوافع التحاق الطلبة بربامج الدراسات العليا يف اجلامعات الفلسطينية(. 4112. )صبيحات، شوقي
 .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلسرسالة ماجستري غري 

 وجهة من التخصص اجلامعي حنو األبناء توجيه يف األسرة دور(. 4192. )خرية، زروقيو  أمساء ،الطيب
مذكرة ماسرت أكادميي، جامعة قاصدي  .ورقلة مرباح قاصدي جبامعة ميدانية اجلامعة دراسة طلبة نظر

 . مرباح، ورقلة
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. الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية مربرات التحاق الطلبة بكليات(. 4111. )العاجز، فؤاد ومحاد، خليل
 .922 -941، (4)9 جملة اجلامعة اإلسالمية،

اجتاهات طلبة الرتبية اخلاصة حنو مهنة (. 4194. )العايد، واصف، وعرب، خالد وحسونة، حممد
جملة دراسات عربية يف الرتبية . املستقبل والدوافع الكامنة وراء التحاقهم بالتخصص جبامعة اجملمعة

 . 21-94 ،(42)9رابطة الرتبويون العرب،  وعلم النفس،
 .دار املعرفة اجلامعية :االسكندرية، مصر. أسس علم النفس(. 9111.)عبد اخلالق، أمحد 

دار الفكر  :عمان ،1ط .املدخل إىل علم النفس(. 9119) .عدس، عبد الرمحن وحمي الدين، توق
 .شر والتوزيعللطباعة والن
دوافع االلتحاق بالدراسات العليا لدى طلبة اجلامعات االردنية كما يراها (. 4111. )العمري، بسام

، (9)24جملة دراسات العلوم الرتبوية، . 4114/4112طلبة االدراسات العليا للعام الدراسي 
921-911. 

جملة احتاد اجلامعات . لك سعودعوامل اختيار الطالب وقبوهلم يف جامعة امل(. 9111. )القرين، علي
 .21-22، 21العربية، 

آراء الطالب يف كلية طب األسنان يف جامعة دمشق حول أسباب اختيارهم         (. 4194. )مشلح، عمار
 .192-119، (1)99اجمللة الصحية للشرق األوسط، . مهنة طب األسنان
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