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 دادإـع
 

 قسم علم النفس، كلية الرتبية األساسية -أستاذ مشارك 
 دولة الكويت –امة للتعليم التطبيقي والتدريب اهليئة الع

معرفة اتجاهات المواطنين الكويتيين نحو مراكز  اررازاا الني ز  تهدف هذه الدراسة إلى 
عززداا مايززات لهتجاهززات نحززو مراكزز  ارراززاا الني زز أ إ واورهززا فزز  المجتمزز أ ومززن تمزز   لزز  تزز  
مواطنا كويتيا من الجن ين تراوحت  225مكونة من  (ُطبق على عينة كويتية متاحة من البالغين

 –بومه عام  –وتشير النتائج ) من ارناث 55من الذكور، و 94) سنةأ 55، و20بين تعماره  
مراكزز  ارراززاا الني زز  واورهززا فزز   إيجابيززة لززدم المززواطنين الكززويتيين نحززو إلززى ومززوا اتجاهززات

  اررازاا الني ز  والمتزرااعن عليهزاأ و زدمت هزذه المجتم ، وإلى نظرة إيجابية للعزاملين فز  مراكز
نحو الدراسة بعض التوصيات والماترحات للبحوث الم تابلية للكشف عن اليروق ف  االتجاهات 

  كبرأتوفاا للمتغيرات الديموغرافية م  عينات تخرم مراك  اررااا الني   
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وتمثلة ألفراا عباارون اائمًا لم اعدة اآلخرين على منذ عهد طوي  والتاريخ عذخر بصور 
ت هذه الن عة ارن انية النبيلة لتصبح البذرة األولى لمهنة اررااا عح  مشكهت حياته  و د ات 

الني  ، والت  تصبحت اليوم مزن تهز  المهزن المتصزلة بالنزاتأ وي زعى ممارسزو هزذه المهنزة إلزى 
وممارساته، وفاًا  ونظرياتهعالمية تعل  اررااا الني   تنظيمها عبر مؤس ات وممعيات ومعاهد 

 لضوابط وتخه يات ومواثيق صارمةأ 

رازززااية فززز  اول العزززال  وتعزززدات مجاالتهزززا مزززرا  تعازززد و زززد ادااات مراكززز  الازززدمات ار
افردتززه مززن مشززكهت متنوعززة فزز  اززتى الميززااعن فزز   زز  عصززر مززا الحيزاة العصززرية، وتشززابكها و 

الكزززوارث ال ياسزززية واال تصزززااية واالمتماعيزززة والترنويزززة، الزززى مانززز  انعكزززات لزززا باألدمزززات و متم
 ززارابات الني ززية الجوانزز  التكنولوميززة العصززرية التزز  معلززت اليززرا تكثززر عر ززة ل صززابة باأل

ن هنزا  تورغز  أ تحتاج الى عهج ورعاية صحية وني ية تكثر مزن ت  دمزن مضزىالت  والعالية 
يومية لدم النات، إال تن هذه الحامة تصبح تكثر إلحاحًا و زرورة لح  مشكهت الحياة ال حامة

فزز  األحززوال واألحززداث الهإن ززانية التزز  تحززدث لمفززراا والمجتمعززات كززالحرو  والتهجيززر واألسززر 
م  م اعدة المتضررين وتوميهه  لتحايق التوافق الني ز  مز  ت من ،وال الدل والعدوان واالحتهل

 البيئة المحياة به أ 
ن التمزززات الم زززاعدة الني زززية والحصزززول عليهزززا مزززن تلزززى إتشزززير العدعزززد مزززن الدراسزززات و   

؛ 2008ع ززززير ، عززززرام المر زززية الم عجززززة )ن ي زززاعد فزززز  تايزززيض ارتمتاصصزززين يمكززززن 
Ciarrochi, Frank & Coralie,2002).   إال تن الم ززاعدة التزز  ياززدمها الماتصززون فزز
لالزز  العززون مززن مهززة تخززرم، عرتباززان ارتباطززًا ارراززاا الني زز  مززن مهززة، ومبززاارة المتضززررين 

مبااززززرًا بززززمارا  الميهززززوم الواسزززز  لعمليززززة ارراززززاا الني زززز  واوره، وتهميتززززه لليززززرا والمجتمزززز ، كمززززا 
عرتباان كذل  باالتجاهات نحو مراك  اررااا الني   وتابلها وار بال عليها وخاصة مزن مانز  

تم سززلبية، معلنززة تم خييززة، حيززش إن الكشززف عززن  ومززا إ ا كانززت تلزز  االتجاهززات إيجابيززة ،العامززة
 التزز  تحززداهززذه االتجاهززات هززو األسززلو  األمثزز  لمعرفززة م ززار االتجاهززات الحاليززة والم ززتابلية 

 مهنة اررااا الني   والاائمين عليهاأ
مشززززكهت الونززززالرغ  مززززن الززززدور الكبيززززر لمراكزززز  ارراززززاا الني زززز  وم ززززاهمتها فزززز  حزززز    

ن تلزز  المراكزز  ال يمكززن تن تعمزز  وت ززتمر وتتاززور إ ا لزز  تال إمتماعيززة الشاصززية واليرايززة واال
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يابززز  األفزززراا عليهزززا ويتصزززلوا بهزززا، ويعتازززدوا بههميتهزززا، وينظزززروا لهزززا نظزززرة احتزززرام وثازززةأ فالعه زززة 
هو اتجاهات هؤال  األفراا بيئاته  الماتليزة نحزو مهنزة  ن العام  األه تال إمتباالة بين الارفين، 

عؤكززززد ، وفزززز  هززززذا ال ززززياق لني زززز  ومززززا عتعلززززق بهززززا مززززن مراكزززز  ومعززززالجين ومتززززرااعنأارراززززاا ا
ن ززان، وهمززا مززن ماالزز  النمززو همززة لززدم ارمراززاا الني زز  حامززة ني ززية ن ارت( 1980)دهززران

نزه حزق مزن حازوق كز  فزرا ومزن وامز  الدولزة توفيرهزا وتي زيرها تكمزا ، ال لي  والشاصية ال وية
راززاا فززراا المجتمزز  بيئززاته  الماتليززة عتابلززون ميهززوم ارترورة معزز  مزز   زز، ليهززاإلكزز  فززرا يحتززاج 

رد العادي ززززالين إ( 1986عززرم الهاازززم  )و الني زز  وممارسزززاته ويابلززون عيلهزززا ويتعززانون معهزززاأ
علمه إلى المراد لعععنه ؛ ممزززا يجعلزززه بميرده لزززى مشزززكهته التغلب ع ستطع زززز د ال عرغززز  ثاافتزززه 

 وال لوكيةأال طرابات االنيعالعة ف  ا وع الوليتجن  بتادعم إرااداته 

هز  ت حزد ترااا الني   واورها والعاملين فيهزا يعد  يات االتجاهات الني ية نحو مراك  ار
و العزز وف عنهززا ومززا عززرتبط بهززا مززن معتاززدات سززلبية تحززول اون ت بززال الماومززات فزز  معرفززة ار

 فراا المجتم أ تف  ح  اال ارابات الني ية الت  عتعرم لها  رااا والتوميه الني  التمات ار
غلز  الدراسزات تن ت ال إرااا الني   ف  كثير من الدول العرنيزة وم  وموا وانتشار مراك  ار

؛ 1994رازززززاا والتوميزززززه الني ززززز  الاهبززززز  )ال زززززااة، والبحزززززوث فززززز  هزززززذا المجزززززال اتجهزززززت نحزززززو ار
( 2015، ؛ الي اريزززة2014، تبزززو بكزززر ؛2011ق، ، مزززردو 2008؛ تبزززو مصزززايى، 2000التزززويجر ،

كيززاف ،  ؛1987)خلييززة، كمززا اتجهززت اراسززات تخززرم الززى اراسززة االتجاهززات نحززو المززرم الني زز  
منبيزة تن هنا  اراسزات من ترغ  (أ بال2015 ؛ العن  ،2001الاراونة،  ؛ 1998عثمان،  ؛1994

 (.(Syed, et al, 2012 رااايةرمتعداة تناولت االتجاهات الني ية نحو المراك  الني ية ا
رازاا الني ز  بشزك  فراا نحزو مراكز  ارومن هنا تبدو الحامة ماسة الى اراسة اتجاهات األ 

رااا الني   وما عرتبط بهأ وهزو مزا يضزال  بزه هزذا البحزشأ عام وت ليط الضو  على ميهوم ار
 : مث  مشكلة هذا البحش ف  الت اؤالت التاليةتوت

 يتيين نحو اور مراك  اررااا الني   ف  المجتم ؟ما اتجاهات الكو  -1

 ما اتجاهات الكويتيين المترااعن على مراك  اررااا الني   طلبا للم اعدة؟ -2
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 تهدف الدراسة الحالية ما يلي: 
 بنا  مايات لهتجاهات نحو مراك  اررااا الني  ، والكشف عن مكوناته األساسيةأ   -1

 اتجاهات المواطن الكويت  نحو مراك  اررااا الني   واورها ف  المجتم أمعرفة   -2

 التعزززرف علزززى النظزززرة العامزززة للمزززواطنين الكزززويتيين نحزززو المتزززرااعن علزززى مراكززز  اررازززاا  -3
  الني  أ

اررازاا تكمن تهمية الدارسة الحالية ف   يات اتجاهات المواطنين الكويتيين نحو مراكز  
الني ززز  لمزززا لهزززذه المراكززز  مزززن تهميزززة وا زززحة فززز  ت  مجتمززز  خصوصزززًا فززز  المجتمعزززات التززز  
تعر ززت للحززرو  والكززوارث، و لزز  للتحاززق مززن هززذه االتجاهززات ورصززد م ززاراتها و يززات اززدتهاأ 
وتزززوفر هزززذه الدراسزززة بيانزززات علميزززة حزززول الثاافزززة الني زززية التززز  يحملهزززا المزززواطن الكزززويت  نحزززو 

لمرتباززة بارراززاا الني زز  كززالعهج والمراززد الني زز  والم تراززدأ إ ززافة إلززى الميززاهي  الميززاهي  ا
والمعتاززدات الااطئززة والغامضززة والمشززوهة لززدم تفززراا المجتمزز  عززن اور المراكزز  ارراززااية و لزز  

 سعيَا نحو تعدعلها وتو يح تهميتها واورها ف  المجتم  الكويت أ 

وميهزوم ارراززاا  اه الني ز وهمزا: ميهزوم االتجز ينتساسزز ينذه الدراسزة علزى ميهزومتازوم هز
 الني  ، وسوف نو حهما بميجاد ف  اليارات التالية: 

 إلزززىاسزززتعداا ومزززدان  مكت ززز  يميززز  بزززاليرا  :بهنزززه (1973)يعرفزززه رامزززح : النفساااي االتجاااا  -1
 تفكززارأمماعززة تو  و ززد تكززون تاززيا  تو تاززاا  تو ،رفضززها لابولهززا تومو ززوعات معينززة 

لهسززتجابة المومبززة تو ، ( بهنززه: اسززتعداا ني زز  تو تهيززؤ عالزز  ُمززتعل 1984ويعرفززه دهززران )
  ال البة نحو تااا ، تو تايا ، تو مو وعات، تو الموا ف الت  ت تثير هذه االستجابةأ

ااززر ( العززون المبClientاليززرا )العميزز  فيهززا عه ززة عهميززة ني ززية عتلاززى  النفسااي:اإلرشااا   -2
مززن مراززد ناصززح، تو يجززد فرصززة رطززهق المشززاعر ال ززلبية، ونززذل  يي ززح الاريززق رمكززان 

 (أ 1988 ،النمو ف  الشاصيةأ )اسو  
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 ة:ــــــات النفسيـــــأواًل: االجتاه
تعزززد االتجاهزززات الني زززية مزززن تهززز  مو زززوعات علززز  الزززنين علززز  ومزززه العمزززوم وعلززز  الزززنين 

متماع  عل  ومه الاصو  حيش تناولها الكثير من المتاصصين ف  عل  النين والترنيزة وعلز  اال
وعلززز   لززز  تعزززدات تعريياتهزززا وفازززًا لومهزززة نظزززر مزززن  ،االمتمزززاه بهزززدف تكزززوين صزززورة وا زززحة عنهزززا

  فاالتجاهات الني ية االمتماعية من ته  نواتج عملية التنشئة االمتماعية، و هز  فز تناولها بالدراسةأ
نيززن الو ززت مززن تهزز  اوافزز  ال ززلو  التزز  تززؤا  اورا تساسززيا فزز   ززباه و توميهززهأ ال عومززد تعريزز  

االتجاهزززات الني زززية، وعلزززى الزززرغ  مزززن عزززدم االتيزززاق الكامززز  بزززين بزززاحث  علززز  الزززنين  موحزززد لميهزززوم
اصزرة االمتماع  حول ما ي مى باالتجاه إال تن هنا   اسزمًا مشزتركًا يجمز  بزين تكثزر التعرييزات المع

"عبززارة عززن مجموعززة مززن األفكززار والمشززاعر  يصزز  فزز  تن االتجززاه لهززذا المصززالح، إ  إن معظمهززا
 واالاراكات والمعتادات حول مو وه ما، تومه سلو  اليرا وتحدا مو يه من  ل  المو وه"أ

 مكونات االجتاهات النفسية:
إال تنهزا اتيازت حزول ، إ ا كانت اآلرا  ل  تتيق حول ميهوم محدا ومابول لميهوم االتجزاه

عناصزر تكززوين االتجاهزاتأ فكمززا يعتازد كثيززر مزن المشززتغلين بعلز  الززنين االمتمزاع  تن االتجززاه 
مكززون مززن ثهثززة عناصززر تساسززية تتياعزز  مزز  بعضززها مززن تمزز  إعاززا  الن ززق النهززائ  لهتجززاه 

 العدعد من علما  النين تن لهتجاه ثهثة مكونات تساسية ه :الني  أ ويتيق 
وه  مدركات اليرا ومياهيمه الت  تاركها ح يا تو معنوياأ وه  ثابتة  :ون المعرفيالمك -1

 الني   والعال  لليراأف  المحتوم 
هززز  الشزززحنة االنيعاليزززة المصزززاحبة التززز  تميززز  االتجزززاه الازززو  عزززن : االنفعااااليالمكاااون  -2

  االتجاه الضعيفأ

 ززوه االتجززاه ويكززون : وهززو االسززتجابة التزز  تصززدر مززن اليززرا نحززو مو المكااون الساالو ي -3
 بالبنا  االمتماع  لليراأ اً هذا المكون مرتبا

 ات:  ـــــــاالجتاهواع ـــــــأن
 التالية: األنواعاالتجاهات النفسية إلى يمكن تصنيف 

 صارمًاأ االتجاه الاو  ف  مو ف اليرا من هدف االتجاه مو يًا  هو: االتجا  القوي  -1
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االتجززاه عتمثزز  فزز  الززذ  ياززف مززن هززدف االتجززاه مو يززًا هززذا النززوه مززن : الضااعيفاالتجااا   -2
ال يشعر بشدة االتجاه كما يشعر بها اليرا  ألنهييع   ل   و، فهم ت لماً  خانعا عييًا رخوًا 

 ف  االتجاه الاو أ
 باليرا نحو ا   ما)ت  إيجاب (أ يجنحهو االتجاه الذ  : الموجباالتجا   -3
   يجنح باليرا بعيدًا عن ا   آخر)ت  سلب (أهو االتجاه الذ: االتجا  السلبي -4
 يظهره اليرا اون حرج تو تحيظأ يحاولهو االتجاه الذ  : االتجا  العلني -5
  ززرارةه عززن اآلخززرين ويحززتيظ بززه فزز   اليززرا إخيززا يحززاولهززو االتجززاه الززذ  : االتجااا  السااري  -6

 حين ي هل عنهأ تحياناني ه ب  عنكره 

 ي:ـــــاد النفســــرشاإل: ثانيا
همززة لم ززاعدة اليززرا فزز  حزز  مشززكهته وم ززاعدته علززى مارراززاا الني زز  عمليززة يعتبززر 

 أ تحايق عملية التوافق الني   واالمتماع  والترنو  والمهن  واألسر  وال وام 
وينتم  اررااا الني   إلى مجال عل  النين التابيا  والذ  عهدف إل  م اعدة النزات 

لضاغاة وتغيير حيزاته  إلز  األفضز ، وعليزه فازد  هزرت تعرييزات ف  موامهة مشكهت الحياة ا
( بانه " مجموعة إمرا ات تتضمن النصزائح والتشزجي ، 1997متعداة ل راااأ وتراه ابو عياة )

 وتادي  المعلومات، و يحاول فيها ااص متاصص تادي  م اعدة لشاص آخر"أ

 ة مثل: مجاالت متعدد لي نطاق الصحة النفسية خالافاالرشا  النفسي ولقد اتسع 

هززو م ززاعدة اليززرا فزز  رسزز  الااززط الترنويززة التزز  تززته م مزز   دراتززه  التربااوي: اإلرشااا  -1
وم ززاعدته فززز  النجززان فززز  برنامجززه الترنزززو  والم ززاعدة فززز  تشزززايص ، وميولززه وتهدافزززه

 رااا االكاايم أويشم  هذا النوه ارأ وعهج الترنوية بما يحاق توافاه بصية عامة

، و م اعدة اليرا ف  اختبار مهنتهمن ت دم مجاالت اررااا الني   وه: لمهنياإلرشا  ا -2
وارعداا والتههيز  ، بما عته م م  استعداااته و دراته وميوله و روفه االمتماعية ومن ه

 أ والتادم والتر   فيه، والدخول ف  العم ، لها

، عداا للحيززاة ال وميززةواالسززت، هززو م ززاعدة اليززرا فزز  اختيززار ال ومززةاإلرشااا  الاجاجااي:  -3
وحزز  مززا  ززد ياززرت مززن مشززكهت دوميززة بززين ، وتحايززق التوافززق ال وامزز ، والززدخول فيهززا

 أ الجن ين
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هززو م ززاعدة تفززراا األسززرة فزز  فهزز  الحيززاة األسززرية وتحدعززد م ززئولياته   األسااري: اإلرشااا  -4
 اواره  لتحايق االستارار والتوافق األسر ، وح  المشكهت األسريةأتو 

تاززززززدي  الاززززززدمات الصززززززحية والني ززززززية والترنويززززززة  الخاصااااااة: ي االحتياجاااااااتإرشااااااا   ج  -5
بهزدف تمكيزنه  مزن التوافزق ، واالمتماعية والمهنية وال واميزة لزذو  االحتيامزات الااصزة

 أ الني   والمهن  واالمتماع  ف  الحياة

عينززة مززن المدرسززين والجمهززور  بدراسززة علززى (Bentz et al,1971) وآخززرون بيتزز   ززام  
العزززام، وتبزززين تن هنززززا  انتازززااًا لكثيززززرين مزززن المعلومزززات عززززن تسزززبا  المززززرم وطبيعتزززه وترمزززز  
الباحثون إلى ما يمكن ت ميته )بالتالف الثازاف ( فز  تصزور الجمهزور لابيعزة المزرم وتسزبابه، 

ي زززية وطزززرق العزززهج كمزززا ت هزززر تفزززراا المجمزززوعتين اتجاهزززًا سزززلبيًا نحزززو م تشزززييات األمزززرام الن
 الم تادمةأ 
  و  الدراسزة معتازدات  تناولزت (Foulks et al.,1986) نتوصزلت اراسزة  زام بهزا فزولكو  

نحو المرم الني   وعه تها بالم توم التعليم  ونوه المزرم الني ز   واتجاهاته المر ى الني يين 
( فزرا ممزن يحملزون ازهااة 200وعه تها بالم توم التعليم  ونوه المرم الني   على عينة بلغزت )

فازززد ومزززدت لزززدعه  اتجاهزززات سزززلبية ومعتازززدات خاطئزززة نحزززو  برياانيزززا،الدراسزززة ارعداايزززة فززز  منزززو  
 والذهان أالمرم الني   والعهج الني   م  عدم التميي  بين المريض العصاب  

 نحو النات عامة اتجاهات إلى معرفة ت( بدراسة هدفSharpley, 1986 ام اارنل  )و 
 ت هززرت و ززدأ الني زز  والمراززد االمتمززاع ، واألخصززائ  الني زز ، والابيزز  الني زز ، خصززائ األ

 م زاعدة علزى  زاار الني ز  األخصزائ  تن عزرون  العينزة تفراا من% 22.9 تن الدراسة هذه نتائج
 ألها عتعر ون  الت  مشاكله  ح  ف  النات

مزن عامزة  فزراا 200( اراسة م حية علزى Wood, et al.,1986تمرم ووا ودمهؤه )و 
النات لمعرفة اتجاهاته  نحو األخصائ  الني   اركلينيك  والمهام الت  ياوم بهاأ و د تو حت 
نتززززائج هززززذه الدراسززززة تن غالبيززززة تفززززراا العينززززة لززززدعه  اتجاهززززات إيجابيززززة نحززززو األخصززززائ  الني زززز  

لززى تحايززق % مززن تفززراا العينززة تن علزز  الززنين علزز  تابيازز ، عهززدف إ84اركلينيكزز ، حيززش تفززاا 
سززعااته أ كمززا تاززارت نتززائج هززذه الدراسززة إلززى تن عامززة النززات عنظززرون إلززى األخصززائ  الني زز  

 نظرة إيجابيةأ اركلينيك 
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عززززن المعتازززدات واالتجاهززززات نحزززو المززززرم الني ززز  بهززززدف بدراسزززة ( 1987) ةخلييززززو زززام  
هت وت ززار  استكشززاف معتاززدات واتجاهززات مززن لهزز  عه ززة مبااززرة بالمر ززى الني ززيين مززن عززائ

ومزوا تشزابه بزين معتازدات مزن لهز  عه زة بهزؤال  عزن و د كشيت نتائج الدراسة  أهؤال  المر ى
المر ززززى مززززن الجمهززززور العززززام، حيززززش الززززناص تو االفتاززززار لززززبعض المعلومززززات عززززن المر زززززى 
الني يين، كما تن هنزا  غمو زًا فز  بعضزها اآلخزرأ وتبزين تنزه مز  ارتيزاه م زتوم التعلزي  عز ااا 

ليززرا بززالمرم الني زز  والمر ززى الني ززيين، وتن األميززين تكثززر اعتاززااًا فزز  مززدوم العززهج وعزز  ا
 من المتعلمين بم توياته  الماتليةأوالذها  للمشعو عن وغيره ، ارة األ رحة يود  ،بال ار
علزى  ال زعواية،( تمريت بالمملكزة العرنيزة 1989)عبد الرحمن وعبد الجواا لاراسة وف    

ممن ل  عتجاود م زتواه   ارناث،( من 92( من الذكور و )58منه  ) فراًا،( 150عينة  وامها )
نحزو المزرم الني ز  وهز   االتجاهزات استبانةو د استادم الباحثان  ارعدااية،التعليم  المرحلة 

سززالبة نحززو المززرم الني زز  وناززص  اتجاهززاتوتاززارت نتززائج الدراسززة إلززى ومززوا  إعززدااهما،مززن 
 معالجتهاأم  و  هؤال  المر ى حول تسبا  األمرام الني ية وطرق كبير ف  المعلومات لد

واززملت العينززة ، ( حززول اتجاهززات الاززه  نحززو ارراززاا وعلزز  الززنين 1994اراسززة تبززو عبززاة ) 
وتوصزلت نتزائج الدراسزة ، طالبًا من مامعة ارمام محمد بن سعوا ارسهمية فز  ال زعواية 150

الم اعدة من متاصص لعزدة تسزبا  منهزا اعتازااه   من الاه  عرفضون طل  % 15الى ان 
بهن وصمة عار يمكن تن تلحق بهز  مزن  بز  المجتمز  فز  حزال طلز  الم زاعدة مزن متاصزص 

% من الاه  رغبته  ف  طل  الم اعدة من متاصزص )مرازد(  60.67)مراد(أ بينما ابدم 
 أ عندما عوامهون مشكهت اراسية او ااصية

لمعرفزززة تثزززر الم زززتوم التعليمززز  علزززى اتجاهزززات طالبزززات  دراسزززةب (1994 امزززت ازززاير)و 
و زززد توصزززلت  ال زززعواية،المرحلزززة الثانويزززة والجامعيزززة نحزززو المزززرم الني ززز  فززز  المملكزززة العرنيزززة 

طالبزززات  اتجاهزززاتالدراسزززة إلزززى اتجاهزززات طالبزززات المرحلزززة الجامعيزززة كانزززت تكثزززر إيجابيزززة مزززن 
نحزززو المزززرم  االتجاهزززاتوم التعليمززز  علزززى كمزززا ت هزززرت الدراسزززة تثزززر الم زززت الثانويزززةأالمرحلزززة 

الني زز  حيززش كانززت اتجاهززات طلبززة ال ززنة الرابعززة مززن   زز  علزز  الززنين تكثززر إيجابيززة مززن طلبززة 
تما باصو  متغير الجنن فهاارت نتائج الدراسة إلى عزدم  ني ه،ال نة األولى من التاصص 

 الجننألمتغير  م   نحو المرم الني   يع االتجاهاتوموا تثر    االلة إحصائية على 
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( حززول اتجاهززات طلبززة مامعززة امشززق نحززو خززدمات  1999اراسززة ناصززيف و حمصزز  )  
ارراززاا الني زز  التزز  او ززحت نتائجهززا إلززى تن طلبززة مامعززة امشززق عنظززرون نظززرة إيجابيززة إلززى 

و كزذل  مزا ، و تنه ال تومد فروق بين الذكور و ارناث فز  هزذه النظزرة، خدمات اررااا الني  
 لبة الكليات العلمية و النظريةأبين ط

اراسززة ( Angermeyer & Matschinger,2005) شززنارومات جيرمززروتمززر  كزز  مززن ان
النزات فز  تلمانيزا نحزو العزهج الني ز  مزن  اتجاهزاتهدفت إلى التعرف على التغييرات التز  حزدثت فز  

مززن علززى عينززة  (2001و1990تمريتززا خززهل عززام  ) م ززحيتين،خززهل الماارنززة بززين نتززائج اراسززتين 
وخلصززت إلزى تن النزات تصززبحوا تكثزر مزيًه للتوصززية بالتمزات الم ززاعدة  التزوال ،علزى  2005و2118

ضزز  علززى العززهج الززدوائ  كمززا بينززت النتززائج تن العززهج الني زز  فُ  المهنيززين،الني ززية مززن المتاصصززين 
   .ض  على العهج الدوائ  على الني   لمر ى اليصامف  حين فُ  االكتئا لمر ى 

( وآخزززرون فازززد هزززدفت اراسزززته  إلزززى بحزززش تزززهثير الجزززنن Yoo,2005ودمزززهؤه )تمزززا عزززو 
وتمريت على  كوريا،اررااا ف   التماتنحو  االتجاهوالمتغيرات الثاافية والمتغيرات الني ية على 

 الني زز ،وخلصززت إلززى الير ززية حززول ومززوا عه ززة إيجابيززة بززين الضززيق  مامعيززًا،( طالبززًا 142)
 أو التمات الم اعدة من متاصصين مهنيين ل  تتحاقواالتجاه نح
أ ماختصاصه ونح النيس  اررااد طهب اتماهات( عززن 2008اراسززة ابززو مصززايى ) 

أ النيس  ارراادالمتاصصزززززززززززين فززززززززززز   من وطالبة طالباً( 240) مزززززززززززن الدراسة ععنة تكونتو
 فروقمززوا عززدم و  الدراسة نتائج أظهرتو النيس أ  ااد ارر طهب اتماهات ماعاس واستخدم

، النوع: لمتغعرات تبعاً النيس  ادززززززارراالازززززه  والاالبزززززات نحزززززو  اتماهات بعن إحصائعاً دالة
 أ والمعدل التراكم ، الدراس  ستوم والم

نحو خزدمات اررازاا الني ز   االتجاهاتالت  استهدفت  (Syed,2012)اراسة سيد وآخرين 
 اتجاهززاتوكشززيت النتززائج عززن  اً مشززارك 162 لززدم الهنززوا المايمززين فزز  برياانيززا وتكونززت العينززة مززن

وتكززد المشززاركون تنهزز   الني زز أالابززرة ال ززاباة مزز  تجرنززة مراكزز  ارراززاا  لززذو  إيجابيززة نحززو ارراززاا 
 الني يينأعبحثون عن الم اعدة تواًل لدم تعضا  األسرة ث  األصد ا  ث  المرادعن 

ور المرازدعن الني زيين ومعرفزة ا االتجاهاتحول  (Mckeddie,2013)اراسة ماكيد  
إيجابيززة عززن المراززدعن  اتجاهززات( مززن البززالغين وكشززيت الدراسززة عززن 114وتكونززت العينززة مززن )

بشك  عزام لهز  صزورة عامزة إيجابيزة فز  المجتمز   به أ وتنه الني يين والحامة الكبيرة له  والثاة 
  العينةأمن ومهة نظر 
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  ج:  ــــــــــمنهـال
الظزززاهرة مو ززز   ت زززتهدف خصزززائصتعتبزززر الدارسزززة الحاليزززة اراسزززة وصزززيية تشايصزززية 

الكشزف عزن اآلرا  إدا هزا إ زافة إلزى  تجاهات نحو مراكز  اررازاا الني ز ( وتبعااهزاال)ا الدراسة
 متغيراتهاأ واالتجاهات حول

 ة:  ـــــــــــالعين

( 1ينأ ويو زززززح مزززززدول )مزززززن الكزززززويتيين البزززززالغ 225 زززززمن  عشزززززوائيةاختيزززززرت عينزززززة  
 الدراسةأعينة خصائص 

 (225 =وفقًا للمتغريات الدميوغرافية )ن الدراسة( توصيف عينة 1جدول )
 % التكرار فئات املتغري املتغري

 ذكور النوع

 إناث
115 
110 

51.1 
48.9 

 متوسط وثانوي التعليم

 واعلى جامعي
53 

166 
24.9 
75.1 

 موظف الوظيفة
 وأعمال حرة متقاعد

185 
40 

82.2 
17.8 

 متزوج احلالة االجتماعية
 أعزب

152 
73 

67.6 
32.4 

 يوجد التعامل مع مراكز
 ال يوجد اإلرشاد النفسي

40 
185 

17.8 
82.2 

 األداة:  
 مقياس االتجاهات نحو مراكز اإلرشاد النفسي

و زززد مزززر بزززالااوات التاليزززة حتزززى بلوغزززه الصزززورة  المايزززات،صزززم  الباحزززش الحزززال  هزززذا 
 أالنهائية

 عداد املقياس:  إخطوات 
 مصادر اختيار بنود القياس
الدراسززات والماززاعين الني ززية والتزز  تناولززت ارراززاا  مززن بعززضعززدا اطلزز  الباحززش علززى 

 مثز :الني   والاهب  واالتجاهات نحو المرم الني   وسزلو  الم زاعدة والحامزات اررازااية 
 Expectation about counseling (Tinsely etاررازززاا اسزززتبانة التو عزززات مزززن 

al.,1980) ،مايزززززات (، و 1982، ومايزززززات االتجزززززاه نحزززززو المزززززرم العالززززز  )عبزززززدالاالق وامزززززام
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ومايات االتجاهزات نحزو المزرم  أ(1987، ةخليي) االتجاهات نحو المرم الني  المعتادات و 
 (أ1989الني   )بو مدعن، 

علزى عينزة متاحزة  ةهعياسزتا ام الباحش بدراسزة  ال اباة،المااعين  على االطههونعد 
عزدا ممكززن مزن العبززارات التز  تتنززاول ميهزوم ارراززاا  تكبززر( بهززدف ممز  120مزن البزالغين )ن 

العينزة االسزتاهعية سزؤاال  ألفزرااوالمزرم الني ز أ و زدم الباحزش  اررازااية،والازدمات  الني ز ،
م اررازاا الني ز " عزدا مزن العبزارات التز  تشزير إلزى ميهزو  تكثزرميتوحا واحدا مضمونه: " اكت  

فراا العينزة كتابزة العبزارات تث  طل  من  الني  أ ل راااوسبق  ل  تادي  تعري  موم  ومب ط 
 المرتباة بميهوم اررااا الني   ومتغيراتهأ 

ونززتج عززن هززذا ال ززؤال ميتززون النهايززة، عززدا كبيززر مززن العبززارات، تزز  حززذف البنززوا المكززررة 
دت صزياغة بعضزها، يوالغامضة، وتع ارراااية،اا والادمات منها، وغير المتصلة بميهوم اررا

 بهدف اريجاد والو ون، بحيش يشتم  البند الواحد على فكرة واحدةأ 

 الصورة األولية للمقياس  
عزززدت ت  عبزززارة ثززز  33تززز  التوصززز  إلزززى  ائمزززة تحتزززو  علزززى  ال زززاباة،وكنتيجزززة للاازززوات 

 موافق(أ غير  تارم،ال  موافق،كما عل : )ل مابة  بدائ ثهثة  و عتتعليمات موم ة، كما 

 حتكيم بنود املقياس:
ت  عرم المايات علزى خم زة مزن األسزاتذة المتاصصزين فز    ز  علز  الزنين بكليزة العلز  
االمتماعيزززة بجامعزززة الكويزززت، و  ززز  علززز  الزززنين بكليزززة الترنيزززة األساسزززية فززز  الهيئزززة العامزززة للتعلزززي  

ونيززان تعلاهززا بميززاهي   لاياسززه،ن العبززارات تاززين مززا و ززعت تالتابيازز  والتززدري  بغززرم التهكززد مززن 
 أ ومرامعتها ف  صورتها النهائيةأ اررااا الني  ، ومراك  والمرم الني  اررااا والمراد الني  ، 

اسززززززززتجاباته  ومهحظززززززززاته  علززززززززى فاززززززززرات المايززززززززات تزززززززز   ون ونعززززززززد تن تبززززززززدم المحكمزززززززز
لاص فزززز  اسززززتبعاا الياززززرات التزززز  كانززززت تحليزززز  هززززذه االسززززتجابات باسززززتادام معيززززار معززززين، عززززت

رنعززززة ت% ت  تن يحصزززز  البنززززد علززززى تهعيززززد 80ن ززززبة اتيززززاق مميزززز  المحكمززززين عليهززززا ت زززز  مززززن 
علززززززى األ زززززز  مززززززن المحكمززززززين الام ززززززةأ ونعززززززد تعززززززدع  وتغييززززززر بعززززززض الميززززززراات التزززززز  تاززززززار 

  غمززززززوم تو التبززززززات لحملهززززززا تكثززززززر مززززززن معنززززززى، وتزززززز  حززززززن والتزززززز  كانززززززت مو إليهززززززا المحكمزززززز
للايزززززاتأ ونزززززذل   اً صزززززالح اً ( بنزززززد20مزززززن بنزززززوا المايزززززات فززززز  حزززززين باززززز  ) اً ( بنزززززد13) اسزززززتبعاا

 ( سؤااًلأ20تصبح المايات ف  صورته النهائية عتضمن )
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 مفتاح التصحيح:الصيغة النهائية و
 أ1، غيزر موافزق 2، ال تارم  3يجا  على العبارات بمايات ثهثز  عبزدت مزن موافزق    

(، فز  حزين 20، 16، 12، 11، 7 ،4 ،3 ،1  اتجزاه إيجزاب  )فز اتعبزار  ثمانيةتادر ارمات و 
وتشير الدرمة ، 60و 20معكوتأ وتتراون الدرمة الكلية بين ف  اتجاه  ةعبار  تثنى عشرتصحح 

 أ االتجاه اريجاب  نحو مراك  اررااا الني  الكلية العليا إلى 

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:  
علززز   اوفيمززز أواالت زززاق الزززداخل  لزززه وكزززذل  صزززد ه ،المايزززات زززام الباحزززش بح زززا  ثبزززات 

 الااواتأهذه لعرم 

 :اســـــات املقيـــــثب

 مامعيزة،( طالبزا وطالبزة 70ت  تابيق المايات على عينة مكونة من ) كرونباخ:ثبات اليا  -1
ن تعزدل  مزا 0.76ث  ت  ح ا  معام  ثبات المايات باستادام طرياة كرونبزاخ والزذ  بلز  

 ارمة مابولة من الثباتأالمايات على 

المايزات تز   لعبزاراتت زاق الزداخل  ثبات االت زاق الزداخل  لعبزارات المايزات: للتحازق مزن اال -2
ثز  ح ز  معامز  االرتبزان بزين  مامعيزة،( طالبزا وطالبزة 70التابيق على عينزة مكونزة مزن )
 والجدول التال  عو ح  ل : للمايات،ارمة ك  ميراة والدرمة الكلية 

  االجتاهاتمعامالت االرتباط بني درجات كل بند والدرجة الكلية ( 2جدول )
 (70حنو مراكز اإلرشاد النفسي )ن= 

 مستوى الداللة معامل االرتباط البند مستوى الداللة معامل االرتباط البند
1 0.611 0.01 11 0.802 0.01 

2 0.582 0.01 12 0.722 0.01 
3 0.510 0.01 13 0.674 0.01 

4 0.711 0.01 14 0.594 0.01 
5 0.499 0.01 15 0.779 0.01 

6 0.810 0.01 16 0.511 0.01 

7 0.666 0.01 17 0.656 0.01 
8 0.592 0.01 18 0.862 0.01 

9 0.485 0.01 19 0.662 0.01 
10 0.744 0.01 20 0.582 0.01 

 :صدق المقياس

 اعداا الماياتأ : و د ت  التحاق من صدق المحكمين خهل مراح صدق المحكمين -1

علززى  بنززدا،طبززق المايززات فزز  صززيغته النهائيززة المشززتملة علززى عشززرين  :العااامليالصاادق  -2
وح ززبت معززامهت االرتبززان بززين  سززنة، 55و ،20ممززن تتززراون تعمززاره  بززين  رااززداً  130
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واتازذ  ،Principal Componentsبارياة المكونات األساسزية  وحللت العشرين،البنوا 
ونتابيزق  ،1.0اعتمزااا علزى الجزذر الكزامن    الدالزة،راج المكونزات مح  "كاع ر" السزتا

ويعرم مدول  التباعن،% من 66.4استوعبت  االة،هذا المح  استارمت ثهثة عوام  
 .( لهذه العوام  بعد التدوير3)

 مقياس االجتاهات حنو مراكز اإلرشاد النفسي( العوامل املستخرجة لبنود 3جدول )
 بعد التدوير

 اســـــــــــــــــــــاد املقيــــــــــــعـــبأ م
العامل 
 األول*

 العامل
 الثاني

العامل 
 الثالث

   0.86  يدل إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي على تقدم اجملتمع 1
   0.80  .أمتنى تعميم مراكز اإلرشاد النفسي يف دولة الكويت 3
   0.76  .سريةتساعد مراكز اإلرشاد النفسي على حل املشكالت األ 7

   0.67 .إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي ال يقل أهمية عن إنشاء املستشفيات 11
   0.62 .خجل من زيارة مراكز اإلرشاد النفسيأال  12
   0.59 صدقائي على زيارة املراكز اإلرشاديةأمعاريف و أشجع 16
   0.53 خصوصية املراجعنيمراكز اإلرشاد النفسي حتافظ على  20

  0.80  .مراكز اإلرشاد النفسي ال تناسب اجملتمع الكوييت 2
  0.77  املوت على زيارة مراكز اإلرشاد النفسي أفضل 5
  0.71  اإلرشاد النفسي مضيعة للوقت زيارة مراكز 8
  0.69   .ملنع معاريف من زيارة املراكز اإلرشادية يف استطاعيتسأعمل كل ما  9

  0.62   أحديدري عين  أالرشاد النفسي أحرص عندما أراجع مركز اإل 13
  0.55   .العالج مبراكز اإلرشاد النفسي مثل العالج يف مستشفى الطب النفسي 15
  0.50  أشعر بالضيق عند مساعي عن مراكز اإلرشاد النفسي أو رؤييت هلا 17

 0.75    .حرتم من يذهب ملراكز اإلرشاد النفسي عند احلاجةأ 4
 0.69    .لذي يلجأ ملراكز اإلرشاد النفسي مريض نفسيًاالفرد ا 6
 0.55   .صاحب من يراجع مراكز اإلرشاد النفسيأال  10
 0.47   كل من يراجع مراكز اإلرشاد النفسي خطر على اجملتمع 14
 0.45    دوية املهدئةللمراكز اإلرشادية يعتمدون على األ وناملراجع 18
 0.41   الذي يراجع مراكز اإلرشاد النفسيشعر باخلوف من الشخص أ 19

 1.9 2.9 7.5 اجلذر الكامن 
 9.4 17.6 39.4 % التباين 

 )*( مرتبة تنادليا ح   ارمة التشب 
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عنهزززا التحليززز  العزززامل  ويمكزززن  تسزززيرومزززوا ثهثزززة عوامززز  يهحزززظ مزززن الجزززدول ال زززابق 
% مززن التبززاعن 39.4ف ززر  و ززدالني زز أ مراكزز  ارراززاا  : اوراألجلالعاماال  علزز :ت ززميتها كمززا 

 حزول اهميزهمحتواهزا  ( ويزدور0.86-0.53راوحزت تشزبعاتها بزين )تواستوع  سزبعة بنزوا  الكل ،
المشززكهت، اليعززال فزز  حزز   بززالمجتم ، وتثرهززااور مراكزز  ارراززاا الني زز  والرغبززة فزز  انتشززارها 

% مزن التبزاعن 17.6 زد ف زر : النظرة لمراك  اررااا الني  أ و العامل الثانيف  رسالتهاأ  والثاة
عباراتزه تزوح  بعزدم  ( ومميز 0.80-0.50واستوع  سزبعة بنزوا تراوحزت تشزبعاتها بزين ) الكل ،

مناسزززبتها للمجتمززز  الكزززويت  وعزززدم اال تنزززاه بزززدورها، والشزززعور بالضزززيق مزززن توامزززدها او التعامززز  
 الكلز ،% من التباعن 4.9أ و د ف ر ارراااية المراك  عمه : التعام  م  لعامل الثالثامعهاأ 

عباراته النظرة ال لبية لاال   ( وتتناول0.75-0.41راوحت تشبعاتها بين )تواستوع  ستة بنوا 
نحزو المززرم الني زز ، و زرورة الحززذر فزز  التعامز  مزز  المر ززى  االستشزارة الني ززيةأ والمعتاززدات

 الني يينأ

ائج ومنا شزتها فز   زو  تسزئلة الدراسزة والعوامز  الثهثزة سوف عتناول الباحش تحلي  النتز
اور مراكززز  اررازززاا الني ززز ، والنظزززرة لمراكززز   وهززز :الم زززتارمة مزززن التحليززز  العزززامل  للمايزززات 

  مراك  ارراااأ عمه والتعام  م   الني  ،اررااا 

 نتائج السؤال األول:   أوال:
ين نحززو مراكزز  ارراززاا الني زز  واورهززا ل مابززة عززن ال ززؤال األول " مززا اتجاهززات الكززويتي

  "؟ف  المجتم 
يجم  هذا ال زؤال بزين االتجاهزات نحزو مراكز  اررازاا الني ز  مزن حيزش اورهزا فز  حز  

العامزززة نحزززو طبيعزززة المراكززز  ومزززدم اال بزززال عليهزززا المشزززكهت فززز  المجتمززز  إ زززافة إلزززى النظزززرة 
ات االتجزاه نحزو مراكز  اررازاا الني ز   د ت  تحلي  اسزتجابات العينزة لبنزوا مايزواالتصال بهاأ و 

بهدف الكشف عن الموافاة والمعار ة والحيااية نحو كز  بنزد مزن بنزوا المايزات و لز  باسزتادام 
التكرارات المئوية لهستجابات الموافاة والمعار ة والمترااة لمدم تفراا العينة، وفيما علز  عزرم 

 اتأ نتائج هذا التحلي  وفاًا لك  بند من بنوا الماي
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 (225)ن=مقياس االجتاهات حنو مراكز اإلرشاد النفسيبنود  االستجابات على( 4جدول )

 ابعاد املقياس م
 دور مراكز اإلرشاد النفسي -1

 موافق
% 

 أدرىال 
% 

 غري موافق
% 

 206  يدل إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي على تقدم اجملتمع 1
91.6% 

16 
7.1% 

3 
1.3% 

 195  .شاد النفسي يف دولة الكويتأمتنى تعميم مراكز اإلر 3
86.7% 

17 
7.6% 

13 
5.8% 

 184  .تساعد مراكز اإلرشاد النفسي على حل املشكالت االجتماعية 7
81.8% 

28 
12.4% 

13 
5.8% 

 158 .إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي ال يقل أهمية عن إنشاء املستشفيات 11
70.2% 

28 
12.4% 

39 
17.3% 

 163 .اكز اإلرشاد النفسيخجل من زيارة مرأال  12
72.4% 

35 
15.6% 

27 
12% 

 190 صدقائي على زيارة املراكز اإلرشاديةأمعاريف و أشجع  16
84.4% 

23 
10.2% 

12 
5.3% 

 النظرة ملراكز اإلرشاد النفسي -2
 162 خصوصية املراجعنيمراكز اإلرشاد النفسي حتافظ على  20

72% 
43 
19.1% 

20 
8.9% 

 17 .ي ال تناسب اجملتمع الكوييتمراكز اإلرشاد النفس 2
91.6% 

35 
15.6% 

173 
76.9% 

 19 املوت على زيارة مراكز اإلرشاد النفسي أفضل 5
8.5% 

25 
11.1% 

181 
80.4% 

 42 اإلرشاد النفسي مضيعة للوقت زيارة مراكز 8
18.7% 

25 
11.1% 

158 
70.2% 

 11  .رشاديةملنع معاريف من زيارة املراكز اإل استطاعيتسأعمل كل ما يف  9
4.9% 

24 
10.7% 

190 
8404% 

 29  أحديدري عين  أالعندما أراجع مركز اإلرشاد النفسي أحرص  13
13.2% 

16 
7.1% 

180 
79.7% 

ــل العــالج يف مستشــفى الطــب        15 ــالج مبراكــز اإلرشــاد النفســي مث الع
  .النفسي

70 
31.1% 

35 
15.6% 

120 
53.3% 

 22 أشعر بالضيق عند مساعي عن مراكز اإلرشاد النفسي أو رؤييت هلا 17
9.8% 

18 
8% 

185 
82.2% 
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 :البند األول: يدل إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي على تقدم اجملتمع
ي زززتال  هزززذا البنزززد رت  إفزززراا العينزززة فززز  إ ا مزززا كزززان ومزززوا مراكززز  اررازززاا الني ززز  مزززن 

ابات نحزو هزذا البنزد إيجابيزة و لز  كمزا عتبزين مزن الجزدول سمات تادم الدولةأ و د كانزت االسزتج
%( علززى تن مراكزز  ارراززاا الني زز  تحززد تومززه التاززدم 91.6العينززة بن ززبة كبيززرة ) ال ززابق موافاززة
%( 1.3ة )بمززن تفززراا العينززة بن زز 3والحضززار  للززدول فزز  حززين عززارم هززذا الززرت   االمتمززاع 

 وه  ن بة  ئيلةأ

 مراكز اإلرشاد النفسي يف دولة الكويت. البند الثالث: أمتنى تعميم
% ف  حين 86.7من تفراا العينة بن بة  195 و د كانت االستجابات حول هذا البند 

% كما عارم هذا الرت  عدا ت ز  بلز  7.6عط رتيًا حول  ل  بن بة من تفراا العينة ل  تُ  17تن 
 % فاطأ5.8ونن بة  13

 سي على حل املشكالت االجتماعية.  مراكز اإلرشاد النف السابع: تساعدالبند 
 د عتص  هذا البند بشك  تكثر بزاألفراا الزذعن عتزرااون علزى مراكز  اررازاا الني ز  تو ت  زام  

االستشزارات األسزرية فز  المجتمز ، إال تن هزدف اسزتاهه رت  العينزة علزى هزذا البنزد هزو مزا إ ا كزان 
االستشزارية خاصزة تلز  المتعلازة بحز  المشزكهت  تفراا العينة يمتلكون افترا ات إيجابية نحو المراك 

األسزززرية واالمتماعيزززة، ومزززا إ ا كانزززت هزززذا المراكززز  كمزززا عراهزززا تفزززراا العينزززة  ات اور فعزززال فززز  حززز  
المشكهت االمتماعية وتعضدعها للدور الرائد ف  األسرة ف  تنميزة المجتمز أ و زد تباعنزت االسزتجابات 

مززن الجززدول ال ززابق تن تفززراا العينززة المززوافاين علززى مراكزز   عتضززحوكمززا تفززراا العينززة حززول هززذا البنززدأ 
% مزن العينزة 81.8فراًا بن زبة  184اررااا الني   يمكن تن ت اعد على االستارار األسر   د بل  

% 13الكلية، ف  حين تن عدا  ئي  من تفراا العينة عارم هزذا الزرت  حيزش بلز  عزدا المعار زين 
 %أ 12.4فراًا ونن بة  28فاد بلغوا  اً محاعدعن والذعن ل  يكونوا رتي% تما ال5.8 رارًا ونن بة 

 البند احلادي عشر: إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي ال يقل أهمية عن إنشاء املستشفيات.  
وافق على ومهة النظر الاائلة بهن إنشا  مراك  اررااا الني   ال تا  تهمية عن إنشزا  

م زززتجيبًا مززززن تفزززراا العينزززة ونن ززززبة  28 % ولزززز  عبزززد  70.2م زززتجيبًا بن زززبة  158الم توصزززيات 
%أ كمزززا 17.3فزززراًا ونن زززبة  39% رتيزززًا حزززول ومهزززة النظزززر ال زززاباة فززز  حزززين لززز  عوافزززق 12.1

 عتضح من الجدول ال ابقأ
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 .  خجل من زيارة مراكز اإلرشاد النفسيأالبند الثاني عشر: ال 
راكز  اررازاا الني ز  لزدم تفزراا عينزة عتحاق هذا البند من الابول الني   واالمتمزاع  لم 

الدراسة ويبدو تن الابول الكام  ل  عتحاق لدم تفراا العينة، حيش ما ت االسزتجابات متودعزة مزا 
لومهزززة النظزززر الاائلزززة بزززهن ال إحزززراج فززز  اللجزززو  لمراكززز  اررازززاا  عزززارمبزززين مؤيزززد ومحاعزززد وم

الم زتجيبين متززرااعن فز  اللجززو  % مززن 15.6ويتضززح مزن الجززدول ال زابق انززه ال عز ال  الني ز أ
% مزن تفزراا العينزة عرفضزون 12لمراك  اررااا الني   عندما عوامهون مشكلة ما، ف  حزين تن 

% 72.4االتصال بمراك  اررازاا الني ز  وييضزلون حز  مشزكهته  بوسزائ  تخزرم فز  حزين تن 
تصال بالعزاملين بهزا بحثزًا من العينة لين لدعه  ما يمنعه  من اللجو  لمراك  اررااا الني   واال

 عن م اعدة ك  مشكهته  ف  الحياةأ 

 صدقائي على زيارة املراكز اإلرشادية.أمعاريف و أشجعالبند السادس عشر: 
حيززش وافززق  مززا ت اسززتجابات تفززراا عينززة الدراسززة علززى هززذا البنززد فزز  االتجززاه اريجززاب  
ديارة المراك  ارراااية و لز  بن زبة واصد ائه  على  تشجي  معارفه على  من تفراا العينة 190
  بميمزززان هزززؤال  األفزززراا بههميزززة مراكززز  حن زززبة تزززو   % مزززن االسزززتجابات الكليزززة وهززز84.4 زززدرها 

اررااا الني   من مهة وعلى تشجيعه  لمفراا اآلخرين على االتصال بهزا مزن مهزة تخزرم فز  
ه  مززززن ديززززارة المراكزززز  تفززززراا العينززززة صززززرحوا بززززهنه  سززززيحاولون منزززز  معززززارف مززززن% 5.3حززززين تن 
 اررااايةأ 

 .خصوصية املراجعنيمراكز اإلرشاد النفسي حتافظ على البند العشرون: 
من المحتم  تن ترتبط االستجابة على هذا البند بالتجار  ال اباة م  المراد الني   تو 

ليززة علززى األ زز  بالمعرفززة بههميززة اوره، فاززد تمابززت عينززة الدراسززة بشززك  عوصزز  علززى احتززرام فاع
سززرارهأ حيززش بززدتت تارراززاا الني زز  فزز  حزز  المشززكهت والمحافظززة علززى خصوصززية المرامزز  و 

% مزن 72ونن زبة فزراا  162الصورة تكثر إيجابية ف  صف المرك  اررااا  وما عؤكد  لز  تن
استجابات عينة الدراسة ترم تن المرك  اررااا  له اور هام ومؤثر ف  ح  المشكهت الني زية 

% مززن العينززة لززين عنززدها ثاززة 19.1فزز  حززين تن  وتسززراره أة واحتززرام خصوصززيته  واالمتماعيزز
% مزن مجمزوه 9تما االتجاه المعزارم لهزذا الزرت  فازد بلغزت ن زبته حزوال   ،كبيرة ف   ل  الدور

االسززززتجابات وتن كانززززت تلزززز  ن ززززبة  ززززئيلة إال تن مززززن المهزززز  البحززززش فزززز  تسززززبا  هززززذا االتجززززاه 
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إلززى تجززار  مبااززرة مزز  مراكزز  ارراززاا الني زز  وخدماتززه تو تنززه  ومززا إ ا كززان عرمزز  ،المعززارم
 اتجاه مشوه حول هذه المراك  نتيجة تهثير عوام  متعداة كوسائ  ارعهم على سبي  المثالأ 

 البند الثاني: مراكز اإلرشاد النفسي ال تناسب اجملتمع الكوييت.
جاباته  علززززى البنززززدعن مززززا ت اسززززتجابات تفززززراا العينززززة علززززى هززززذا البنززززد من ززززاة مزززز  اسززززت

المجتمززز    ال زززاباين، فيززز  البنزززد الحزززال  عزززارم الزززرت  الاائززز  بزززهن المراكززز  اررازززااية ال تناسززز
مليتزززه  ومززن تفزززراا العينززة بن ززبة  ليلزززة إال تن تصززحا  ومهززة النظزززر المحاعززدة تبززد 173الكززويت  

تهكزدعن مزن % بزهنه  غيزر م15.6مزن تفزراا العينزة ونن زبة  35للنظر بعض الش   حيزش تمزا  
تو مناسززززبة لعززززااات وتااليززززد  ،مززززا إ ا كانززززت مراكزززز  ارراززززاا الني زززز  مابولززززة لززززدم تفززززراا المجتمزززز 

 وفيما عل  عرم الستجابات تفراا العينة حول هذا البندأأ وخصوصية المجتم  الكويت 

 املوت على زيارة مراكز اإلرشاد النفسي اخلامس: أفضلالبند 
المتارفززة نحززو مراكزز  ارراززاا الني زز  فزز  حزز  ال ززلبية عتحاززق هززذا البنززد مززن االتجاهززات 

المشززكهت اليرايززة واالمتماعيززةأ و ززد مززا ت هززذه االسززتجابات المعبززرة عززن  ناعززة تو عززدم  ناعززة 
سززتجابات ال ززاباة مززن حيززش االتجاهززات اريجابيززة نحززو مراكزز  التفززراا عينززة الدراسززة مت ززاة مزز  ا
% محتوم البند والذ  عناو  80.4عينة ونن بة من تفراا ال 181اررااا الني  ، حيش عارم 

مزن الم زتجيبين تزرم تن لزدعها  ناعزة  اً كبيزر  اً على نظرة ميرطة ف  ال لبية وهزو مزا يعنز  تن عزدا
فززراًا يكرهززون ديززارة مراكزز  ارراززاا  19بززدور المراكزز  ارراززااية فزز  حزز  المشززكهت فزز  حززين تن 

 الني   ف  ح  المشكهت الني ية واالمتماعيةأ بممكانيات مراك  اررااا  ال يعترفون و  الني  

 اإلرشاد النفسي مضيعة للوقت زيارة مراكز الثامن:البند 

 المجتمزززز  وتشززززويهتهميززززة المراكزززز  ارراززززااية فزززز  عززززدم ب االعتاززززاادور هززززذا البنززززد حززززول عزززز
ا مراكزز  والعززاملين بهززتلزز  النحززو  ال ززلبيةتجاهززات اورهززا، إ ززافة إلززى االصززورتها تو التاليزز  مززن 

والمتزززرااعن عليهزززا و زززد مزززا ت اتجاهزززات تفزززراا العينزززة فززز  اتجزززاه تزززدعي  اور المراكززز  اررازززااية 
بن ززبة راا فزز 42وهززو مززا عتضززح مززن االسززتجابات وافززق  المجتمزز أومحاولززة تصززحيح صززورتها فزز  

 158  تف  حين عارم هزذا الزر  للو تأديارة مراك  اررااا الني   مضيعة  تن % على18.7
% فه يعرفزون تهميزة مراكز  11.1بن بة  25 العينة وعداه فراا تما باية ت أ%70.2فراا بن بة 
  الني  أاررااا 
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 ملنع معاريف من زيارة املراكز اإلرشادية. استطاعيتكل ما يف  التاسع: سأعملالبند 
خززرين ويمززنعه  مززن ياززين هززذا البنززد االتجززاه نحززو ال ززلو  ال ززلب  لمززن عززؤثر علززى اآل 

  اررااا الني   طلبًا لهستشارة الني زيةأ و زد عتبزين مزن اسزتجابات تفزراا العينزة التراا على مراك
على هذا البند تن هنا  اتجاهزات إيجابيزة مؤيزدة لالز  االستشزارة الني زية اون النظزر لمزا يعتبزره 

 11الزبعض وصززمة امتماعيززة للمتززراا علزى مراكزز  ارراززاا الني زز أ حيزش وافززق علززى هززذا الززرا  
استجابة حول  افراا ل  عبدو  24ف  حين  %أ84.4فراا بن بة  190% وعارم 4.9فراا بن بة 

وتتيززق االسززتجابات علززى هززذا البنززد مزز  االسززتجابات  منزز  المعززارف مززن ديززارة المراكزز  ارراززاايةأ
صززد ائه  علززى ديززارة تفززراا العينززة لمعززارفه  و توالززذ  تبززين فيهززا حززش  ،علززى البنززد ال ززاات عشززر

بههميززة تعتاززد % مززن االسززتجابات الكليززة وهزز  ن ززبة 84.4 لزز  بن ززبة  ززدرها المراكزز  ارراززااية و 
 الني  أمراك  اررااا 

 .أحديدري عين  أالعندما أراجع مركز اإلرشاد النفسي أحرص البند الثالث عشر: 
عهزززت  هزززذا البنزززد بالمعتازززدات واألفكزززار الااطئزززة نحزززو مراكززز  اررازززاا الني ززز  والمتزززرااعن 

 عنزد ديزارةال زرية عزدم تفراا العينة ف  اتجاه إيجاب  حيش وافزق علزى  جاهاتاتعليها و د ما ت 
وعززارم ال ززرية والاززوف مززن  ،% 79.7بن ززبة فززراا العينززة تمززن  180المراكزز  ارراززااية نحززو 

  %أ13.2ونن بة  29الني   اررااا  لمرامعته لمراك  رؤية اآلخرين

 .مثل العالج يف مستشفى الطب النفسي البند اخلامس عشر: العالج مبراكز اإلرشاد النفسي
عرتبط هذا البند بالمعتادات الت  عؤمن بها بعض تفزراا المجتمز  والتز  تزدور حزول تشزابه 

فراا  70تسالي  العهج بين مراك  اررااا الني   وم تشييات الا  الني  أ ويتضح  ل  من 
يميز   %أ ولز 53.3ن زبة فزراا ب 120ف  حزين عار زه  الرا أ% وافاوا على هذا 31.1ونن بة 

  %أ15.6فراا العينة بن بة تمن  35بين النوعين من العهج 

 البند السابع عشر: أشعر بالضيق عند مساعي عن مراكز اإلرشاد النفسي أو رؤييت هلا.  
ي تاصى هذا البند عن تهمية واور المعلومات التز  تازدمها مؤس زات المجتمز  كوسزائ  

مفزراا حززول طبيعزة وماهيزة مراكز  ارراززاا الني ز ، وكزذل  تليزة تفززراا ارعزهم واألسزرة والمدرسزة ل
المجتم  بها وما يحملونه من اتجاهزات نحوهزاأ و زد مزا ت اسزتجابات تفزراا العينزة إيجابيزة حيزش 
عك ت ومهات نظر تع د اور مراك  اررااا الني   وتهميتهاأ ويتضح من الجزدول ال زابق تن 
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إلزززى ومهزززة النظزززر الاائلزززة بعزززدم  عتجهزززون تكثزززر% 82.2ازززكلت  العينزززة ونن زززبةفزززراا تمزززن  185
فز  حزين ازكلت  أالشعور بالضيق عند سماه ما عزرتبط بمراكز  اررازاا الني ز  مزن سزماه رؤيزة

 االستجابات الكليةأ % من9.8ومهة النظر المضااة 

يتيين للمتزززرااعن علزززى مراكززز  نظزززرة المزززواطنين الكزززو  مزززاه “الثزززان  ل مابزززة عزززن ال زززؤال 
 "؟ اررااا الني   طلبا للم اعدة

على العام  الثالش النزاتج مزن التحليز  العزامل  والزذ  تز  و د ت  تحلي  استجابات العينة 
وفيمزززا علززز  عزززرم نتزززائج هزززذا ، والزززذ  عتضزززمن سزززتة بنزززواأ المراكززز عمزززه  التعامززز  مززز  ت زززميته 

 أ لتل  البنواالتحلي  وفاًا 
 املتعلقة بعمالء املراكز. مقياس االجتاهات حنو مراكز اإلرشاد النفسي بنود( 5جدول )

 
 م

 ابعاد املقياس
 اإلرشاد النفسي مراكز عمالءالتعامل مع  -3

 موافق
% 

 أدرىال 
% 

 غري موافق
% 

 .حرتم من يذهب ملراكز اإلرشاد النفسي عند احلاجةأ 4
158 
70.2% 

25 
11.1% 

42 
18.7% 

 .راكز اإلرشاد النفسي مريض نفسيًاالفرد الذي يلجأ مل 6
5 
2.2% 

14 
6.2% 

206 
91.6% 

 .صاحب من يراجع مراكز اإلرشاد النفسيأال  10
13 
5.8% 

28 
12.4% 

184 
81.8% 

 كل من يراجع مراكز اإلرشاد النفسي خطر على اجملتمع 14
34 
15.1% 

23 
10.2% 

168 
74.7% 

 مهدئة دويةيتناولون أللمراكز اإلرشادية  وناملراجع 18
79 
35.5% 

18 
8% 

128 
56.5% 

 شعر باخلوف من الشخص الذي يراجع مراكز اإلرشاد النفسيأ 19
11 
4.9% 

24 
10.7% 

190 
84.4% 

 .  احرتم من يذهب ملراكز اإلرشاد النفسي عند احلاجةالبند الرابع: 
اااية فز  فراا العينة للمترااعن على المراك  ارر تعدور هذا البند حول التادعر الذ  يكنه 

تزززدعي  اور  فززز  اتجززاهو ززد مزززا ت اتجاهززات تفزززراا العينززة فززز  ارمابززة علززى هزززذا البنززد  المجتمزز ،
وهززو مززا عتضززح مززن االسززتجابات الكليززة علززى البنززد الحززال  كمززا فزز  الجززدول  المراكزز  ارراززاايةأ



2017  (1ج)يوليو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 491 

لز  موافازة علزى اللجزو  لمراكز  اررازاا الني ز  عنزد الحامزة و  158ال ابق والزذ  تراوحزت بزين 
 أ %18.7فراا العينة ونن بة تمن  42ومعار ة  أ%70.2بن بة 

 البند السادس: الفرد الذي يلجأ ملراكز اإلرشاد النفسي مريض نفسيًا.  
ياززين هززذا البنززد اتجاهززات تفززراا العينززة نحززو اليززرا المتززراا علززى مراكزز  ارراززاا الني زز  طلبززًا 

العينززة علززى هززذا البنززد تن هنززا  اتجاهززات إيجابيززة لهستشززارة الني ززيةأ و ززد عتبززين مززن اسززتجابات تفززراا 
تو تصززنيف المتززراا  ،مؤيززدة لالزز  االستشززارة الني ززية اون النظززر لمززا يعتبززره الززبعض ومهززة امتماعيززة

الجززدول ال ززابق بززهن المؤيززدعن   ززعيفأ ويتضززح مززنإن ززان عززام   الني زز  بهنززهعلززى مراكزز  ارراززاا 
تما الذعن يعار ون التراا علزى مراكز   أ%91.6ونن بة م تجيبًا  206لال  االستشارة الني ية بل  

    ئيلةأ% وه  ن بة 2.2اررااا الني   بحثًا عن استشارة ني ية فاد كانت 

 صاحب من يراجع مراكز اإلرشاد النفسي.أال البند العاشر: 
% إلززى االتجززاه 81.8تودعززت االسززتجابات علززى هززذا البنززد بززين االتجززاه اريجززاب  الززذ  يمثزز  

وهزو مزا  مجمزوه االسزتجابات% مزن 5.8% إلى االتجاه ال لب  الزذ  يمثز  12.4اعد الذ  يمث  المح
مززن تفززراا العينززة لززدعه  اعتاززاا  اً كبيززر  اً والززذ  عتضززح منززه تن عززدا ،الجززدول التززال  مهحظتززه فزز يمكززن 

   الصدا اتأبين الحامة لهستشارة الني ية ونين تكوين  ال عه ة و  بهنه 

 كل من يراجع مراكز اإلرشاد النفسي خطر على اجملتمع.ر: البند الرابع عش
ي تال  هذا البند المعتادات الت  عزؤمن بهزا تفزراا العينزة عزن األفزراا الزذ  عتزرااون علزى 
مراك  اررااا الني  ، ونالنظر إلى استجابات تفراا العينزة علزى هزذا البنزد نزرم تن الصزورة تكثزر 

% مززززن 74.7ومززززا عؤكززززد  لزززز  تن  ،  اررازززاا الني زززز إيجابيزززة فزززز  صززززف الززززذعن عرامعززززون مراكزززز
من الابيع  التعام  م  الزذعن عرامعزون مراكز  اررازاا الني ز   هرم تنتاستجابات عينة الدراسة 

% عؤيززدون اتازا  مانز  الحززذر فز  التعامزز  15.1اون ت  حزذر تو خزوفأ ومزز  تن هنزا  ن زبة 
  الني  أم  من عرام  اور ومراك  اررااا 

 مهدئة. دوية يتناولون أللمراكز اإلرشادية  ونامن عشر: املراجعالبند الث
% صزرحوا بزهنه  ال يعرفزون مزا 8مزن تفزراا العينزة ونن زبة  18ن تسزتجابات المزن ا تبين

كان الذعن عترااون على مراك  اررازاا الني ز  عتعزاطون الحبزو  المهدئزة تو الم زكنةأ ومزن  إ ا
مززن  79 كمززا تن ،% يعار ززون هززذا الززرت 56.5نن ززبة مززن تفززراا العينززة و  128مانزز  آخززر فززمن 
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% لزدعه  مزن المعلومزات مزا يشزير إلزى تن اررازاا الني ز  يعتمزد علزى 35.5تفراا العينة ونن بة 
 والم كنةأالحبو  المهدئة 

 شعر باخلوف من الشخص الذي يراجع مراكز اإلرشاد النفسي.أالبند التاسع عشر: 
مباار بدور المجتم  ف  تشكي  اتجاهزات تفزرااه نحزو عهت  محتوم هذا البند بشك  غير 

ويحتم  تن استجابات تفراا العينة نحو هذا  األفراا الذعن يعانون من ا ارابات ني ية تو عاليةأ
البنززد تعكززن بشززك  تو بززهخر النظززرة االمتماعيززة ال ززائدة نحززو تصززحا  العلزز  الني ززية تو العاليززة 

إمكانيزززة معزززالجته  وتزززههيله  فززز  المجتمززز أ و زززد مزززا ت  وتازززبله  كزززهفراا يمكزززن التعامززز  معهززز  تو
خازززر علزززى   االسزززتجابات متباعنزززة بشزززك  وا زززح حزززول ومهزززة النظزززر وهزززو تن كززز  مزززريض ني ززز

ما المعار زة فازد عبزر ت %،4.9فراا ونن بة  11المجتم أ ونلغت ن بة الموافاة على هذا الرا  
ن هدول والتكرارات على هزذا البنزد بزويتضح من الج %أ84.4فراا العينة ونن بة تمن  190عنها 

و  لززق مززن التعامزز  معززه بززين تماززاوف  ال عثيززرالمرامزز  لمراكزز  ارراززاا الني زز  اززاص طبيعزز  
  فراا عينة الدراسة وتعضد هذه النتيجة االستجابات على البند الراب أت

 تصزمي  مايزاتلميزة تمثلزت فز  مزن خزهل إ زافة ع هافاهزدت تحزد لاد حاات هزذه الدراسزة 
ونيان ته  خواصه ال يكومترية، والذ  عتصف بعدا من  لهتجاهات نحو مراك  اررااا الني  ،

 .الجوان  الجيدة
ن هنزا  تيمكن الاول زز بنا  على النتائج الت  توصلت اليها هذه الدراسزة االسزتاهعية ززز 

يززون مززن خززهل اسززتجاباته  علززى مايززات اتجززاهين نحززو مراكزز  ارراززاا الني زز  عبززر عنززه الكويت
أ االتجاه األول وهزو األ زوم كزان اتجاهزًا إيجابيزًا نحزو تلز  مراك  اررااا الني  االتجاهات نحو 

 المراك ، تما االتجاه الثان  فاد كان سلبيًا ويتمي  بالضعف وعدم االنتشارأ 
ا  وومهززات النظززر وتتضززح االتجاهززات اريجابيززة ألفززراا عينززة الدراسززة فزز  عززدا مززن اآلر 

حززول بنززوا مايززات الدراسززةأ ويمكززن ت ززليط الضززو  عليهززا ومنا شززتها للوصززول إلززى صززورة عامززة 
المواطنين الكويتيين نحزو مراكز  اررازاا الني ز  مزن حيزش اورهزا وارمزة التعامز   حول اتجاهات

 معها والنظرة إلى تهمية ومواها واال تناه بها، واحترام المترااعن عليهاأ
 تحزززد تومززه التازززدم االمتمزززاع ومززوا مراكززز  اررازززاا الني زز    تفززراا العينزززة تن عززرم تغلززز

فز  التومزه  اً إيجابيز اً تضح من استجابات تفراا عينة الدراسة تن هنزا  اتجاهزالدولةأ و لوالحضار  
تنهزز  يحتززامون ممززا يعازز   لزز  مؤاززرًا علززى  والشززدة نحززو ديززااة المراكزز  ارراززااية فزز  المجتمزز 
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اية لت ززززاه  فزززز  حزززز  مشززززكهته  الماتليززززة، وتنهزززز  يابلززززون عليهززززا ويتصززززلون بهززززا المراكزززز  ارراززززا
حز  المشزكهت ويعتادون بههميتها واورها وينظزروا اليهزا نظزرة احتزرام وثازةأ كمزا تنهزا ت زاعد فز  

 أ وتتيزززق هزززذه النتيجزززة مززز  نتزززائج اراسزززاتاألسزززر   وتهزززدف إلزززى االسزززتاراراألسزززرية واالمتماعيزززة، 
(Sharpley, 1986 ; Wood, et al.,1986 Yoo,2005;)،  والت  ومزدت اتجاهزات إيجابيزة

  الت  عتعر ون لهاأ المشكهتم اعدة النات ف  ح  و درته على المراد الني   نحو اور 
بل  تازدعر واحتزرام مراكز  اررازاا الني ز  لزدعه  ارمزة عاليزة، وتنهزا ال ومن مان  آخر، 

هن الصحة الني ية ال تا  الج ميةأ وهذا يعن  ب تا  تهمية عن الم تشييات الت  تعن  بالصحة
دور المراكز  اررازاا الني ز  وهزو بزاهتمامزًا عاليزا ممزا يعكزن ف  األهمية عن الصحة الج زميةأ 

ومززن  مزا يمكزن البنززا  عليزه لتعزدع  االتجاهززات ال زلبية والااطئزة نحززو هزذه المراكز  فزز  المجتمز أ
تعمزي  وانتشزار مراكز  اررازاا الني ز  فز  بزهن عزت  ناحية تخرم، كشف تفزراا العينزة عزن رغبزاته  

وال تتيزق هزذه  ،المجتمز نحزو اور مراكز  اررازاا الني ز  فز   وهذا مؤار على إيجزاب  المجتم أ
اتجاه سلب  نحو م تشييات األمرام بهن هنا   (Bentz et al,1971)النتيجة م  توص  إليه 

 الني ية وطرق العهج الم تادمةأ 
ديززارة اريجابيززة علززى  بززول المراكزز  ارراززااية تنهزز  ال يجززدون حرمززا مززن ومززن المؤاززرات 
م اعدة لح  مشزكلة حياتيزة وال عزرون تن والتعام  معهاأ وتن اللجو  إليها  مراك  اررااا الني  

ه  ديززارة المراكزز   صززد اتمعززارفه  و  لزز  اليزز  فشزز  تو وعززدم تهليززةأ بزز  إنهزز  يشززجعون ويوصززون 
صززززرحوا بززززهنه  سززززيحاولون منزززز  معززززارفه  مززززن ديززززارة المراكزززز  عززززدا  ليزززز  فزززز  ماابزززز   أارراززززااية

ولعزز  هززذه االتجززاه اريجززاب  هززو نتيجززة مشززجعة ليعاليززة ارراززاا الني زز أ وفزز  هززذا ارراززاايةأ 
المززرامعين  واسززرارة تحتززرم خصوصززية كزز  ارراززااياالمر  ال ززياق  هززرت ومهززات نظززر مؤيززدة تن

 زين علزى الزتالص مزن الازوف والالزق مزن ابزدا  مشزكهته  ولع  ف  هذا تشجيعًا لمفراا المعار 
الااصة لغيره أ وتتيق هذه النتيجة م  نتائج اراسات ساباة تخرم، تؤيد ديارة المراك  اررازااية 

 Angermeyer؛ 1994اززززززززززاير، )وتحززززززززززش اآلخززززززززززرين علززززززززززى االتصززززززززززال بهززززززززززا مثزززززززززز  

Matschinger,2005 & ؛ Mckeddie,2013لبحرانز  وتاتلزف مز  نتيجزة اراسزة ا (أ(Al-

Bahrani,2004)  بنزززوه مزززن الاجززز  والتزززراا لالززز  الم اعززززدة مزززن  تن بعزززض األفزززراا يشزززعرون
 بالجنونأسيهخذون عنه فكرة سلبية تو يصيونه   هالمرادعزن الني يين العتاااه تن دمه
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وثمززة نتيجززة ت ززتحق الو ززوف عنززدها وهزز  مززا كشززيت عنهززا اسززتجابات تفززراا العينززة وهزز  
ن االحجززام عززن طلزز  الم ززاعدة مززن مراكزز  ارراززاا الني زز   نززا هنززد العامززة بززالهززامن الني زز  ع

منه  ان هذه مراك  للعهج الني   وإعاا  األاويزة الني زيةأ وهزذ اعتازاا سزائد لزدم الكثيزرين بزان 
وتسززالي  لززدم كثيززر مززن األفززراا بززين ميهززوم الازز  الني زز  وميهززوم ارراززاا الني زز   اً خلاززهنززا  

وت زير هزذه النتيجزة فز  م زار نتزائج متعزداة وصزلت اليهزا اراسزات سزاباة أ العهج ف  ك  منهمزا
وافتاززار  (،1987، ةخلييزز) حيززش الزناص تو االفتاززار لزبعض المعلومززات عزن المززرم الني ز مزن 

)لايزز   أالعززهج الم ززتادمة، وطززرق وتسززبابهالني زز  طبيعززة المززرم  للمعلومززات عززناو تشززويه 
 (أ;Bentz et al.,1971 1989,وعبدالجواا

فزراا العينزة تيكنزه  تضزح تن هنزا  احترامزاً اومن النتائج اريجابيزة للدراسزة الحاليزة هزو مزا 
تن التززراا علززى مراكزز  ارراززاا الني زز  المجتمزز أ ويبززدو للمتززرااعن علززى المراكزز  ارراززااية فزز  

 أوطلزز  الم ززاعدة فزز  حزز  المشززكهت الشاصززية واالمتماعيززة تخززذ نوعززًا مززن الابززول االمتمززاع 
إلزى مراكز  اررازاا الني ز   مزن تفزراا العينزة نحزو اللجزو مهة تخرم فزمن تعزداا المعار زين  ومن

ن الابيع  التعام  م  الزذعن وتن م تدل على اتجاه سلب   عيف نحو التراا على تل  المراك أ
  عرامعون مراك  اررااا الني   اون ت  حذر تو خوفأ
تن هنزا  ن زبة ا )العمزه ( كشزيت النتزائج وف  ما عتعلق بالنظرة لمرامعز  مراكز  اررازا

 ،% عؤيززدون اتاززا  مانزز  الحززذر فزز  التعامزز  مزز  مززن عرامزز  اور ومراكزز  ارراززاا الني زز 15.1
وعلى الرغ  من من تنها ن بة ال ت يد كثيرًا عن ن بة تولئ  الذعن ال يعرفون ما إ ا كان التعامز  

االسززتجابتين )المؤيززد والمحاعززدة( مززا عليززت إال تنززه فزز  كزز   ال،مزز  المتززرااعن ي ززتوم  الحززذر تم 
النظززر إلززى تن هنززا  معتاززدات عنبغزز  تن تصززحح اتجاهززات تحتززاج إلززى التعززدع  فيمززا عتعلززق فزز  

مززن  همعاملزة المتزرااعن علزى مراكز  ارراززاا الني ز  طلبزًا للم زاعدة الني ززية واالمتماعيزة رغز  تنز
ه مومززز  نحزززو مراكززز  اررازززاا الني ززز  الوا زززح تن االتجزززاه ال زززائد لزززدم عينزززة الدراسزززة هزززو اتجزززا

 والمترااعن عليهاأ 
ويمكن الاول زز بومه عام زز تن نتائج هذه الدراسة تشير ف  مجملها إلى ومزوا اتجزاه عزام 

 إيجاب  نحو مراك  اررااا الني   لدم عينة من المواطنين الكويتيين الراادعنأ
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ونزززين تفزززراا المجتمززز   الني ززز  اررازززاامراكززز  اهزززات إيجابيزززة نحزززو ومزززن تمززز  تكزززوين اتج
 الكويت  نادم الماترحات التالية: 

تبصير المجتم  بههمية ميهوم الصحة الني ية واورها ف  تاور المجتم ، وتثرها ف  تكزوين  -1
 أمجتم  فعال م تار، عتمت  تفرااه بعه ات سوية و وية ومتماسكة

اعز  المراكز   فز  ودارات والهيئزات والمؤس زات الرسزمية واألهليزةتعاون وسائ  ارعهم م  الز -2
والادمات ارراااية بكز  الازرق، واالهتمزام بنشزر الزوع  والتوعيزة حزول تهميتهزا فز  تحايزق 

  أتفض  صحة ني ية لليرا والمجتم 

 العم  على إ رار  انون ممارسة المهن الني ية بما عتضمنه من  وابط عملية وتخه يةأ -3

اراسات ونحوث تخرم على االتجاهزات نحزو اررازاا الني ز  والمتغيزرات المرتبازة بزه إمرا   -4
وفاا لاصائص ايمغرافية متعداة علزى عينزات متنوعزة كمزا وكييزا للكشزف عزن اليزروق بينهزا 

  ف  االتجاهاتأ

االهتمززام بالتزززدري  العلمززز  والعملززز  المكثززف للعزززاملين فززز  مهنزززة ارراززاا الني ززز  فززز  إطزززار  -5
 سليمة بما يكي  ك   ثاة العمه  من تفراا المجتم أ  تسن علمية

وتوديعهزا  زر  المنزاطق ال زكنية ت زهيًه للمزواطنين  الني ز  التوس  ف  إنشا  مراك  اررازاا -6
 ف  ديارتها والتآلف معهاأ 
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وميزه و (أ اتجاهات معلمز  مرحلزة األسزات نحزو الحامزة للت2014أ )بدالرحمن احمدتبو بكر، ع
اررااا الني   ف   و  بعض المتغيرات الديموغرافية: بحش ميدان  بوالية غر  كرافان مدعنزة 

 النهوا )رسالة مام تير غير منشورة(أ مامعة تم ارمان االسهمية، تم ارمانأ 

اراسزززززة : " االتجاهزززززات نحزززززو علززززز  الزززززنين واررازززززاا لزززززد  طزززززه  الجامعزززززةأ صزززززالح ،تبزززززو عبزززززاة
أ 44 – 9,1الدراسزززززات الني زززززية . الجمعيزززززة المصزززززرية للدراسزززززات الني زززززية .مجلزززززة أ "اسزززززتاهعية

 أ (1994)

 أم(أ مباائ اررااا الني  ، الابعة األولى، عمان: اار اليكر1997تبو عياة، سهام ارويش )

( اتجاهات طه  االرازاا الني ز  نحزو تاصصزه : اراسزة 2008نظم  عواةأ )، تبو مصايى
اختصزززا  االرازززاا الني ززز  فززز  كليزززة الترنيزززةأ مجلزززة الجامعزززة ميدانيزززة علزززى عينزززة مزززن طزززه  
 أ غ ةأ 444-411، 2عدا 16: ارسهمية للبحوث ارن انيةأ مجلد

 أ"الو ائعة النيسعة الصحة " النيس  واررااد التومعه( 1986)عبدالحميزززززد محمزززززدأ  ،مززززز الهاا 
 مدة، ال عوايةأوالتوزع أ  للنار الاروق دار

العه ززة بززين التاصززص والم ززتوم الدراسزز  والجززنن ونززين أ (1989)سززليمان محمززد ، بززو مززدعن
 األرانيزة،الجامعزة  منشزورة،نحزو المزرم الني ز ، رسزالة مام زتير غيزر  الجامعزةاتجاهات طلبزة 

 األرانأ

(أ )اتجاهززززات المعلمززززين نحززززو برنززززامج التوميززززه وارراززززاا 2000)، محمززززد عبدالمح ززززنالتززززويجر  
المدرسززة ال ززعواية(، مجلززة ارراززاا الني زز ، مركزز  ارراززاا الاهبزز  واور المراززد الاهبزز  فزز  

 أ156 – 89الني  ، مامعة عين امن، الااهرة، العدا الثان  عشر، ال نة الثامنة، 

مجلزة  ( المعتازدات واالتجاهزات نحزو المزرم الني ز أ الازاهرة:1987،عبداللايف محمد ) ةخليي
 أ97-95، 1عل  النين، 

  الدار الدولية للنشر والتودي ، الااهرةأ المجلد األولأ النين،علوم   خيرة( 1988) ، كمالاسو  

 ارسكندريةأ الحدعش،، المكت  المصر  1النين، ن( تصول عل  1973تحمد ع ت ) رامح،
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 الااهرةأ، ، عال  الكت 2( التوميه واررااا الني  أ ن1980)أ حامد عبدال هم، دهران

تجاهات الاه  نحو المراد األكاايم  وعه تها بالر زا "اراسة ال (1994) ، ح ين بدرال ااة
عززن الدراسززة " اتجاهززات المززراهاين نحززو تحمزز  الم ززئولية الشاصززية واألسززرية فزز  اولززة الكويززتأ 

 أال نة الثانية، العدا الثالش، مامعة عين امن، مجلة اررااا الني  

ي ز  لزدم طالبزات المرحلزة ( المعتازدات واالتجاهزات نحزو المزرم الن1994) ، دين  محمدرايا
المصرية العامة للكتزا ،  هيئة، ال30الثانوية وطالبات المرحلة الجامعية، مجلة عل  النين العدا 

 الااهرةأ

 .(أ االتجاهات نحو المرم الني   وعه تها ببعض المتغيرات2001الاراونة، ح ين مد هللاأ )

 أ402 -421 ،2ه  ,28االران، مج -العلوم الترنوية  -اراسات 

(: بنززا  مايززات االتجززاه نحززو المززرم العالزز ، فزز : احمززد 1982عبززدالاالق، احمززد وامززام، سززنا  )
عبدالاالق )محرر(: بحوث ف  ال لو  والشاصية، المجلد الثزان أ الازاهرة: اار المعزارف،  : 

 أ71-95

( مززدم معرفززة ت ززار  المززريض الني زز  لهمززرام 1989عبززداللايف لايزز  دمحمززد عبززدالجواا )
 أ29-22، 1ني يةأ المجلة العرنية للا  الني  ، ال

 اتجاهزات طلبزة مامعزة النجزان الوطنيزة نحزو المزرم الني ز  .(1998) .عثمزان، إيزاا محمزد ه
 مامعة النجان الوطنية، نابلنأ  .(رسالة مام تير غير منشورة)

ة وكز  مزن (أ العه ة بين إارا  الحامة اللتمات الم زاعدة الني زي2008ع ير ، تحمد محمدأ )
مجلزة اراسزات عرنيزة فز  علز  الزنين  .الالق واالكتئا  والمعتادات والوصمة نحزو العزهج الني ز 

 84- - 43، 17، ه مصر، مج -

(أ االتجزززاه نحزززو المزززرم الني ززز  لزززدم عينزززة مزززن طزززه  و 2015) العنززز  ، خالزززد بزززن الحميزززد 
عرنيززة فزز  الترنيززة وعلزز   اراسززات .طالبززات مامعززة الحززدوا الشززمالية و عه تززه بززبعض المتغيززرات

 267 -251، 57ال عواية، ه -النين 
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(أ الززوع  بارراززاا الني زز  لززدم طلبززة مامعززة ال ززلاان  ززابوت 2015أ )منززال خصززي الي اريززة، 
مصززززر،  -مززززن خززززهل الحملززززة التوعويززززة التثايييززززة ل راززززاا الني زززز أ الترنيززززة ) مامعززززة األدهززززر ( 

 أ 160 - 145، 3. ج163ه

( االتجززاه نحززو المززرم الني زز  عنززد الالبززة الااززريين فزز  المرحلززة 1994)أ كيززاف ، عززه  الززدعن
 الثانوية والجامعيةأ مرك  البحوث الترنوية، مامعة  ارأ

(أ اتجاهززززات الالبززززة نحززززو ارراززززاا الني زززز  والترنززززو  وعه تهززززا 2011أ )هى فتحزززز مززززردوق، سزززز
م زتير غيزر منشزورة(أ مامعزة بالتكيف الني   واالمتماع  لدم طلبة المرحلة الثانوية )رسزالة ما

 عمان العرنية، عمانأ 

" اتجاهززات طلبززة مامعززة امشززق نحززو خززدمات ارراززاا الني زز  أ نصززيف . خالززد وحمصزز  .تحمززد
 أ (1999)أ منشورات المؤتمر الثان  لكلية الترنية بجامعة امشق . سوريا، ال وام  "
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Attitudes toward psychological counseling centers  

 " A Pilot study on a sample of Kuwaiti citizens " 

Abstract 

This study aimed to know the Kuwaiti citizens attitudes towards 

psychological counseling centers and their role in society. For this 

purpose has been prepared to measure attitudes towards psychological 

counseling centers. Applied to the sample consisting of 225 Kuwaiti 

citizen of both sexes aged between 20 and 55 years old (94 males, 55 

females). The results indicate - in general - to the positive attitudes 

among Kuwaiti citizens towards psychological counseling and their role 

in community centers, and to the positive outlook for workers and clients 

in psychological counseling centers. And that's where this study has 

some recommendations and suggestions for future research to detect 

differences in attitudes towards psychological counseling centers, 

according to demographic variables with other larger samples. 


