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م�ستوى �حلاجات �لإر�سادية لدى طلبة كليات
�لعلوم �لتطبيقية �لو�قع و�ملاأمول

�مللخ�س

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اىل واقع احلاجات الإر�سادية لدى طلبة كليات العلوم التطبيقية 

بال�سلطنة، واإعداد ت�سور مقرتح ميكن من خالله حتقيق متطلبات تلك احلاجات، ولغر�ص جمع 

البيانات قام الباحثان باإعداد اأداة الدرا�سة املتمثل يف مقيا�ص احلاجات الإر�سادية، وقد مت التاأكد 

من جودته جلمع البيانات من خالل ح�ساب معامالت ال�سدق والثبات والتي اأ�سارت اإىل �سالحيته 

لأغرا�ص الدرا�سة. طبقت الدرا�سة على عينة من طلبة كليتي العلوم التطبيقية بالر�ستاق ونزوى 

حيث �سملت 129 طالبًا وطالبة موزعني يف �سوء متغريات اجلن�ص والتخ�س�ص وال�سنة الدرا�سية.

تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من النتائج ومنها: م�ستوى احلاجات الأكادميية كانت الأعلى من 

احلاجات  جاءت  ثم   ،3.77 قدره  مبتو�سط  جاءت  حيث  الطلبة  لدى  الإر�سادية  احلاجات  بني 

النف�سية مبتو�سط قدره 3.68، ثم احلاجات الجتماعية مبتو�سط قدره 3.63، واأخريا احلاجات 

الإدارية قدره 3.00، كما مل ت�سر النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة ااإ�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص 

اأن هذه احلاجات بنف�ص م�ستوى القوة لدى جميع الطلبة  اأي  اأو ال�سنة الدرا�سية.  اأو التخ�س�ص 

بالرغم من اختالف جن�سهم اأو تخ�س�سهم اأو م�ستواهم الدرا�سي.

الكلمات املفتاحية: م�ستوى، احلاجات، الإر�ساد، كليات، طلبة، الواقع، املاأمول.  
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The Level of Guidance Needs of the Students of the
Colleges of Applied Sciences- Reality and Hope

Abstract

The study aimed to identify the reality of the guidance needs of the 
students of the Colleges of Applied Sciences, Sultanate of Oman, and to 
develop a proposal through which such needs' requirements may be achieved. 
For data collection, the researchers developed an instrument for measuring 
the guidance needs. The quality of the instrument was assured by calculating 
the coefficients of validity and reliability, which indicated its validity for 
the purposes of the study. The study involved a sample of 129 male and 
female students from two colleges, Rustaq College of Applied Sciences and 
Nizwa College of Applied Sciences. The students were grouped in terms of 
gender, specialisation and  year of study. The study revealed a number of 
results, one of which was the level of the academic needs was the highest 
among the guidance needs of the students, with an average of 3.77, then the 
psychological needs with an average of 3.68, the social needs with an average 
of 3.63 and finally the administrative needs with an average of 3. The results 
also indicated that there were not differences that have statistical significance 
attributed to the variables of gender, specialisation or study year. That is, the 
needs are of the same strength with all the students despite their different 
gender, specialization or level of study.

Keywords: level, guidance, students, collages, reality, hope.
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�ملقدمة:
على  الدالة  املوؤ�سرات  اأحد  املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  تطور  يعد 

املوؤ�س�سات واخلدمات  تلك  اإمكانيات  املجتمع ورقيه، وذلك من خالل تطوير  مدى تطور هذا 

التي تقدمها ملجتمعها الداخلي واملجتمع املحيط بها، ولقد تغريت وجهة النظر اإىل املوؤ�س�سات 

الرتبوية كاأداة فاعلة للتغيري والتطوير يف ظل خطط التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة، لذلك كانت 

التقدم  وطبيعة  يتنا�سب  مبا  تقدمها  التي  واخلدمات  املوؤ�س�سات  تلك  برامج  لتطوير  احلاجة 

املعريف والتكنولوجي والتحديات التي تواجهها.

تزويد  خالل  من  والتنمية  التطوير  عملية  يف  هاما  دورا  اجلامعية  املوؤ�س�سات  وتلعب 

املجتمع بالكفاءات الب�سرية املتخ�س�سة، وي�سري )Bang, 2004( اإىل اأن م�سوؤولية املوؤ�س�سات 

اإىل  املعريف  التكوين  عملية  جمرد  تتجاوز  الوطنية   الكفاءات  اإعداد  يف  اجلامعية  التعليمية 

من  بعدد  يتاأثر  التفاعل  هذا  واأن  والنف�سي؛  والجتماعي  الفكري  للتفاعل  خ�سبة  بيئة  كونها 

العوامل واملتغريات والتي من بينها البيئة التعليمية وجتهيزاتها ونظم العمل مبا فيها القوانني 

من  عدد  الطلبة  لدى  تظهر  لذلك  اأفرادها،  بني  حتكم  التي  البينية  والعالقات  والإجراءات 

امل�سكالت والتحديات وال�سعوبات التي يكون م�سدرها طبيعة البناء التنظيمي للموؤ�س�سة على 

خمتلف امل�ستويات الأكادميية اأو الإدارية اأو العالقات بينهما.

وي�سري كل من )العبداهلل،2004؛ وطعيمة، والبندري،2004( اإىل اأن التعليم اجلامعي الأمثل 

يجب اأن يتيح للطلبة فر�سة اأن يجدوا حقيقة ذاتهم ويتفهموا حاجاتهم ويتعلموا كيفية اإ�سباعها 

ل  فاحلاجة  لديهم؛  خاطئة  ومفاهيم  مدركات  تولد  قد  احلاجات  تلك  لأن  ال�سوية،  بالطرق 

جتعلهم ينظرون اإىل الواقع ب�سكل خاطئ فح�سب بل تتعدى ذلك اإىل تظليل احلقائق وخا�سة 

فيما يتعلق بقدراتهم واإمكانياتهم الأكادميية.

التفاعل  اأ�سا�ص  على  تقوم  خربات  اكت�ساب  عملية  اأنها  على  التعلم  عملية  اإىل  ينظر  و 
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وامل�ساركة الإيجابية الذي يكون للطلبة فيها الدور الأ�سا�سي يف اكت�ساب تلك اخلربات، لذلك 

تلعب العوامل واملهارات الجتماعية والنفعالية والنف�سية دورا مها يف عملية التعلم اإ�سافة اإىل 

القدرات والإمكانيات العقلية. ونتيجة اإىل علميات التفاعل وامل�ساركة املتطلبة يف عملية التعلم 

تواجه بع�ص الطلبة حتديات و�سعوبات متثل عائقا يقف دون حتقيق م�ستويات الإجناز املطلوبة 

اكت�ساف  وبني  بينهم  حتول  والتي  واأكادميية  واجتماعية  نف�سية  حاجات  لديهم  فتتولد  منهم، 

تتطلب  التي  املعريف  التوازن  بحالة من عدم  ي�سعرهم  ومواهبهم؛ مما  وقدراتهم  امكانياتهم 

�سرورة اإ�سباع تلك احلاجات. 

وي�سري )اإبراهيم،2007( اإىل اأن التعرف على حاجات املتعلمني يعد اأمرا يف غاية الأهمية 

لإيجاد الدافع للتعلم، حيث اإن الفرد ل يفكر ول يتعلم ويقوم باأي �سلوك اإل اإذا كان مدفوعا 

بحاجة ما حتركه اإىل البحث والتق�سي لتحقيق ما ي�سبع تلك احلاجة. 

الذاتي  التوازن  الفرد يحدث حالة من عدم  " مطلب ملح لدى  اأنها  وتعرف احلاجة على 

الفرد  ي�سعر  حتى  احلاجة  تلك  اإ�سباع  تتطلب  بحيث  الف�سيولوجي  اأو  النف�سي  اأو  البيولوجي 

بالتوازن الذاتي" )ال�سامن،2003؛ �سويلم،2002(،  وكذلك فاإن احلاجة ترتبط بالدافع والذي 

يعرب عنه بالطاقة الكامنة داخل الفرد والتي تدفعه للقيام ب�سلوك ما. وتعمل احلاجات على  

حتريك الدوافع املرتبطة بها فين�سط الفرد لإ�سباع تك احلاجات حتى ي�سعر بحالة من التزان 

)Guneri & Skovholt, 2003( .والتوافق الذاتي

اأنها  يرون  والتي  الطلبة  لدى  امللحة  " املطالب  اإىل  الإر�سادية  احلاجات  تعريفات  وت�سري 

ونف�سية  اأكادميية  م�سكالت  لديهم  تولد  والتي  وال�سعوبات  التحديات  من  للتخل�ص  �سرورية 

واجتماعية وبالتايل تعوق تكيفهم وتقدمهم الدرا�سي؛ لذلك ت�ستوجب �سرورة طلب امل�ساعدة 

من املخت�سني". )املخاليف،2003؛ اإبراهيم،2007؛ جليدان،2008( اأي اأن هذه املطالب تعرب 

عن حاجات حقيقية ي�سعر بها الطلبة كعوائق اأو �سعوبات اأو حتديات تقف اأمام حتقيق اأهدافهم، 

واأن هذه احلاجات ل بد من اإ�سباعها حتى ي�سعر الطلبة بامل�ستوى الطبيعي من التكيف الدرا�سي 

التعلم والتح�سيل واكت�ساب  اإمكانياتهم وقدراتهم يف عملية  الذي ميكنه من ا�ستغالل معظم 

املعارف واملهارات املتطلبة؛ وحتى تتطور �سخ�سياتهم ب�سكل متوازن يف خمتلف جوانبها.

اإيجابي  ب�سكل  م�سكالتهم  عن  التعبري  يف  برغبتهم  للطلبة  الإر�سادية  احلاجات  وتتمثل 

ومنظم بق�سد اإ�سباع حاجاتهم التي مل يتكمنوا من اإ�سباعها اإما لأنهم مل يكت�سفوها باأنف�سهم اأو 

اأنهم اكت�سفوها ومل ي�ستطيعوا اإ�سباعها باأنف�سهم، وكذلك التعبري عن م�سكالتهم والتعبري عنها 

ليتمكنوا من التفاعل مع بيئاتهم والتكيف مع اأنف�سهم وما يحيط بهم. كما اأن تلك امل�سكالت 

قد تنعك�ص على اجتاهاتهم نحو امل�ستقبل وتوقعاتهم له، حيث اإن هذه التوقعات ترتبط اإيجابيا 
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مع تقديرهم لذواتهم وترتبط �سلبيا مع التوترات وال�سغوط  التي ي�سعرون بها نتيجة للتحديات 

 )Lucas & Berkel, 2005( .التي يواجهونها

وي�سري كل من  )الأ�سعد،2000؛ وطعيمة واآخرون، 2004( اأن التوقعات الجتماعية للطلبة 

الطلبة  هوؤلء  من  املجتمع  ينتظر  التي  واملهام  الأدوار  حيث  من  تزداد  اجلامعية  املرحلة  يف 

التكوينية  النف�سي بني مطالبهم  والتوتر  ال�سراع  دوامة من  الطلبة يف  يقع  لذلك  بها؛  القيام 

للذات – التاأهيل والعمل- وبني املطالب الجتماعية حيث امل�ساركة يف فعاليات املجتمع والقيام 

بواجباتهم الجتماعية كاأع�ساء. لذلك تزداد احلاجة لتقدمي خدمات الإر�ساد النف�سي وخا�سة 

تتعلق  م�سريية  قرارات  اتخاذ  عليهم  حيث  والزواج  العمل  مرحلة  دخول  من  اقرتابهم  مع 

مب�ستقبلهم املهني والجتماعي.  

وقد حددت )اإبراهيم، 2007( احلاجات الإر�سادية للطلبة يف اأربعة جمالت وهي: احلاجات 

الأكادميية، احلاجات املهنية، وحاجات اجتماعية، وحاجات نف�سية:

�حلاجات �لأكادميية: وهي احلاجات التي تن�ساأ نتيجة لوجود حتديات و�سعوبات حتول دون 

حتقيق م�ستويات الإجناز املتطلبة من الطلبة؛ بحيث يخفقون يف حتقيق الأهداف املطلوبة  ل 

الظروف  مع  والتكيف  التاأقلم  م�ستوى  ل�سعف  بل  اإمكانياتهم  اأو  املعرفية  قدراتهم  ل�سعف يف 

ومتطلبات العمل اجلامعي. ومن هذه احلاجات احلاجة اإىل الإر�ساد الأكادميي والنف�سي.

�حلاجات �ملهنية: وهي تلك احلاجات التي تن�ساأ نتيجة وجود حالة من الغمو�ص لدى الطلبة 

عن الفر�ص املتاحة لهم يف �سوق العمل والتي تتوافق مع ميولهم وتخ�س�ساتهم العلمية، مما 

اإىل  احلاجة  احلاجات  هذه  ومن  املهني.  م�ستقبلهم  حول  والقلق  التوتر  من  بحالة  ي�سعرهم 

اإىل الإر�ساد املهني الذي يب�سر الطلبة  التدريب والتطبيق والتعامل مع �سوق العمل واحلاجة 

بالفر�ص املهنية ومتطلباته املعرفية واملهارية وال�سخ�سية. 

مهارات  يف  �سعوبات  وجود  نتيجة  تن�ساأ  التي  احلاجات  تلك  وهي  �لجتماعية:  �حلاجات 

نتيجة  اأع�سائه  بكافة  اجلديد  املجتمع  اأفراد  مع  جيدة  عالقات  وتكوين  الجتماعي  التوا�سل 

ل�سعوبات اأو حتديات يف اللغة اأو العادات والتقاليد والثقافة والتفكري.  مما يولد لدى الطلبة  

ال�سعور والإح�سا�ص بعدم التاأقلم والتكيف الجتماعي والنف�سي وبالتايل قد يف�سلون الن�سحاب 

اأو النكفاء على الذات. ومن هذه احلاجات احلاجة اإىل التكيف مع البيئة الجتماعية والأ�سرية 

والزمالء، واحلاجة اإىل تاأكيد الذات.

�حلاجات �لنف�سية: وهي تلك احلاجات التي تن�ساأ لدى الطلبة نتيجة لوجود م�سكالت �سخ�سية 

اأو اأ�سرية اأو اجتماعية اأو اأكادميية، بحيث تولد لدى الطلبة م�ستوى مرتفعًا من ال�سطرابات 

النف�سية والتي ت�سعرهم بحالة من عدم التوازن النف�سي، فتبدوا �سلوكياتهم غري طبيعية اأو غري 
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يبدون م�ستويات من  اأو  لهم،  املوكلة  املهام  اإجناز  ا�ستغالل قدراتهم يف  �سوية، مما حتد من 

الإجناز ل تتنا�سب وقدراتهم واإمكانياتهم وطبيعة خ�سائ�ص املرحلة العمرية والتعليمية التي 

ميرون بها. ومن هذه احلاجات احلاجة اإىل التكيف مع البيئة التعليمية.

الرتبوية  بالطرق  اجلامعي  الطالب  حاجات  اإ�سباع  اإن   )2003 )املخاليف،  ي�سري  وهنا 

ازدياد  اإىل  يوؤدي  اإ�سباع هذه احلاجات  اإن عدم  اإذ  الأهمية؛  اأمرا يف غاية  ال�سليمة  والنف�سية 

الظروف  تهيئة  اإىل  تهدف  وقائية  اخلدمات  هذه  كانت  �سواء  م�سكالتهم،  وتفاقم  متاعبهم، 

املنا�سبة، اأو خدمات اإمنائية تهدف اإىل  ا�ستغالل اأق�سى قدرات الطلبة واإمكانياتهم وحتقيق 

امل�ستويات الطبيعية من التوافق النف�سي ، اأو تقدمي خدمات عالجية تتعامل مع امل�سكالت التي 

يواجهونها وت�ساعدهم على التخل�ص منها.

النف�سي  الإر�ساد  خدمات  تقدمي  اأهمية  و�سوح  من  بالرغم  اأنه   )2012 )العنقري،  وي�سيف 

للطلبة يف املرحلة اجلامعية كجزء من اخلدمات الطالبية املتكاملة؛ اإل اأن هذه اخلدمات ل تزال 

يف مراحلها الأولية يف معظم الأقطار العربية؛ وي�ستدل على ذلك تركيز الدرا�سات والبحوث التي 

تتلم�ص واقع احلاجات الإر�سادية والطرق املالئمة لتقدمي خدمات الإر�ساد، كما اأن املراكز امل�سوؤولة 

و�سعف  �سعتها  حمدودية  عن  ف�ساُل  الإمكانيات  من  كثري  اإىل  تفتقر  اخلدمات  هذه  تقدمي  عن 

التن�سيق بينها وبني الهيئات الأكادميية واملراكز اخلدمية امل�ساندة الأخرى باملوؤ�س�سات اجلامعية.

�لنظريات �ملف�سرة للحاجات �لإر�سادية:

بيئي  ل�سغط  دافع داخلي  ا�ستجابة  تن�ساأ عن  اأن احلاجة  فيها  يرى  التي  نظرية )موراي( 

خارجي؛ بحيث تعمل على رفع م�ستوى التوتر؛ ويعمل الفرد على خف�ص التوتر عن طريق اإ�سباع 

تلك احلاجة. وحدد موراي قائمة باحلاجات التي يتعر�ص لها الفرد يف حياته ومنها حاجات: 

ال�ستعرا�ص،  ال�سيطرة،  النقياد،  الذاتي،  ال�ستقالل  العدوان،  الإجناز،  والإذلل،  التحقري 

هذه  وتعد  احلاجات،  من  وغريها  النتماء  واللعب،  والنظام،  الرعاية،  والأمل،  املذلة  جتنب 

واعتقد  الدقة.  حيث  من  الإن�سان  لدى  احلاجات  ت�سنف  التي  القوائم  اأف�سل  من  القائمة 

موراي اأن اندماج هذه احلاجات وتكاملها مع بع�سها البع�ص يتيح للفرد بناء �سخ�سية متوازنة 

وم�ستقلة. )ال�سامن، 2003؛ عبدالهادي والعزة، 2004؛ من�سي ومن�سي، 2004(

ح�سب  هرمية  م�ستويات  �سبعة  يف  الإن�سانية  احلاجات  ما�سلوا  حدد  لقد  )ما�سلو(:  نظرية 

احلاجات  الهرم  قاعدة  عند  جاءت  التوازن،  مبداأ  مع  تتم�سى  بحيث  الفرد،  لدى  اأهميتها 

الهرم احلاجات  اإىل الأمن، وعند قمة  للبقاء  واحلاجة  الف�سيولوجية  الأ�سا�سية مثل احلاجة 

احلاجات  اأن  اإىل  ما�سلو  واأ�سار  الذات.  حتقيق  اإىل  واحلاجة  اجلمالية  احلاجة  مثل  الكمالية 
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الأربع الأوىل هي الأ�سا�سية لدى الفرد فاإذا اأُ�سبعت هذه احلاجات يتطور الفرد وي�سل حتقيق 

الذات، كما اأن عدم اإ�سباع احلاجات الفوقية ت�سعر  الفرد بالغربة وال�سيق والتوتر، كما �سدد 

ما�سلو على اأن الإحباط يوؤدي اإىل التوتر الذي يولد �سلوكا غري �سوي وغري عقالين لدى الفرد، 

حيث اإن الفرد الذي ي�سعر بحاجة  ل ي�ستطيع التعلم اأو التفكري ب�سورة فعالة ومنطقية وكلما 

كانت احلاجة ملحة كلما زاد التوتر النف�سي وال�سطراب وبالتايل زاد الدافع لإ�سباعها. ويعتقد 

اأن الأفراد الذين يتمتعون ب�سحة نف�سية جيدة هم القادرون على النتقال �سعودا يف  ما�سلوا 

الأمنية  احلاجات  بتحقيق  مرورا  الف�سيولوجية  احلاجات  حتقيق  من  انطالقا  الهرمي  �سلمه 

والجتماعية واحرتام  وتقدير الذات و�سول اإىل احلاجات اجلمالية العليا.) ال�سامن، 2003؛ 

عبدالهادي واآخرون، 2004؛ من�سي واآخرون، 2004(

�لنظرية �ل�سلوكية: تنظر اإىل احلاجات على اأنها مثريات جترب الفرد على ال�ستجابة عليها، 

واأن قوة هذه احلاجات تتنا�سب وقوة املثريات املولدة لها، كما تركز النظرية على اأهمية التعزيز 

والعقاب يف تعديل ال�سلوك على اعتباره نوعًا من التعلم اجلديد اأو التعلم ال�سابق، لذلك ميكن 

ال�سلوك  تعديل  مبادئ  مع  يتوافق  لتلك احلاجات مبا  اإ�سباع  النف�سي  الإر�ساد  اعتبار خدمات 

واآخرون،2004؛  عبدالهادي  )ال�سامن،2003؛  والعقاب.  التعزيز  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام 

من�سي واآخرون،2004(

الفرد  بها  ي�سعر  التي  اإ�سباع احلاجات  �سرورة  النظرية  ترى هذه  �لنف�سي:  �لتحليل  نظرية 
يف  تختزن  موؤملة  خربات  يولد  احلاجات  هذه  اإ�سباع  عدم  واأن  املختلفة،  حياته  مراحل  خالل 

ملراحل  تلك احلاجات  ثبت  وقد  مواقف حياتية لحقة،  اأو  �سلبيا يف مراحل  وتظهر  الال�سعور 

نتيجة  التوتر  خف�ص  يف  الال�سعور  ميكانزمات  اأهمية  اإىل  النظرية  واأ�سارت  متقدمة.  عمرية 

والتعوي�ص.  والنق�ص  والت�سامي  والإعالء  والتقم�ص  التربير  ومنها  احلاجات  تلك  لوجود 

)ال�سامن، 2003؛ عبدالهادي واآخرون، 2004؛ من�سي واآخرون، 2004(

اإذا اعتمدوا على  اأن الفرد قادر على توجيه حياته؛ وبو�سع النا�ص  نظرية )جال�سر( ترى 

قراراتهم اأكرث من العتماد على مواقفهم اأن يحيوا حياة �سليمة، كما يرى جال�سر اأن ت�سرفات 

النا�ص هي التي حتدد �سخ�سياتهم اأي اأن الفرد ل يفعل اإل ما ميلي عليه عقله واأن الفرد ذاتي 

احتياجاته  تلبية  الفرد  ملحاولة  نتيجة  وتتطور  تنمو  ال�سخ�سية  اأن  يرى جال�سر  كما  التوجيه. 

حيث اإن احلاجات امل�سبعة ت�ساعد على النمو الطبيعي ت�سكيل الهوية الناجحة، كما �سدد جال�سر 

على اأهمية دور كل من الأ�سرة واملدر�سة يف ت�سكيل الهوية ال�سليمة فالت�سال والتفاعل املر�سي 

والتكامل بني تلك املوؤ�س�سات يخلق �سخ�سية طبيعية و�سليمة وقادرة على التكيف والتعلم وتنمية 

مواهبها. )ال�سامن، 2003؛ عبدالهادي واآخرون، 2004؛ من�سي واآخرون، 2004(
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العايل  التعليم  ومرتكزات  اأهداف  اأهم  من  للطلبة  الإر�سادية  احلاجات  تلبية  ُتعد  لذلك 

لي�ص يف جمال الإر�ساد الأكادميي فح�سب بل يتعداه اإىل متابعة الطلبة يف اأمورهم الجتماعية 

والقت�سادية والنف�سية، لذا فاإن نحاج عملية  الإر�ساد يف املوؤ�س�سات اجلامعية تتطلب الوقوف 

على تلك احلاجات املختلفة التي يعاين منها الطلبة. )الطحان، واأبو عيطة، 2002( 

كليات  لدى طلبة  الإر�سادية  واقع احلاجات  الك�سف عن  الدرا�سة  الإطار حاولت  ويف هذا 

العلوم التطبيقية كما يدركها الطلبة اأنف�سهم؛ كما اأنها و�سعت ت�سورا مقرتحا عن اخلدمات 

الإر�سادية الواجب توافرها يف كليات العلوم التطبيقية.

م�سكلة �لدر��سة:
املوؤ�س�سات الرتبوية يف  التي تقدمها  اأحد اخلدمات الهامة  يعد الإر�ساد الرتبوي والنف�سي 

اأن عملية  بالرتبية عالقة تكامل تكمن يف  الإر�ساد  اإذ تعد عالقة  الدرا�سية،  امل�ستويات  جميع 

الإر�ساد ت�سكل جزًء ل يتجزاأ من العملية الرتبوية، وذلك باعتبار عمليتي التعلم والتعليم  التي 

عالقة  على  الإر�ساد  ويقوم  اأ�سا�سا،  الإر�ساد  لعملية  مت�سمنة  هي  ال�سلوك  تغيري  على  تعتمد 

التي  النف�سية  وامل�سكالت  الدرا�سية  ال�سعوبات  على  للتغلب  الطلبة  م�ساعدة  بهدف  تفاعلية 

 .)Kader, 2001( يواجهونها

وي�سري )الطحان واآخرون، 2002( اإىل اأن احلاجات الإر�سادية للطلبة متغرية ومتجددة من 

اأخرى وذلك بحكم املتغريات الهائلة وال�سريعة يف خمتلف جوانب احلياة العلمية  مرحلة اإىل 

هذا  مع  ويتفق  والبحث،  للدرا�سة  اإخ�ساعها  ا�ستمرارية  ي�ستوجب  مما  والجتماعية  والتقنية 

اإذ ي�سري اإىل  دور الثقافة ال�سائدة ومتغريات التطور التي ي�سهدها   )Smith, 1977( الطرح 

املجتمع  يف اإثارة احلاجات لدى الأفراد واإ�سباع تلك احلاجات. 

و ت�سري درا�سة )ال�سقية، 2013( التي هدفت اإىل الك�سف عن احلاجات الإر�سادية لطالبات 

الدرا�سي،  بامل�ستوى  وعالقتها  بالريا�ص  عبدالرحمن  بنت  نورة  الأمرية  بجامعة  الرتبية  كلية 

طبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية مكونة من )160( طالبة؛ كما ا�ستخدمت الباحثة مقيا�ص 

اأبعاد هي الأكادميي والجتماعي والنف�سي. اأظهرت  مكون من )72( فقرة موزعة على ثالثة 

نتائجها  بينت  الثالثة، كما  الإر�سادية يف اجلوانب  الدرا�سة م�ستوى عال من احلاجات  نتائج 

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية فيما يتعلق باملجال الأكادميي، فيما ظهرت فروق دالة 

درا�سة  اأ�سارت  بينما  والرابعة.  الأوىل  ال�سنة  طالبات  ل�سالح  والنف�سي  الجتماعي  املجال  يف 

ال�سنوات  خالل  الطلبة  دافعية  تغري  اأ�سباب  على  للتعرف  جاءت  والتي   )Nevgi, 2000(

اخلم�ص الأوىل من درا�ستهم، حيث تكونت عني الدرا�سة من )371( طالبا وطالبة من جامعة 
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هل�سنكي، تو�سلت نتائجها اإىل اأن اخلوف من الف�سل واملناف�سة هما اأهم حمركات الدوافع اأو 

احلاجات. كما قام )اآل م�سرف، 2000( بدرا�سة هدفت اإىل حتديد اأهم امل�سكالت التي يعاين 

منها الطالب ويحتاجون فيها اإىل خدمات اإر�سادية، فقد طبقت الدرا�سة على عينة تكونت من 

الطالب اجلامعي  قائمة م�سكالت  فيها  الباحثة  ا�ستخدمت  )257( من طلبة جامعة �سنعاء، 

باجلانب  تتعلق  م�سكالت  من  يعانون  اجلامعة  طلبة  اأن  النتائج  بينت  الإر�سادية.  وحاجاته 

الإر�سادي والأكادميي والنف�سي والجتماعي، كما اأظهرت الدرا�سة اأن هناك فروقا ذات دللة 

وال�سنة  التخ�س�ص واجلن�ص  الطلبة يف �سوء متغريات  الإر�سادية بني  اإح�سائية يف احلاجات 

)Guneri & Etal, 2003( يف درا�سته  التي هدفت اإىل حتديد حاجات  الدرا�سية.  وتو�سل 

الطلبة الإر�سادية، حيث طبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية موؤلفة من )599( طالبا وطالبة 

لدى  الإر�سادية  احلاجات  اأم  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  حيث  برتكيا،  الأو�سط  ال�سرق  بجامعة 

الطلبة كانت احلاجات املهنية ثم تاأتي احلاجات الأكادميية ثم الجتماعية، ومل تتو�سل الدرا�سة 

لأي فروق دالة يف احلاجات الإر�سادية ترجع اإىل متغريات اجلن�ص اأو العمر اأو التخ�س�ص اأو 

املعدل الأكادميي.

طلبة  لدى  الإر�سادية  احلاجات  تقومي  اإىل   )2002 واآخرون،  )الطحان  درا�سة  وهدفت 

اجلامعة الها�سمية بغية التخطيط لإيجاد خدمات اإر�سادية يف اجلامعة، وطبقت الدرا�سة على 

عينة موؤلفة من )1233( طالبا وطالبة يف خمتلف التخ�س�سات وال�سنوات الدرا�سية، واأظهرت 

نتائج الدرا�سة اأن ترتيب احلاجات الإر�سادية لدى الطلبة كانت كالآتي: جاءت يف املرتبة الأوىل  

احلاجات املهنية، ثم يف املرتبة الثانية جاءت احلاجات الأكادميية، ثم جاءت يف املرتبة الثالثة 

نتائج  اأظهرت  الأخالقية، كما  واأخريا احلاجات  الجتماعية  ثم احلاجات  النف�سية  احلاجات 

الدرا�سة اأن م�ستوى احلاجات الإر�سادية لدى الذكور اأعلى من م�ستوى احلاجات لدى الإناث. 

واأ�سارت درا�سة )Lucas & Etal, 2005( التي هدفت اإىل درا�سة الطلبة الذين هم يف �سائقة 

Johns Hopkins باأمريكا. طبقت  اإر�سادية يف جامعة  والذين يحتاجون اإىل تقدمي خدمات 

الدرا�سة على عينة مكونة من )597( طالبا وطالبة، اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن احلاجات 

الوظيفية كانت احلاجات الأكرث اإحلاحا لدى الطلبة من الأفارقة بينما الطلبة من اأ�سل اآ�سيوي 

القلق والكتئاب كانت لدى الذكور  اأن  اأ�سارت الدرا�سة  كانوا يعانون من حاجات نف�سية، كما 

2006( والتي هدفت اإىل التعرف على  اأعلى من الإناث. ويف درا�سة قام بها )البنا واآخرون، 

اأكرث م�سكالت طلبة جامعة الأق�سى �سيوعا، واقرتاح احللول حللها. حيث طبقت الدرا�سة على 

عينة مكونة من )200( طالب وطالبة من خمتلف التخ�س�سات وال�سنوات الدرا�سية، وتو�سلت 
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نتائج الدرا�سة اإىل اأن اأكرث م�سكالت الطلبة �سيوعا كانت م�سكالت احلياة اجلامعية واملباين، 

الجتماعية  امل�سكالت  ثم  ال�سيوع  الثانية من حيث  املرتبة  الأكادميية يف  امل�سكالت  ثم جاءت 

والنف�سية والأخالقية اأما امل�سكالت اجلن�سية فكانت اأقل امل�سكالت �سيوعا. كما اأظهرت نتائج 

الدرا�سة فروقا دالة اإح�سائيا ترجع ملتغريات اجلن�ص والتخ�س�ص بالرغم من عدم وجود فروق 

يف متغري ال�سنة الدرا�سية. اأما درا�سة )اإبراهيم، 2007( التي هدفت اإىل الك�سف عن احلاجات 

الإر�سادية لدى طلبة جامعة عني �سم�ص، طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من )1075( طالبا 

حاجات  مقيا�ص  الباحثة  ا�ستخدمت  الدرا�سية،  وال�سنوات  التخ�س�سات  خمتلف  يف  وطالبة 

الأ�سا�سية لدى طلبة اجلامعة  اأهمية احلاجات  الدرا�سة وجود فروق يف  نتائج  بينت  ال�سباب، 

التي   )2007 واآخرون،  )�سليمان  درا�سة  بينما  الدرا�سية.  وال�سنة  التخ�س�ص  ملتغريات  وفقا 

هدفت اإىل حتديد احلاجات الإر�سادية لطلبة جامعة ال�سلطان قابو�ص،  تاألفت عينة الدرا�سة 

من )325( طالبا وطالبة من خمتلف التخ�س�سات، ا�ستخدم الباحثان فيها مقيا�ص احلاجات 

الإر�سادية، فقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأكرث احلاجات الإر�سادية اإحلاحا ح�سب راأي الطلبة 

هي احلاجات الأكادميية يف املرتبة الأوىل، ثم جاءت احلاجات النف�سية يف املرتبة الثانية، ويف 

املرتبة الثالثة جاءت احلاجات املهنية، كما وجدت الدرا�سة اأن الفروق يف احلاجات الإر�سادية 

ال�سنة  متغري  ح�سب  الالحقة  الدرا�سية  ال�سنوات  من  اأكرث  الأوىل  ال�سنة  ل�سالح  دالة  كانت 

الدرا�سية، وجاءت النتائج دالة ل�سالح الإناث اأكرث من الذكور ح�سب متغري اجلن�ص.

والتحديات  امل�سكالت  عزت  فقد  النف�سي،  اجلانب  على   )Hyun, 2007( درا�سة  وركزت 

الأكادميية التي يواجهها الطلبة يف درا�ستهم اجلامعية اإىل م�سكالت نف�سية وعاطفية و�سعف 

44% من �سعف  النف�سية والعاطفية ما ن�سبته  التوا�سلية، حيث ف�سرت امل�سكالت  يف املهارات 

الأداء الأكادميي لدى الطلبة. بينما اأ�سارت  درا�سة )جليدان، 2008( التي هدفت اإىل حتديد 

احلاجات الأكادميية للطالبة اجلامعية يف املدينة املنورة وحتديد مدى ر�سى الطالبات عن مدى 

توفري اجلامعة للخدمات التي ت�سبع هذه احلاجات، طبقت الدرا�سة على عينة ع�سوائية مكونة 

من )307( طالبات من خمتلف التخ�س�سات وال�سنوات الدرا�سية، ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�سًا 

مقننًا ) م ح ت (. تو�سلت الدرا�سة اإىل اأهمية احلاجات التالية: الأن�سطة اجلماعية، ال�سعور 

بالنتماء، تنمية الذات، امل�ساندة والتقبل. وهدفت درا�سة )Hess, 2008(  اإىل التعرف على 

احلاجات الإر�سادية للطالبات املك�سيكيات ذوات الدخل املنخف�ص الالتي يدر�سن يف اجلامعات 

الأمريكية، فقد طبقت على )26( طالبة ملدة )6( اأ�سهر؛ وتو�سلت اإىل اأن اأكرث احلاجات التي 

حتتاج فيها الطالبات اإىل خدمات الإر�ساد هي التحكم بالغ�سب، الإيذاء اجل�سدي، الكتئاب 
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نتائج  عزت  وقد  الأكادميي،  الإر�ساد  خدمات  اإىل  اإ�سافة  العائلية؛  العالقات  يف  وال�سعوبات 

اأما درا�سة  اإىل �سعف اخلدمات الإر�سادية املقدمة.  الدرا�سة تدين التح�سيل لدى الطالبات 

حلب  بجامعة  القت�ساد  كلية  طلبة  ر�سى  مدى  قيا�ص  اإىل  هدفت  التي   )2009 )احل�سنية، 

عن م�ستوى الأداء الأكادميي والإداري لكليتهم، طبقت الدرا�سة على عينة مكونة من )290( 

من طلبة الكلية، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امل�ستوى العام للر�سى كان يرتاوح بني اجليد اإىل 

املقبول، حيث اأ�سارت الدرا�سة اإىل م�ستوى جيد لأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية ومقبول يف واقع 

البحوث العلمية و�سعيف يف املجالت الإدارية واملجالت الأخرى.

اإر�سادية حقيقية  اإىل وجود حاجات  اأ�سارت  اأنها  الدرا�سات جند  نتائج هذه  اإىل  وبالنظر 

الإر�سادية  كاحلاجات  عالية  م�ستويات  ذات  احلاجات  هذه  بع�ص  واأن  اجلامعات،  طلبة  لدى 

بع�ص  اأن  كما  الوظيفية.  الإر�سادية  واحلاجات  النف�سية  الإر�سادية  واحلاجات  الأكادميية 

الدرا�سات وجدت فروقا ذات دللة اإح�سائية يف �سوء متغريات اجلن�ص اأو التخ�س�ص اأو ال�سنة 

الدرا�سية. وقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف معاجلة املتغريات وو�سع 

الفرو�ص وبناء اأداة الدرا�سة وتف�سري نتائجها.

ويف ال�سلطنة تقوم كليات العلوم التطبيقية بدور هام يف اإعداد وتاأهيل الكوادر الوطنية يف 

ال�سادرة  التطبيقية  العلوم  لكليات   الأكادميي  النظام  اأن  من  وبالرغم  تخ�س�سات خمتلفة، 

بالقرار الوزاري رقم )2007/73( قد ن�ص يف املادة رقم )11( من الف�سل الثالث على اأهمية 

الأكادميي  اجلانب  على  يقت�سر  ذلك  اأن  غري  التعليمية،   العملية  يف  الأكادميي  الإر�ساد  دور 

فقط ول يتطرق اإىل الإر�ساد الجتماعي والنف�سي واجلوانب الإر�سادية الأخرى )وزارة التعليم 

العايل، 2007(. ومن خالل خربة الباحثني العملية بالكلية، فقد لحظوا تردد عدد من الطالب 

ذوي حاجات اإر�سادية تت�سل بحياتهم ال�سخ�سية الجتماعية والنف�سية، ف�سال عن حاجاتهم 

الإر�سادية الأكادميية. كما اأن معظم املوؤ�س�سات التعليمية يف امل�ستوى اجلامعي ت�سم بني جوانبها 

مركزًا متخ�س�سا لتقدمي اخلدمات الإر�سادية والنف�سية لطلبتها؛ وتقدمي هذه اخلدمات اأ�سبح 

اأمرا ملحا يجب على كل املوؤ�س�سات التعليمية تقدميها، بل اأ�سبحت هذه اخلدمات اأحد املعايري 

املت�سمنة يف  معايري العتماد الأكادميي للموؤ�س�سات  التعليمية ب�سكل عام.

وبناء على العر�ص ال�سابق فاإن م�سكلة الدرا�سة احلالية ترتكز يف الك�سف عن واقع احلاجات 

يف  الدرا�سة  اأ�سئلة  وتتلخ�ص  عمان  �سلطنة  يف  التطبيقية  العلوم  كليات  طلبة  لدى  الإر�سادية 

الأ�سئلة الآتية:
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1- ما هو م�ستوى احلاجات الإر�سادية – الأكادميية، والجتماعية، والنف�سية، والإدارية - لدى 

طلبة كليات العلوم التطبيقية بال�سلطنة؟

2- هل توجد فروق دالة اإح�سائيا يف م�ستوى احلاجات الإر�سادية بني الطلبة يف �سوء متغريات 

اجلن�ص، التخ�س�ص، وال�سنة الدرا�سة؟

العلوم  كليات  يف  تقدميها  املفرت�ص  الإر�سادية  اخلدمات  لنوعية  املقرتح  الت�سور  هو  ما   -3

التطبيقية بال�سلطنة بناء على احلاجات الإر�سادية كما يراها الطلبة اأنف�سهم؟ 

فرو�س �لدر��سة:
يف  الإر�سادية  احلاجات  من  مرتفع  م�ستوى  بال�سلطنة  التطبيقية  العلوم  كليات  طلبة  لدى 

خمتلف املجالت الأكادميية والجتماعية النف�سية والإدارية.

اأو نف�سية  اأكادميية  حاجات  كانت  �سواء  الطلبة  لدى  الإر�سادية   احلاجات  م�ستوى  يت�ساوى 

اأو اجتماعية اأو اإدارية.

العلوم  كليات  طلبة  لدى  الإر�سادية  احلاجات  م�ستوى  يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  ل 

التطبيقية ترجع اإىل متغريات اجلن�ص والتخ�س�ص وال�سنة الدرا�سية.

�أهمية �لدر��سة:
تنطوي اأهمية هذه الدرا�سة على جانبني؛ اجلانب النظري واجلانب العملي:

التي   القليلة  الدرا�سات  النظرية من كونها من  اأهميتها  الدرا�سة  تكت�سب  �لأهمية �لنظرية: 
يراها  كما  التطبيقية  العلوم  كليات  طلبة  لدى  الإر�سادية  احلاجات  واقع  عن  الك�سف  حتاول 

هو  وما  الطلبة،  بها  ي�سعر  وكما  اأهميتها  ح�سب  احلاجات  هذه  ترتب  وكيف  اأنف�سهم،  الطلبة 

بناء على  التطبيقية  العلوم  الإر�سادية املفرت�ص تقدميها يف كليات  للخدمات  الت�سور املقرتح 

واقع احلاجات الإر�سادية للطلبة اأنف�سهم.

البحوث  نتائج  خال�سة  من  العملية  الأهمية  احلالية  الدرا�سة  تكت�سب  �لعملية:  �لأهمية 
والدرا�سات امليدانية التي اأجريت يف هذا اجلانب، ومن املعاجلات التي تناولتها املراجع لأهمية 

توفر اخلدمات الإر�سادية للطلبة يف موؤ�س�سات التعليم العايل، كما تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها 

العملية من خالل الواقع امليداين الذي تلم�سه الباحثان خالل عملهما يف كلية العلوم التطبيقية 

بالر�ستاق؛ حيث لحظوا تردد عدد من الطالب بغية احل�سول على  ن�سائح واإر�سادات ملواجهة 

م�سكالت نف�سية واجتماعية واإدارية ف�سال عن اخلدمات الإر�سادية الأكادميية، كذلك تكت�سب 

اإىل  ترجع  والتي  الكلية  من  الن�سحاب  حالت  عدد  خالل  من  العملية  اأهميتها  الدرا�سة  هذه 

حتديات و�سعوبات تواجه الطلبة والتي ترجع اإىل ظروف �سخ�سية واجتماعية ونف�سية.  
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حدود �لدر��سة:
تتحدد هذه الدرا�سة باحلدود الآتية:

العام الأكادميي 2014/2013. من  الأول  الف�سل  يف  الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت 

مت تطبيق هذه الدرا�سة على عينة من طلبة كليات العلوم التطبيقية بالر�ستاق ونزوى فقط.

الباحثني. اإعداد  من  وهو  الإر�سادية  احلاجات  مبقيا�ص  الدرا�سة  هذه  نتائج  تتحدد 

م�سطلحات �لدر��سة:
التزان  عدم  من  "حالة  باأنها  احلاجة  تعرف  �لإر�سادية:  للحاجات  �لنظري  �لتعريف 

لأنه  الإ�سباع،  �سرورة  احلاجة  هذه  وتتطلب  التوتر،  اإىل  يوؤدى  معنوي  نق�ص  ب�سبب  الداخلي 

بدون هذه العملية تتولد لدى الفرد م�سكلة اأو يحدث له توتر اأو ا�سطراب" )ال�سامن،2003؛ 

�سويلم،2002(.

وتعرف �حلاجات �لإر�سادية "مبدى اإح�سا�ص الطلبة و�سعورهم مب�سكلة اأو حتٍد ما ميثل عائقًا اأما 

ا�ستغالل اإمكانياتهم وقدراتهم يف حتقيق ذواتهم، واإن هذا ال�سعور لبد من اإ�سباعه عند طريق 

تقدمي اخلدمات الإر�سادية املنا�سبة". )املخاليف،2003؛ اإبراهيم،2007؛ جليدان،2008(

مقيا�ص  الفرد يف  عليها  يح�سل  التي  الدرجة  هو  �لإر�سادية:  للحاجات  �لإجر�ئي  �لتعريف 

احلاجات الإر�سادية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة.

منهجية �لدر��سة:
البيانات  جمع  عملية  يف  كمنهج  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  احلالية  الدرا�سة  اعتمدت 

وحتليلها.

جمتمع �لدر��سة:
ميثل جمتمع الدرا�سة جميع طلبة ال�سنة الثانية والرابعة امل�سجلني يف كليتي الر�ستاق ونزوى 

يف  العام الأكادميي 2014/2013م والبالغ عددهم )1320( طالبًا وطالبة.

عينة �لدر��سة:
ومن  ونزوى  الر�ستاق  كليتي  من  وطالبة  طالبًا   )129( من  تكونت  ع�سوائية  عينة  تكونت 

خمتلف التخ�س�سات، وبن�سبة متثيل )9.5%( من املجتمع الأ�سلي للدرا�سة، وتعد هذه الن�سبة 
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ن�سبة ممثلة للمجتمع بحث ت�سمح بتعميم نتائج الدرا�سة. واجلدول التايل يو�سح ن�سب توزيع 

العينة يف �سوء متغريات اجلن�ص وال�سنة الدرا�سية والتخ�س�ص:

�جلدول رقم )1( 
يو�سح توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة

املجموع الكلياملجموعكلية نزوىكلية الر�شتاقاملتغري/الكلية

اجلن�ص

3060 30ذكر

129 383169اأنثى

ال�سنة الدرا�سية
303060الثانية

129
383169الرابعة

التخ�ص�ص

252337اإدارة اأعمال

129

181230تقنية معلومات

30030اإجنليزي

03232ات�سال

129-----6960املجموع

�أدو�ت �لدر��سة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية اأداة واحدة من اإعداد الباحثني هي مقيا�ص م�ستوى احلاجات 

الإر�سادية، حيث مت بناء هذا املقيا�ص بعد الطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة يف 

هذا املجال، ثم مت �سياغة الفقرات وبناء ال�سورة الأولية للمقيا�ص، ثم مت عر�ص املقيا�ص على 

املخت�سني الرتبويني يف كلية العلوم التطبيقية بالر�ستاق ملعرفة راأيهم يف مدى منا�سبة العبارات 

الن�سبة  اأما  الفقرات  بع�ص  تو�سيح  اأو  تعديل  بالقرتاحات حول  الأخذ  لقيا�سه، ومت  اأعدت  ملا 

العامة لالتفاق حول �سالحية فقرات املقيا�ص فقد جتاوزت ن�سبة 80% يف اأغلب الفقرات عدا 

ع�سر فقرات كانت حتتاج اإىل تو�سح وتعديل ب�سيط.

بعدها مت التاأكد من موؤ�سرات ال�سدق والثبات للمقيا�ص وكانت املوؤ�سرات كما يلي:

بالن�سبة للثبات فقد مت اعتماد معادلة األفا لكرونباخ يف ح�ساب درجة الثبات للمقيا�ص وكان 

م�ستوى الثبات للمقيا�ص ب�سكل عام )α=0.92( وهي ن�سبة مقبولة جدا ملعامالت الثبات وتدل 

ويو�سح  الدرا�سة،  لأغرا�ص  لال�ستخدام  �ساحلًا  الثبات جتعله  من  بدرجة  املقيا�ص  على متتع 

اجلدول رقم )2( قيم معامالت الثبات على حماور املقيا�ص:
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�جلدول رقم )2(
 يو�سح قيم معامل �لثبات على �ملحاور

قيمة معامل الثباتاملحور

α=0.90املحور الأول )احلاجات الأكادميية(
α=0.89املحور الثاين )احلاجات الجتماعية(

α=0.94املحور الثالث )احلاجات النف�سية(
α=0.87املحور الرابع )احلاجات الإدارية(

α=0.91املقيا�ص ككل

اأما عن ال�سدق فقد مت ح�ساب ال�سدق العاملي للمقيا�ص على التطبيق النهائي للدرا�سة 

وقد اأفرزت نتائج التحليل اأربعة عوامل هي: العامل الأول كان احلاجات الأكادميية ويف�سر ما 

ن�سبته )43%( من احلاجات الإر�سادية لدى الطلبة، والعامل الثاين كان الجتماعية ويف�سر ما 

النف�سية  كان احلاجات  الثالث  والعامل  الطلبة،  لدى  الإر�سادية  ن�سبته )17%( من احلاجات 

ويف�سر ما ن�سبته )21%( من احلاجات الإر�سادية لدى الطلبة، والعامل الرابع كان احلاجات 

 )3( رقم  واجلدول  الطلبة.  لدى  الإر�سادية  احلاجات  من   )%13( ن�سبته  ما  ويف�سر  الدارية 

يو�سح ت�سبعات الفقرات على العوامل الأربعة للمقيا�ص: 

�جلدول رقم )3( 
يو�سح ت�سبعات �لفقر�ت على �لعو�مل �لأربعة على �ملقيا�س

F1F2F3F4العبارةالرقم
(F1) املحور االأول: احلاجات االأكادميية

0.89لدي الرغبة القوية يف رفع معديل الرتاكمي.1

0.88اأ�سعر بال�سعوبة يف التكيف مع نظام ال�ساعات املعتمدة.2

0.84اأ�سعر باحلاجة يف التخل�ص من الجتاهات ال�سلبية نحو بع�ص املقررات.3

4
ا�سعر اأن العبء الأكادميي للطالب )عدد ال�ساعات امل�سموح بت�سجيلها خالل الف�سل( 

عاٍل جدًا.
0.84

0.83لدي �سعور باحلاجة يف تنمية مهارات تلخي�ص املحا�سرات.5

0.76اأ�سعر بالتاأقلم والتكيف مع نظام الدرا�سة اجلامعية يف الكلية.6

0.76اأ�سعر باحلاجة لتنمية مهارات تدوين املالحظات خالل املحا�سرة.7

0.73اأرى اأنه من املنا�سب تخفيف الأعمال وامل�ساريع املطلوبة يف املقررات.8

0.69اأ�سعر باحلاجة لتنمية وتطوير طرق ال�ستذكار لدي.9

0.68اأ�سعر اأن دور املر�سد الأكادميي مهم يف توجيه الطالب نحو التفوق والنجاح.10

0.67لدي دراية وفهم كامل باخلطة الدرا�سية لتخ�س�سي.11

0.60اأ�سعر باحلاجة يف تنويع طرائق التدري�ص من قبل املحا�سرين.12

0.57اأ�سعر باحلاجة يف تنمية مهارتي للتعامل مع املقررات ال�سعبة واملعقدة.13

0.55لدي طريقتي اخلا�سة يف حفظ وا�سرتجاع املعلومات ب�سال�سة.14

0.47لدي فهم وا�سح بكيفية احت�ساب املعدل الف�سلي واملعدل الرتاكمي.15
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F1F2F3F4العبارةالرقم

16
التح�سيلية  امل�ستويات  خمتلف  مع  للتعامل  القوانني  يف  جيدة  مرونة  هناك  اأن  اأرى 

للطالب.
0.45

0.40لدي ميول مهنية حمددة )قمت بتحديد العمل الذي اأرغب به يف امل�ستقبل(.17

0.40لدي اإملام بالقوانني الأكادميية )الت�سجيل، احلذف، احلرمان، الن�سحاب...(.18

0.38لدي فهم وا�سح بنظام ال�ساعات املعتمدة.19

0.33لدي �سعور باحلاجة يف تنمية مهارات تنظيم اأوقات ال�ستذكار.20

(F2) املحور الثاين: احلاجات االجتماعية

0.88لدي �سعور ب�سعوبة تفهم اأ�ستاتذتي لظرويف اخلا�سة.21

0.84اأ�سعر باأن تعامل موظفي الكلية معي جاف ور�سمي. 22

0.84اأعتقد اأنه من ال�سروري اأن يطور الطالب مهارته يف تقبل ونقد اأفكار الآخرين.23

0.83لدي �سعوبة يف اإقامة عالقات �سداقة مع ا�ساتذة الكلية.24

0.73اأ�سعر باأنه من املنا�سب اأن ميتلك الطالب هوايات متعددة.25

26
اأنه من ال�سروري اأن تقوم الكلية بتنظيم دورات يف تنمية املهارات ال�سخ�سية  اأرى 

للتفاعل الجتماعي. 
0.69

0.61اأرى اأن الدرا�سة يف الكلية ي�سودها الود والتفاهم والعالقات اجليدة.27

0.57لدي قناعة باأن امل�ساركة يف الأن�سطة وامل�سابقات الطالبية تهدر الوقت.28

29
غري  خمتلفة  تخ�س�سات  من  طالب  بها  ي�سجل  التي  املجموعات  باأن  �سعور  لدي 

متعاونة و�سعب التعامل معها.
0.45

0.40اأف�سل الأعمال الفردية لأنها تتيح فر�سة التميز والتناف�ص.30

0.40اأف�سل اأن اأدر�ص معظم املقررات مع نف�ص املجموعة من الزمالء. 31

0.39اأرى اأن العمل اجلماعي اأكرث فائدة من العمل الفردي.32

0.36اأ�سعر باأهمية تطوير مهارات احلوار واملناق�سة لدى طالب الكلية.33

0.35لدي عالقات �سداقة جيدة مع زمالئي داخل وخارج الكلية.34

0.33لدي مهارات جيدة يف اإقناع الأخرين.35

0.33لدي �سعور باأن طالب الكلية ينق�سهم املرونة يف حواراتهم.36

0.32اأعتقد باأن العالقات ال�سخ�سية ت�سهل اإجناز الأعمال.37

0.31لدي رغبة يف تنمية وتطوير مهارات الت�سال والتوا�سل الجتماعي.38

0.30اأ�سعر بالرغبة بامل�ساركة يف الأن�سطة الطالبية بالكلية.39

 (F3)املحور الثالث: احلاجات النف�شية

0.83اأ�سعر باحلاجة لدورات يف التخل�ص من �سغوط الدرا�سة واأعبائها.40

0.82اأ�سعر باأن م�ستوى القلق من الختبار عاٍل لدى طلبة الكلية.41

0.79اأ�سعر بحاجة طالب الكلية لدورات يف التخل�ص من م�ساعر اخلجل والنطواء.42

0.73اأعتقد باأن كثريًا من زمالئي يعانون من م�سكالت وظروف �سعبة.43

0.68اأ�سعر باأن الدرا�سة يف الكلية ممتعة وتتوافق مع ظرويف.44

0.66اأ�سعر باحلاجة للم�ساعدة يف ترتيب اأهدايف واأولوياتي. 45

46
التي يعاين منها الطالب هي من  النف�سية  وامل�ساكل  ال�سخ�سية  اأن الظروف  اأعتقد 

اأهم اأ�سباب وقوعهم حتت املالحظة الأكادميية.
0.65

تابع �جلدول رقم )3( 
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0.61اأعتقد اأنه من ال�سروري تنمية مهارات التزان النفعايل لدى طلبة الكلية.47

0.57اأ�سعر ب�سرورة عمل دورات يف التاأقلم والتكيف مع اأو�ساع وظروف الدرا�سة اجلامعية.48

0.54اأ�سعر باحلاجة للتحدث عن م�سكالتي مع �سخ�ص خمت�ص.49

50
اأ�سعر بحاجة طالب الكلية اإىل تنمية وتطوير مهارات التفكري والتخطيط وا�ستغالل 

الوقت.
0.51

0.50اأ�سعر باحلاجة اإىل امل�ساعدة يف اكت�ساف مواهبي وقدراتي.51

0.46اأعتقد باأن طالب الكلية ينق�سهم مهارات ال�ستقالل والعتماد الذاتي.52

0.43اأرى اأنه من ال�سروري توفري مركز لالإر�ساد النف�سي بالكلية.53

0.40اأرى اأنه من ال�سروري تفهم ظروف الطالب النف�سية من قبل موظفي الكلية.54

0.37اأ�سعر باحلاجة لتنمية وتطوير قدراتي على مواجهة الظروف املتغرية.55

0.31اأ�سعر باحلاجة للتوجيه والإر�ساد النف�سي.56

0.31اأرى اأنه من ال�سروري عمل حما�سرات وندوات علمية يف تنمية وتطوير الذات.57

(F4)املحور الرابع: احلاجات النف�شية

0.63ت�سرف الكلية اإعانات الإعا�سة يف وقتها املحدد بانتظام.58

59
حدوث  اأثناء  املتبعة  الأمنية  بالإجراءات  الطلبة  توعية  على  الكلية  اإدارة  حتر�ص 

الأزمات.
0.59

60
اأ�سعر باأن الأنظمة والقوانني املعمول بها يف الكلية هي ل�سالح الطالب وحمايته وتت�سم 

باملرونة املطلوبة.
0.57

0.55تتيح اإدارة الكلية قنوات ات�سال لتعبري الطلبة عن اآرائهم.61

0.53حتر�ص اإدارة الكلية على توفري اأماكن للجلو�ص بني اأبنيتها.62

0.52توفر الكلية ف�سوًل درا�سية منا�سبة للتعلم.63

0.49حتر�ص اإدارة الكلية على توفري وتنويع الوجبات الغذائية.64

0.47توفر اإدارة الكلية اأماكن ملمار�سة الطلبة لهواياتهم.65

0.43اأ�سعر ب�سعوبة التوا�سل والتفاهم مع موظفي الكلية ب�سكل عام.66

0.41تتبع اإدارة الكلية اإجراءات روتينية يف حل م�سكالت الطلبة.67

0.38توفر اإدارة الكلية م�ستلزمات العملية التعليمية.68

0.33تقوم اإدارة الكلية با�ستمرار بتوعية الطلبة حول الأنظمة والقوانني الإدارية .69

0.32توفر الكلية مواقف منا�سبة ل�سيارات الطلبة.70

0.30تتمتع مرافق الكلية بالنظافة واملظهر املُر�سي.71

0.430.170.210.13ن�سبة التباين املف�سر على العامل

�لأ�ساليب �لإح�سائية:
على  الإجابة  حتقق  التي  الإح�سائية  الأ�ساليب  من  عددًا  احلالية  الدرا�سة  ا�ستخدمت 

"ت" للعينات  اختبار  املعيارية،  النحرافات  املتو�سطات احل�سابية،  ومنها:  الدرا�سة  ت�ساوؤلت 

امل�ستقلة، التحليل العاملي.

تابع �جلدول رقم )3( 
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نتائج �لدر��سة ومناق�ستها:
يف هذا اجلزء من الدرا�سة �سوف يتم عر�ص نتيجة كل �سوؤال على حدة.

�أوًل: نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

الإر�سادية  احلاجات  م�ستوى  هي  "ما  على  ن�ص  الذي  للدرا�سة  يف  الأول  لل�سوؤال  بالن�سبة 

التطبيقية  العلوم  كليات  طلبة  لدى   - والإدارية  والنف�سية،  والجتماعية،  الأكادميية،   –
احل�سابية  املتو�سطات  بح�ساب  الباحثان  قام  فقد  ال�سوؤال  هذا  على  ولالإجابة  بال�سلطنة؟"، 

والنحرافات املعيارية لكل حمور من املحاور على القائمة، وكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول 

)4( وال�سكل )1( التايل:

جدول رقم )4(
يو�سح �ملتو�سطات على �ملحاور و�لدرجة �لكلية

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملحور

3.770.46احلاجات الأكادميية

3.630.47احلاجات الجتماعية

3.680.66احلاجات النف�سية

30.89احلاجات الإدارية

3.500.41املقيا�ص ب�سكل عام

�سكل رقم )1( 
يو�سح �ملتو�سطات على �ملحاور و�لدرجة �لكلية 

عام  بوجه  الإر�سادية  احلاجات  م�ستوى  اأن   )1( رقم  وال�سكل   )4( اجلدول  من  يالحظ 

اإىل درجة  عال جدا لدى الطلبة حيث بلغ م�ستوى احلاجات لدى الطلبة )3.50( وهو ي�سري 

عالية ح�سب املقيا�ص امل�ستخدم يف ت�سحيح نتائج الدرا�سة – املتو�سط )3.5-5( عال جدا- 

هذه  تراوحت  حيث  الإر�سادية  للحاجات  املمثلة  املحاور  بني  التباين  بع�ص  وجود  يالحظ  كما 
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املتو�سطات ما بني )3-3.77(، وهي متو�سطات تدل على اأن م�ستوى احلاجات الإر�سادية لدى 

مقدمة  يف  الأكادميية  احلاجات  حمور  جاء  حيث  جدا،  والعايل  املتو�سط  بني  يرتاوح  الطلبة 

احلاجات مبتو�سط قدره )3.77( وهو م�ستوى عال جدا من احلاجة، كذلك بالن�سبة للحاجات 

قدرها  مبتو�سطات  والثالثة  الثانية  املرتبة  يف  جاءت  التي  الجتماعية  واحلاجات  النف�سية 

الرابعة  املرتبة  الإدارية فجاءت يف  للحاجات  بالن�سبة  اأما  التوايل،  )3.68( و )3.63( على 

مبتو�سط قدره )3( الذي يدل على اأن احلاجة اإىل الإر�ساد يف اجلوانب والأنظمة الإدارية ي�سعر 

بها الطلبة بدرجة متو�سط. 

ولختبار دللة املتو�سطات احل�سابية على كل عامل من العوامل ال�سابقة فقد قام الباحثان 

املتو�سط  اأن  اعتبار  على   ،"one sample T-test" الواحدة  "ت" للعينة  اختبار  با�ستخدام 

"ت" للعينة  اختبار  نتائج  وكانت  الدرجة )3(،  هو  ال�سابقة  العوامل  من  عامل  لكل  الفر�سي 

الواحدة كما يو�سحها اجلدول رقم )5(:

جدول رقم )5( 
يو�سح نتائج �ختبار "ت" للعينة �لو�حدة للمحاور �ل�ست

الداللةdfقيمة "ت"املتو�شطاملحور

3.7716.5128α=0.05احلاجات الأكادميية

3.6315.3128α=0.05احلاجات الجتماعية

3.6811.7128α=0.05احلاجات النف�سية

128α=0.48-30.176احلاجات الإدارية

3.4913.6128α=0.05املقيا�ص ب�سكل عام

دالة  فروقًا  هناك  اأن  )5(؛  رقم  اجلدول  يف  الواحدة  للعينة  "ت"  اختبار  نتائج  وت�سري 

وبني  املحاور  املح�سوبة ملعظم  املتو�سطات احل�سابية  اإح�سائيًا عند م�ستوى )α=0.05( بني 

املتو�سط الفر�سي ، وهذا يعني اأن الفروقات الظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية جلميع املحاور 

الدرجة )3( هي فروق حقيقية موؤثرة. عدا احلاجات  للمقيا�ص وهو  املتو�سط املفرت�ص  وبني 

الإدارية التي ل توجد فروق بني املتو�سط الواقعي واملتو�سط الفر�سي. وب�سورة عامة فاإن هذا 

يدل اأن م�ستوى الإح�سا�ص باحلاجة لتقدمي اخلدمات الإر�سادية يف اجلوانب املذكورة هو عال 

جدا واأن الطلبة يعانون من �سعف هذه اخلدمات يف كليات العلوم التطبيقية. 

اأما من حيث تاأثري العبارات لكل حمور فقد ا�ستخدم الباحثان املتو�سطات احل�سابية، ثم 

ا�ستخدم اختبار one sample T-test لختبار دللة هذه املتو�سطات، وكانت نتائج الختبار 

كما يلي:
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بالن�سبة للمحور �لأول: �حلاجات �لأكادميية

جدول رقم )6(
 يو�سح فقر�ت �ملحور �لأول من حيث قوة تاأثريها، كذلك

يو�سح نتائج �ختبار "ت" لدللة هذه �ملتو�سطات  

قم
لر

ا

قيمة املتو�شطالعبارة
الدللةdf"ت"

3.464.2128α=0.05اأ�سعر بالتاأقلم والتكيف مع نظام الدرا�سة اجلامعية يف الكلية.1
3.807128α=0.05اأ�سعر باحلاجة لتنمية وتطوير طرق ال�ستذكار لدي.2
4.4715128α=0.05لدي الرغبة القوية يف رفع معديل الرتاكمي.3
3.686.3128α=0.05اأ�سعر باحلاجة لتنمية مهارات تدوين املالحظات خالل املحا�سرة.4
48.9128α=0.05اأرى اأنه من املنا�سب تخفيف الأعمال وامل�ساريع املطلوبة يف املقررات.5
6

التفوق  اأن دور املر�سد الأكادميي مهم يف توجيه الطالب نحو  اأ�سعر 
3.463.2128α=0.05والنجاح.

7
بع�ص  نحو  ال�سلبية  الجتاهات  من  التخل�ص  يف  باحلاجة  اأ�سعر 

4.1210.8128α=0.05املقررات.
4.2812.3128α=0.05اأ�سعر باحلاجة يف تنويع طرائق التدري�ص من قبل املحا�سرين.8
3.848.5128α=0.05لدي �سعور باحلاجة يف تنمية مهارات تنظيم اأوقات ال�ستذكار.9
10

ال�سعبة  املقررات  مع  للتعامل  مهارتي  تنمية  يف  باحلاجة  اأ�سعر 
410.1128α=0.05واملعقدة.

128α=0.34-2.91لدي فهم وا�سح بكيفية احت�ساب املعدل الف�سلي واملعدل الرتاكمي.11
3.161.3128α=0.05اأ�سعر بال�سعوبة يف التكيف مع نظام ال�ساعات املعتمدة.12
13

اأرى اأن هناك مرونة جيدة يف القوانني للتعامل مع خمتلف امل�ستويات 
128α=0.11-2.910.7التح�سيلية للطالب.

3.787.5128α=0.05لدي �سعور باحلاجة يف تنمية مهارات تلخي�ص املحا�سرات.14
3.676.3128α=0.05لدي دراية وفهم كامل باخلطة الدرا�سية لتخ�س�سي.15
3.468.5128α=0.05لدى طريقتي اخلا�سة يف حفظ وا�سرتجاع املعلومات ب�سال�سة.16
17

يف  به  اأرغب  الذي  العمل  بتحديد  )قمت  حمددة  مهنية  ميول  لدي 
3.807.9128α=0.05امل�ستقبل(.

18
احلرمان،  احلذف،  )الت�سجيل،  الأكادميية  بالقوانني  اإملام  لدي 

4.475.9128α=0.05الن�سحاب...(.
3.682.5128α=0.05اأ�سعر اأن العبء الأكادميي للطالب  عاٍل جدًا.19
43.4128α=0.05لدي فهم وا�سح بنظام ال�ساعات املعتمدة.20

اجلانب  يف  الطلبة  لدى  الإر�سادية  احلاجات  متو�سط  اأن   )6( رقم  اجلدول  من  ويالحظ   

متثل  كانت  هذا  يف  العبارات  معظم  اأن  يالحظ  وكما   ،)4.47-2.9( بني  تراوح  الأكادميي 

حاجات اإر�سادية قوية جدًا، عدا 6 عبارات التي كانت ت�سري اإىل حاجات اإر�سادية متو�سطة وهي 

العبارات التالية: العبارة رقم )11( املتعلقة بكيفية احت�ساب املعدل الرتاكمي، والعبارة رقم 

)13( املتعلقة مبرونة القوانني، والعبارة رقم )12( املتعلقة ب�سعوبة التكيف مع نظام ال�ساعات 
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عند  اإح�سائيًا  دالة  فروقًا  هناك  اأن  الواحدة  املعتمدة، كما ت�سري نتائج اختبار "ت" للعينة 

م�ستوى )α=0.05( بني جميع املتو�سطات احل�سابية املح�سوبة لكل فقرة على هذا املحور وبني 

املتو�سط الفر�سي عدا العبارتني )11،13(، وهذا يعني اأن الفروقات الظاهرة بني املتو�سطات 

اأن  اأي  موؤثرة.  حقيقية  فروق  هي   )3( املفرت�ص  املتو�سط  وبني  الفقرات  جلميع  احل�سابية 

امل�سكالت الأكادميية التي متثلها هذه الفقرات هي م�سكالت حقيقة كما يدركها الطلبة. 

بالن�سبة للمحور �لثاين: �حلاجات �لجتماعية: 

جدول رقم )7( 
يو�سح فقر�ت �ملحور �لثاين من حيث قوة تاأثريها، كذلك يو�سح

نتائج �ختبار "ت" لدللة هذه �ملتو�سطات  

قم
لر

ا

قيمة املتو�شطالعبارة
الداللةdf"ت"

30.64128α=0.18اأ�سعر بالرغبة بامل�ساركة يف الأن�سطة الطالبية بالكلية.1
30.64128α=0.26لدي �سعوبة يف اإقامة عالقات �سداقة مع اأ�ساتذة الكلية.2
3.292.63128α=0.05اأرى اأن الدرا�سة يف الكلية ي�سودها الود والتفاهم والعالقات اجليدة.3
3.576128α=0.05لدي مهارات جيدة يف اإقناع الأخرين.4
5

تهدر  الطالبية  وامل�سابقات  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  باأن  قناعة  لدي 
30.4128α=0.05الوقت.

3.736.7128α=0.05لدي رغبة يف تنمية وتطوير مهارات الت�سال والتوا�سل الجتماعي.6
4.1712.7128α=0.05اأ�سعر باأنه من املنا�سب اأن ميتلك الطالب هوايات متعددة.7
8

بها طالب من تخ�س�سات  ي�سجل  التي  املجموعات  باأن  �سعور  لدي 
3.424.1128α=0.05خمتلفة غري متعاونة و�سعب التعامل معها.

3.292.5128α=0.05لدي �سعور ب�سعوبة تفهم اأ�ستاتذتي لظرويف اخلا�سة.9
4.1210.5128α=0.05لدي عالقات �سداقة جيدة مع زمالئي داخل وخارج الكلية.10
3.716.2128α=0.05اأف�سل الأعمال الفردية لأنها تتيح فر�سة التميز والتناف�ص.11
12

تنمية  يف  دورات  بتنظيم  الكلية  تقوم  اأن  ال�سروري  من  اأنه  اأرى 
4.0810.3128α=0.05املهارات ال�سخ�سية للتفاعل الجتماعي. 

4.0410.4128α=0.05اأ�سعر باأهمية تطوير مهارات احلوار واملناق�سة لدى طالب الكلية.13
3.454.3128α=0.05لدي �سعور باأن طالب الكلية ينق�سهم املرونة يف حواراتهم.14
3.635.6128α=0.05اأ�سعر باأن تعامل موظفي الكلية معي جاف ور�سمي. 15
3.473.93128α=0.05اأرى اأن العمل اجلماعي اأكرث فائدة من العمل الفردي.16
3.968.9128α=0.05اأعتقد باأن العالقات ال�سخ�سية ت�سهل اإجناز الأعمال.17
3.917.8128α=0.05اأف�سل اأن اأدر�ص معظم املقررات مع نف�ص املجموعة من الزمالء. 18
19

اأعتقد اأنه من ال�سروري اأن يطور الطالب مهارته يف تقبل ونقد اأفكار 
4.0710.7128α=0.05الآخرين.

اجلانب  الطلبة يف  لدى  الإر�سادية  احلاجات  متو�سط  اأن  رقم )7(  من اجلدول  ويالحظ 

الجتماعي تراوح بني )3-4.17(، وكما يالحظ اأن معظم العبارات يف هذا كانت متثل حاجات 
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ومنها  متو�سطة  اإر�سادية  حاجات  اإىل  ت�سري  كانت  التي  عبارات   7 عدا  جدًا،  قوية  اإر�سادية 

العبارات التالية: العبارة رقم )1( املتعلقة بالرغبة بامل�ساركة يف اأن�سطة الكلية، والعبارة رقم 

)2( املتعلقة بال�سعوب يف اإقامة عالقات مع اأ�ساتذة الكلية، والعبارة رقم )3( املتعلقة بالدرا�سة 

يف الكلية ي�سودها الود والتفاهم، والعبارة رقم )5( املتعلقة باعتبار امل�ساركة يف اأن�سطة الكلية 

يعد هدرا للوقت، كما ت�سري نتائج اختبار "ت" للعينة الواحدة اأن هناك فروقًا دالة اإح�سائيًا 

عند م�ستوى )α=0.05( بني جميع املتو�سطات احل�سابية املح�سوبة لكل فقرة على هذا املحور 

املتو�سطات احل�سابية جلميع  الظاهرة بني  الفروقات  اأن  يعني  الفر�سي، وهذا  املتو�سط  وبني 

الفقرات وبني املتو�سط املفرت�ص )3( هي فروق حقيقية موؤثرة. اأي اأن امل�سكالت الإدارية التي 

متثلها هذه الفقرات هي م�سكالت حقيقة كما يدركها الطلبة.  

بالن�سبة للمحور الثالث: احلاجات النف�سية: 

جدول رقم )8( 
يو�سح  فقر�ت �ملحور �لثالث من حيث قوة تاأثريها، كذلك

يو�سح نتائج �ختبار "ت" لدللة هذه �ملتو�سطات  

قم
لر

ا

قيمة املتو�شطالعبارة
الداللةdf"ت"

1
اأرى اأنه من ال�سروري تفهم ظروف الطالب النف�سية من قبل موظفي 

4.4015128α=0.05الكلية.
3.403.2128α=0.05اأ�سعر باحلاجة للتوجيه والإر�ساد النف�سي.2
3.504128α=0.05اأ�سعر باحلاجة اإىل امل�ساعدة يف اكت�ساف مواهبي وقدراتي.3
3.767.1128α=0.05اأ�سعر باحلاجة لتنمية وتطوير قدراتي على مواجهة الظروف املتغرية.4
3.807.8128α=0.05اأ�سعر باأن م�ستوى القلق من الختبار عاٍل لدى طلبة الكلية.5
6

والعتماد  ال�ستقالل  مهارات  ينق�سهم  الكلية  طالب  باأن  اأعتقد 
3.534.9128α=0.05الذاتي.

7
منها  يعاين  التي  النف�سية  وامل�ساكل  ال�سخ�سية  الظروف  اأن  اعتقد 

3.716.1128α=0.05الطالب هي من اأهم ا�سباب وقوعهم حتت املالحظة الأكادميية.

8
وظروف  اأو�ساع  مع  والتكيف  التاأقلم  يف  دورات  عمل  ب�سرورة  اأ�سعر 

3.807.7128α=0.05الدرا�سة اجلامعية.
3.888.9128α=0.05اأ�سعر باحلاجة لدورات يف التخل�ص من �سغوط الدرا�سة واأعبائها.9
3.605.3128α=0.05اأرى اأنه من ال�سروري اأن توفري مركز لالإر�ساد النف�سي بالكلية.10
11

التفكري  مهارات  وتطوير  تنمية  اإىل  الكلية  طالب  بحاجة  اأ�سعر 
4.0512.2128α=0.05والتخطيط وا�ستغالل الوقت.

12
اأ�سعر بحاجة طالب الكلية لدورات يف التخل�ص من م�ساعر اخلجل 

3.948.7128α=0.05والنطواء.

13
تنمية  يف  علمية  وندوات  حما�سرات  عمل  ال�سروري  من  اأنه  اأرى 

3.999.9128α=0.05وتطوير الذات.
3.575.1128α=0.05اأ�سعر باأن الدرا�سة يف الكلية ممتعة وتتوافق مع ظرويف.14
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قيمة املتو�شطالعبارة
الداللةdf"ت"

3.131128α=0.05اأ�سعر باحلاجة للتحدث عن م�سكالتي مع �سخ�ص خمت�ص.15
3.171.3128α=0.05اأ�سعر باحلاجة للم�ساعدة يف ترتيب اأهدايف واأولوياتي. 16
17

اأنه من ال�سروري تنمية مهارات التزان النفعايل لدى طلبة  اأعتقد 
3.666.22128α=0.05الكلية.

3.494.4128α=0.05اأعتقد باأن كثري من زمالئي يعانون من م�سكالت وظروف �سعبة.18

اجلانب  الطلبة يف  لدى  الإر�سادية  احلاجات  متو�سط  اأن  رقم )8(  من اجلدول  ويالحظ 

متثل  كانت  هذا  يف  العبارات  معظم  اأن  يالحظ  وكما   ،)4.40-3.13( بني  تراوح  النف�سي 

متو�سطة  اإر�سادية  اإىل حاجات  ت�سري  كانت  التي  عبارات   4 عدا  قوية جدًا،  اإر�سادية  حاجات 

اآخر  �سخ�ص  مع  احلديث  اإىل  باحلاجة  املتعلقة   )15( رقم  العبارة  التالية:  العبارات  وهي 

اأولوياتي  ترتيب  اإعادة  امل�ساعدة يف  باحلاجة يف  املتعلقة  رقم )16(  والعبارة  م�سكالتي،  عن 

واأهدايف، والعبارة رقم )2( املتعلقة باحلاجة للتوجيه والإر�ساد، والعبارة رقم )18( املتعلقة 

"ت" للعينة  اختبار  نتائج  ت�سري  كما  �سعبة.  يعانون من ظروف  اأن زمالءهم  الطلبة  باعتقاد 

املتو�سطات  جميع  بني   )α=0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروقًا  هناك  اأن  الواحدة 

احل�سابية املح�سوبة لكل فقرة على هذا املحور وبني املتو�سط الفر�سي، وهذا يعني اأن الفروقات 

فروق  هي   )3( املفرت�ص  املتو�سط  وبني  الفقرات  جلميع  احل�سابية  املتو�سطات  بني  الظاهرة 

حقيقية موؤثرة. اأي اأن امل�سكالت النف�سية التي متثلها هذه الفقرات هي م�سكالت حقيقة كما 

يدركها الطلبة.  

بالن�سبة للمحور �لر�بع: �حلاجات �لإد�رية: 

جدول رقم )9(
 يو�سح فقر�ت �ملحور �لر�بع من حيث قوة تاأثريها، كذلك

يو�سح نتائج �ختبار "ت" لدللة هذه �ملتو�سطات  

قيمة املتو�شطالعبارةالرقم
الداللةdf"ت"

3.21.2128α=0.05توفر الكلية ف�سوًل درا�سية منا�سبة للتعلم.1
3.21.2128α=0.05توفر اإدارة الكلية م�ستلزمات العملية التعليمية.2
128α=0.05-2.81.4توفر الكلية مواقف منا�سبة ل�سيارات الطلبة.3
128α=0.28-30.24ت�سرف الكلية اإعانات الإعا�سة يف وقتها املحدد بانتظام.4
128α=0.05-2.523.73حتر�ص اإدارة الكلية على توفري وتنويع الوجبات الغذائية.5
3.110.88128α=0.05تتمتع مرافق الكلية بالنظافة واملظهر املُر�سي.6

تابع �جلدول رقم )8( 
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الداللةdf"ت"

128α=0.06-2.920.62تتيح اإدارة الكلية قنوات ات�سال لتعبري الطلبة عن اآرائهم.7

128α=0.05-2.841.4تتبع اإدارة الكلية اإجراءات روتينية يف حل م�سكالت الطلبة.8

9
الأنظمة  حول  الطلبة  بتوعية  با�ستمرار  الكلية  اإدارة  تقوم 

3.060.52128α=0.19والقوانني الإدارية .

3.090.69128α=0.35حتر�ص اإدارة الكلية على توفري اأماكن للجلو�ص بني اأبنيتها.10

3.181.4128α=0.05توفر اإدارة الكلية اأماكن ملمار�سة الطلبة لهواياتهم.11

12
الأمنية  بالإجراءات  الطلبة  توعية  على  الكلية  اإدارة  حتر�ص 

128α=0.17-2.90.88املتعبة اأثناء حدوث الأزمات.

2.521.9128α=0.05اأ�سعر ب�سعوبة التوا�سل والتفاهم مع موظفي الكلية ب�سكل عام.13

14
ل�سالح  هي  الكلية  يف  بها  املعمول  والقوانني  الأنظمة  باأن  اأ�سعر 

128α=0.05-2.811.4الطالب وحمايته وتت�سم باملرونة املطلوبة.

اجلانب  الطلبة يف  لدى  الإر�سادية  احلاجات  متو�سط  اأن  رقم )9(  من اجلدول  ويالحظ 

متثل  كانت  هذا  يف  العبارات  جميع  اأن  يالحظ  وكما   ،)3.18-2.52( بني  ترتاوح  الإداري 

حاجات اإر�سادية متو�سطة، وكما ت�سري نتائج اختبار "ت" للعينة الواحدة اأن هناك فروقًا دالة 

اإح�سائيًا عند م�ستوى )α=0.05( بني معظم املتو�سطات احل�سابية املح�سوبة لكل فقرة على 

هذا املحور وبني املتو�سط الفر�سي، وهذا يعني اأن الفروقات الظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية 

جلميع الفقرات وبني املتو�سط املفرت�ص )3( هي فروق حقيقية موؤثرة. اأي اأن امل�سكالت الإدارية 

التي متثلها هذه الفقرات هي م�سكالت حقيقة كما يدركها الطلبة.

ويف�سر الباحثان ما تو�سل اإلية من نتيجة حول ال�سوؤال الأول من الدرا�سة، باأن م�ستوى احلاجات 

الإر�سادية لدى الطلبة  جاء مب�ستوى عال، باأن هذه النتيجة جاءت كنتيجة طبيعية يف ظل غياب 

خدما التوجيه والإر�ساد النف�سي والأكادميي يف كليات العلوم التطبيقية، لذلك كثريا ما ي�سعر 

الطلبة بال�سغط النف�سي لعدم وجود رعاية نف�سية تقدم له اخلربات واملهارات النف�سية الالزمة 

ملواجهة التحديات وال�سعوبات التي يواجهونها، فال يجد الطلبة من يقدم لهم امل�ساعدة بالتوجيه 

اإليه درا�سات كل من )اإبراهيم، 2007؛ بوب�سيت،  والإر�ساد، وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت 

2008؛ احل�سنية، 2009؛ الطحان واآخرون، 2002؛ ال�سارمي، واآخرون، 2006؛ ال�سقية، 2013؛ 

 Bang, 2004; Greenwood,1998; Guneri & Etal, 2003 Hess,  2012 العنقري، 

Hyun, 2007; Kader,2001 ;2008( بالرغم من اختالف درا�سة )جليدان،2008؛ �سليمان 

 Haworth & Etal,1997; Lucas واآخرون، 2007؛ الطحان واآخرون، 2002؛ اآل م�سرف،2000؛

Etal, 2005; Nevgi, 2000; Tuner & Etal, 2000 &( حول هذا امل�ستوى وذلك ب�سبب 

اختالف طبيعة العينة والأدوات امل�ستخدمة يف تلك الدرا�سات.

تابع �جلدول رقم )9( 



258

د. حمود �ل�سكري، د. حمدة �ل�سعدية م�ستوى �حلاجات �لإر�سادية لدى طلبة كليات �لعلوم

20
16

س  
�

ار
مــ

 1
د   

عد
 ال

 17
د  

جل
مل

ا

ثانيا: نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

يف  اإح�سائيا  دالة  فروق  توجد  "هل  على:  ن�ص  الذي  للدرا�سة  يف  الثاين  لل�سوؤال  بالن�سبة 

وال�سنة  التخ�س�ص،  اجلن�ص،  متغريات  �سوء  يف  الطلبة  بني  الإر�سادية  احلاجات  م�ستوى 

الدرا�سة؟"، ولالإجابة على هذا ال�سوؤال فقد قام الباحث با�ستخدام اختبار )T- test( للعينات 

قام  فقد  التخ�س�ص  ملتغري  بالن�سبة  اأما  الدرا�سية،  وال�سنة  اجلن�ص  ملتغريي  بالن�سبة  امل�ستقلة 

النتائج  وكانت   )One way ANOVA( الأحادي  التباين  اختبار حتليل  با�ستخدام  الباحث 

كما يلي:

بالن�سبة للفروق يف  �سوء متغري اجلن�ص فكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول رقم )10(:
جدول رقم )10( 

يو�سح نتائج �ختبار )ت( للعينات �مل�ستقلة للمتغري �جلن�س

MeandfFTSigاملجموعةاملحور

احلاجات الأكادميية
3.65ذكر 

1271.980.5-0.61=α
3.69اأنثى

احلاجات الجتماعية
3.62ذكر 

1270.0120.13-0.89=α
3.64اأنثى

احلاجات النف�سية
3.67ذكر 

1273.480.14-0.88=α
3.69اأنثى

احلاجات الإدارية
3ذكر 

12732-0.63=α
3.1اأنثى

املقيا�ص ب�سكل عام
3.6ذكر 

1270.251.33-0.18=α
3.64اأنثى

�سكل رقم )2( 
يو�سح �لفروق يف �ملتو�سطات يف �سوء متغري �جلن�س



259

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
س  

�
ار

مــ
 1

د   
عد

 ال
 17

د  
جل

مل
ا

يالحظ من اجلدول رقم )10( وال�سكل رقم )2( اأن متو�سط احلاجات الإر�سادية للذكور 

بلغ )3.60( بينما بلغ متو�سط احلاجات الإر�سادية لالإناث )3.64(، وكما ي�سري اجلدول رقم 

اإح�سائيًا عند م�ستوى )α=0.05( يف املتو�سط العام مل�ستوى  اأنه ل توجد فروق دالة   )10(

احلاجات الإر�سادية، اأو يف املحاور الفرعية للمقيا�ص ترجع اإىل اختالف جن�ص الطالب، اأي اأن 

اإح�سا�ص الطلبة بهذه امل�سكالت لدى كال املجموعتني متقارب. ويف�سر الباحثان هذه النتيجة نظرا 

لأن كال اجلن�سني من الطلبة يعانون من نف�ص ال�سغوط النف�سية الناجتة من نق�ص اخلدمات 

الإر�سادية النف�سية والأكادميية لذلك جاءت اآراوؤهم متقاربة بالرغم من اختالف م�ستوياتهم 

وال�سعوبات  التحديات  نف�ص  يواجهون  اإنهم  اإل  تخ�س�ساتهم،  واختالف  الكلية  يف  الدرا�سية 

للطلبة  العمرية  املرحلة  اأن خ�سائ�ص  كما  العلمي وحت�سيلهم،  تقدمهم  على  �سلبا  توؤثر  التي 

يف هذه املرحلة متقاربة والظروف  التي يواجهونها مت�سابهة كما اأن قدراتهم العقلية يف نف�ص 

الفئة العقلية لذلك تتقارب حاجاتهم النف�سية والجتماعية والأكادميية، وتتقارب هذه النتيجة 

مع ما تو�سلت اإليه نتائج درا�سة )اإبراهيم،2007؛  احل�سنية،2009؛ �سليمان واآخرون،2007؛ 

 Greenwood,ال�سارمي،واآخرون،2006؛ ال�سقية،2013؛ العنقري،2012؛ اآل م�سرف،2000؛

);1998; Guneri & Etal, 2003; Hess, 2008; Hyun, 2007; Kader, 2001

بالن�سبة للفروق يف  �سوء متغري ال�سنة الدرا�سية فكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول رقم )11(:

جدول رقم )11( 
يو�سح نتائج �ختبار )ت( للعينات �مل�ستقلة للمتغري �ل�سنة �لدر��سية

MeandfFTSigاملجموعةاملحور

احلاجات الأكادميية
3.73الثانية

1273.81.2 0.61=  α
3.63الرابعة

احلاجات الجتماعية
3.68الثانية

1273.71.10.89=α
3.59الرابعة

احلاجات النف�سية
3.67الثانية

1272.20.13-0.88=α
3.69الرابعة

احلاجات الإدارية
3.11الثانية

1272.61.40.63=α
2.88الرابعة

املقيا�ص ب�سكل عام
3.64الثانية

1272.21.30.18=α
3.68الرابعة
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�سكل رقم )3( 
يو�سح �لفروق يف �ملتو�سطات ملتغري �ل�سنة �لدر��سية

يالحظ من اجلدول رقم )11( وال�سكل رقم )3( اأن متو�سط احلاجات الإر�سادية للذكور 

بلغ )3.64( بينما بلغ متو�سط احلاجات الإر�سادية لالإناث )3.68(، وكما ي�سري اجلدول رقم 

اإح�سائيًا عند م�ستوى )α=0.05( يف املتو�سط العام مل�ستوى  اأنه ل توجد فروق دالة   )11(

الدرا�سية  ال�سنة  اختالف  اإىل  ترجع  للمقيا�ص  الفرعية  املحاور  يف  اأو  الإر�سادية،  احلاجات 

للطالب، اأي اأن اإح�سا�ص الطلبة بهذه امل�سكالت لدى كال املجموعتني متقارب. ويف�سر الباحثان 

هذه النتيجة باأن ال�سعوبات والتحديات الناجتة من نق�ص خدمات الإر�ساد والتوجيه النف�سي 

احلاجات  بهذه  الطلبة  اإح�سا�ص  كان  لذلك  الطلبة  لدى  متفاقمة  م�سكالت  تولد  الكليات  يف 

متقاربًا بل على العك�ص كان اأكرث اإحلاحا لدى طلبة ال�سنة الرابعة يف بع�ص املجالت وخا�سة 

النف�سية والجتماعية منها، وتت�سابه هذه النتيجة مع ما تو�سلت اإليه درا�سة )اإبراهيم،2007؛ 

�سليمان واآخرون،2007؛ الطحان واآخرون، 2002؛ ال�سارمي، واآخرون، 2006؛ ال�سقية،2013؛ 

اآل م�سرف،2000؛ Bang, 2004; Haworth & Etal, 1997; Hess, 2008( بالرغم من 

 Guneri & Etal, 2003; 2006 ،اختالفها درا�سة كل من )الطحان واآخرون، 2002؛ طالفحة

)Hyun, 2007; Kader, 2001; Tuner & Etal, 2000

بالن�سبة للفروق يف  �سوء متغري التخ�س�ص فكانت النتائج كما يو�سحها اجلدول رقم )12(:

جدول رقم ) 12( 
يو�سح نتائج �ختبار حتليل �لتباين �لأُحادي للحاجات �لإر�سادية يف �سوء متغري �لتخ�س�س

Sum of  املجموعةاملحور
squaresdfF  Mean

SquaresSig

احلاجات 
الأكادميية

2.13بني املجموعات

3.53

0.722

0.13=α
25.51250.20داخل املجموعات
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squaresdfF  Mean
SquaresSig

احلاجات 
الجتماعية

2.53بني املجموعات

4.06

0.84

0.46=α
25.91250.20داخل املجموعات

احلاجات 
النف�صية

7.33بني املجموعات

6.23

2.45

0.11=α
49.11250.39داخل املجموعات

احلاجات 
الإدارية

2.53بني املجموعات

1.06

0.84

0.26=α
99.11250.79داخل املجموعات

املقيا�ص ب�سكل 
عام

3.13بني املجموعات

6.41

0.94

0.34=α
89.71250.53داخل املجموعات

وت�سري نتائج اختبار حتليل التباين الأُحادي يف  اجلدول رقم )12( اأنه ل توجد فروق دالة 

اإح�سائيًا عند م�ستوى )α=0.05( يف املتو�سط العام مل�ستوى احلاجات الإر�سادية، اأو يف املحاور 

الفرعية للمقيا�ص ترجع اإىل اختالف تخ�س�ص الطلبة، اأي اأن اإح�سا�ص الطلبة بهذه امل�سكالت 

لدى كال املجموعات متقارب. ويف�سر الباحثان هذه النتيجة باأن التخ�س�سات الأكادميية مبا 

تتطلبه من مهارات معرفية ومهارية ل تختلف من حيث طبيعتها ول من حيث م�ستواها، بل اإن 

الربامج الأكادميية يف امل�ستوى اجلامعي لها نف�ص معايري التاأهيل ومتطلبات النجاح؛ لذلك ل 

يختلف الطلبة يف التخ�س�سات املختلفة يف الإح�سا�ص بال�سغوط النف�سية نتيجة العبء الأكادميي 

الناجت من كرث املتطلبات واملهام املطلوب من الطلبة تاأديتها حتى ي�ستوفوا متطلبات النجاح يف 

املقررات الدرا�سية.  وتتقارب هذه النتيجة مع درا�سة كل من )اإبراهيم،2007؛ بوب�سيت،2008؛ 

 Bang, جليدان،2008؛  احل�سنية،2009؛ ال�سقية،2013؛ املخاليف،2003؛ اآل م�سرف،2000؛
 2004; Haworth & Etal, 1997; Hess, 2008; Nevgi, 2000; Tuner & Etal,

2000( بالرغم من اختالفها مع درا�سة كل من )�سليمان واآخرون، 2007؛ طالفحة، 2006؛ 

.)Guneri & Etal, 2003; Kader, 2001 ال�سارمي، واآخرون، 2006؛ العنقري، 2012؛

الإر�سادية  لنوعية خدمات  املقرتح  الت�سور  هو  "ما  على  الذي  �لثالث  لل�سوؤ�ل  بالن�سبة  ثالثا 

كما  الإر�سادية  احلاجات  على  بناء  بال�سلطنة  التطبيقية  العلوم  كليات  يف  تقدميها  املفرت�ص 

يراها الطلبة اأنف�سهم؟"

يلعب الإر�ساد والتوجيه الأكادميي والنف�سي دورا مها يف ت�سهيل العملية التعلمية لدى الطلبة 

اجلامعيني، وقل ما توجد موؤ�س�سة جامعية تعتمد يف تنظيمها اأ�س�ص ومعايري حديثة ل يت�سمن 

هيكلها التنظيمي وحدة متخ�س�سة لالإر�ساد والتوجيه النف�سي والأكادميي، وت�سدد الدرا�سات 

التي اأجريت يف هذا املجال اأهمية تقدمي خدمات اإر�سادية متقدمة يف املوؤ�س�سات اجلامعية، كما 

تابع �جلدول رقم )12( 
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اأن الدرا�سة احلالية تو�سلت اإىل النتائج ذاتها من حيث العموم، حيث اأبدى الطلبة يف كليات 

الأكادميي  والتوجيه  الإر�ساد  خدمات  على  احل�سول  يف  ال�سديدة  رغبتهم  التطبيقية  العلوم 

والنف�سي والجتماعي والإداري بل وحتى التوجيه املهني.

النف�سي  والإر�ساد  للتوجيه  خمت�سة  مراكز  اإن�ساء  الباحثان  يقرتح  ذلك  على  وبناء 

والأكادميي، تتبع م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكادميية امل�ساندة، وتكون قادرة على تقدمي خدمات 

التوجيه والإر�ساد يف اجلوانب الأكادميية والنف�سية والجتماعية والإدارية واملهنية وتهدف اإىل:

الرتبوية  العالجية  اخلدمات  فيها  مبا  الأكادميي.  والإر�ساد  التوجيه  خدمات  تقدمي 

واخلدمات الرتبوية الوقائية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الأكادميية ومراكز اخلدمات الطالبية 

بالكلية ومركز القبول والت�سجيل.

تقدمي خدمات الإر�ساد والتوجيه النف�سي ملواجهة ال�سغوط النف�سية الناجتة عن الظروف 

وامل�سكالت التي يتعر�ص لها الطلبة نتيجة وجودهم يف الأق�سام الداخلية اأو ال�سكن اخلارجي، 

وذلك بالتعاون مع الهيئة الأكادميية ومركز اخلدمات الطالبية بالكلية.

التوا�سل  مهارات  تنمية  اإىل  تهدف  التي  الجتماعي  والتوجيه  الإر�ساد  خدمات  تقدمي 

الجتماعي بني اأفراد جمتمع الكلية ككل.

املتاحة  الوظائف  متطلبات  تت�سح  حتى  للطلبة  املهني  والتوجيه  الإر�ساد  خدمات  تقدمي 

الوظائف. وذلك  تنا�سب تلك  التي  التخ�س�سات  يت�سنى لهم اختيار   العمل وبالتايل  يف �سوق 

بالتعاون مع الهيئة الأكادميية  ومركز التاأهيل والتدريب الوظيفي بالكلية.

وال�سكل الآتي يو�سح الت�سور املقرتح لوحدة التوجيه والإر�ساد واخلدمات التي تقدمها:

�سكل رقم )4( 
يو�سح �لت�سور �ملقرتح للهيكلية مركز �خلدمات �لإر�سادية
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تو�سيات �لدر��سة:
تو�سي الدرا�سة بالتو�سيات الآتية:

كافة  ت�سمل  ومتنوعة  متطورة  اإر�سادية  خدمات  بقدمي  لالهتمام  اجلهود  تكثيف  �سرورة 

يف  وم�ساعدتهم  وقدراتهم  اإمكانياتهم  �سقل  يف  ي�سهم  ومبا  الطلبة،  �سخ�سية  جوانب 

اكت�ساف ذواتهم.

�سرورة اإن�ساء وحدة خمت�سة ت�سند اإليها مهام الإر�ساد والتوجيه بكليات العلوم التطبيقية.

امل�سكالت والتحديات التي تواجه  حول  املتخ�س�سة  والبحوث  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء 

الطلبة والك�سف عن حاجاتهم  والآليات التي تلبي طموحهم وت�سبع حاجاتهم.

لأع�ساء  والجتماعي  واملهني  والنف�سي  الأكادميي  الإر�ساد  حول  عمل  ور�ص  عمل  �سرورة 

التدريب  ومركز  والت�سجيل،  القبول  مركز  يف  واملوظفني  بالكليات  التدري�سية  الهيئات 

والتوجيه الوظيفي، ومركز اخلدمات الطالبية. 

ومواجهة  الذات  وتقييم  الذات  تنمية  توعوية يف  تطويرية وحما�سرات  ور�ص  �سرورة عمل 

التحديات.

مت�سعًا  الطالب  فيها  يجد  التي  الطالبية  والأن�سطة  الرتفيهي  باجلانب  الهتمام  �سرورة 

ملمار�سة هواياته وي�سقل فيها قدراته.

�ملر�جع:
النوع  مبتغريات  وعالقتها  �سم�ص  عني  جامعة  طالب  حاجات   .)2007( اإميان  اإبراهيم، 
ùØædG°«, جامعة   OÉ°TQE’G  á∏› .والتخ�س�ص والفرقة الدرا�سية ومتطلباتهم الإر�سادية

عني �سم�ص، 21، 304-298.

بريوت:  )ط1(.   á«ªæàdG  äÉjó–h  »©eÉ÷G  ÜÉÑ°ûdG  äÓµ°ûe  .)2000( حممد  الأ�سعد، 
املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع.

البنا، اأنور، والربعي، عائد )2006(. م�سكالت طلبة جامعة الأق�سى من وجهة نظر الطلبة. 
.537-505 ،)10(14 ,Ú£°ù∏a ,á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G á∏›

احل�سنية، �سليم )2009(. مدى ر�سا طلبة كلية القت�ساد يف جامعة حلب عن م�ستوى الأداء 
 ájOÉ°üàb’G Ωƒ∏©∏d ≥°ûeO á©eÉL á∏› .الإداري والأكادميي لكليتهم، درا�سة م�سحية

.133-125 ،)2(25 ,á«fƒfÉ≤dGh
للن�سر  الريا�ص: دار طويق  HÓ£dG« )ط1(.   OÉ°TQE’Gh  ¬«LƒàdG اإبراهيم،)2002(.  ال�سويلم، 

والتوزيع.
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á©eÉL ال�سارمي، عبداهلل، و زايد كا�سف )2006(. مدى ر�سا طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان   á«HÎdG  á«∏c  á∏› منه.  توقعاتهم  وطبيعة  الأكادميي  الإ�سراف  عن  قابو�ص 
.101-73 ،23،21،á«Hô©dG äGQÉeE’G
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