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 الحاجات اإلرشادية 
 لدى طمبة الجامعة العربية المفتوحة

 مها عبد المجيد جواد العأني د.م.أ. 
 د. حمد بن حمود بن سميمأن الغافري أ.م.

  :ممخصال 
بات االىتمام بالخدمات اإلرشادية من أىم المتطمبات التي يجب أن تقدم     

لمطالب الجامعي وال سيما أن ىذه العممية تسعى إلى مساعدة الطمبة عمى فيم 
دراك مشاكميم والوصول إلى تحقيق التوافق بينيم وبين البيئة التي  أنفسيم وا 

لت مؤسسات التعميم العالي بالدول المتقدمة إىتماما كبيرا يعيشون بيا. وقد أو 
باإلرشاد الجامعي، إذ تسعى مراكز اإلرشاد بالجامعات إلى توفير اآلليات 
المناسبة التي من شأنيا الوصول بالطمبة الجامعيين إلى مستوى أفضل من 
التوافق الشخصي واالجتماعي والرضا النفسي عن الذات في كافة مناحي 

يم المختمفة وأطرىا اإلجتماعية حتى يمكن أن تتحقق فرص جودة الحياة حيات
أمام الطمبة الجامعيين، مما يؤدي إلى جودة تحصيميم وتوازنيم النفسي 
واالجتماعي، وتكمن أىمية الدراسة من اىمية الحاجات اإلرشادية لمطالب 

بوضع  الجامعي وأىمية دراستيا ومعرفة نوعية تمك الحاجات لتقوم الجامعة
البرامج اإلرشادية المناسبة وفق احتياجات الطمبة وخاصة أن طبيعة الدراسة في 
الجامعة العربية المفتوحة مختمفة عن باقي الكميات والجامعات، وتحددت مشكمة 
الدراسة باإلجابة عمى السؤالين اآلتيين: ما الحاجات اإلرشادية لدى طمبة 

ن؟. وما الفروق في الحاجات اإلرشادية الجامعة العربية المفتوحة بسمطنة ُعما
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وفق المتغيرات )النوع االجتماعي، المرحمة الدراسية والتخصص الدراسي، ونمط 
 السكن(. 

الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة  عمى التعرف إلى الدراسة ىدفتوعميو   
 والتعرف عمى الفروق في الحاجات اإلرشاديةالعربية المفتوحة بسمطنة ُعمان 

لطمبة الجامعة العربية المفتوحة وفق المتغيرات) النوع االجتماعي ، المرحمة 
ولتحقيق أىداف  ُعمان،الدراسية والتخصص الدراسي، ونمط السكن( بسمطنة 

الدراسة قام الباحثأن بإعداد أداة لذلك وبعد التأكد من صدق وثبات األداة تم 
وطالبة المقيدين في الجامعة  ( طالباً 603تطبيقيا عمى عينة الدراسة البالغة )

العربية المفتوحة بسمطنة ُعمان خالل الفصل الدراسي الثأني من العام الجامعي 
م، وبعد تحميل البيأنات إحصائيًا تم التوصل إلى عدد من النتائج 7004/7005

  .كما خرجت الدراسة بعدد من المقترحات المستقبميةو 
 ية ، الجامعة العربية المفتوحة الكممات المفتاحية : الحاجات اإلرشاد

 
 االطار العام لمدراسة

تعد خدمات اإلرشاد النفسي أداة تربوية نفسية شاممة فعالة تساعد في      
ثراء معارفيم وقدراتيم والتي  شباع حاجاتيم ورغباتيم وا  تغذية الطمبة المعرفية وا 

 ستثمارتسيم بشكل صحيح وسوي في تحقيق الذات وتطويرىا واستثمارىا اال
األمثل لتساعدىم عمى تخطي التحديات التي تواجييم في الحياة الجامعية 
بأسموب عممي والتخطيط الجيد لمستقبميم والذي سيسيم بشكل كبير في تحقيق 
النمو السوي لدييم وفقًا لميوليم وقدراتيم و واستعداداتيم مما يجعميم يعتمدون 

المينية واألسرية. وتسعى مراكز عمى أنفسيم فيما يعترضيم في معترك الحياة 
االرشاد بالجامعات إلى توفير اآلليات المناسبة التي من شأنيا الوصول بالطمبة 
الجامعيين إلى مستوى أفضل من التوافق الشخصي واالجتماعي والرضا النفسي 
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عن الذات في كافة مناحي حياتيم المختمفة وأطرىا االجتماعية حتى يمكن أن 
الحياة أمام الطمبة الجامعيين، مما يؤدي إلى جودة تتحقق فرص جودة 

أن طمبة الجامعة في مرحمة عمرية  .تحصيميم وتوازنيم النفسي واالجتماعي
حرجة إذ تقع أعمارىم بين مرحمتي الرشد والمراىقة فأنيم يواجيون كذلك 
مشكالت التوافق مع الحياة الجامعية. وتتميز الجامعات العريقة بما تقدمو من 

ات إرشادية  لصقل طالبيا ومساعدتيم عمى رفع مستوى كفاءتيم في خدم
مجاالت متعددة كرفع مستوى الكفاءة الذاتية واألكاديمية والمعرفية واالجتماعية 
وضبط األنفعاالت وتنمية الشخصية لمواجية التحديات المرتبطة بالمرحمة 

لمطالب ىو الجامعية ومتطمباتيا .وذلك من منطمق أن التحصيل األكاديمي 
أحد أىم مخرجات التعميم والتعمم ويمثل أحد مؤشرات تحقيق األىداف المنشودة 
واالرتقاء بمستوى التعميم الجامعي. )النظام األكاديمي، جامعة السمطأن 

 (.7002قابوس،
ولما كأن رضا الطمبة عن المصادر الداعمة التي تحقق حاجاتيم وتساىم 

ء شخصية متكاممة أحد مكونات إدارة في تحسين تحصيميم األكاديمي وبنا
الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية، فأن جوىر العممية التعميمية ىي 
مساعدة الطمبة عمى تحصيل المعارف والميارات، والنجاح فييا، وغياب رضا 
الطمبة يعني تدني جودة األداء اإلداري واألكاديمي لممؤسسة التعميمية، وبالتالي 

 .((Fernando,1995,2561تعميمتدني جودة ال
والجامعة باعتبارىا مؤسسة تربوية أكاديمية اجتماعية يتطمب منيا االىتمام 
بخدمة ىؤالء الطمبة وتييأتيم لممستقبل بشكل جيد وشامل، وأيضا في تشكيل 
وتعديل السموك وممارستيم في تخطي التحديات والصعوبات التي تعترضيم 

كسابيم االتجاىات الكفيمة  بتأىيميم كعدة وعتاد لمستقبميم الميني وا 
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واالجتماعي، وبما ينفعيم من معمومات معرفية وثقافية وخاصة إبأن ىذه 
 التطورات والتغييرات السريعة الحاصمة األن عمى مستوى العالم. 

كما تشكل الحاجات اإلرشادية الجزء األساس من تكوين الفرد النفسي  
السموك الذي يؤدي إلى إرضائيا أو  ألنيا تؤثر في شخصيتو وتدفعو إلى

إشباعيا، فيو يعيش معظم حياتو سعيًا إلشباع حاجاتو وخفض توتراتو وتحقيق 
أىدافو حتى يمكن النظر إلى الحياة البشرية كأنيا سمسمة من الحاجات 

 (.44ص7000والمحاوالت إلشباعيا )الزبادي،والخطيب
يمة التي نالت كثيرا يعد موضوع الحاجات األنسأنية من الموضوعات الم

من االىتمام والبحث والدارسة من قبل عمماء النفس منذ عقود عديدة، وقدمت 
نماذج ونظريات لمتعرف عمى طبيعة الحاجات األنسأنية وتفسيرىا وبيأن آليات 

 ي تفسير مظاىر السموك األنسأني.إشباعيا ودورىا ف
أنية ومن وتعد من اكثر النظريات شيوعًا في مجال الحاجات األنس

والذي يرى أن الحاجة  Murry,1938النظريات المبكرة في ىذا المجال نظرية  
تنشأ عن استجابة دافع داخمي لضغط بيئي خارجي والحاجة تعمل عمى رفع 
مستوى التوتر الذي يحاول الكائن أن يخفضو عن طريق إرضاء الحاجة . 

لرئيسية في وصاغ موراي قائمة تتكون من عشرين حاجة تمثل الحاجات ا
تكوين  نظامو،واعتقد موراي أن أندماج الحاجات مع بعضيا البعض يؤدي إلى

شخصية الفرد، والحاجات ال تعمل كل منيا في عزلة تامة عن األخرى فيناك 
ففي المواقف التي تستثار فيو حاجتأن أو أكثر في نفس  أولويات لمحاجات،

ع والعطش ىي التي تترجم إلى الوقت فأن الحاجة ذات األولوية " كاأللم والجو 
 (.   0640،765)ىول ولندزي،تأجيمياعمل ألنو ال يمكن 

 "عدد من الحاجات األنسأنية بعتمد تصوره وفق تسمسل ىرمي يبدأ
Maslow 1954 " أو ما تسمى  في حين قدم ماسمو بالحاجات الفسيولوجية
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لعطش والنوع األولية الالزمة لبقاء األنسأن عمى قيد الحياة مثل: الجوع وا
االجتماعي، ثم الحاجات النفسية واالجتماعية وىي ما تسمى بالحاجات النمائية 
مثل: حاجة األمن والسالمة واألنتماء والمعرفة والتقدير والحاجات الجمالية 
وتقدير الذات ويرى ماسمو أن دافعية الفرد نحو تحقيق الحاجات الدنيا وال سيما 

تزداد في محاولة منو إلشباعيا، إذ أن الفرد الجائع الفسيولوجية واألمنية منيا، 
يستمر في البحث عن الطعام حتى يشبع حاجة الجوع بحيث ال يكون مدفوعا 
إلشباع حاجات أخرى غيرىا، وحالما يتم إشباع الحاجات الدنيا فأن الدافعية 
ة نحوىا تقل، وتزداد دافعية الفرد إلى تحقيق حاجات أخرى في اليرم، أما بالنسب

لمحاجات األخرى فأنيا ال تتوقف عند حد اإلشباع الجزئي، وأنما يسعى الفرد 
إلى تحقيق مزيد من اإلشباع لمثل ىذه الحاجات، ألنيا دائمة اإللحاح وال تشبع 
بصيغة كمية أو دائمة، كما أشار ماسمو إلى أن الحاجات غير المشبعة لمدة 

يا قد تؤدي إلى إحباط وتوتر طويمة أو التي يعأني الفرد من صعوبة في إشباع
حاد قد يسبب األلم النفسي والقمق والتوتر ويؤدي األمر إلى العديد من ردود 
 األفعال التي يحاول الفرد من خالليا أن يحمي نفسو من اإلحباط. )عبد الحميم

  (.760،  0660محمود السيد وآخرون، 
صعوبات تعيق تبرز الحاجة اإلرشادية من معأناة الطمبة من مشكالت و   

تكيفيم السوي، ولمطالب الجامعي حاجات ينبغي إشباعيا بطريقة تحقق التوازن 
مع محيطيا المادي واالجتماعي، فعممية اإلشباع تتطمب جيدا الزالة المشكالت 
التي تعترض سبيل الفرد دون تخقيق رغباتو، ومن ثم فأن حاجات طمبة 

قيق التوازن النفسي الجامعة تحتاج إلى من يعمل عمى اشباعيا لتح
ىدفت التعرف عمى  (Martha,1996) واالجتماعي. ففي دراسة مارثا

% 33الحاجات اإلرشادية في احدى الكميات األمريكية وأظيرت النتائج إلى أن 
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% تنقصيم ميارات دراسية 24من حجم العينة يعأنون من صعوبات مادية و
  .% قمقون بخصوص إيجاد فرص عمل في المستقبل26و

 (Bishop,Baner&Becker,1998)اجرى كل من بايشوب وبنار وبيكرو 
دراسة عن الحاجات اإلرشادية لطمبة جامعة ديالدور األمريكية في ثالثة   

مجاالت ىي )الشخصية، األكاديمية، المينية( وقد أظيرت النتائج أن الحاجات 
لى اإلرشادية في المجال الميني كأنت أىم الحاجات وبالتحديد الحاجة إ

المساعدة عمى اختيار مينة المستقبل والحصول عمى عمل مناسب بعد التخرج 
وكأنت الطالبات اكثر قمقا بشأن مينة المستقبل وأكثر حاجة لإلرشاد الميني 

   .واألكاديمي من الطمبة
( إلى التعرف عمى الحاجات 7007وىدفت دراسة الطحأن وأبو عطية)

من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة اإلرشادية لطمبة الجامعة االردنية و 
إلى أن الحاجات المينية كأنت األعمى مستوى ثم األكاديمية، النفسية، 
واالجتماعية عمى التوالي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق تعزى امتغير 

 النوع االجتماعي. في حين قام كال من جأنري وآخرين
(Guneri,Ayd&Skovholt,2003)   مسحية لمتعرف عمى الفروق في بدراسة

الحاجات اإلرشادية لدى طالب وطالبات وفق عدد من المتغيرات بجامعة 
الشرق األوسط التقنية بأنقرا )تركيا( وأظيرت النتائج ووجود فروق دالة احصائيا 

  .في الحاجات وفًقا لمتغيرات النوع األجتماعي والعمر والمعدل التراكمي
( الكشف عن الحاجات اإلرشادية 7004مأن)وىدفت دراسة الضامن وسمي

لطمبة جامعة السمطأن قابوس وعالقتيا بمتغيرات النوع االجتماعي، الكمية 
والمرحمة الدراسية، وجاءت الحاجات األكاديمية في المرتبة االولى تمتيا 
الحاجات النفسية، وظيرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح األناث في حين 
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داللة إحصائية في المتغيرات االخرى )الضامن وسميمأن، لم تظير فروق ذات 
7004.) 

( إلى الكشف عن الحاجات اإلرشادية 7005وىدفت دراسة الحكمأني)
لطمبة الجامعات الخاصة بسمطنة ُعمان وتوصمت إلى أن الحاجات اإلرشادية 

   .األكاديمية جاءت في مقدمة الحاجات ثم تمتيا النفسية والمينية واالجتماعية
( التي ىدفت إلى التعرف عمى 7000واظيرت نتائج دراسة مرعي)

الحاجات اإلرشادية لطمبة جامعة حضرموت لمعموم والتكنولوجيا إلى أن درجة 
الحاجات اإلرشادية كأنت متوسطة وأن الحاجات التربوية والصحية واالقتصادية 

  (Atik, Yalcin 2010)جاءت في أعمى المستويات. وأجرى إتيكا ويمسن
دارسة عمى طمبة كمية العموم التربوية بأنقرة بتركيا لمتعرف عمى حاجاتيم 
اإلرشادية، وقد أظيرت النتائج وجود حاجات إرشادية مرتفعة فيما يتعمق 
بالجأنب األكاديمي، والعالقات، واألنفعاالت والجوانب المينية، كما وجدت 

والمينية، والعالقات، فروقا بين الطمبة والطالبات في الحاجات األكاديمية، 
 .وكأنت ىذه الفروق لصالح الذكور

 Giovazolias.T,et al "واجرى جيوفيوليوس واخرون وفى اليونان 
دراسة لمتعرف عمى حاجات الطمبة اإلرشادية   واتجاىاتيم نحوىا    " 2010

من جامعتي بيروس وكريت وقد أشارت نتائج الدارسة إلى أن أىم الحاجات 
الب كأنت متعمقة بالعالقات وتحقيق األىداف وحل المشكالت، اإلرشادية لمط

كما وجد أن الطمبة لدييم اتجاىات سالبة نحو التعامل مع المراكز اإلرشادية 
 بالجامعة. 

( التي ىدفت إلى التعرف عمى الحاجات 7000وتوصمت دراسة المالكي)
مستويات  اإلرشادية لمطمبة السعوديين في الجامعات األردنية إلى أن اعمى
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الحاجات اإلرشادية كانت في مجالي المعمومات والميني ثم جاء المجال 
 التربوي واالجتماعي والنفسي والصحي عمى التوالي. 

(  ىدفت لمتعرف عمى الحاجات اإلرشادية 7007بينما دراسة جمل الميل)
لطمبة جامعة الخميج العربي في مممكة البحرين والتعرف عمى الفروق في 

ات النوع االجتماعي والتخصص والعمر والكمية والتخصص الدراسي المتغير 
وبينت نتائج الدراسة إلى ىناك عدد من الحاجات اإلرشادية لمطمبة، ولم يكن 
ىناك فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير النوع االجتماعي، ووجود فروق 

 في المتغيرات األخرى.
حاجات اإلرشادية ( إلى الكشف عن ال7006وىدفت دراسة الصقية )

لطالبات كمية التربية في جامعة األميرة نورة في السعودية في المجاالت 
)األكاديمية، النفسية، واالجتماعية( وعالقتيا بالمستوى الدراسي، وأظيرت 
النتائج أن المجال األكاديمي تصدر حاجات الطالبات اإلرشادية، وعدم وجود 

كاديمي وفق متغير السنة الدراسية في فروق ذات داللة إحصائية في المجال األ
 حين كأنت ىناك فروق ذات داللة في المجالين االجتماعي والنفسي.

( إلى الكشف عن الحاجات 7006في حين ىدفت دراسة رمضان )
اإلرشادية لدى طمبة كمية التربية بجامعة الموصل بالعراق وعالقتيا بالنوع 

ن الحاجات االجتماعية كانت االجتماعي والتخصص العممي، وتوصمت إلى أ
في مقدمة حاجات الطمبة، ولم تظير فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير 

 النوع االجتماعي التخصص العممي.  
( التعرف عمى طبيعة الحاجات 7002وىدفت دراسة أحمد والجروشي )

اإلرشادية لدى عينة من طالب كمية التربية بجامعة مصراتو وأظيرت النتائج 
م الحاجات اإلرشادية الممحة لدى الطمبة الخوف من الفشل، وتنظيم أن أى

الوقت، والخوف من المستقبل، وتعمم استراتيجيات أداء االمتحانات، والشعور 
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يجاد معنى  بالقمق، والتخطيط لممستقبل الميني، وتطوير ميارات القراءة، وا 
وجود فروق دالة لمحياة، واختيار المينة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم 

 إحصائيا بين الطمبة تعزى لمتغير التخصص العممي.
( التعرف عمى واقع الحاجات 7003وىدفت دراسة الشكري والسعدية )

اإلرشادية لدى طمبة كميات العموم التطبيقية بالسمطنة في ضوء عدد من 
المتغيرات، وتوصمت الدراسة إلى أن مستوى الحاجات األكاديمية األعمى من 

الحاجات اإلرشادية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير  بين
 النوع االجتماعي والتخصص والسنة الدراسية.

تبرز الحاجات اإلرشادية من معاناة الطمبة من مشكالت وصعوبات     
تعيق تكيفيم السوي، ولمطالب الجامعي حاجات ينبغي إشباعيا بطريقة تحقق 

واالجتماعي، فعممية اإلشباع تتطمب جيدا إلزالة  التوازن مع محيطو المادي
المشكالت التي تعترض سبيل الفرد دون تحقيق رغباتو، ومن ثم فأن حاجات 
طمبة الجامعة تحتاج إلى من يعمل عمى إشباعيا لتحقيق التوازن النفسي 
واالجتماعي، وتقدم الجامعة العربية المفتوحة خدمات مساندة لتييئة النجاح 

لطالبيا، منيا خدمة اإلرشاد األكاديمي واإلرشاد النفسي  األكاديمي
واالجتماعي، ومن أجل معرفة وتحديد الحاجات اإلرشادية وفق أىميتيا لمطمبة 
كانت ىذه الدراسة، فضال عن مساعدة المختصين في لجنة الخريجين والتوجيو 

مج الميني بالجامعة العربية أو غيرىا من الجامعات في وضع الخطط والبرا
المناسبة لمطمبة لتمبية تمك الحاجات بالذات إنو يتم تحديدىا من قبل الطمبة 

 أنفسيم، وعميو كانت ىذه الدراسة .
 تتمحور مشكمة الدراسة من خالل طرح االسئمة التالية:

مامستوى الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة العربية المفتوحة بسمطنة  .0
 النفسية، واألسرية، واالجتماعية، والمينية؟ُعمان في المجاالت األكاديمية، و 
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ىل توجد فروق دالة إحصائًيا في مستوى الحاجات اإلرشادية بين طمبة  .7
الجامعة العربية المفتوحة بسمطنة ُعمان تعزى إلى متغيرات النوع 
االجتماعي، والتخصص، والمرحمة الدراسية، والسنة الدراسية، ومكان 

 السكن، والنظام التعميمي؟"
 

 : تتضح اىمية الدراسة من خاللأهمية الدراسة : 
.أىمية مرحمة الشباب وأىمية أنماء وعييم عن طريق تحديد مشكالتيم 0  

وحجميا، فذلك أمرًا ضروريًا لبذل الجيد من أجل مواجيتيا والتخفيف من 
آثارىا عن طريق المساعدة اإلرشادية المناسبة وفق الخطط اإلرشادية التي 

 حاجات التي يحددىا الطالب مع ضرورة تمبيتيا.تعد وفقًا لم
لمطمبة في مؤسسات التعميم العالي، حيث معرفة أىم الحاجات اإلرشادية  . 7

 يعد إرشاد الطمبة الركيزة األساسية من ركائز التعميم الجامعي.
. أن جوأنب العممية التربوية واإلرشادية التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي 6

مفرداتيا تحقيق التوافق النفسي واألكاديمي واالجتماعي  يدخل في كل
لمطالب الجامعي، فالخدمات اإلرشادية التي تقدم لمطمبة تعتبر ضرورة 
ممحة لتوفير البيئة النفسية واألكاديمية واالجتماعية المناسبة مما يؤدي إلى 

 تحقيق األىداف المرجوة من التعميم.  
مية الفئة المستيدفة في المجتمع، وىي تكتسب الدراسة أىميتيا من أى. 4

 المرحمة الجامعية. 
. تقوم الدراسة الحالية برصد الحاجات اإلرشادية لطمبة الجامعة العربية 2

 المفتوحة.
. أىمية مساعدة العاممين في مجال إرشاد الطمبة بمؤسسات التعميم العالي في 3

 وضع الخطط الالزمة لتمبية حاجات الطمبة اإلرشادية. 
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. توفير األولويات واالىتمامات التي تتمثل في الرعاية المناسبة لطمبة 4
الجامعة بالشكل الذي يوفر ليم الدعم المناسب لتكوين الشخصية المثالية 
 التي تتناسب مع طبيعة ومتطمبات المرحمة الجامعية والمراحل التي تمييا.

طمق جودة الخدمات أن االىتمام بالعممية اإلرشادية لطمبة الجامعة من من. 5
اإلرشادية في مختمف المجاالت التي تتطمب التغذية الراجعة لشخصية 
الطمبة طوال فترة مرحمة الدراسة والتي تؤىميم وتييئيم لمخوض في معترك 
الحياة األسرية والمينية باقتدار لفيم ما حوليم وكيفية االقدام عمى تدارك 

 وحكمة.  الصعوبات والتحديات والعمل عمى حميا بيسر
 

 تيدف الدراسة الحالية إلى :أهداف الدراسة : 
التعرف عمى مستوى الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة العربية  .0

المفتوحة بسمطنة ُعمان في المجاالت األكاديمية، والنفسية، واألسرية، 
 واالجتماعية، والمينية.

الجامعة التعرف عمى الفروق في مستوى الحاجات اإلرشادية بين طمبة  .7
العربية المفتوحة بسمطنة ُعمان وفق المتغيرات النوع االجتماعي، 
والتخصص، والمرحمة الدراسية، والسنة الدراسية، ومكأن السكن، والنظام 

 التعميمي.
 

 : حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة الحالية عمى :

ربية الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة الع الحدود الموضوعية لمدراسة : -
 المفتوحة.

 .الجامعة العربية المفتوحة فرع سمطنة ُعمان :لمدراسة  المكانية الحدود -
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الطمبة والطالبات المقيدين في الجامعة العربية  الحدود البشرية لمدراسة : -
 م. 7005/  7004المفتوحة فرع سمطنة ُعمان لمعام األكاديمي 

 م . 2017-2018ي العام األكاديم الحدود الزمأنية لمدراسة :  -
: النوع االجتماعي )الذكور/األناث(، المتغيرات الديموغرافية لمدراسة-

التخصص )إدارة أعمال،تقنية المعمومات، المغة اإلنجميزية وآدابيا(، المرحمة 
الدراسية )البكموريوس، والدبموم(، السنة الدراسية )األولى، الثانية، الثالثة، 

السكن الجامعي، خارج السكن الجامعي مع  والرابعة(، مكان السكن )داخل
الزمالء، خارج السكن الجامعي مع األسرة(، النظام التعميم )التعميم عن بعد، 

  والتعميم النظامي(.
 تحددت الدراسة بالمصطمحات التالية:مصطمحات الدراسة: 

وردت تعاريف عديدة لمحاجات اإلرشادية وقد عرف  اوال: الحاجات اإلرشادية :
ثأن الحاجات اإلرشادية ىي "الحاجات التي يرى الطالب أنيا ضرورية الباح

لمساعدتو في حل مشكالتو األكاديمية والنفسية واالجتماعية واألسرية والمينية، 
وىي مشكالت حقيقية ال يستطيع الطالب حميا بنفسو، وتعوق تكيفو السوي" 

 وتتضمن عدد من الحاجات وىي:
اجات التي تنشأ نتيجة لوجود تحديات وصعوبات وىي الح الحاجات األكاديمية:

تحول دون تحقيق مستويات األنجاز المتطمبة من الطمبة؛ بحيث يخفقون في 
تحقيق األىداف المطموبة ال لضعف في قدراتيم المعرفية أو إمكأنياتيم بل 

 لضعف مستوى التأقمم والتكيف مع الظروف ومتطمبات العمل الجامعي.
ي تمك الحاجات التي تنشأ لدى الطمبة نتيجة لوجود وى الحاجات النفسية:

مشكالت تتعمق  بالطبيعة النفسية والتي تشعرىم بعدم االتزأن النفسي مما تحد 
 من قدراتيم وامكأنياتيم.
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وىي تمك الحاجات التي تنشأ نتيجة وجود صعوبات في  الحاجات االجتماعية:
أفراد المجتمع الجديد  ميارات التواصل االجتماعي وتكوين عالقات جيدة مع

 بكافة أعضائو. 
وىي تمك الحاجات التي تنشأ لدى الطمبة نتيجة لوجود الحاجات األسرية : 

 مشكالت تتعمق باألسرة.
: وىي تمك الحاجات التي تعبر عن رغبة عند الطالب وحالو الحاجات المهنية

ن حيث من النقص إلى المعمومات المينية التي تساعده عمى الوعي الميني، م
اكتشاف ميولو وقدراتو ومياراتو المينية، والتعرف عمى المين المطموبة في 

 مجتمعو وعالقتيا بتخصصو، ومياراتو في البحث عن عمل.
: الدرجة التي يعبر من خالليا الطمبة  التعريف االجرائي لمحاجات اإلرشادية

ل منيا أو عن وجود مشكالت معينة يحتاجون لمساعدة المرشد النفسي في التقمي
التعامل معيا، ويستدل عمييا من مقياس الحاجات اإلرشادية المعد في ىذه 

 الدراسة ليذا الغرض.
: وىم الطمبة المقيدين في الجامعة العربية طمبة الجامعة العربية المفتوحة

 م.7005/ 7004المفتوحة من مرحمتي البكموريوس والدبموم لمعام األكاديمي 
 االجراءات المنهجية :

اعتمد الباحثأن في الدراسة الحالية المنيج الوصفي الذي يناسب معالجة   
موضوع الدراسة وتحقيق اىدافيا، وعمى أىمية الحاجات اإلرشادية لطمبة 

 الجامعة.
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الجامعة العربية  مجتمع الدراسة وعينتها:

م والبالغ عددىم  7005/ 7004المفتوحة المسجمين في العام األكاديمي 
( طالًبا وطالبة. تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ... بمغت 0437)
وفًقا لمعادلة كير ( طالبة. 706( طالب، و )006( طاُبا وطالبة، بواقع )675)
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( والتي وردت في )حسن، Kergcie & Morgan, 1997جسي ومورجان )
 مى:( والتي تنص ع267، ص7003عزت عبدالحميد، 

n= X2 NP (1-P) / D2 (N-1) + X2 P(1-P) 
 : حيث أن

n = حجم العينة المطموب 
N  =حجم مجتمع الدراسة 
P  ( 0.5= مؤشر ا أو نسبة المجتمع واقترح كيرجيسي ومورجأن أن تساوي.) 
D  =  (0.05) .نسبة الخطأ الذى يمكن التجاوز عنو وأكبر قيمة لو 

X2  =0.95( عند مستوى ثقة =6.540حدة )قيمة مربع كاي بدرجة حرية وا 
 .0.0) أو مستوى داللة 
 ( يوضح عينة الدراسة وفق المتغيرات.0والجدول رقم )

 ( يوضح عينة الدراسة وفقا لممتغيرات1الجدول رقم )
 المتغيرات الفئات التكرار النسبة المئوية

 النوع االجتماعي ذكر 006 3...

 أنثى 706 6...
 عالمجمو  675 % 111

 التخصص إدارة أعمال 702 6.6.

 تقنية المعمومات 006 1.3.
المغة األنجميزية  00 1..

 وأدابيا
 المجموع 675 % 111

 المرحمة الدراسية دبموم 60 32.2
 البكالوريوس 764 ..23
 المجموع 675 % 111



 .....................الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة العربية المفتوحة
           

 (431العدد )                     411              مجلة العلوم النفسية والتربوية

 السنة الدراسية األولى 63 ...3
 الثأنية 066 31.6
 الثالثة 43 13.1
 الرابعة 26 3..1
 المجموع 675 % 111

داخل السكن  20 16.3
 الجامعي

 مكان السكن

خارج السكن  50 33.2
الجامعي مع 

 الزمالء
خارج السكن  064 1.1.

 الجامعي مع األسرة
 المجموع 675 % 111

 النظام التعميم التعميم عن بعد 027 ...3
 التعميم نظامي 043 2..6
 المجموع 675 % 111

 

 أداة الدراسة :
لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا وبعد مراجعة األدبيات    

السابقة قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة وذلك من خالل تطوير استبيان 
(، يقيس 7004"الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة" من إعداد الرواحي )

الطمبة في اربعة ابعاد وىي االستبيان مستوى الحاجات اإلرشادية لدى 
ضافة بعد خامس وىو إ )األكاديمي، النفسي، األسري واالجتماعي(. وقد تم

( 42المتعمق بالحاجات المينية،، وبعد تعديل بعض الفقرات تكونت األداة من )
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فقرة  03فقرة ،النفسي  03األكاديمي فقرة  تتضمن خمس مجاالت وىي )
فقرة(، وكانت بدائل  04قرة والميني ف 02فقرة ،االجتماعي  04،األسري 

االستجابة عمى االستبيان خمس وتوزعت درجات التصحيح كالتالي: )حاجة 
، حاجة قميمة 7، حاجة قميمة 6، حاجة متوسطة  4، حاجة شديدة 2شديدة جدًا 

 ( 0جدًا 
 صدق أداة الدراسة:

و، قام لمتأكد من صالحية االستبيان وقدرة فقراتو عمى قياس ما وضع لقياس 
 الباحثون بعدة طرق لمتحقق من داللت صدق األداة

عمى مجموعة من بصورتيا األولية عرضت االستبانة  صدق المحتوى: -0
عمم النفس التربوي واإلرشاد في ذوي الخبرة واالختصاص المحكمين 

جامعة السمطان قابوس، والجامعة العربية المفتوحة والتوجيو النفسي من 
د من سالمة ووضوح التعميمات وارتباط  فقرات لمتأك )سمطنة ُعمان(،

االستبأنة بمجاالتيا، فضاًل عن الصياغة المغوية. وقد تم األخذ 
بمالحظات المحكمين وتوصياتيم بتعديل بعض الفقرات لغويًا وحذف 
فقرتين، وبذلك تم التحقق من صدق األداة، وأصبحت االستبانة بشكميا 

األكاديمي )ة عمى خمس مجاالت ( فقرة، موزع46النيائي مكونة من )
فقرةن  04فقرة، االجتماعي  04فقرة، األسري  03فقرة، النفسي  02

 فقرة(. 04والميني 
ولقياس صدق المقارنة  صدق المقارنة الطرفية )الصدق التميزي(: -3

الطرفية تم تحديد اإلرباعي األعمى وقيمة اإلرباعي األدنى باستخدام 
% 72المجموعات الطرفية )أعمى  (  أي تم تحديدSPSSبرنامج )  
%( باالعتماد عمى الدرجة الكمية لالختبار، حيث بمغت 72وأدنى 

( مستجيب لمعينة المقابمة 83( مستجيب، و )82المجموعة األعمى )
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في المجموعة األدنى، وذلك بيدف المقارنة بين درجات المجموعة 
ستخدام األعمى واألدنى بحساب الداللة؛ لمفرق بين المتوسطات با

( لمدرجة الكمية لالستبان tقيمة ) ( لمعينات المستقمة، وكانتtاختبار )
مما يدل عمى أن ىناك فروقا (، وىي قيمة دالة إحصائًيا؛ 64.426)

 استبيان الحاجات اإلرشاديةجوىرية بين المجموعتين، وبالتالي فإن  
قادر عمى التمييز بوضوح بين ذوي الحاجات المرتقعة والمنخفضة، 

 وبالتالي  يتمتع بدرجة عالية من الصدق.
ويقصد بصدق  :Internal Validityصدق االتساق الداخمي  -6

االتساق الداخمي لعبارات االختبار: مدى اتساق جميع فقرات االختبار 
مع المحور الذي تنتمي إليو، أي أن العبارة تقيس ما وضعت لقياسو وال 

قمنا بحساب  (. وعميو7002تقيس شيء أخر )شعيب & شعيب 
معامل االرتباط "سبيرمان" بين درجة كل عبارة من عبارات المحور 
والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو الفقرة. وكانت مفردات كل ُبعد 
من أبعاد استبيان الحاجات اإلرشادية ذات ارتباط إيجابي بذلك البعد. 

ك تعتبر (. وبذل0.00ومعامالت اإلرتباط كبيرة ودالة عند مستوى )
 أبعاد االختبار صادقة لما وضعت لقياسو.

يعتبر الصدق البنائي أحد : Structure Validityالصدق البنائي  -4
مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تسعى 
األداة الوصول إلييا، ويبين صدق االتساق البنائي مدى ارتباط كل 

ة الكمية لفقرات األداة مجمعة. محمور من محاور أداة الدراسة بالدرج
وعميو قمنا بحساب معامل االرتباط "سبيرمان" بين درجة كل محور 
والدرجة الكمية لالختبار. وكانت جميع معامالت االرتباط كبيرة في 
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(. ومنو تعتبر 0.00جميع أبعاد االستبيان ودالة إحصائيا عند مستوى )
 محاور صادقة ومتسقة لما وضعت لقياسو.

 أداة الدراسة:ثبات 
تم اعتماد معادلة ألفا لكرونباخ في حساب درجة الثبات لممقياس، 

( يبين معامالت الثبات لكل مجال عمى حدة والتي تراوحت بين 0والجدول رقم )
، كما تم قياس الثبات 97. ومستوى الثبات لممقياس بشكل عام 93.إلى  89.

إلى  91.بعاد المقياس بين بطريقة التجزئة النصفية وتراوحت معامالت ثبات أ
 :، وفيما يمي معامالت الثبات لممقياس ومحاوره97.، والمقياس بشكل عام 94.

 ( يوضح قيم معامل الثبات لممقاس ومحاوره1الجدول رقم )
 التجزئة النصفية قيمة معامل الثبات المحور
 91.   90. األكاديمي
 94. 93. النفسي
 92. 89. األسري

 92. 91. االجتماعي
 94. 93. الميني

 96. 97. األداة ككل
 

 تطبيق أداة الدراسة:
شرع الباحثأن في تطبيق  ،(1/ممحق) النيائية بصورتيا االستبأنة إعداد بعد  

أداة الدراسة عمى عينة الدراسة من الطمبة المقيدين في الجامعة العربية 
طبيق بصورة المفتوحة وبالطريقة الورقية وااللكتروني، وقد جرت عممية الت

 طبيعية دون أي صعوبات تذكر.
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 استخدمت الدراسة الحالية الوسائل اإلحصائية التالية :: الوسائل اإلحصائية 
 .Kergcie & Morgan. معادلة كير جسي ومورجأن 0
 . مربع كاي.7
 معامل ألفا كرونباخ. 6
 .الحسابية واألنحرافات المعيارية .األوساط4
 جموعة واحدة ولمجموعتين مستقمتين.االختبار التائي لم. 2
                          . اختبار تحميل التباين األحادي.3
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

 أواًل : نتائج السؤال األول
"ما مستوى الحاجات بالنسبة لمسؤال األول في الدراسة نص عمى 

ن في المجاالت اإلرشادية لدى طمبة الجامعة العربية المفتوحة بسمطنة ُعما
ولإلجابة عمى ىذا  األكاديمية، والنفسية، واألسرية، واالجتماعية، والمهنية؟"

السؤال فقد قام الباحثأن بحساب المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية 
 (.7لكل محور من محاور أداة الدراسة، كأنت النتائج كما يوضحيا الجدول  )

حسابية واألنحرافات المعيارية لكل محور ( يوضح المتوسطات ال3الجدول )
 من محاور االستبأنة

األنحراف  مستوى الحاجة الرتبة
 المجال المتوسط المعياري

 األكاديمي 3.36 0.79 متوسطة 2
 النفسي 3.28 0.88 متوسطة 3
 االسري 2.96 1.13 متوسطة 5
 االجتماعي 3.01 0.85 متوسطة 4
 الميني 3.43 0.90 كبيرة 1
 الدرجة الكمية 3.22 0.80 وسطةمت 
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( أن مستوى الحاجات اإلرشادية لدة طمبة الجامعة 7يوضح الجدول )
العربية المفتوح بسمطنة ُعمان متوسط حيث بمغ مستوى الحاجات لدى الطمبة 

 – 7.63(. ويالحظ أن المتوسطات الحسابية لممجاالت تراوحت بين )6.77)
ينية المرتبة األولى بمتوسط حسابي (؛ فقد احتل مجال الحاجات الم6.46

(6.46 .) 
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كال من  بايشوب وبنار 

( 7007( و الطحأن وأبو عطية)Bishop,Baner&Becker,1998وبيكر)
( و 7006( في حين اختمفت مع دراسة كال من الصقية)7000والمالكي)

 (.7003الشكري والسعدية)
وتدل النتيجة إلى حاجة الطالب إلى مساعدة الطمبة في تعزيز وعييم 
بأنفسيم من خالل المقاييس والوعي بظروف بيئتيم ليخططوا لمستقبميم 
األكاديمي والميني، فضال عن الحاجة الماسة إلى خدمات ارشادية في المجال 

،حيث يسعى الميني وذلك الىتمام الطمبة بما ينتظرىم في المستقبل بعد التخرج 
الجميع إلة الحصول عمى فرصة عمل ويحتاج إلى معمومات توفر لو إمكأنية 

   إيجاد ىذه الفرصة.
ولمزيد من التعمق في تحميل بيأنات الدراسة، استخرجت المتوسطات 
الحسابية واألنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من 

ا يمي عرض لنتائج الدراسة لفقرات كل مجال فقرات المجاالت عمى حدة. وفيم
 عمى حدة:

( فقرة، تصف كل فقرة درجة 02يشتمل ىذا المجال عمى ) الحاجات األكاديمية:
( الفقرات 6تقديرات الطمبة لحاجاتيم اإلرشادية األكاديمية، ويعرض الجدول )

 مرتبة تنازليا:
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الحاجات  يوضح المتوسطات واألنحرافات المعيارية لمجال (.الجدول)
 األكاديمية مرتبة تنازلياً 

األنحراف  مستوى الحاجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م الحاجات األكاديمية

 0 تحسين ميارتي في المغة األنجميزية 3.94 1.18 كبيرة
 7 تعمم كيفية إدارة الوقت بفعالية 3.46 1.19 كبيرة
 6 .تطوير ميارات أداء االختبارات 3.42 1.29 كبيرة
معرفة الطرق واألساليب العممية الختيار  3.41 1.20 كبيرة

 .التخصص الدراسي المناسب
4 

التوافق مع صعوبات التخصص  3.39 1.08 متوسطة
 .الدراسي

2 

تحسين قدراتي الستيعاب المادة  3.38 1.20 متوسطة
 .الدراسية

3 

 4 تحسين ميارة النقاش بالمحاضرة 3.38 1.18 متوسطة
 5 معرفة األساليب المناسبة لممذاكرة 3.36 1.15 متوسطة
 6 التفاعل اإليجابي مع شرح األساتذة 3.33 1.20 متوسطة
 00 .األنتظام في المذاكرة اليومية 3.30 1.29 متوسطة
 00 .تعمم ميارات استخدام الحاسوب 3.28 1.32 متوسطة
 07 .المسأندة من قبل المشرف األكاديمي 3.26 1.30 متوسطة
 06 .معرفة نظام المالحظة األكاديمية 3.20 1.21 متوسطة
 04 .معرفة النظام األكاديمي في الجامعة 3.18 1.19 متوسطة
تنمية معارفي حول التخصصات  3.15 1.22 متوسطة

 .األكاديمية الموجودة بالجامعة
02 

يتضح من نتائج ىذا الجدول في مجال الحاجات األكاديمية أن ىناك   
مراتب عميا وأخرى وسطى، فضاًل عن عبارات أحتمت  عبارات حصمت عمى
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مراتب دنيا من حيث متوسطاتيا وأنحرافاتيا المعيارية، وقد أرتأ الباحثأن أن 
يفسرا بعض العبارات العميا والدنيا ليوضحا مدى أىمية تمك الحاجات اإلرشادية 

يتعمق مجال األكاديمية من وجية نظر طمبة الجامعة العربية المفتوحة، ففيما 
بالعبارات العميا تبين أن الفقرة )تحسين ميارتي في المغة األنجميزية(، أحتمت 

(، كون شعور الطمبة بحاجة إلى 6.64الترتيب األول بأعمى متوسط حسابي )
تحسين وتطوير المغة األنكميزية وادراك الطالب أن المغة ليا من االىمية في 

 .  دراستو ومن ثم متطمبات المينة المستقبمية
وحصمت عمى الترتيب الثأني الفقرة )تعمم كيفية إدارة الوقت بفعالية( 

(، إذ أن سبب حصوليا عمى درجات مرتفعة حاجة 6.43بمتوسط حسابي )
ولويات ليستطيع تخطي الطالب إلى ميارات لتنظيم الوقت والتعامل وفق األ

جة مع دراسة تحديات والمتطمبات الخاصة بالدراسة الجامعية. واتفقت ىذه النتي
 (.7002أحمد والجروشي)

أما بالنسبة لمعبارات الدنيا فقد أحتمت الفقرة )تنمية معارفي حول 
التخصصات األكاديمية الموجودة بالجامعة( عمى الترتيب الخامس عشر ضمن 

( وربما يدل عمى أن الطمبة لدييم 6102) الحاجات األكاديمية بمتوسط حسابي
امعة ولذلك لم تحتل مستوى مرتفع وكذلك معرفة كافية عن تخصصات الج

معرفة النظام األكاديمي في الجامعة( التي احتمت المرتبة ماقبل الحال لفقرة )
( وليا مدلول أن الطالب لديو معمومات كافية 6105االخير بمتوسط حسابي)

عن نظام الجامعة وال تشكل حاجة كبيرة، وىذا يعكس أيضا الجيود التي تقوم 
العربية المفتوحة بسمطنةُعمان في سبيل توعية طمبتيا بالنظان  بيا الجامعة

 األكاديمي وكل ما يتعمق بو.
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( فقرة، تصف كل فقرة درجة 03يشتمل ىذا المجال عمى ) الحاجات النفسية:
( الفقرات مرتبة 4تقديرات الطمبة لحاجاتيم اإلرشادية النفسية، ويعرض الجدول )

 تنازليا:
طات واألنحرافات المعيارية لمجال الحاجات النفسية ( يوضح المتوس3الجدول)

 مرتبة تنازلياً 
األنحراف  مستوى الحاجة

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 م الحاجات النفسية

 0 .إثارة  دافعيتي لمتعمم 3.46 1.26 كبيرة
تعمم أساليب التغمب عمى الخوف بشأن  3.38 1.32 متوسطة

 مستقبمي
7 

 6 .ر قدراتي وامكأناتي بشكل فعالاستثما 3.36 1.27 متوسطة
تعمم كيفية خفض القمق عند تأدية  3.35 1.26 متوسطة

 .االختبار
4 

التخمص من الوساوس واألفكار غير  3.31 1.36 متوسطة
 .المريحة

2 

 3 فيم نقاط القوة والضعف لدي   3.31 1.34 متوسطة
 4 تعمم التعامل اإليجابي مع اإلحباط 3.28 1.28 متوسطة

مواجية الصراع بين المتطمبات الحياتية  3.27 1.22 وسطةمت
 والجوأنب النفسية

5 

 6 التغمب عمى القمق الزائد 3.26 1.23 متوسطة
 00 طرق التغمب عمى الخجل الزائد 3.25 1.35 متوسطة
 00 السيطرة عمى الضغوط الحياتية 3.25 1.27 متوسطة
 07 .ذاتيةالشعور بالثقة والكفاءة ال 3.23 1.47 متوسطة
 06 .التوافق مع متطمبات الدراسة 3.23 1.24 متوسطة
 04 القدرة عمى التحكم في أنفعاالتي 3.19 1.28 متوسطة
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 02 .السيطرة عمى الضغوط النفسية 3.18 1.27 متوسطة
 03 .التحكم في مزاجي العام 3.16 1.26 متوسطة

ميا تبين أن الفقرة اما مجال الحاجات النفسية فيما يتعمق بالعبارات الع 
(، 3.46)إثارة  دافعيتي لمتعمم(، أحتمت الترتيب األول بأعمى متوسط حسابي)

يتبين أن الطالب بحاجة إلى تقديم البرامج المساعدة لزيادة دافعيتو نحو الدراسة 
وربما يعود السبب إلى كثرة المشتتات والممييات واألنشغاالت والتي تبعد 

راسة مما يؤدي إلى أنخفاض مستوى الدافعية نحو الطالب إلى حد ما عن الد
 الدراسة.  

وحصمت عمى الترتيب الثأني الفقرة )تعمم أساليب التغمب عمى الخوف 
إلى أن الطالب إذ أن سبب يرد (، 3.38بشأن مستقبمي( بمتوسط حسابي )

وبمختمف مراحل دراستو يعأني من القمق المستقبمي من الحصول عمى وظيفة 
ظل التنافس عمى الوظائف المتاحة مما يمتمس من الجامعة تمبية مناسبة في 

 تمك الحاجة في مساعدتو في خفض مستوى الخوف والقمق المستقبمي. 
أما بالنسبة لمعبارات الدنيا فقد أحتمت الفقرة )التحكم في مزاجي العام( عمى 

( وربما 3.16) الترتيب السادس عشر ضمن الحاجات النفسية بمتوسط حسابي
يدل عمى أن الطمبة لدييم القدرة عمى التحكم في مشاعره وتحديدا المزاج وكذلك 

السيطرة عمى الضغوط النفسية( التي احتمت المرتبة ماقبل األخيرة الحال لفقرة )
 ( وليا مدلول أن الطالب يستطيع إدارة الضغوط.3.18بمتوسط حسابي )
، تصف كل فقرة درجة ( فقرة04يشتمل ىذا المجال عمى ) الحاجات األسرية:

( الفقرات 2تقديرات الطمبة لحاجاتيم اإلرشادية األسرية، ويعرض الجدول )
 مرتبة تنازليا:
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( يوضح المتوسطات واألنحرافات المعيارية لمجال الحاجات األسرية 6الجدول)
 مرتبة تنازلياً 

األنحراف  مستوى الحاجة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 م الحاجات األسرية

 0 تكوين عالقة إيجابية مع والدي 3.17 1.59 طةمتوس
 7 اكتساب ثقة والدي ووالدتي 3.14 1.63 متوسطة
 6 .مسأندة أسرتي لي 3.13 1.52 متوسطة
 4 .تكوين عالقات إيجابية مع اخوتي 3.09 2.26 متوسطة
 2 تكوين عالقة إيجابية مع والدتي 2.98 1.58 متوسطة
 3 .ي مع جميع أفراد أسرتيتقوية عالقت 2.98 1.48 متوسطة
 4 .مراعاة أسرتي الحتياجاتي الخاصة 2.96 1.50 متوسطة
 5 .االتصال والتواصل الجيد مع أسرتي 2.92 1.50 متوسطة
تعمم كيفية التعامل مع المشكالت  2.89 1.36 متوسطة

 .العائمية
6 

 00 .تفيم أسرتي لمتطمبات دراستي 2.89 1.39 متوسطة
 00 .المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية 2.88 1.34 متوسطة
معرفة كيفية التفاعل اإليجابي مع  2.85 1.38 متوسطة

 أسرتي
07 

التعامل مع ضغوط أسرتي في اختيار  2.82 1.38 متوسطة
 .تخصصي

06 

 04 تنمية االستقالل عن أسرتي 2.79 1.27 متوسطة
سرية تبين أن الفقرة فيما يتعمق بالعبارات العميا في مجال الحاجات اال 

)تكوين عالقة إيجابية مع والدي(، أحتمت الترتيب األول بأعمى متوسط 
(، يتبين أن الطالب لديو حاجة مرتفعة لتنمية مياراتو لتكوين 3.17حسابي)

 عالقات إيجابية مع أفراد األسرة وتحديدا الوالدين.
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تي( وحصمت عمى الترتيب الثأني الفقرة )اكتساب ثقة والدي ووالد
(، ترتبط ىذه الفقرة بالفقرة السابقة كون الطالب يركز 3.14بمتوسط حسابي )

 حاجاتو االسرية في الوالدين. 
أما بالنسبة لمعبارات الدنيا فقد أحتمت الفقرة )تنمية االستقالل عن 
 أسرتي( عمى الترتيب الرابع عشر ضمن الحاجات النفسية بمتوسط حسابي

الب ال يحتاج بدرجة كبيرة تنمية استقالليتو عن ( وقد يدل عمى أن الط2.79)
التعامل أسرتو وربما يعود السبب إلى قوة األواصر االسرية وكذلك الحال لفقرة )

مع ضغوط أسرتي في اختيار تخصصي(التي احتمت المرتبة ماقبل األخير 
( كون الجامعة العربية المفتوحة تستقبل كافة االعمار 2.82بمتوسط حسابي)

الفئات وعميو فيو يمتمك من القدرة عمى اختيار التخصص بعيدا عن وبكافة 
 الضغوط االسرية في ذلك. 

( فقرة، تصف كل فقرة 04يشتمل ىذا المجال عمى ) الحاجات االجتماعية:
( 3درجة تقديرات الطمبة لحاجاتيم اإلرشادية االجتماعية، ويعرض الجدول )

 الفقرات مرتبة تنازليا:
المتوسطات واألنحرافات المعيارية لمجال الحاجات ( يوضح .الجدول)

 االجتماعية مرتبة تنازلياً 
األنحراف  مستوى الحاجة

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 م الحاجات االجتماعية

القدرة عمى التوافق مع البيئة االجتماعية  3.21 1.15 متوسطة
 .لمحياة العامة

0 

نفسي أمام  تحسين قدراتي لمتعبير عن 3.20 1.27 متوسطة
 .اآلخرين

7 

تطوير ميارة التعامل مع العاممين  3.19 1.29 متوسطة
 .بالجامعة

6 
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تعمم كيفية التعاون مع الزمالء في  3.15 1.23 متوسطة
 .الواجبات الدراسية المشتركة

4 

 2 .القدرة عمى التوافق مع البيئة الجامعية 3.13 1.23 متوسطة
 3 .تفاعل مع الزمالءتحسين ميارة ال 3.06 1.19 متوسطة
 4 .اختيار األصدقاء بطريقة صحيحة 3.05 1.45 متوسطة
 5 .فيم القوأنين والموائح الجامعية 2.97 1.27 متوسطة
 6 .تقبل نقد اآلخرين لي 2.95 1.22 متوسطة
تعمم كيفية التعامل مع ضغوط  2.95 1.24 متوسطة

 .األصدقاء
00 

 00 .ع زمالئيالتعامل المناسب م 2.94 1.46 متوسطة
التكيف مع السكن الجامعي سواء داخل  2.70 1.38 متوسطة

 .الجامعة أو خارجيا
07 

األنضمام إلى جماعات األنشطة  2.69 1.35 متوسطة
 .الطمبةية

06 

فيما يتعمق بالعبارات العميا في مجال الحاجات االجتماعية تبين أن    
ماعية لمحياة العامة(، أحتمت الترتيب الفقرة )القدرة عمى التوافق مع البيئة االجت

(، يتضح أن الطالب لديو حاجة مرتفعة 6.70األول بأعمى متوسط حسابي)
 لمتوافق مع البيئة االجتماعية لمحياة العامة.  

وحصمت عمى الترتيب الثأني الفقرة )تحسين قدراتي لمتعبيرعن نفسي أمام   
ن الطالب الجامعي بحاجة (، وعادة ما يكو 6.70اآلخرين( بمتوسط حسابي  )

إلى تنمية مياراتو لميارات التواصل مع اآلخرين وىذا ما توصمت اليو العديد 
 من الدراسات. 

أما بالنسبة لمعبارات الدنيا فقد أحتمت الفقرة )األنضمام إلى جماعات 
األنشطة الطمالبية( عمى الترتيب الثالث عشر ضمن الحاجات االجتماعية 
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( وتشير النتيجة إلى أن الحاجة إلى األنضمام إلى 7.36بمتوسط حسابي)
الجماعات الطمالبية المختمفة ال تشكل حاجة حقيقية لمطالب وكذلك الحال لفقرة 
)التكيف مع السكن الجامعي سواء داخل الجامعة أو خارجيا( التي احتمت 

(، وقد يعزى ذلك إلى أن الغالبية 7.40المرتبة ماقبل االخير بمتوسط حسابي )
من طمبة الجامعة المفتوحة الذين يدرسون بنظام التعميم المفتوح ىم موظفين 
وأرباب أسر فميس لدييم الوقت لألنظام لألنشطة الطالبية، فضال عن أنيم 

 مقيمين مع أرسيم.
( فقرة، تصف كل فقرة درجة 04يشتمل ىذا المجال عمى ) الحاجات المهنية:

( الفقرات 4مينية، ويعرض الجدول )تقديرات الطمبة لحاجاتيم اإلرشادية ال
 مرتبة تنازليا:
( يوضح المتوسطات واألنحرافات المعيارية لمجال الحاجات 2الجدول )

 المهنية مرتبة تنازلياً 
األنحراف  مستوى الحاجة

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

 م الحاجات المهنية

الحصول عمى معمومات دقيقة عن  3.61 1.323 كبيرة
 .تاحة بعد التخرجفرص العمل الم

0 

التدريب عمى أداء مقابمة ناجحة  3.59 1.246 كبيرة
 .لمحصول عمى العمل

7 

معرفة المجاالت المينية المناسبة  3.55 1.296 كبيرة
 .لتخصصي

6 

 4 .تنمية مياراتي في البحث عن عمل 3.53 1.236 كبيرة
التدريب عمى الطريقة العممية لكتابة  3.51 1.271 كبيرة

 .ة الذاتيةالسير 
2 

توضيح العالقة بين التخصص والمين  3.49 1.183 كبيرة 3 
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 .المختمفة والمرتبطة بو
التوعية بالمين المطموبة في سوق  3.46 1.350 كبيرة

 .العمل
4 

اختيار المينة التي تتفق مع قدراتي  3.43 1.371 كبيرة
 .وميولي المينية

5 

زمة عن فرص تزويدي بالمعمومات الال 3.39 1.300 متوسطة
 .العمل الموجودة في المجتمع المحمي

6 

 00 .التعرف عمى ميولي المينية 3.38 1.298 متوسطة
المعرفة بمتطمبات وشروط النجاح  3.34 1.241 متوسطة

 .الميني
00 

تنمية مياراتي العممية التي تتوافق مع  3.30 1.263 متوسطة
 .المتطمبات المينية لتخصصي

07 

تقديم استشارات مينية وفنية لتوجييي  3.28 1.315 متوسطة
 .إلى مصادر التوظيف

06 

تزويدي بمعمومات عن شروط األنتقال  3.19 1.368 متوسطة
من تخصص إلى آخر بما يتناسب 

 .وميولي المينية

04 

فيما يتعمق بالعبارات العميا في مجال الحاجات المينية تبين أن الفقرة   
عن فرص العمل المتاحة بعد التخرج(، أحتمت )الحصول عمى معمومات دقيقة 

(، وىذا يبين أن ىناك حاجة كبيرة 6.30الترتيب األول بأعمى متوسط حسابي )
لمطالب في الحصول عمى معمومات عن الفرص المتاحة لمعمل بعد تخرجو مما 
يمتمس من ذلك نقص المعمومات في ذلك الجانب الميم من حياة الطالب 

 المستقبمية.  
مت عمى الترتيب الثأني الفقرة )التدريب عمى أداء مقابمة ناجحة وحص  

(، وترتبط ىذه بالفقرة األولى 6.26لمحصول عمى العمل( بمتوسط حسابي )
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كون الطالب بحاجة إلى تنمية مياراتو في الحصول عمى الوظيفة ولعل أىميا 
 المقابمة الوظيفية. 

ة )تزويدي بمعمومات عن شروط أما بالنسبة لمعبارات الدنيا فقد أحتمت الفقر 
األنتقال من تخصص إلى آخر بما يتناسب وميولي المينية( عمى الترتيب 

( أن الحاجة إلى 6.06الرابع عشر ضمن الحاجات المينية بمتوسط حسابي )
المعمومات الخاصة باألنتقال ذات مستوى منخفض كون الطالب مستقر في 

استشارات مينية وفنية لتوجييي  مجال تخصصو في حين أحتمت الفقرة )تقديم
 (.  6.75إلى مصادر التوظيف( ماقبل االخير بمتوسط حسابي )

 
 ثأنًيا : نتائج السؤال الثأني

هل توجد فروق دالة إحصائًيا بالنسبة لمسؤال الثأني في الدراسة نص عمى "
في مستوى الحاجات اإلرشادية بين طمبة الجامعة العربية المفتوحة بسمطنة 

تعزى إلى متغيرات النوع االجتماعي، والتخصص، والمرحمة الدراسية، ُعمان 
 والسنة الدراسية، ومكأن السكن، والنظام التعميمي؟"

( T-testولإلجابة عمى ىذا السؤال فقد قام الباحثأن باستخدام اختبار )
لمعينات المستقمة بالنسبة لمتغيرات النوع االجتماعي، والمرحمة الدراسية، والنظام 

لتعميمي، أما بالنسبة لمتغيرات التخصص، والسنة الدراسية، ومكأن السكن فقد ا
 ONE WAYقام الباحثأن باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي )

ANOVA النوع ( وكأنت النتائج كما يمي: بالنسبة لمفروق في ضوء متغير
 (:5فكأنت النتائج كما يوضحيا الجدول ) االجتماعي
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نتائج اختيار تحميل التباين االحادي في ضوء متغير النوع  ( يوضح6الجدول)
 االجتماعي

األنحراف  المتوسط العدد النوع المجال
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 999. 002.- 0.87 3.36 109 الذكور األكاديمي
 0.75 3.36 219 األناث

 053. 1.948- 0.99 3.14 109 الذكور النفسي
 0.81 3.35 219 األناث

 195. 1.299- 1.20 2.85 109 الذكور األسري
 1.10 3.02 219 األناث

 515. 653.- 1.02 2.97 109 الذكور االجتماعي
 0.75 3.04 219 األناث

 053. 2.095- 1.02 3.29 109 الذكور المهني
 0.82 3.50 219 األناث

الدرجة 
 الكمية

 185. 1.330- 0.94 3.13 109 الذكور
 0.72 3.26 219 األناث

( فيذا يعني أنو ال 0.02نظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من) جميع األبعاد:
(  في المتوسط العام لمستوى 0.02توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  )

الحاجات اإلرشادية، أو في األبعاد الفرعية لممقياس تعزى إلى النوع 
 االجتماعي.

ذه النتيجة مع دراسة كال من بايشوب وبنار واختمفت ى
( 7007(  والطحأن وأبو عطية)Bishop,Baner&Becker,1998وبيكر)

( و جأنري واخرين 7004والضامن وسميمأن)
(Guneri,Ayd&Skovholt,2003و ) (إتيكا ويمسنAtik, Yalcin 2010.) 
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( 7007في حين اتفقت النتيجة مع نتائج دراسة كال من جمل الميل )
( وىذه النتيجة تدل عمى أن 7003( والشكري والسعدية )7006رمضأن )و 

الحاجات اإلرشادية ال تختمف بين الذكور واألناث كونيم يشتركون في تمك 
المطالب وىي متقاربة اي أن احساس الطالب او الطالبة بيذه المشكالت 

ءت متقارب ويعأنون من نفس النقص في الخدمات اإلرشادية المينية لذلك جا
آراءىم متقاربة عمى الرغم من اختالفيم في التخصص والسنة الدراسية والمرحمة 

 الدراسية ومكأن السكن.
فكأنت النتائج كما يوضحيا  النظام التعميميبالنسبة لمفروق في ضوء متغير 

 (:6الجدول )
( يوضح نتائج اختيار تحميل التباين االحادي في ضوء متغير .الجدول)

 النظام التعميمي
النظام  المجال

 التعممي
األنحراف  المتوسط العدد

 المعياري
 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

التعميم عن  األكاديمي
 بعد

152 3.45 0.86 1.850 .065 

التعميم 
 النظامي

176 3.29 0.71 

التعميم عن  النفسي
 بعد

152 3.25 0.96 -.623 .534 

التعميم 
 النظامي

176 3.31 0.80 

عميم عن الت األسري
 بعد

152 2.99 1.21 .436 .663 

التعميم 
 النظامي

176 2.94 1.07 
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التعميم عن  االجتماعي
 بعد

152 3.11 0.97 1.774 .077 

التعميم 
 النظامي

176 2.94 0.72 

التعميم عن  المهني
 بعد

152 3.39 0.97 -.722 .471 

التعميم 
 النظامي

176 3.46 0.83 

الدرجة 
 الكمية

ميم عن التع
 بعد

152 3.24 0.91 .525 .600 

التعميم 
 النظامي

176 3.19 0.70 

 
.. فيذا يعني أنو  0.02نظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من  جميع األبعاد:

(  في المتوسط العام لمستوى 0.02ال توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  )
مقياس تعزى إلى أختالف النظام الحاجات اإلرشادية، أو في األبعاد الفرعية لم

 التعميمي.
( وربما يكون 7003واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الشكري والسعدية)

السبب ىذه النتيجة إلى أن اختالف النظام التعميمي ال يشكل عامال في 
اختالف نوع الحاجات ومستواىا لطمبة الجامعة العربية المفتوحة كونيم يتمقون 

 مو مما ينعكس عمى طبيعة الحاجات.     التعميم ايا كأن نظا
فكأنت النتائج كما  المرحمة الدراسيةبالنسبة لمفروق في ضوء متغير 

 (:00يوضحيا الجدول )



 .....................الحاجات اإلرشادية لدى طمبة الجامعة العربية المفتوحة
           

 (431العدد )                     117              مجلة العلوم النفسية والتربوية

( يوضح نتائج اختيار تحميل التباين االحادي في ضوء متغير 11الجدول)
 المرحمة الدراسية

األنحراف  المتوسط العدد النوع المجال
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 180. 1.345 0.81 3.46 91 الدبموم األكاديمي
 0.78 3.33 237 البكالوريوس

 973. 034.- 0.98 3.28 91 الدبموم النفسي
 0.84 3.28 237 البكالوريوس

 809. 242.- 1.24 2.94 91 الدبموم األسري
 1.10 2.97 237 البكالوريوس

 443. 768. 0.94 3.07 91 الدبموم االجتماعي
 0.82 2.99 237 البكالوريوس

 809. 052.- 0.97 3.43 91 الدبموم المهني
 0.87 3.43 237 البكالوريوس

الدرجة 
 الكمية

 739. 334. 0.90 3.24 91 الدبموم
 0.77 3.21 237 البكالوريوس

 
ني أنو .. فيذا يع 0.02نظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من  جميع األبعاد:

(  في المتوسط العام لمستوى 0.02ال توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  )
الحاجات اإلرشادية، أو في البعاد الفرعية لممقياس تعزى إلى أختالف المرحمة 

 الدراسية.
( في حين اتفقت 7007واختمفت النتيجة مع دراسة الطحأن وأبو عطية)

 (7007( وجمل الميل )7004سميمأن)ىذه النتيجة مع دراسة كال من الضامن و 
( وربما ترد ىذه النتيجة عمى أن الطالب الجامعي أًيا 7003الشكري والسعدية)و 
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كانت المرحمة الدراسية ال يشكل عامال في اختالف حاجات الطمبة اإلرشادية 
وخاصة وأن الحاجات المينية احتمت المرتبة االولى كون الطالب ايا كأن 

 اجة الييا.مرحمتو الدراسية بح
فكانت النتائج كما يوضحيا  التخصصبالنسبة لمفروق في ضوء متغير 

 (:00الجدول )
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمحاجات اإلرشادية 11الجدول )

 في ضوء متغير التخصص
مستوى 
 الداللة

متوسط  قيمة "ف"
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 لتبايناألبعاد / مصدر ا

بين  6.234 2 3.117 5.159 006.
 المجموعات

 األكاديمي

داخل  196.364 325 604.  
 المجموعات

 المجموع 202.598 327   
بين  5.967 2 2.984 3.930 021.

 المجموعات
 النفسي

داخل  246.751 325 759.  
 المجموعات

 المجموع 252.718 327   
بين  1.505 2 752. 583. 559.

 مجموعاتال
 األسري

داخل  419.729 325 1.291  
 المجموعات

 المجموع 421.234 327   
بين  3.116 2 1.558 2.159 117.  االجتماعي
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 المجموعات
داخل  234.456 325 721.  

 المجموعات
 المجموع 237.572 327   

بين  7.404 2 3.702 4.702 010.
 المجموعات

 الميني

اخل د 255.874 325 787.  
 المجموعات

 المجموع 263.278 327   
بين  4.485 2 2.242 3.514 031.

 المجموعات
الدرجة 
 الكمية

داخل  207.392 325 638.  
 المجموعات

 المجموع 211.877 327   
 

نظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من  األكاديمي، واالجتماعي واألسري:
 (0.02حصائية عند مستوى ).. ال توجد فروق ذات داللة إ 0.02

 0.02نظرا ألن قيمة مستوى الداللة اقل من  الدرجة الكمية والمهني والنفسي:
 .( في مستوى الحاجات0.02د مستوى ).. توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

( وأحمد 7006ورمضأن ) واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كال من
تبين ىذه النتيجة أن اختالف ( و 7003( والشكري والسعدية)7002والجروشي)

التخصص لم تشكل فروق في مستوى الحاجات األكاديمي، واالجتماعي 
واألسري وربما  يدل عمى اختالف التخصصات األكاديمية بما تتطمبو من 
ميارات معرفية وميارية التختمف من حيث طبيعتيا وال من حيث مستواىا 
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نفس معايير التأىيل ومتطمبات  فالبرامج األكاديمية في المستوى الجامعي ليا
النجاح لذلك في نوعية ومستوى الحاجات وىذا ينسحب ايضا في الحاجات 
االجتماعية واألسرية في حين ظيرت فروق وفق الحاجات المينية والنفسية 

 وربما يعود السبب في اختالف طبيعة الحاجت اإلرشادية  المينية .
فكأنت النتائج كما  راسيةالسنة الدبالنسبة لمفروق في ضوء متغير 

 (:07يوضحيا الجدول )
( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمحاجات اإلرشادية 13الجدول )

 وفقا لمتغير السنة الدراسية
مستوى 
 الداللة

متوسط  قيمة "ف"
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 األبعاد / مصدر التباين

بين  7.401 3 2.467 4.095 007.
 المجموعات

 األكاديمي

داخل  195.197 324 602.  
 المجموعات

 المجموع 202.598 327   
بين  1.440 3 480. 619. 603.

 المجموعات
 النفسي

داخل  251.279 324 776.  
 المجموعات

 المجموع 252.718 327   
بين  248. 3 083. 064. 979.

 المجموعات
 األسري

داخل  420.985 324 1.299  
 المجموعات

 المجموع 421.234 327   
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بين  828. 3 276. 378. 769.
 المجموعات

 االجتماعي

داخل  236.743 324 731.  
 المجموعات

 المجموع 237.572 327   
بين  2.585 3 862. 1.071 362.

 المجموعات
 الميني

داخل  260.693 324 805.  
 المجموعات

 المجموع 263.278 327   
بين  836. 3 279. 428. 733.

 المجموعات
الدرجة 
 الكمية

داخل  211.041 324 651.  
 المجموعات

 المجموع 211.877 327   
 

.. ال توجد فروق  0.02نظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من  جميع األبعاد:
( واختمفت النتيجة مع دراسة الطحأن 0.02ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 (7007عطية) وأبو
وأن متغير   (7003واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الشكري والسعدية )

 السكن لم يكن عامال في اختالف الحاجات اإلرشادية ومستواىا.
فكأنت النتائج كما يوضحيا  مكأن السكنلمفروق في ضوء متغير 

 (:06الجدول )
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ت اإلرشادية ( يوضح نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمحاجا.1جدول )
 في ضوء متغير مكأن السكن

مستوى 
 الداللة

متوسط  قيمة "ف"
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 األبعاد / مصدر التباين

بين  441. 2 220. 4.095 702.
 المجموعات

 األكاديمي

داخل  202.157 325 622.  
 المجموعات

 المجموع 202.598 327   
بين  851. 2 425. 619. 578.

 المجموعات
 النفسي

داخل  251.868 325 775.  
 المجموعات

 المجموع 252.718 327   
بين  039. 2 020. 064. 985.

 المجموعات
 األسري

داخل  421.194 325 1.296  
 المجموعات

 المجموع 421.234 327   
بين  305. 2 153. 378. 811.

 المجموعات
 االجتماعي

داخل  237.267 325 730.  
 المجموعات

 المجموع 237.572 327   
بين  234. 2 117. 1.071 865.

 المجموعات
 الميني
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داخل  263.044 325 809.  
 المجموعات

 المجموع 263.278 327   
بين  219. 2 109. 428. 845.

 المجموعات
الدرجة 
 الكمية

داخل  211.658 325 651.  
 المجموعات

 عالمجمو  211.877 327   
.. ال توجد فروق  0.02نظرا ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من  جميع األبعاد:

 (ز0.02ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 

 التوصيات والمقترحات : 
طارىا النظري وما توصمت إليو الباحثأن من نتائج  في ضوء إجراءات الدراسة وا 

يات وتطوير اداء لعدد من التوصيات والمقترحات التي تسيم تذليل التحد
 الخدمات اإلرشادية في مؤسسات التعميم العالي ومنيا:

 .توفير الكوادر البشرية المتخصصة وتأىيميا. 0
تطوير األساليب التي تخدم الطمبة في تسجيميم في الفعاليات والبرامج . 7

المقدمة من قبل مراكز اإلرشاد ومراكز األنشطة في بعض الكميات والتي 
 .كز اإلرشاد الطمبةيةتقوم مقام مرا

 .توفير الوسائل الحديثة في العرض والتشويق لمحضور ليذه الفعاليات. 6
 .التسويق الجيد لمبرامج واإلعألنات التي تخدم الطمبة. 4
اختيار البرامج األكاديمية واالجتماعية والمينية التي تخدم وتشبع رغبات . 2

 .الطمبة
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الطمبةية  التي تواجو الخدمات اإلرشاديةاعداد دراسة لمتعرف عمى التحديات . 3
مكأن السكن ، ) في مؤسسات التعميم العالي وفق متغيرات اخرى منيا 

 (.المرحمة الدراسية ، التخصص
إجراء الدراسة الحالية عمى جامعات وكميات اخرى  تشمل محافظات .4

 .ومناطق السمطنة كافة
يعأني منيا مقدمي  القيام بدراسة لمتعرف عمى الصعوبات والمعوقات. 5

 .الخدمات اإلرشادية من وجية نظرىم
 .تفعيل دور االرشاد الميني لمطمبة. 6
 

 :العربيةالمراجع 
 اإلرشادية الحاجات(. 7002أحمد، احمد حسانين والجروشي، سما محمد. )

 التربية كمية - التربوي مجمة، مصراتو جامعة التربية كمية طالب من عينة لدى
 .740- 763،  3ليبيا ،  – المرقب جامعة - بالخمس

(. دراسة بعض الحاجات اإلرشادية 7007جمل الميل، محمد، وجعفر، محمد. )
لطالب وطالبات جامعة الخميج العربي، مجمة العموم التربوية والنفسية، 

 .034 -062(،6)06البحرين، 
ة (. الحاجات اإلرشادية من وجية نظر طمب7005الحكماني، ناصر عمي. )

الجامعات الخاصة بسمطنة ُعمان، رسالة ماجستير غير منشورة ، االردن: 
 جامعة اليرموك. 

(. اإلحصاء النفسي والتربوي )تطبيقات 7003حسن، عزت عبد الحميد. )
 ، القاىرة: دار الفكر العربي،(SPSS 18بإستخدام برنامج 
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التربية، (. الحاجات اإلرشادية لدى طمبة كمية 7006رمضان، ىادي صالح. )
جامعة الموصل  -كمية التربية األساسية  -مجمة أبحاث كمية التربية األساسية 

 . 047-000(،6)07العراق، –
(. الحاجات اإلرشادية لطمبة المالحظة األكاديمية 7004الرواحي، محمد. )

بجامعة السمطان قابوس وأقرانيم من الطمبة العاديين في ضوء بعض المتغيرات 
)رسالةماجستير غير منشورة(. جامعة السمطان قابوس، سمطنة الديموغرافية 

 عمان.
(. اإلحصاء في 7003شعيبن عمي محمود وشعيب، ىبة اهلل عمي محمود. )

 البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.
 (. مستوى الحاجات7003الشكري، حمود عبداهلل والسعدية، حمدة حمد. )

اإلرشادية لدى طمبة كميات العموم التطبيقية:الواقع والمأمول ، مجمة العموم 
 .732 -766( ، البحرين، 0)04التربوية والنفسية، 

(. الحاجات اإلرشادية لطالبات كمية التربية 7006الصقية، الجوىرة إبراىيم. )
(، 0)04في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وعالقتيا بالمستوى الدراسي،

 . 430 -466مجمة العموم التربوية والنفسية، البحرين،
(. الحاجات اإلرشادية لدى طمبة 7007الطحان،  محمد وأبو عطية، سيام. )

 76الجامعة الياشمية ، دراسات : العموم التربوية، الجامعة االردنية ، 
(0،)076 – 024. 

لحاجات (. ا7004الضامن، منذر عبد الحميد وسميمان، سعاد محمد. )
اإلرشادية لطمبة جامعة السمطأن قابوس وعالقتيا ببعض المتغيرات، مجمة 

 .045 – 030(، 4)5العموم التربوية النفسية ،البحرين ، 
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(. الحاجات اإلرشادية لمطمبة 7000المالكي، عبد اهلل عمي عبد الرحيم. )
ن: السعوديين في الجامعات األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة ، االرد

 جامعة اليرموك.
حضر موت  جامعة لطمبة اإلرشادية الحاجات  (2010)محفوظ.  نوال مرعي،
 .اليرموك األردن: جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة والتكنولوجيا، لمعموم
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