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. هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية برنامج إرشاد جمعي افتراض ي قائم على التعليم النفس ي في مستويات الرضا الزواجي لدى طلبة الجامعة املتزوجين:ملخص
ً
ً
ً
 استخدمت قائمة الرضا الزواجي. وزعوا مناصفة عشوائيا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، طالبا متزوجا في الجامعة الهاشمية24 اشتملت الدراسة على
ً
. الضغط العام واالتصال لحل املشكالت واالتصال املتعاطف وقضاء الوقت معا واإلشباع الجنس ي لتقييم مستويات الرضا الزواجي:املكونة من خمسة أبعاد
ً
 أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات. دقيقة120  ومدة كل جلسة، بواقع جلسة واحدة أسبوعيا، جلسات جماعية افتراضية10 اشتمل البرنامج اإلرشادي على
 مما يظهر فاعلية البرنامج،داللة إحصائية بين متوسطات الرضا الزواجي في القياس البعدي ألفراد مجموعتي الدراسة لصالح أفراد املجموعة التجريبية
 كذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس البعدي.اإلرشادي الجمعي في تحسين مستويات الرضا الزواجي لدى الطلبة املشاركين
 باستثناء بعد الضغط، في جميع أبعاد قائمة الرضا الزواجي- أشهر بعد االنتهاء من البرنامج اإلرشادي3 ملدة- والقياس التتبعي ألفراد املجموعة التجريبية
. مما يشير إلى عدم احتفاظ أفرادها باملكتسبات العالجية التي تم إحرازها من البرنامج، ولصالح القياس البعدي،العام
.19- كوفيــد، الرضا الزواجي، الطلبة الجامعيون املتزوجون، التعليم النفس ي، اإلرشاد الجمعي االفتراض ي:الكلمات المفتاحية
The Effectiveness of a Virtual Psycho-education Group Counseling Program in Improving the
Marital Satisfaction among a Sample of Married Students during the COVID -19 Pandemic
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Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of a virtual group counseling program based on

psycho-education on marital satisfaction among married university students. The sample composed of 24
married male university students at Hashemite University who were distributed randomly into an experimental
group and a control group. The study employed a marital satisfaction inventory that was composed of five
subscales (global distress, communication for problem-solving, effective communication, spending time
together, and sexual satisfaction). The psychoeducation counseling program consisted of 10 sessions (120
minutes for each, one session per week). The results indicated that there were statistically significant
differences in marital satisfaction between the post means for the two study groups in favor of the experimental
one. The results also revealed statistically significant differences between the post-test and the 3 monthly
follow- up assessment for all marital satisfaction inventory subscales except the global distress subscale for the
participants in the experimental group in favor of the 3 months follow-up, which means the program failed to
preserve therapeutic gains during the follow-up assessment time.
Keywords: Virtual counseling program, psychoeducation, married male university students, marital

satisfaction, COVID-19.
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ازدواجية األدوار ،وإمكانية تعرضهم للعديد من املشكالت
املالية بسبب ترك العمل (.)Okhrimenko & Lyhun, 2020
وتتفق كل من ساس ي ( )2017ورايان ( )Rayan, 2019على
وجود مجموعة من العوامل اإلضافية التي قد تزيد من
الصعوبات األسرية خالل فترة الحجر الصحي التي يختبرها
الرجال املتزوجون في حالة التزام الزوج بالدراسة الجامعية،
حيث يتوقع منه القيام بالعديد من املهام املزدوجة املتمثلة
في االلتزام بالدراسة الجامعية ومتطلباتها ،بالتزامن مع
اإليفاء باملتطلبات املهنية ،والقيام بمهام الرعاية واالهتمام
بأفراد األسرة .حيث يواجه الطالب الجامعي املتزوج
( )married studentالعديد من املشكالت التي تتمثل في
صراع األدوار؛ بسبب قيامه بمهام الزوج واألب واملوظف
والطالب الجامعي في نفس الوقت ،مما يضطره أحيانا إلى
التقصير في أداء بعض من تلك الواجبات .ويشير
سوكوليسكي ( )Sokolski, 1995وجولد ( )Gold, 2006إلى
أن مستويات الرضا الزواجي تكون مرشحة لالنخفاض لدى
األزواج ممن يلتزمون بالدراسة الجامعية؛ بسبب صراع
األدوار ،وحجم املسؤوليات امللقاة عليهم.

مقدمة
اضطرت العديد من الدول والحكومات منذ تفش ي فايروس
كورونا ( )COVID- 19إلى فرض إغالق شامل أو جزئي على
جميع القطاعات التعليمية واالقتصادية والصحية وغيرها
ُ
من القطاعات .حيث أجبر العديد من األفراد على بالبقاء في
منازلهم لفترات طويلة ،مما ضاعف ضغوطهم النفسية،
واالقتصادية ،واألسرية ،واألكاديمية .ويرتبط انتشار
فايروس كورونا -كغيره من األوبئة واألمراض املعدية-
بالعديد من اآلثار الجسدية والنفسية واالجتماعية السلبية
املتمثلة في الخوف من االقتراب من اآلخرين ،والقلق والذعر
من اإلصابة باملرض ،ومشكالت في الحركة والتنقل من مكان
إلى آخر ،ومشكالت عدم االستقرار ،وعدم الشعور باألمن،
واملشكالت املهنية ،وما يتبعها من فقدان للوظائف واملهن،
ً
مما يؤثر سلبا ،وبشكل مباشر ،على التكيف األسري
والشخص ي لألفراد (.)Fraenkel & Cho, 2020
إن اإلجراءات الصحية االحترازية قد تؤثر على مستويات
ً
الصحة النفسية ألفراد األسرة سلبا بفعل عوامل الشعور
بفقدان السيطرة ،والتباعد اإلجتماعي ،واالنفصال عن
الوظائف واألدوار الشخصية واملهنية املعتادة ،حيث يمكن
أن يعاني أفراد األسرة من أعراض االكتئاب والقلق النفس ي
(.)Fraenkel & Cho, 2020; Mechili et al., 2020

ومن واقع تجربة مرض السارس ( )SARSوما تبعه من
إجراءات صحية وقائية ،أشار البعض ()Pan et al., 2015
إلى أهمية تقديم خدمات اإلرشاد النفس ي للطلبة املتزوجين
الدارسين في الجامعات بشكل جماعي خالل فترة الحجر
الصحي؛ ملساعدتهم على التعامل مع ضغوطاتهم النفسية،
وتسهيل قيامهم بأدوارهم االجتماعية ،وهذا ما يمكن
تعميمه على غيره من األمراض املعدية األخرى .ومن هنا
تظهر أهمية تصميم البرامج والتدخالت اإلرشادية
باستخدام اإلنترنت ،لتحسين مستويات الرضا الزواجي
ملواجهة املشكالت األسرية املحتملة الناتجة عن إجراءات
الحجر الصحي ،وتفش ي األمراض املعدية واألوبئة & (Augar
).Zeleznikow, 2013

وهناك من يربط بين اإلجراءات الصحية الهادفة للحد من
انتشار األوبئة واألمراض كفرض حظر التجول والحجر
الصحي املنزلي أو املجتمعي وزيادة مستويات العنف
ومشكالت التوافق األسري ( .)Zero & Greay, 2020حيث
أشارت أبحاث ميوسافي ( )Mousavi, 2020إلى انخفاض
مستويات الرضا الزواجي لدى األزواج خالل تفش ي فايروس
كورونا وما تبعه من إجراءات وقائية صحية .ومن هنا ظهرت
العديد من املساهمات واآلراء الداعية إلى أهمية استمرار
تلقي أفراد األسرة الخدمات النفسية الداعمة خالل فترات
الحجر الصحي .وبسبب صعوبات التنقل والخوف من
انتشار العدوى كان اإلرشاد االفتراض ي (Virtual
) counsellingالذي يقدم عن بعد باستخدام اإلنترنت من
وسائل اإلرشاد املرشحة لتوفير تلك الخدمات النفسية
(.)Okhrimenko & Lyhun, 2020
ً
ويعد الزوج من أكثر أفراد األسرة تأثرا بنتائج اإلجراءات
الصحية الوقائية؛ ملا لها من نتائج سلبية تتمثل في زيادة
مسؤولياته األسرية نحو أفراد أسرته .حيث يواجه الرجال
املتزوجون العديد من الضغوطات النفسية الناتجة عن

ويعد مفهوم الرضا الزواجي ( )Marital Satisfactionمن
أكثر املفاهيم املؤثرة في نوعية الزواج ،حيث ترتبط
مستوياته املرتفعة بما يطلق عليه بالعالقة الزواجية
الصحية ( .)Healthy Marriage Relationshipويقصد
بالرضا الزواجي اتجاهات األزواج نحو زواجهم ،ورغبتهم في
الحفاظ عليه واستمراريته ،والتأكيد على دوره في إشباع
حاجاتهم النفسية واالجتماعية والجنسية واالنفعالية
( .)Karney & Bradbury, 2020ويمكن أن يتميز األزواج من
ذوي املستويات املقبولة من الرضا الزواجي بمستويات فعالة
ً
من اإلتصال اللفظي وغير اللفظي ،مما ينعكس إيجابا على
باقي أفراد األسرة ،وفي املقابل يعاني األزواج من ذوي
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املستويات املنخفضة من الرضا الزواجي من صعوبات في
حل الصراعات ،واالتصال ،وشيوع أنماط االتصال السلبي،
وارتفاع مستويات االنفصال والطالق (طبعلي وعمامرة،
 ،2014وحود وزحيلي.)2019 ،

والتوضيح لألفراد كيف يمكن أن تؤثر الحالة النفسية
للفرد على قيامه بوظائفه املختلفة ،وتقديم معلومات حول
طرق تلقي املساعدة والدعم ،وتوضيح أسباب املشكالت،
وخيارات التغيير ،وتقديم الدعم الذاتي.

ويمكن توفير الخدمات النفسية لألسرة من خالل مصطلح
التعليم النفس ي ( )Psycho-educationالذي يشير إلى
مجموعة من الخدمات املوجهة نحو رفع وعي األفراد
بمشكالتهم وصعوباتهم األسرية ،من حيث األسباب
واألعراض وطرق مواجهتها ،مما يسهل من عملية الوصول
إلى التغيير املعرفي والسلوكي لديهم .وبناء عليه يعتبر التعليم
النفس ي عملية تثقيف يقدم خاللها املرشد النفس ي
معلومات وملخصات علمية وعملية ملساعدة األفراد على
اإلجابة عن أسئلة مثل " ملاذا أنا أواجه هذه املشكلة؟" أو
"كيف يمكن لي أن أصبح أفضل؟" وتتضمن عملية التثقيف
مجموعة من التعليمات اإلرشادية حول رعاية الذات ( Self
 )-Careوتعلم املهارات ( .)Barnes et al., 2011وتظهر عملية
التعليم النفس ي ألحد الزوجين أو كليهما مناسبة للتدخل في
املشكالت األسرية؛ الشتمالها على تدخالت إرشادية سريعة،
يمكن أن تحسن من سوء التوافق الزواجي ،وبهذا قد تكون
ً
بديال عن فعاليات اإلرشاد األسري أو الزواجي بسبب
الصعوبات التي تواجه املرشد األسري لالجتماع مع الزوجين
ً
معا في بعض الثقافات .حيث يمكن للمرشد تقديم خدماته
الخاصة بالتعليم النفس ي ألحد األزواج في حال وجدت
صعوبات في حضور اآلخر ،إضافة إلى كونها فعالية يمكن
توظيفها من قبل املرشد األسري بشكل جماعي على عكس
اإلرشاد األسري الذي ال يقدم إال ألسرة واحدة (Lucksted
).et al., 2012; Gold, 2006

وتعد أساليب اإلرشاد االفتراضية القائمة على استخدام
التقنيات الحديثة مثل اإلرشاد عبر اإلنترنت من األساليب
اإلرشادية التي استخدمت في العديد من الظروف التي يواجه
بها املرشد أو املسترشد أو كالهما مشكالت في االتصال
املباشر في األوضاع اإلكلينيكية الطبيعية .ويقدم كل من
ً
مالين وفوغل ( )Mallen & Vogel, 2005تعريفا لعملية
اإلرشاد االفتراض ي باعتبارها تلك العملية التي يتم خاللها
إيصال أي من خدمات الصحة النفسية وخدمات العالج
السلوكي املتضمنة تقديم املشورة العالجية ،وخدمات
التثقيف والتعليم النفس ي بأوضاع ال تتضمن العالقة
الفعلية وجها لوجه ()Non face- to- face relationship
يعتمد خاللها املرشد املؤهل واملرخص على وسائل االتصال
الهاتفية أو تطبيقات االتصال املثبتة على الهواتف الذكية
( )Video conferenceأو عبر اإليميل ،أو مواقع اإلنترنت
األخرى.
ويتميز اإلرشاد االفتراض ي باستخدام اإلنترنت بمجموعة من
امليزات قد ال تتوافر في اإلرشاد التقليدي ،كتوفير الخدمات
النفسية والدعم النفس ي لألفراد في املناطق أو الظروف التي
ً
ال يتوافر فيها مختصين للصحة النفسية بعيدا عن الوصمة
االجتماعية السلبية التي قد يواجهها األفراد بسبب طلبهم
للخدمات النفسية ،وسهولة الوصول لتلك الخدمات
النخراط الكثير منهم بعملية االتصال عبر اإلنترنت ،وإتقان
استخدام تطبيقاته ( .)Mallen & Vogel, 2005وضمن هذا
املجال تنوعت املصطلحات الدالة على اإلرشاد االفتراض ي في
ضوء وسيلة االتصال ،كاإلرشاد بالبريد اإللكتروني (Email
) ، counselingوالطب النفس ي عن بعد (،)Telepsychiatry
والعالج النفس ي باإلنترنت (،)Internet Psychotherapy
والعالج اإللكتروني عن بعد ( .)Cybertherapyويشير وبيستر
وزمالؤه ( )Webster et al., 2020إلى أهمية الدور الذي يمكن
أن يلعبه اإلرشاد عبر اإلنترنت في تحسين نوعية الحجر
الصحي لألفراد ،والحفاظ على مستويات جيدة من صحتهم
النفسية من خالل ما يقدمه من دعم مباشر وعاجل.

وعلى الرغم من البدء بتطبيق التثقيف والتعليم النفس ي
قبل  100سنة ،إال أنه لم يصبح شائعا إال في عام  1980على
ً
يد العالم األمريكي أندرسون ( )Andersonحيث يعد جزءا
ً
أساسيا من أجزاء أي برنامج عالجي داعم لألفراد أو لألسر
( .)Yalom, 1995ويستهدف التعليم النفس ي تزويد املسترشد
بمعلومات لرفع مستوى الوعي لديه وتقديم توجيهات في
كيفية إحداث تغييرات ذات داللة لتحسين ظروفه
الشخصية واألسرية واملهنية ( . )Reyes, 2021ومن أهم
األهداف التي تسعى برامج التعليم النفس ي تحقيقها هي
تقديم املعلومات ،ورفع الوعي ،والتفريغ االنفعالي الحر
وتعليم مهارات إدارة الذات ،والضبط الذاتي ،والتدريب على
حل املشكالت ،واالتصال ،والتوكيد الذاتي .وحسب بايومل
وزمالؤه ( )Bauml et al., 2006يمكن أن يتبع التعليم
النفس ي مجموعة من الخطوات التي تبدأ تقديم الشرح

ويعد تقديم الخدمات اإلرشادية ذات الطابع األسري لألزواج
من أكثر التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات اإلرشادية.
حيث يواجه املرشد الكثير من الصعوبات في استقطاب
الرجال لخدمات اإلرشاد بشكل عام واإلرشاد األسري بشكل
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صراعات شخصية مع آخرين ،وتوافق مواعيد الجلسات
اإلرشادية مع مواعيد املسترشدين وجداولهم اليومية
واملهنية واالجتماعية ،وتعويض النقص في استخدام
املهارات اإلرشادية غير اللفظية من خالل استخدام
الفيديو ،أو تقنيــة اإلرشاد عبر برامج املؤتمرات واملحاضرات
املرئية.

خاص ( .)Dienhart, 2001فقد يظهر الرجال الكثير من
ردود الفعل املقاومة والرافضة لتلقي اإلرشاد لعدة أسباب،
كاملحافظة على خصوصية األسرة ،والخوف من التحدث
أمام الغرباء ،وعدم االعتراف بوجود مشكلة ،وعدم
االهتمام لشكاوى الزوجة واألسرة النفسية ،وبالتالي يقل
عدد الرجال املتزوجين طالبي املساعدة اإلرشادية بشأن
مشكالتهم الزواجية.

وتشير دراسة مايكل وزمالئه ( )Michael et al., 2011إلى قلة
عدد الدراسات التي حاولت توظيف اإلرشاد عن بعد في
تحسين املتغيرات األسرية ،فقد أشار كل من لي وزمالئه
( (Lee et al., 2014إلى أثر خدمات اإلرشاد النفس ي عبر
اإلنترنت في تحسين مستويات نوعية الحياة لدى النساء
املتزوجات في منتصف العمر واستمرارية التحسن خالل
ُ
فترتي التقييم ،التي أجريت بعد  4أشهر و 8أشهر من انتهاء
البرنامج اإلرشادي .وحاولت دراسة بدر ( )2019استقصاء
فاعلية برنامج إرشادي في تحسين مستويات االتصال لدى
عينة من األزواج ،وتوجهت دراسة النمر واملصري ()2011
إلى توظيف اإلرشاد اإللكتروني لتحسين معنى الحياة،
وفعالية الذات لدى عينة من طلبة الجامعة .وحاولت دراسة
كل من الشعالن ( )2013وأرنأوط ( )2019استقصاء أثر
توظيف اإلرشاد عبر اإلنترنت في متغيرات شخصية
واجتماعية مثل :خفض أعراض القلق االجتماعي ،وأعراض
التنمر لدى طالبات الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية.
وضمن هذا املجال أشار الجنهي ( )2013إلى أن واقع
استخدام وتوظيف اإلنترنت في عمليات اإلرشاد املختلفة في
البيئات العربية يواجه صعوبات وتحديات ،حيث يشير
الواقع العملي للمرشدين في املدارس ومؤسسات تقديم
الخدمات النفسية إلى عدم اعتمادهم على اإلنترنت أو
اإلرشاد عن بعد لتقديم خدماتهم اإلرشادية املختلفة ،مما
يفسر قلة عدد الدراسات التي توجهت نحو توظيف وسائل
التواصل القائمة على اإلنترنت في اإلرشاد .ويتفق املومني
( ،)2017مع ما أورده الجنهي ( )2013بإشارته إلى وجود
اتجاهات متوسطة لدى طلبة اإلرشاد النفس ي في الجامعة
الستخدام اإلنترنت في الفعاليات اإلرشادية ،مما يحد من
إمكانية تطبيق تلك الفعاليات .ويمكن أن تتضاعف تلك
التحديات إذا ما قدمنا خدمات اإلرشاد باإلنترنت لعينات
من الرجال املتزوجين ،وضمن أنشطة اإلرشاد الجماعي .ومن
هنا تبرز أهمية إجراء دراسات في البيئات العربية بشكل عام
الستقصاء فعالية اإلرشاد عبر اإلنترنت في تحسين بعض
املتغيرات األسرية.

وترى كل من دينهارت وأفيز ()Dienhart & Avis, 2007
صعوبة تحقيق أي تقدم عالجي لألسرة مع غياب دمج
األزواج في العملية العالجية بشكل مباشر .حيث تشير الخبرة
إلى استهداف النساء في الغالبية العظمى من برامج اإلرشاد
األسري وخدماته ،في حين ال يتم التوجه إلى الرجال بنفس
الدرجة ،مما يفقد التدخالت اإلرشادية فعاليتها املتوقعة.
فالتوجه للزوجات قد ال يضمن دائما النجاح والفعالية
مقارنة إذا ما تم التوجه نحو األزواج .ويمكن تفسير ذلك في
ضوء أهمية أدوار الزوج في األسرة ،ودوره في التسبب
باملشكالت األسرية ،حيث قد يكون الزوج في الكثير من
الحاالت املسؤول األكبر عن املشكالت األسرية ،ومن هنا
تظهر أهمية التوجه نحو تقديم خدمات اإلرشاد األسري
للرجال األزواج وعدم اقتصارها على الزوجات.
ويشدد مايكل وزمالؤه ( )Michael et al., 2011على أهمية
مراعاة الجوانب األخالقية واملهنية عند تقديم فعاليات
اإلرشاد عن بعد ،التي تتمثل بامتالك املرشد القدرة على
تأسيس العالقة املهنية التحالفية مع املسترشدين والحفاظ
على سرية الفعاليات اإلرشادية وخصوصيتها ،وضرورة
التأكد من قدرة املسترشدين على استخدام وسيلة اإلرشاد
عن بعد وامتالكهم لها ،وقدرتهم على استخدام اإلنترنت
بفعالية ،وما يتبعها من تطبيقات االتصال اإللكتروني .حيث
عال من املهارات
تعد قدرة املرشد على توظيف مستوى ٍ
اللفظية خالل جلسات اإلرشاد باستخدام اإلنترنت من أهم
التحديات التي تواجه اإلرشاد االفتراض ي أو اإلرشاد عن بعد
على عكس اإلرشاد بالواقع الذي يمكن املرشد من توظيف
مهاراته اإلرشادية غير اللفظية بشكل فعال في الجلسة
( .)Williams et al., 2009وقد أشار كومر وزمالؤه (Comer
) et al., 2017إلى ضرورة مراعاة املرشد النفس ي لعمليات
التقييم النفس ي الدقيقة قبل البدء بعملية اإلرشاد الجمعي
عن بعد ،وتوفير ظروف الحماية للمسترشدين ،وامتالك
مهارات متخصصة للتعامل مع أي أحداث طارئة قد تحدث
خالل الجلسة اإلرشادية مثل :اختبار أحد املسترشدين
لنوبات تفككيه ،أو محاولة أحدهم السيطرة على أعضاء
املجموعة ،وما يتبع ذلك من احتمالية دخول أحدهم في

ومن املالحظ اشتمال جميع الدراسات العربية الهادفة
الستقصاء فعالية اإلرشاد االفتراض ي عبر اإلنترنت على
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لألزواج وعدم اقتصارها على الزوجات .وبالتحديد تحاول
الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال اآلتي :ما فاعلية برنامج
إرشادي افتراض ي قائم على التعليم النفس ي باستخدام
اإلنترنت في تحسين مستويات الرضا الزواجي لدى عينة من
الطلبة املتزوجين في الجامعة الهاشمية خالل فترة تفش ي
جائحة كورونا .ويتفرع من هذا السؤال سؤالين أساسيين:

عينات جامعية كالطلبة أو أعضاء من الهيئة التدريسية
(أرنأوط2019 ،؛ الشعالن2013 ،؛ النمر واملصري،)2011 ،
أو نحو السيدات املتزوجات من غير الطالبات ( )2019ومن
هنا نجد اختالف الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات
السابقة في كونها تحاول توظيف فعالية اإلرشاد الجمعي
االفتراض ي قائم على التعليم النفس ي باستخدام اإلنترنت
بهدف تحسين مستويات الرضا الزواجي لعينة من طلبة
الجامعة املتزوجين الذكور خالل فترة الحجر الصحي لوباء
ً
كورونا ( .)COVID- 19ونظرا لوجود تلك املحددات
والصعوبات املحتملة التي يمكن أن تواجه املرشد النفس ي
خالل تطبيقه لفعاليات اإلرشاد عن بعد وأنشطته ،تحاول
الدراسة الحالية االستفادة من توصيات الدراسات السابقة
كدراسة مايكل وزمالؤه ( )Michael et al., 2011التي ترى
ضرورة إجراء املزيد من األبحاث للتأكد من فعالية اإلرشاد
عن بعد للتعامل مع املشكالت النفسية لألفراد بشكل
جماعي أو فردي.

السؤال األول :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  α= 0.05بين متوسطي درجات الرضا الزواجي
في القياس البعدي للمجموعة التجريبية واملجموعة
الضابطة؟
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة  α= 0.05في متوسطات الرضا الزواجي بين
القياس البعدي والقياس خالل فترة املتابعة للمشاركين في
املجموعة التجريبية؟
هدف الدراسة
يتمثل هدف الرئيس للدراسة الحالية في بناء برنامج إرشاد
جمعي افتراض ي قائم على التعليم النفس ي باستخدام
تطبيقات االتصال الحديثة عبر اإلنترنت ،واستقصاء
فعاليته في تحسين مستويات الرضا الزواجي لدى عينة من
الطلبة الجامعيين الذكور الدارسين في الجامعة الهاشمية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ً
يعد مفهوم الرضا الزواجي من أكثر املتغيرات تأثيرا في نوعية
العالقة الزواجية ،حيث يواجه الكثير من الطلبة املتزوجين
مشكالت في الرضا الزواجي خالل فترة تفش ي فايروس كورونا
( )Mousavi, 2020مما يبرر حاجتهم لتلقي خدمات اإلرشاد
النفس ي .وضمن هذا املجال توجهت القليل من الدراسات إلى
تصميم برامج تدخل إرشادية افتراضية ملساعدة الطلبة
لتحسين مستويات الرضا الزواجي لديهم .وخالل مراجعتهم
ملا يقارب من  5397نموذج عالجي أسري وجد كل من كوالزما
وزمالؤه ) (Kuulasmaa et al., 2014دراسات فقط قامت
بتوظيف برامج اإلرشاد عبر اإلنترنت لتقديم خدمات
الصحة النفسية والدعم النفس ي للتعامل مع املشكالت
األسرية.

أهمية الدراسة
تظهر أهمية الدراسة الحالية في جانبين؛ أحدهما نظري
واآلخر تطبيقي .فمن الجانب النظري يمكن اعتبارها من
أوائل الدراسات العربية التي استهدفت توفير معلومات
وأطر نظرية حول خدمات اإلرشاد باستخدام اإلنترنت
ملواجهة املشكالت األسرية كانخفاض الرضا الزواجي خالل
فترة تفش ي فايروس كورونا لدى عينة من األزواج الذكور،
وعليه قد تتاح الفرصة أمام الباحثين وطلبة الدراسات
العليا إلجراء مزيد من الدراسات للبحث في تلك املتغيرات
باستخدام اإلرشاد االفتراض ي عبر اإلنترنت .وبسبب عزوف
الكثير من األزواج الذكور عن تلقي الخدمات اإلرشادية في ما
يتعلق بأسرهم ،تعتبر الدراسات املتوجه نحو األزواج
الذكور قليلة مقارنة بالدراسات التي توجهت نحو الزوجات،
وبالتالي يعد استقطاب األزواج في اإلرشاد الجماعي ملناقشة
مشكالتهم األسرية من أكثر التحديات التي تواجه مقدمي
خدمات اإلرشاد األسري بشكل خاص (،)Dienhart, 2001
وبناء عليه يمكن أن تقدم الدراسة الحالية أطرا عملية
وإرشادية ملواجهة تلك التحديات.

إن إهمال التدخل اإلرشادي لألسر التي تعاني من انخفاض
مستويات الرضا الزواجي ،قد يقود إلى معاناة األسرة من
سوء التوافق األسري ومن ثم التفكك والطالق ،مما يبرز
الحاجة لتوظيف تلك األساليب اإلرشادية القائمة على
توظيف اإلنترنت واستقصاء أثرها في املتغيرات األسرية
والزواجية املختلفة.
ومن واقع خبرة الباحث في تقديم خدمات اإلرشاد األسري
في املراكز التأهيلية املتخصصة تعد عملية تقديم اإلرشاد
لألزواج الذكور من أكثر التحديات التي تواجه الباحثين
والعاملين في مراكز تقديم خدمات اإلرشاد األسري .ومن هنا
تظهر أهمية التوجه نحو تقديم خدمات اإلرشاد األسري
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 .2اإلرشاد االفتراض ي :توظيف املرشد لتطبيقات
التواصل االجتماعي التي تشتمل على استخدام البريد
اإللكتروني ،أو اإلرشاد عبر املواقع اإللكترونية أو
برامج االتصال عن بعد التي تعتمد على اإلنترنت في
تقديم خدمات اإلرشاد للمسترشدين (Williams et
) .al., 2009وألغراض الدراسة الحالية يعرف اإلرشاد
ً
االفتراض ي عبر اإلنترنت إجرائيا بتوظيف املرشد
لبرنامج االجتماعات االفتراض ي مايكروسوفت تييمز
( )Microsoft Teamsلعقد الجلسات اإلرشادية
الجماعية.
 .3الرضا الزواجي ( :)Marital satisfactionاتجاهات
األزواج نحو زواجهم واملرتبطة بالشعور باالنتماء
لألسرة والرغبة في استمرارية الزواج ،وإشباع
الحاجات النفسية واالجتماعية والجنسية
واالنفعالية لألزواج (. )Karney & Bradbury, 2020
وألغراض الدراسة الحالية يعرف الرضا الزواجي
ً
إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها املشارك على قائمة
الرضا الزواجي املستخدمة في الدراسة الحالية والتي
تراوحت بين ( )45-15درجة.
 .4الطلبة املتزوجون :الطلبة الجامعيون املتزوجون
الذكور املشاركون في إجراءات الدراسة الحالية في
الجامعة الهاشمية واملسجلون رسميا بالفصلين
الدراسيين الثاني والصيفي من العام األكاديمي \2019
 2020في تخصصات مختلفة للحصول على درجة
البكالوريوس أو املاجستير.

وتتجلى األهمية التطبيقية للدراسة الحالية بتزويد
املرشدين العاملين في املؤسسات واملراكز اإلرشادية
املختصة في اإلرشاد األسري ببرنامج إرشادي افتراض ي مقترح
قائم على التعليم النفس ي عبر اإلنترنت يمكن استخدامه
لتحسين مستويات الرضا الزواجي لألزواج ،وبالتالي تطبيقه
من قبل املرشدين في املواقف اإلرشادية املختلفة والتي قد ال
يكون متاحا فيها تقديم خدمات اإلرشاد النفس ي وجها لوجه
بسبب بعد املسافات ،أو انتشار األوبئة ،أو الخوف من
الوصمة االجتماعية .ويتوقع أن تزداد أهمية الدراسة
الحالية من خالل انعكاس نتائجها وإجراءاتها على رفع قدرة
املرشد وتوجهه نحو استقطاب األزواج الذكور لتوفير
خدمات اإلرشاد األسري لهم ،األمر الذي قد يحسن من
مستويات الصحة النفسية لجميع أفراد األسرة وتجنب
مشكالت أسرية محتملة ،كالعنف األسري ،أو االنفصال
الزواجي.
حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من الطلبة الجامعيين
املتزوجين الذكور الدارسين عن بعد في الجامعة الهاشمية
على مستوى املاجستير والبكالوريوس خالل تفش ي جائحة
كورونا بالفصل الدراس ي الثاني والصيفي من العام الجامعي
 2020\2019وعلى استخدام برنامج مايكروسوفت تييمز
( )Microsoft Teamsكوسيلة لالتصال مع أفراد الدراسة
باعتبارها الوسيلة املعتمدة من قبل الجامعة للتواصل
األكاديمي مع الطلبة وإتقان الطلبة الستخدامها ،إضافة إلى
اقتصارها على برنامج التعليم النفس ي املكون من 10
ً
جلسات تم تطبيقها بواقع جلسة واحدة أسبوعيا ،وأداتها
املتمثلة في قائمة الرضا الزواجي املختصرة وخصائصها
السيكومترية من صدق وثبات.

منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية املنهج شبه التجريبي لفحص أثر
التعرض لبرنامج اإلرشاد الجمعي االفتراض ي القائم على
التعليم النفس ي كمتغير مستقل علـى درجات الرضا الزواجي
الكلية والفرعية ألفراد الدراسة في املجموعتين الضابطة
ولتنفيذ ذلك اتبع التصميم
والتجريبية كمتغيرات تابعة.
ِ
البحثي املوضح في شكل  .1حيث تشير كل من  R1و R2إلى
التعيين العشوائي للمشاركين بالدراسة على مجموعتي
الدراسة ،و O1إلى القياس القبلي ،و Xإلى املعالجة
التجريبية ،و -إلى غياب املعالجة التجريبية ،و O2إلى
القياس البعدي ،و O3إلى قياس املتابعة.

التعريفات االجرائية ملصطلحات الدراسة
 .1التعليم النفس ي :مجموعة من الخدمات اإلرشادية
الداعمة واملوجهة نحو رفع وعي األفراد بمشكالتهم
وصعوباتهم من حيث األسباب واألعراض وطرق
املواجهة ،مما يسهل من عملية وصولهم للتغيير
املعرفي والسلوكي ( ،)Reyes, 2021وألغراض الدراسة
ً
الحالية يعرف التعليم النفس ي إجرائيا باعتباره
مجموعة من الجلسات والفعاليات اإلرشادية املوجهة
إلى عينة من الطلبة الذكور املتزوجين ،وعددها 10
ً
جلسات بواقع جلسة واحدة أسبوعيا واملصممة
واملنفذة من قبل الباحث نفسه.

شكل  :1تصميم الدراسة التجريبي
R1
R2
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على املشاركة في حين اعتذر  7منهم؛ لتفضيلهم تلقي املشورة
باإلرشاد الفردي.

عينة الدراسة
ً
ً
اشتملت الدراسة الحالية على  24طالبا متزوجا يدرسون في
الجامعة الهاشمية خالل الفصلين الدراسيين الثاني
والصيفي في العام األكاديمي  2020\2019تراوحت أعمارهم
ما بين ( 39-20سنة) .ويشير جدول  1إلى البيانات
الديموغرافية ألفراد الدراسة.

وتم التأكد من توافر مجموعة من الشروط لقبول املشاركة
في البرنامج اإلرشادي التي كان من أهمها االلتزام واملواظبة
على حضور الجلسات اإلرشادية ،وتوقيع نموذج املوافقة،
واملعرفة واشتراط وجود الطالب مع زوجته خالل فترة إجراء
الدراسة ،واملعرفة التامة باستخدام تطبيق برنامج
مايكروسوفت تييمز ،وااللتزام بالشروط األخالقية ،واحترام
خصوصية ما يدور في الجلسات اإلرشادية وسريته ،مثل منع
تصوير الجلسات اإلرشادية أو تسجيلها بأي طريقة كانت
مرئية أو مسموعة ،وعدم السماح ألي شخص من خارج
املجموعة بحضور أي من الجلسات اإلرشادية ،وترك الخيار
للمشاركين للمشاركة املرئية أو االكتفاء باملشاركة
املسموعة واملنطوقة .وبناء عليه تم تحويل  3طالب لإلرشاد
الفردي باستخدام برنامج مايكروسوفت تييمز بعد
مواجهتهم مشكالت باالتصال باإلنترنت ،وعدم مالءمة وقت
الجلسات ألوقاتهم الشخصية ،وعدم حضور زوجاتهم معهم
خالل فترة إجراء الدراسة ،وبذلك استقر عدد األفراد
ً
ً
املشاركين بالدراسة على  24طالباُ ،وزعوا عشوائيا إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة ،اشتملت كل مجموعة على
ً
 12طالبا .خضعت األولى لجلسات برنامج اإلرشاد الجماعي
خالل الفترة ( )2020\6\6و .2020\8\28ولم تخضع الثانية
ألي معالجات مماثلة خالل فترة تطبيق البرنامج اإلرشادي
على املجموعة األولى .وتم التأكد من تكافؤ املجموعتين
بالقياس القبلي (جدول  )2على قائمة الرضا الزواجي من
خالل تطبيق اختبار Mann-Whitney Uللمجموعات
املستقلة .حيث كانت نتائجه لبعد الضغط العام (،51.00
بمستوى داللة  )0.157ولبعد االتصال لحل املشكالت
( 68.5بمستوى داللة  )0.818ولبعد االتصال االنفعالي
ً
( 66.5بمستوى داللة  )0.654ولبعد قضاء الوقت معا
( 63.5بمستوى داللة  )0.578ولبعد اإلشباع الجنس ي (45.5
ً
بمستوى داللة  )0.081وهي قيم غير دالة إحصائيا عند
مستوى .α= 0.05

جدول  : 1البيانات الديموغرافية ألفراد الدراسة
العدد

املتغير
الدرجة العلمية

بكالوريوس
دراسات عليا

11
13

العمر

24-20
30-25
 31فما فوق

1
6
17

ال يوجد
طفل إلى طفلين
 3أطفال فما فوق
أقل من سنة
سنة إلى  5سنوات
أكثر من  5سنوات

3
11
10
2
14
8

يعمل
ال يعمل

16
8

عدد األطفال

عمر الزواج
العمل

وتم اختيار أفراد الدراسة من خالل إعالن الجامعة
الهاشمية وعمادة شؤون الطلبة بتاريخ  2020\3\25عن
توفر خدمات االستشارة النفسية والدعم النفس ي الهاتفية
للطلبة خالل جائحة كورونا ،فيما يخص املشكالت النفسية
واألسرية واألكاديمية .حيث تم اإلعالن على صفحة اإلنترنت
الرئيسية للجامعة وصفحتها على الفيس بوك .تم استقبال
 698اتصاال هاتفيا من قبل الطلبة بشكل عام ،وبلغ عدد
ً
االتصاالت الواردة من الطلبة الذكور املتزوجين  54اتصاال
بنسبة  %7.6من مجموع اتصاالت طلبات املساعدة .تركزت
معظم استفسارات الطلبة املتزوجين على التعامل مع
مشكالت األطفال ،ومشكالت العالقة مع الزوجة خالل
الحجر الصحي ،واستغالل الوقت ،والتنظيم األكاديمي
والصعوبات األكاديمية ،والشعور باالكتئاب والعزلة عن
العالم .وتم إرسال قائمة الرضا الزواجي خالل العمل األولي
مع الطلبة املتزوجين طالبي املساعدة النفسية عبر اإليميل
ً
ل  54طالبا .قام الباحث بتصحيح اإلجابات وحصر 34
ً
طالبا أظهروا مستويات منخفضة من الرضا الزواجي
تراوحت درجاتهم ما بين ( .)19-16تم اقتراح مشاركة الطلبة
ً
ببرنامج إرشادي جماعي عبر اإلنترنت ،وافق مبدئيا  27طالبا

أداة الدراسة
قائمة الرضا الزواجي املختصرة (Marital Satisfaction
)Inventory-R
تم تعريب قائمة الرضا الزواجي املختصرة املطورة من قبل
ويسمان وزمالئه ( .)Whisman et al., 2009وتهدف القائمة
إلى تقييم مستويات الرضا الزواجي لدى األزواج لألعمار بين
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 16إلى  92سنة وتتكون القائمة بصورتها األصلية من 10
فقرات موزعة على  5أبعاد بواقع فقرتين لكل بعد :الضغط
العام ( ،)Global distressواالتصال لحل املشكالت
( )Communication for problem solvingواالتصال
ً
االنفعالي ( )Affective communicationوقضاء الوقت معا
( )Spending time togetherواإلشباع الجنس ي (Sexual
) .satisfactionويستغرق اإلجابة عن القائمة بصورتها
ً
األصلية ما يقارب من  25-20دقيقة وفقا مليزان ثنائي (نعم\
ال) .وتتميز القائمة بصورتها األولية بمعامالت صدق تمييزي
بقدرتها على التمييز بين األزواج السعداء وغير السعداء
ومعامالت ثبات :ألفا ( )0.82للزوجات و( )0.81لألزواج
ومتوسط معامل ارتباط ما بين الفقرات ( )0.32للزوجات
و( )0.30لألزواج وثبات االختبار وإعادة االختبار بفاصل
زمني بلغ  6أسابيع ( )0.80للزوجات و( )0.78لألزواج.

ثبات قائمة الرضا الزواجي
ُ
طبـقت القائمة بصورتها ما بعد التحكيم ،على عينـة مكونة
ً
ً
مـن  12طالبا متزوجا (مسـتمدة من مجتمع الدراسة األصلي
ومـن غير عينة الدراسة) وتم إعادة التطبيق بعد أسبوعين،
وحساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين .حيث بلغ
( )0.88لبعد الضغط العام و( )0.83لبعد االتصال لحل
املشكالت و( )0.78لبعد االتصال االنفعالي و( )0.81لبعد
ً
قضاء الوقت معا و( )0.73لبعد اإلشباع الجنس ي .في حين
بلغت قيمة معامل الثبات الكلي للقائمة (.)0.85
تصحيح القائمة
تم اعتماد تدرج ثالثي لإلجابة عن فقرات القائمة( :دائما= 3
ً
درجات ،أحيانا= درجتان ،أبدا= درجة واحدة) .حيث
تراوحت الدرجات الكلية للقائمة بين  45 -15درجة .وتشير
الدرجات املرتفعة إلى وجود مستويات مرتفعة من الرضا
الزواجي .حيث تم اعتماد درجات القطع التالية للتمييز بين
املفحوصين في املستويات املختلفة من الرضا الزواجي
بالدرجة الكلية :املستوى املرتفع ،)45-35.02( :املتوسط
( ،)35.01-25.01املنخفض ( .)25 -15وحسب طول الفئة:
املستوى املرتفع ،)3.00-2.34( :املتوسط (،)2.33-1.67
املنخفض (.)1.66 -1

صدق قائمة الرضا الزواجي
ترجمت القائمة من اللغة اإلنجليزية إلى العربية من قبل
خبير بالترجمة ،وللتأكد من دقة الترجمة طلب من خبير آخر
ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية ،وتمت مقارنة فقرات القائمة
األصلية مع فقرات القائمة التي تمت إعادة ترجمتها.
ُ
استخراج صدق القائمة باستخدام الصدق الظاهري
بعرضها بصورتها األولية املترجمة املكونة من  10فقرات على
 10محكمـين مختصـين م ــن أس ــاتذة الجامع ــات األردني ــة
الحكومي ــة والخاص ــة م ــن حمل ــة الدكتوراه فـي اإلرشاد
ُ
األسري والقيـاس النفس ي والتربوي .طلب إلى املحكمين إبداء
آرائهم في الفقرات من حيث مـدى مالءمتها ملفهـوم الرضا
الزواجي ،ولطبيعة الفئة املستهدفة ،وأهداف الدراسة،
وإجراء أي تعـديل على فقراتها ،أو حذفها ،أو إضافة فقرات
يرونها مناسبة .وتم اعتماد معيار اتفاق  %80من املحكمين
على صالحية الفقرة .ولم تحذف أي فقرة فيما اقترح خمسة
محكمين ضرورة إضافة فقرة لكل بعد على األقل ،في حين
تم إجراء بعض التعديالت اللغوية على ثالث فقرات وتعديل
ً
ً
تدرج التصحيح ليكون ثالثيا (دائما ،أحيانا ،أبدا) بدال من
االعتماد على تدرج ثنائي .وبذلك استقرت فقرات القائمة
على  15فقرة بواقع  3فقرات لكل بعد .وتم استخراج قيم
معامالت االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد قائمة الرضا
الزواجي والدرجة الكلية للقائمة ،لحساب مؤشرات صدق
البناء للمقياس حيث بلغت (الضغط العام ،0.78 :االتصال
لحل املشكالت ،0.75 :االتصال االنفعالي ،0.73 :قضاء
ً
الوقت معا ،0.80 :اإلشباع الجنس ي )0.65 :وهي قيم دالة
عند مستوى .α=0.05

البرنامج اإلرشادي االفتراض ي القائم على التعليم النفس ي
ً
تمت صياغة محتويات البرنامج اإلرشادي وفعالياته اعتمادا
على منهج التعليم النفس ي ( )Yalom, 1995والهادف إلى
تقديم معلومات للمسترشدين لرفع الوعي لديهم حول
مشكالتهم .وقد تألف برنـامج اإلرشاد الجمعـي مـن عشـر
جلسات إرشادية مدة كل جلسة  120دقيقة طبقت بواقع
ً
جلسة واحدة أسبوعيا .وتضمنت مجموعة من املواضيع:
الجلسة األولى :التعـارف والتعريـف بالبرنـامج اإلرشادي وما
يتبع ذلك من تبادل التعارف ،ووضع أسس إنشاء العالقة
اإلرشادية اآلمنة .الجلسة الثانية" :ملاذا أواجه مشكالت
زواجية بالفترة الحالية؟" ومناقشة صراع األدوار .الجلسة
الثالثة :الحجر الصحي واملشكالت األسرية للطالب املتزوج.
الجلسة الرابعة :مصادر الرضا الزواجي وأنواعه وعوامله،
وطرق تحقيقه ،والعوامل املهددة له .الجلسة الخامسة:
مهارات التواصل مع الزوجات .الجلسة السادسة :األساليب
املعتمدة لحل املشكالت .الجلسة السابعة :أساليب إدارة
الضغوط األسرية .الجلسة الثامنة :التنظيم الذاتي للقيام
باألدوار املتعددة .الجلسة التاسعة :تطبيقات عملية على
مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظي ،وتنظيم الوقت
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.6

وإدارة الصراعات األسرية .الجلسة العاشرة :مراجعة
التقييم البعدي وتقييمه وتطبيقه.
تــم التحقق من صدق البرنامج اإلرشادي املقترح بعرضه علــى
 3محكمين مختصين من حملة الدكتوراة في اإلرشاد النفس ي
من ذوي خبرات عملية طويلة في مؤسسات ومنظمات
اإلرشاد األسري؛ لتحديـد مدى مناسـبة محتوياته لألهداف
ُ
التي أعد مـن أجلهـا وللفئة املستهدفة .قدم املحكمون عدة
ملحوظات من أهمها :تعديل مدة كل جلسة من  90دقيقة
إلى  120دقيقة ،وتطبيق جلسات البرنامج اإلرشادي بواقع
ً
جلسة واحدة أسبوعيا بدال من جلستين ،وإضافة جلسة
نهائية للتطبيق العملي ،وزيادة مدة متابعة أثر البرنامج
ً
اإلرشادي إلى  3أشهر بدال من شهر واحد .وعلــى ضــوئه تــم
اعتماد البرنــامج بعــد إجراء التعديالت والتوصيات املقترحة.

.7

.8

.9

إجراءات الدراسة
اتبع في الدراسة اإلجراءات اآلتية:
.1

.2
.3
.4

.5

.10

إعالن الجامعة الهاشمية بتاريخ  2020\3\25عن
تقديم مجموعة من الخدمات النفسية الفردية
الداعمة للطلبة عن بعد من خالل مجموعة من
املتخصصين املتطوعين في مجال اإلرشاد النفس ي
ً
والصحة النفسية واستقبال  698اتصاال لطلب
الخدمات النفسية الفردية من قبل طلبة يدرسون
بالجامعة الهاشمية خالل الفترة الواقعة بين -3\25
.2020\5\30
إعداد البرنامج االرشادي القائم على التعليم النفس ي
وتحكيمه في الفترة (.)2020\5\29-3\30
مراجعة أدب البحث فيما يخص قائمة الرضا الزواجي
واستخراج دالالت صدقها ومعامالت ثباتها.
حصر عدد الطلبة املتزوجين طالبي املساعدة النفسية
ً
واإلرشادية ب  54طالبا من مختلف الكليات واألقسام
األكاديمية بالجامعة ،تبع ذلك إرسال أداة الدراسة
للطلبة من خالل اإليميل خالل الفترة (-5\30
 .)2020\6\3وتصحيح إجابات الطلبة وحصر 34
ً
طالبا يعاني من انخفاض الرضا الزواجي.
اقتراح املرشد على الطلبة املشاركة ببرنامج إرشادي
جمعي باستخدام برنامج مايكروسوفت تييمز ،حيث
ً
أظهر  27طالبا موافقتهم على املشاركة في حين اعتذر
 7طالب عن املشاركة باإلرشاد الجماعي وتفضيلهم
تلقي املساعدة باإلرشاد الفردي.

.11

استبعاد  3طالب من إجراءات الدراسة ،واستقرار
ً
عدد املشاركين على  24طالبا ،تم تقسيمهم عشوائيا
مناصفة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.
بدء تطبيق جلسات اإلرشاد القائمة على التعليم
النفس ي خالل في الفترة ( )2020\8\28-6\6بواقع
ً
جلسة واحدة أسبوعيا مدة كل جلسة  120دقيقة.
وتم التطبيق خالل الفترة املسائية بين الساعة الثامنة
ً
والعاشرة مساءا.
تطبيق القياس البعدي لقائمة الرضا الزواجي بتاريخ
( )2020\8\28فيما يخص أفراد املجموعة التجريبية
في الفترة ( )2020\9\4-8\29ألفراد املجموعة
الضابطة.
االتصال مع الطلبة أفراد املجموعة الضابطة ،وتقديم
ً
الخدمات اإلرشادية لهم مراعاة الجوانب االخالقية
بتطبيق فعاليات اإلرشاد الجماعي حيث استمر
التطبيق لفترة شهرين من .2020\10\11-9\5
تطبيق أداة الدراسة على أفراد املجموعة التجريبية
خالل الفترة ( )2020\12\4-11\28ألغراض القياس
التتبعي بعد  3أشهر من انتهاء البرنامج اإلرشادي.
تصحيح أداة الدراسة باألداء البعدي والتتبعي،
وإدخال البينات على برنامج  SPSSواستخراج النتائج
وتقديم التوصيات.

املعالجة اإلحصائية
اسـتخرجت املتوسطات الحسابية واالنحرافــات املعيارية
لألداء البعدي والقبلي والتتبعي ألفراد الدراسة باســتخدام
اإلحصاء الوصــفي .ولإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم
التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة بتطبيق اختبارMann-
 Whitney Uللمجموعات املستقلة ،وفحص تجانس ميل
االنحدار من خالل التحقق من عدم وجود داللة إحصائية
للتفاعل بين املتغير املستقل واملتغير املصاحب لدى
مجموعتي الدراسة على قائمة الرضا الزواجي في القياس
القبلي .واستخدم اختبــار (ت) للعينة املترابطة للمقارنات
البعدية والقبلية ألفراد املجموعـة التجريبية على قائمة
ـاب قيمـة مربـع إيتـا ()ŋ 2
الرضا الزواجي .باإلضـافة إلى حس ِ
لحساب حجـم األثر ( )Size Effectللبرنامج اإلرشادي
املستخدم على املتغير التابع .ولإلجابة عن سؤال الدراسة
الثاني تم اســتخدام اختبــار (ت) للعينة املترابطة للمقارنات
البعدية والتتبعيـة لـدى أفراد املجموعـة التجريبية على
قائمة الرضا الزواجي.
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يشير جدول  4إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
األداء القبلي واألداء البعدي ألفراد املجموعة التجريبية.
حيث بلغت قيمة (ت) لبعد الضغط العام ( )1.947ولبعد
االتصال لحل املشكالت ( )3.314ولبعد االتصال االنفعالي
ً
( )2.775ولبعد قضاء الوقت معا ( )1.907ولبعد اإلشباع
ً
الجنس ي ( )1.983وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى
 α=0.05حيث كانت الفروق لصالح القياس البعدي.

النتائج
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم استخراج املتوسطات
الحسابية واملعدلة واالنحرافات املعيارية ألداء أفراد
الدراسة في املجموعتين على القياس البعدي والقبلي وجدول
 2يوضح ذلك.
يتبين من جدول  2وجود فروق ظاهرية في الرضا الزواجي
الكلي وفي األبعاد الخمسة الفرعية املكونة له في القياس
البعدي ألفراد املجموعة التجريبية مقارنة مع أفراد
املجموعة الضابطة .وملعرفة داللة الفروق في املتوسطات
الحسابية في القياس البعدي ،تم استخدام تحليل التباين
األحادي املشترك ( ،)One Way ANCOVAكما هو مبين في
جدول  ،3كذلك تم استخدام اختبار ت للمجموعات
املترابطة للتأكد من وجود فروق بين القياسين القبلي
والبعدي ملجموعة الدراسة التجريبية (جدول .)4

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم استخراج املتوسطات
الحسابية ألداء أفراد املجموعة التجريبية في القياس
التتبعي ومقارنتها مع املتوسطات الحسابية للقياس البعدي
وجدول  5يوضح ذلك.
يتضح من جدول  5وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات أفراد املجموعة التجريبية في القياسين البعدي
والتتبعي لصالح القياس البعدي ألبعاد االتصال لحل
ً
املشكالت ،واالتصال االنفعالي ،وقضاء وقت معا ،واإلشباع
الجنس ي ،والبعد الكلي ،حيث كانت قيم (ت) دالة عند
مستوى  α= 0.05مما يشير إلى عدم احتفاظ أفراد
املجموعة التجريبية باملكتسبات العالجية من البرنامج
اإلرشادي خالل فترة املتابعة ،حيث انخفضت جميع
املتوسطات الحسابية بالقياس التتبعي مقارنة بالقياس
البعدي .كذلك توضح النتائج املوصوفة في جدول  5عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املتوسطات الحسابية
البعدية والتتبعية لبعد الضغط العام ،حيث بلغت قيمة ت
( )0.432وهي قيمة غير دالة عند مستوى  α=0.05مما يشير
إلى احتفاط أفراد املجموعة التجريبية باألثر العالجي
للبرنامج في هذا البعد فقط من أبعاد قائمة الرضا الزواجي.

يتضح من جدول  3وجود فروق ذات داللة إحصائية في
متوسطات القياس البعدي للرضا الزواجي بين أفراد
املجموعة التجريبية والضابطة .حيث بلغت قيمة ف لبعد
الضغط العام ( )46.57ولبعد االتصال لحل املشكالت
( )8.82ولبعد االتصال االنفعالي ( )101.07ولبعد قضاء
ً
الوقت معا ( )65.49ولبعد اإلشباع الجنس ي ( )7.81وهي قيم
ً
دالة إحصائيا عند مستوى  α=0.05حيث كانت الفروق
لصالح أفراد املجموعة التجريبية .ويتضح من جدول  3أن
ً
معامل األثر (مربع إيتا) كان مرتفعا لجميع األبعاد :بعد
االتصال االنفعالي ( ،)0.82بعد الضغط العام (، )0.68بعد
ً
قضاء الوقت معا ( ،)0.75بعد االتصال لحل املشكالت
( ،)0.29بعد اإلشباع الجنس ي (.)0.27

ً
جدول  :2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لقائمة الرضا الزواجي وأبعادها الفرعية وفقا للمجموعة
القياس القبلي

القياس البعدي

املتغيرات

املجموعة

العدد

الضغط العام

تجريبية
ضابطة

12
12

2,05
1,88

االتصال لحل
املشكالت
االتصال
االنفعالي
قضاء الوقت
معا
اإلشباع
الجنس ي

تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

12
12
12
12
12
12
12
12

1,19
1,22
1,30
1,33
1,16
1,19
1,25
1,13

0,17
0,21
0,17
0,14
0,22
0,17
0,19
0,17

الكلي

تجريبية
ضابطة

12
12

1,39
1,35

0,11
0,09

االنحراف املعياري

املتوسط
املعدل

الخطأ
املعياري

2,05
1,46

0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,06
0,06
0,03
0,03
0,07

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

املتوسط الحسابي

0,19
0,32

1,27
2,05

0,19
0,31

1,47
1,08
2,19
1,05
1,66
1,00
1,39
1,01

0,43
0,15
0,36
0,12
0,28
0,21
0,20
0,23

1,09
2,19
1,05
1,66
1,00
1,23
0,95
1,57

1,57
1,22

0,13
0,07

1,22
1,27
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ً
جدول  :3نتائج تحليل التباين األحادي املشترك ( )One Way ANCOVAلقائمة الرضا الزواجي في القياس البعدي وفقا ملتغير املجموعة
مجموع
املربعات

درجات
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

قيمة
االحتمال

مربع إيتا

املتغيرات

مصدر التباين

القياس القبلي

الضغط العام
االتصال لحل املشكالت
االتصال االنفعالي
قضاء الوقت معا
اإلشباع الجنس ي
الكلي

0,00
0,354
0,008
0,056
0,030
0,001

1
1
1
1
1
1

0,00
0,354
0,008
0,056
0,030
0,001

0,00
3,72
0,10
1,41
0,588
0,00

1,00
0,06
0,75
0,24
0,45
0,95

0,00
0,15
0,00
0,06
0,02
0,00

املجموعة

الضغط العام
االتصال لحل املشكالت
االتصال االنفعالي
قضاء الوقت معا
اإلشباع الجنس ي
الكلي

3,286
0,821
7,762
2,597
0,399
0,681

1
1
1
1
1
1

3,286
0,821
7,762
2,597
0,399
0,681

46,57
8,82
101,07
65,49
7,81
57,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00

0,68
0,29
0,82
0,75
0,27
0,73

الخطأ

الضغط العام
االتصال لحل املشكالت
االتصال االنفعالي
قضاء الوقت معا
اإلشباع الجنس ي
الكلي

1,481
1,998
1,613
0,833
1,072
0,248

21
21
21
21
21
21

0,071
0,095
0,077
0,040
0,051
0,012

الكلي املصحح

الضغط العام
االتصال لحل املشكالت
االتصال االنفعالي
ً
قضاء الوقت معا
اإلشباع الجنس ي
الكلي

5,111
3,259
9,403
3,556
1,662
0,960

23
23
23
23
23
23

جدول  :4املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للفروق بين املتوسطات البعدية والقبلية لألداء على قائمة الرضا
الزواجي ألفراد املجموعة التجريبية
األبعاد
الضغط العام
االتصال لحل
املشكالت
االتصال االنفعالي
ً
قضاء الوقت معا
اإلشباع الجنس ي
الكلي

القياس

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

بعدي

1,27

0,19

قبلي

2,05

0,41

بعدي
قبلي

1,47
1,19

0,43
0,21

بعدي

2,19

0,36

قبلي

1,30

0,12

بعدي
قبلي

1,66
1,16

0,28
0,21

بعدي

1,25

0,20

قبلي
بعدي
قبلي

1,39
1,57
1,39

0,25
0,13
0,11
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قيمة ت

قيمة االحتمال

1,947

0,005

3,314

0,000

2,775

0,001

1,907

0,004

1,983

0,00

6,664

0,003
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جدول  : 5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للفروق بين املتوسطات البعدية والتتبعية لألداء على قائمة الرضا
الزواجي ألفراد املجموعة التجريبية
األبعاد
الضغط العام
االتصال لحل
املشكالت
االتصال االنفعالي
ً
قضاء الوقت معا
اإلشباع الجنس ي
الكلي

القياس

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

بعدي

1,27

0,19

تتبعي

1,22

0,41

بعدي

1,47

0,43

تتبعي
بعدي

1,11
2,19

0,21
0,36

تتبعي

1,09

0,12

بعدي
تتبعي

1,66
1,21

0,28
0,21

بعدي

1,25

0,20

تتبعي
بعدي

1,01
1,57

0,25
0,13

تتبعي

1,11

0,11

قيمة ت

قيمة االحتمال

0,432

0,67

4,614

0,00

15,358

0,00

8,208

0,00

3,317

0,00

10,856

0,00

وعلى الرغم من ظهور فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات أداء أفراد مجموعتي الدراسة على قائمة الرضا
الزواجي ،إال أن واقع حال املتوسطات الحسابية البعدية،
يشير إلى تحسن إحصائي ضمن نفس فئة املتوسط
واملنخفض .فمن خالل تتبع مقدار املتوسطات الحسابية
البعدية ألفراد املجموعة التجريبية ألبعاد قائمة الرضا
الزواجي ،نجد بأن األداء البعدي على أبعاد اإلشباع الجنس ي،
ً
واالتصال لحل املشكالت ،وقضاء الوقت معا ،والبعد
الكلي ،قد جاءت ضمن فئة املنخفض الذي تراوح بين (-1
 )1.66مما يشير إلى ضرورة االستمرار بتقديم الخدمات
النفسية الداعمة لتلك الفئات لضمان استمرارية التحسن.
حيث إن الخضوع لجلسات إرشادية متخصصة لفترة 3
أشهر قد ال تكون كافية لتحقيق األهداف اإلرشادية بشكل
نوعي ،مما يبرر ضرورة أن تستمر الفعاليات اإلرشادية
لفترات أطول ،وهذا ما أوص ى به كل من راب وماكجين
( )Wrap & McGinn, 2018من حيث ضرورة أن تستمر
الجلسات اإلرشادية لفترة تتراوح بين  6أشهر إلى سنة على
األقل كشرط لتحقيق األهداف اإلرشادية في املجاالت
األسرية وضرورة انخراط أفراد األسرة اآلخرين في العملية
اإلرشادية لضمان تعزيز التحسن.

مناقشة النتائج
ً
أوال :مناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول
أشارت النتائج إلى األثر قريب املدى للبرنامج اإلرشادي
االفتراض ي القائم على التعليم النفس ي في تحسين مستويات
الرضا الزواجي في جميع أبعاده ألفراد املجموعة التجريبية
مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة .ويمكن تفسير هذه
النتيجة في ضوء عدة عوامل منها :مستويات الدافعية التي
أظهرها املشاركون لالنخراط في البرنامج اإلرشادي ما أوجد
رغبة مرتفعة لديهم في التفاعل اإليجابي مع محتوياته بجميع
جوانبه .كذلك قد يكون ملا اشتمله البرنامج التعليمي من
فعاليات وتمارين حول الرضا الزواجي دور في تحسين
مستويات الرضا الزواجي ،حيث تلقى املشاركون في البرنامج
الكثير من املعلومات التثقيفية واألنشطة التفاعلية حول
الرضا الزواجي ومتغيراته.
إن إجراء عملية اإلرشاد ضمن جو جماعي آمن ،يمكن أن
يساهم في استفادة الطالب وانفتاحه على تجارب وخبرات
أخرى من أعضاء املجموعة ،وهذا ما أيده لي وزمالؤه (Lee
) et al., 2014من حيث دور البيئة اإلرشادية املناسبة
واآلمنة في تحسين املتغيرات النفسية املستهدفة من اإلرشاد
وتسهيل التحسن .ومن جهة أخرى اشتمل البرنامج بجلساته
املختلفة التدريب على مهارات شخصية مثل :االتصال،
وحل الصراعات ،وإدارة الضغوط األسرية ،حيث تم التأكد
من إتقان أفراد املجموعة التجريبية لتلك املهارات من خالل
أساليب لعب الدور والنمذجة.

وقد يشير انخفاض درجات أفراد املجموعة الضابطة على
جميع أبعاد قائمة الرضا الزواجي (االتصال لحل املشكالت،
ً
وقضاء الوقت معا ،واالتصال االنفعالي ،واإلشباع الجنس ي)
في القياس البعدي عما كان عليه بالقياس القبلي وارتفاع
مستوياته في بعد الضغط العام عما كان عليه بالقياس
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أفراد املجموعة التجريبية بالتحدث عن اختبار بعض
التغيرات االيجابية في سلوك زوجاتهم ،مما كان له دور في
إحداث تغير بمستويات الرضا الزواجي لدى املشاركين.

القبلي إلى ضرورة تقديم املساعدة والخدمات النفسية
لألسرة خالل فترات األزمات وفترات الحجر الصحي .حيث إن
ترك األسرة وحيدة في مواجهة التداعيات السلبية لفترات
الحجر الصحي يمكن أن يضاعف خطر مواجهة األسرة
للعديد من املشكالت املالية ،ومشكالت االتصال،
واملشكالت املهنية ،واألكاديمية .ويمكن النظر إلى تحسن
درجات أفراد املجموعة التجريبية فيما يتعلق بالرضا
الزواجي في ضوء العالقة بين املرونة النفسية التي تشتمل
على تعليم املهارات الشخصية للتوافق والتكيف ،والقدرة
على إيجاد بدائل سلوكية ناجحة للتعامل مع املتطلبات
املتغيرة واملستمرة من جهة والرضا الزواجي من جهة أخرى.
حيث إن عملية تعليم املهارات التكيفية والتوافقية ،قد
ً
تنعكس إيجابا على تطوير مستويات املرونة النفسية لدى
األفراد ،مما يساعد في تحسن مستويات الرضا لديهم في
العديد من جوانب حياتهم (وحود وزحيلي.)2019 ،

ويمكن القول بأن وجود أطفال لدى الغالبية العظمى من
املشاركين باملجموعة التجريبية قد ساهم بإحداث تغيير
باتجاهيين األول :تمثل في مساهمة البرنامج املحتملة في
تحسين املهارات الوالدية لديهم ،حيث تمت مناقشة بعض
القضايا الخاصة بسلوك األطفال وطرق التعامل معها
كموضوعات فرعية في العديد من الجلسات اإلرشادية،
والثاني :ساعد وجود أطفال في األسرة األزواج على زيادة
دافعيتهم للحفاظ على الزواج واستقراره ،وبالتالي انعكس
إيجابا على دافعية املشاركين للتغير واالنخراط بالبرنامج.
وعلى الرغم من عدم وجود جلسات إرشادية مخصصة
ملناقشة املهارات الوالدية ،إال أن واقع حال املناقشات
والتفاعالت ما بين أفراد املجموعة التجريبية تشير إلى بحث
موضوع التربية الوالدية بشكل كبير وأكثر من مرة ،حيث تم
تقديم التوجيهات املناسبة من قبل املرشد ،وضمن هذا
املجال قام بعض املشاركين بعرض تجاربهم الشخصية في
التعامل مع املشكالت السلوكية واألكاديمية واالجتماعية
ألبنائهم ،مما ساعد باقي املشاركين على اكتساب بعض
املهارات ،وخفض الضغوط الزواجية التي تواجههم بشكل
عام .وتتفق نتائج الدراسة الحالية فيما يتعلق بالسؤال
األول مع نتائج الدراسات السابقة (بدر2019 ،؛ الشعالن،
2013؛ النمر واملصري2011 ،؛  )Lee et al., 2014التي
أشارت إلى فعالية اإلرشاد الجماعي عبر اإلنترنت في خفض
أعراض القلق االجتماعي ،وتحسين مستويات معنى الحياة،
وتحسين مستويات نوعية الحياة لدى عينات من طالبات
الجامعة والزوجات .حيث تشابهت الدراسة الحالية في
أساليب تقديم اإلرشاد الواردة في الدراسات السابقة ،إال
أنها اختلفت عنها في العينات املستهدفة ،وهي مجموعة من
الطلبة املتزوجين .وضمن هذا املجال قدمت دراسة لي
وزمالؤه ( )Lee et al., 2014مجموعة من التوصيات الواجب
القيام بها لضمان الحصول على األثر العالجي املتوقع التي
من أهمها توثيق العالقة اإلرشادية مع أعضاء املجموعة
اإلرشادية ،وامتالك املرشد ملهارات القيادة في الجماعات
اإلرشادية االفتراضية عبر اإلنترنت ،التي من أهمها قدرته
على ضبط التفاعالت الجماعية وتنظيمها من جهة ،وتوفير
أساليب التعاطف واالهتمام ملا يتحدث به أفراد املجموعة
من جهة أخرى ،والحرص على أن يتم اختيار أوقات
التدخالت اإلرشادية بما يتناسب مع ظروف املسترشدين

ويمكن االستفادة من طروحات دينهارت وأفيز ( (Dienhart
) & Avis, 2007في تفسير نتائج الدراسة فيما يتعلق بالسؤال
األول في ضوء أهمية الدور املحوري الذي يلعبه الزوج في
األسرة ،وفي الوقت نفسه دوره في التسبب باملشكالت
األسرية ،حيث يشترك الزوج في الكثير من الحاالت بتحمل
املسؤولية لوقوع املشكالت األسرية .ولذلك استهدف
البرنامج اإلرشادي األزواج الرجال ،مما قد يفسر ارتفاع
مستويات الرضا الزواجي لديهم .حيث يقود انخراط الزوج في
الفعاليات األسرية التعليمية والتثقيفية إلى تحسن الكثير
من املتغيرات األسرية.
إن اعتماد الدراسة الحالية على تقديم اإلرشاد والتعليم
النفس ي من خالل اإلرشاد االفتراض ي قد ساهم في ارتفاع
نسبة حضور أفراد املجموعة التجريبية للجلسات ،وبالتالي
االستفادة من جميع محتوياتها ،وعدم التغيب عن
الجلسات .وضمن هذا املجال وبناء على توصيات أفراد
املجموعة التجريبية تم تطبيق البرنامج خالل الفترات
املسائية وبذلك تم ضمان توفير الظروف املناسبة واملسهلة
لحضور جميع أفراد املجموعة التجريبية لفعاليات
الجلسات ،وهذا ربما انعكس على االستفادة من البرنامج
اإلرشادي بالتقييم البعدي.
ويمكن تفسير االرتفاع النسبي لدرجات أفراد املجموعة
التجريبية في القياس البعدي في ضوء مفهوم التأثير التبادلي
( )Reciprocal effectلألسرة ،حيث إن إحداث تغيرات
إيجابية في سلوك الزوج ،قد يقود في الوقت نفسه إلى
إحداث تغيرات في سلوك الزوجة .حيث الحظ املرشد بدء
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وأوقاتهم .حيث تم األخذ بجميع تلك التوصيات ،مما قد
ساهم في الحصول على التغيرات العالجية املطلوبة.

التجريبية في القياس البعدي .حيث جاءت املتوسطات
البعدية ضمن فئة املتوسط لبعد االتصال االنفعالي
واملرتفع لبعد الضغط العام ،بينما كانت املتوسطات
البعدية لباقي األبعاد ضمن فئة املنخفض.

لم تدل النتائج على احتفاظ أفراد املجموعة التجريبية
باملكتسبات العالجية لفترة متابعة امتدت لثالثة أشهر في
جميع األبعاد الفرعية لقائمة الرضا الزواجي باستثناء بعد
الضغط العام .ويمكن مناقشة هذه النتيجة في ضوء طول
فترة املتابعة ،واستمرارية الجائحة الصحية بآثارها السلبية
املالية والنفسية والصحية ،حيث استمرت الجهات
الرسمية املسؤولة عن إدارة ملف الجائحة باتخاذ الكثير من
القرارات التي قد أثرت على املجتمع ،كقرارات تقليص فترات
التجول بشكل مستمر ،وفرض اإلغالق الشامل يومي
السبت والجمعة ،وفترات إغالق شامل ملدة  4أيام استمرت
بعد االنتخابات النيابية مباشرة في األردن ،مما اضطر
العديد من أفراد الدراسة البقاء لفترات طويلة مع أسرهم
مع غياب إمكانية الخروج خارج املنزل طوال فترات الحظر
واستمرارية خصم نسبة تراوحت بين  %50-25من رواتب
املوظفين بالقطاع الخاص ،مما قد ٌ
صعب من عملية
االحتفاظ باملكتسبات العالجية للبرنامج اإلرشادي .وبالتالي
كان من املتوقع انتكاسة بعض املشاركين خالل فترات ما
بعد انتهاء البرنامج اإلرشادي ،وخاصة إذا ما علمنا بانقطاع
العالقة الداعمة مع املرشد النفس ي .وقد تساعد البيانات
الخاصة بالوضع املنهي ألفراد املجموعة التجريبية في تفسير
أسباب انخفاض درجات الرضا الزواجي خالل فترة املتابعة،
حيث كان عدد الطلبة العاملين في املجموعة التجريبية عند
نهاية البرنامج اإلرشادي بتاريخ ( 8 )2020\8\28طالب
مقارنة مع  4طالب خالل فترة القياس التتبعي خالل الفترة
الواقعة بين ( ،)2020\12\4-11\28مما يدل على فقدان 4
منهم لعملهم ومصدر رزقهم بسبب استمرار آثار الجائحة
الصحية .ويمكن إيجاد ارتباط بين انخفاض مستويات
الرضا الزواجي لدى أفراد الدراسة بالقياس التتبعي وارتفاع
مستويات الخطورة باإلصابة بفايروس كورونا وسالالته
املتحورة .حيث ارتفعت اإلصابات بشكل كبير وتجاوزت
ً
حاجز  6000إصابة يوميا ،حيث أصيب  5أفراد من
املجموعة التجريبية خالل فترة املتابعة ،ويمكن أن تساهم
هذه اإلصابات في ارتفاع مستويات التوتر ،وعدم الرضا،
والخوف ،وما يتبع ذلك من مشكالت الحجر املنزلي
واملؤسس ي.

إن غياب االحتفاظ باملكتسبات العالجية ألفراد املجموعة
التجريبية يمكن أن ينظر إليه في ضوء إسهامات داينهارت
وايفيز ( )Dienhart & Avis, 2007التي أشارت إلى أهمية
انخراط جميع أفراد األسرة في برامج العالج األسري ،ولفترات
طويلة؛ لضمان االحتفاظ باملكتسبات العالجية .وضمن هذا
املجال نجد أن عملية انخراط الزوجات بفعاليات اإلرشاد
األسري مع أزواجهن لم تكن متاحة خالل فترة تطبيق
الدراسة؛ لصعوبات التنقل ،ومشكالت تقبل الزوجات
وأزواجهن لإلرشاد ضمن بيئة جماعية.

ً
ثانيا :مناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:

أما من حيث استمرارية األثر لبعد الضغط العام في األسرة
فيمكن مناقشة هذه النتيجة في ضوء مالحظة األداء املرتفع
لعينة الدراسة على بعد الضغط العام في القياس البعدي،
مما كان له دور في دعم درجاتهم في القياس التتبعي .كذلك
الحال يمكن تفسير تلك االستمرارية في األثر اإليجابي في
ضوء نجاح البرنامج في الحد من الضغوط العامة التي
يواجهها الطلبة املتزوجون خالل الجائحة.
إن استمرارية التدريس في الجامعة عن طريق التعليم عن
بعد قد ساهم في التقليل من الضغوطات العامة التي
يواجهها الطالب الجامعي املتزوج من حيث متابعة دراسته،
وغياب ضغوط الوقت لعدم الحاجة للذهاب إلى الجامعة،
كما أن التسهيالت املقدمة من وزارة التعليم العالي فيما
يخص املرونة في املواظبة على حضور املحاضرات ،واتباع
نظام ناجح\راسب في العالمات النهائية ،والعمل بنظام
تسجيل املحاضرات ،والسماح بالتسجيل للمواد املتزامنة
ضمن الجدول الدراس ي بالفصل ،قد ساهمت في استمرارية
األثر اإليجابي للبرنامج في خفض الضغوط.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية باآلتي:
 .1ضرورة تطوير برامج اإلرشاد االفتراض ي املعتمد على
تطبيقات االتصال عبر اإلنترنت؛ ملواجهة أية مشكالت
يمكن أن تعيق إجراء اإلرشاد وجها لوجه مثل :الكوارث
الطبيعية ،أو انتشار األوبئة ،أو عدم تمكن املسترشد
من حضور اإلرشاد ألي سبب.
 .2ضرورة تقديم خدمات اإلرشاد النفس ي وخدمات
الدعم النفس ي لجميع أفراد األسرة خالل فترات

ويمكن تفسير غياب استمرارية أثر البرنامج االرشادي على
أبعاد الرضا الزواجي من خالل مالحظة أداء املجموعة
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الحجر الصحي للتعامل مع اآلثار النفسية السلبية
التي يخلفها الحجر الصحي في متغيراتهم النفسية
.املختلفة
 ضرورة االستمرار في تقديم خدمات املتابعة النفسية.3
 وتدعيم،إلى فترات طويلة بعد انتهاء البرامج اإلرشادية
برامج اإلرشاد بأساليب ومهارات منع االنتكاسة
.العالجية أو تجنبها

counseling and attitudes of counselors and students
toward it (Unpublished doctoral dissertation). Tiaba
University, KSA. (In Arabic)
Al Momani, F. (2017). The attitudes of psychological
counseling students at yarmouk university towards the
usage of online counseling. Derasat journal for educational
science, 44, 209-221. (In Arabic)
Al Nemer, A., & Al Masri, S. (2011). Electronic counseling
program for enriching the life meaning and some
psychological variables related with it among university
students. Journal of education faculty, 35(4), 167-233.
(In Arabic)
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