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الحاجات اإلرشادية لدى طلبة الجامعات الخاصة بسلطنة عُمان.

الملخص

أ.د .علي أمحد الربكات*
أ .ناصر علي احلكماين**

هددت ه هددلد الت الددا كلددع اللحددا ددر الحة ددةب اا جددةاتا لخابددا المةنيددةب ال ة ددا الي ة ددا
وتلو دده اددا الت الددا نددر ( )014طددوط وطةلبددةبر ا ب ددروا بةلخرتئددا اليحددوا ا نددر المةنيددةب
الي ة ا ال ة ا ولبحئ ق هتف الت الار الب تنه الببة ه تلو ه نر ( )53ئرةر تحب ل اع
الحة ددةب اا جددةاتا ايمةات ددار واي ب ة ددار والالمد ار وال تا ددا وحددت تنمددت البة ددة نددر ددت
ايااة وثبةتتة بةلخر اليا ا ال اةلبا و اصه الت الا كلع الابة ج اآلت ا:
 ددة ب الحة ددةب اا جددةاتا ايمةات ددا د ال ئتنددار تابتددة اددع البددوال الحة ددةب الالمد ارةل تا ار ةي ب ة ا
 تم و وا رو ذاب ايلا ك صة ا د تئدتتراب ر دراا ادا الت الدا لاحة دةب اا جدةاتارمل نمةل نر نمةيب ايااةر تيزى كلع نبغ در داا الخةلدور ونيتلده ايمدةات بةا دة ا
كلع تم و وا رو ذاب ايلا ك صة ا تئتتراب ر راا اا الت الا لاحة ةب اا جةاتار
مل نر نمةيب الحة ةب ايمةات ار واي ب ة ار وال تا ار تيزى كلع نبغ ر المةنيا البد تاب د
كل تددة الخةلددو م ددة تب د ر ددتم و ددوا ددرو ذاب ايلددا ك صددة ا د تئددتتراب ر ددراا اددا الت الددا
لاحة ةب اا جةاتار مل نر نمةيب الحة ةب ايمةات ار والالم ار وال تا ا تبيدة يثدر نبغ در
الماا الت ال ا الب تاب كل تة الخةلو
 و دوا درو ذاب ايلددا ك صدة ا د تئددتتراب ر دراا ادا الت الددا لاحة دةب اا جدةاتار دنمةل الحة ةب اا جةاتا الالم ار ئت ة تئتتر الحة ةب الالم ا لتى طابا ةنيا ظلدة ر ادع
ناه لتى طابا ةنيب زوى و حة ضو ر و وا رو ذاب ايلا ك صة ا تئتتراب ر راا
اا الت الا لاحة ةب اا جةاتار نمدةل الحة دةب اي ب ة دا تبيدة يثدر نبغ در المداا الت الد ا
الب تاب د كل تدة الخةلدور ئدت دة تئدتتر الحة دةب اي ب ة دا لدتى طابدا المداا ال ة دا ر ادع ناده
لتى طابا الماا ال ةل ا
*كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،إربد ،األردن.
**وزارة الرتبية والتعليم ،سلطنة ُعمان.
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 -1املدقمة :
بات االهتماا بادادمات اشرداادمة مام أهام ااتطللاات الا قام أن الاد للطالام اياامعي ،والسايما
أن ها االع العمليا ااة اسا ااعا إل مسا اااعدة الطللا ااة علا ااا وا اام أنبسا ااوم وإدراك م ا اااكلوم واالنتبا ااا بلا اادرا م
ومواهلوم يف التغلم علا الك اا كالت ال اواجووم؛ بغية الوصول إل حتليق التوا ق بينوم وبني الليئاة
ال معي ون يوا .وقد أولت مؤسسات التعليم العايل بالدول ااتلدمة اهتماماً كلرياً باشرداد ايامعي ،مم
خااالل إاا ااة الباار أمااا تالاااا لالسااتبادة ماام ب ارامة اداادمات اشردااادمة .وعلااا ارار الاادول ااتلدمااة
سعت الدول النامية إل اوظيف برامة اددمات اشردادمة لطللتوا يف أثناء الدراسة ايامعية ،وال سايما أن
أهداف مؤسسات التعليم العايل ري ملتصرة علا ازومد الطالم بااعر ة ،بل إن أ اد أهادا وا الرسيساة هاو
انمية قدرة الطالم ايامعي علا التواصل مع اآلخرمم و وم ذااه وحتليلوا؛ األمر اللي ميكم أن مؤدي إل
منو ال خصية ااتكاملة .ومم هالا اانطلاق ،أكادت سياساة التعلايم العاايل يف سالطنة ُعماان أاياة ادادمات
اشردادمة ال قم أن متللاها الطللة يف ايامعات والكليات التلنية اداصة واحلكومية.
وانطالقااً مام أاياة احلاجاات اشرداادمة ( )Counseling Needsللطالام اياامعي ،كانات مام أاياة
دراستوا واعر وا هاي ومصاادر إدالاعوا ،باشةاا ة إل ماا ميكام أن الدماه الرتبياة ايامعياة مام إدالا لتلاك
احلاجات ،لكي متسىن للمربني وااخططني الرتبومني اصميم الاربامة واانااهة ااتناسالة ماع اجاات الطللاة،
والل ااادرة عل ااا حتلي ااق اشد االا الس االيم لتل ااك احلاج ااات .وم اام اول ااد يف ذه اام الل ااا لني السا اؤال اآل م ااا
احلاجااات اشردااادمة لاادا تللااة ايامعااات اداصااة يف ساالطنة ُعمااان يف ا،اااالت األكادمييااة ،والنبسااية،
واالجتماعية ،وااونية؟

 -2ةشكل المراس وأسئلتها وفرضياتها:

اسااتناداً إل مااا جاااء يف ملدمااة هاالع الدراسااة ماام أ كااار ااول أايااة مراعاااة احلاجااات اشردااادمة لاادا
العمانيااة اداصااة،
الطالاام ايااامعي ،ويف ةااوء مال نيااة اللااا لني الاباااجل كباااءة اشرداااد يف ايامعااات ُ
العمانياة
وةاعف االهتماا باالتعرف علاا أبارز احلاجاات اشرداادمة للطللاة ،والسايما أن وزارة التعلايم العاايل ُ
قد أولت اهتماماً خاصاً باشرداد ايامعي ،أات هلع الدراسة لتعرف احلاجات اشردادمة لطللة ايامعات
اداصة بسلطنة ُعمان مم وجوة ننيرهم يف ا،االت األكادميية ،والنبسية ،واالجتماعية ،وااونية .ولتحليق
ذلك ،سعت هلع الدراسة اشجابة عم السؤالني اآلايني
 -1مااا احلاجااات اشردااادمة لاادا تللااة ايامعااات اداصااة يف ساالطنة ُعمااان يف ا،اااالت األكادمييااة،
والنبسية ،واالجتماعية ،وااونية؟.
 -2هل ختتلف استجابات أ راد عيناة الدراساة علاا مليااا احلاجاات اشرداادمة العااً اتغاريات ايان،،
وااعدل األكادميي ،وايامعة ،والسنة الدراسية؟.
ويف ةوء السؤال اللاين ،انلللت البرةيات الصبرمة اآلاية
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 -1ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري اين.،
 -2ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري ااعدل األكادميي.
 -5ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري ايامعة.
 -0ال اوج ااد اارود ذات دالل ااة إ ص اااسية عن ااد مس ااتوا الدالل ااة ().0.0=αيف ال اادمرات أ اراد عين ااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري السنة الدراسية.

 -3أهمي المراس :

انطالق ااً ماام األايااة الكلاارية للحاجااات اشردااادمة للطالاام ايااامعي؛ ال ا اعااد ركن ااً أساسااياً ماام أركااان
الننيااا التعليمااي ايااامعي ،ونني اراً لللااة ااعلومااات اات اوا رة ااول حتدمااد احلاجااات اشردااادمة ذات األولومااة
العمانية ،إن أاية هلع الدراسة اأ مم أاية موةوعوا اللي مسعا إل الوقوف
لطللة ايامعات اداصة ُ
علااا احلاجااات اشردااادمة األكادمييااة واالجتماعيااة والنبسااية وااونيااة ،الساايما وأن التعاارف عليوااا والليتوااا
مسوم يف التصدي للصعوبات ال ميكم أن اواجه الطللة .ضالً عم حتليق التكيف لدموم ،وهالا منساجم
م ااع الرس ااالة ايامعي ااة الا ا التض ااي مس اااعدة الطلل ااة عل ااا مواجو ااة م ااكال م ،والتع اارف عل ااا اج ااا م
األكادميية ،والنبسية ،واالجتماعية ،وااونية ،والليتوا بال كل اللي مسوم يف مساعدة الطللاة علاا اجتيااز
اار لة ايامعية بسوولة ومسر.
كللك اتملل أاية هلع الدراسة مم خالل الدميوا ،موعة مم التوصيات لللاسمني علا دؤون الطللة
والدواسر ااسؤولة يف ايامعات اداصة مم أجل وةع برامة إردادمة وقاسية ومناسية وعالجية اسوم يف حتليق
األهداف اان ودة مم اشرداد ايامعي.

 -4هماف المراس :

دف الدراسة إل حتليق ما ملي
 -1اع اارف أب اارز احلاج ااات اشرد ااادمة األكادميي ااة ،والنبس ااية ،واالجتماعي ااة ،وااوني ااة لطلل ااة ايامع ااات
العمانية.
اداصة ُ
 -2بيان أثر جن ،الطالم ،ومعدلاه األكاادميي يف الادمرع للحاجاات اشرداادمة األكادميياة ،والنبساية،
واالجتماعية ،وااونية.
 -5الك ااف عاام أثاار ايامعااة ال ا منتمااي إليوااا الطالاام يف الاادمرع للحاجااات اشردااادمة األكادمييااة،
والنبسية ،واالجتماعية ،وااونية.
 -0الك ااف ع اام أثا اار الس اانة الدراسا ااية ال ا ا منتم ااي إليوا ااا الطال اام يف الا اادمرع للحاج ااات اشردا ااادمة
األكادميية ،والنبسية ،واالجتماعية ،وااونية.
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 -5التعريفات اإلجرائي :
 -1-5احلاجاات اإلراااا:ي  :هاي احلاجاات الا مارا الطللاة يف ايامعاات اداصاة ،أةاا ةاارورمة
اساعد م يف ل م كال م األكادميية وااونية واالجتماعية والنبسية .ويف الدراسة احلالية السم احلاجات
إل أربعااة الاااالت والا ماارا الطالاام أن ماام الضااروري الليتوااا يف أثناااء اار لااة ايامعيااة .و يمااا مااأ اعرمبااا
لكل الال مم هلع احلاجات
 -1احلاجااات اادا:ةي ا  :هااي احلاجااات الا ماارا الطللااة ةاارور ا اساااعد م يف حتسااني األداء
األكادميي.
 -2احلاجاااات اليف:اااي  :هااي احلاجااات ذات الطليعااة النبسااية ال ا ماارا الطللااة ةاارورة الليتوااا
اساعد م يف ل اا كالت ااتعللة بالطليعة النبسية.
 -3احلاجاااات امجتما:يا ا  :هااي احلاجااات ال ا ماارا الطالاام ةاارور ا بغاارجل اطااومر التباعاال
االجتماعي مع اآلخرمم
 -4احلاجات املهييا  :هاي احلاجاات الا مارا الطللاة ةارور ا اسااعد م يف التعارف علاا ا،اال
ااوين.
 -2-5اجلاةعات اخلاص  :هي ايامعات ال الو علا ملدأ االستلمار يف الاال التعلايم اياامعي
ادا  .واتحدد يف ثالث جامعات يف سلطنة ُعمان وهي نزوا ،وظبار ،وصحار.
ومعاارف اللا لااان احلاجااات اشردااادمة (األكادمييااة وااونيااة واالجتماعيااة والنبسااية) إجراسيااً بالدرجااة الا
مُلدِّرها الطالم لكل لرة مم لرات أداة الدراسة ،وال اعك ،مدا أايتوا ،وذلاك ووجام االيااا ذي
التدرمة ادماسي ااعتمد يف أداة الدراسة.

 -6حمم:ات المراس :

ا تمل الدراسة علا احملددات اآلاية
 -1التصاار عينااة الدراسااة علااا الطللااة يف ثااالث جامعااات خاصااة ناازوا ،وظبااار ،وصااحار للبصاال
الدراسي األول.7..2/7..2
 -2التصاار الدراسااة علااا االسااتلانة كااأداة يمااع الليانااات؛ لاالا اتحاادد نتاااسة هاالع الدراسااة باادالالت
صدد أداة الدراسة وثلا ا.

 -7اإلطار اليظري للمراس :

اعد برامة اشردااد النبساي ولاباة العاون النبساي ،الالي ملدماه داخيف متخصايف يف اشردااد ،مسااعد
الطالاام يف لتل اف مرا اال التعلاايم علااا النمااو السااليم ،و اال مااا معرتةااه ماام مصاااعم ،وصااوالً إل حتليااق
النض ا ا ا اة اابضي إل حتليق اللات .واستخد مصطلح احلاجة ( )Needيف علم النب ،مرادف اصطلح
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الاادا ع ( ،)Motiveلااد عر وااا مااوراي  Murrayبأةااا ت اكااومم رةااي بااني االااري والساالوك النااااة ،وهاي
العامل اللي موجه السلوك إل ةاماة معيناةت .وقاد قاد ماوراي اصانيباً االع احلاجاات النبساية م اتمل علاا
ع ارمم اجاة هااي اش ااز ،وادضاو  ،والتاواد ،والعادوان ،واالساتلالل ،وااعاةاادة ،واالنليااد ،والد اعيااة،
والسيطرة ،واالستعراجل ،وجتنام األذا ،وجتنام االلاة ،والعطاف علاا اآلخارمم ،والننياا  ،واللعام ،والنلال،
واش ساا ،واين ،،والبوم (موراي.)35 :1988 ،
ومُع ِّارف جاود ( )Good, 1973احلاجاات اشرداادمة " Counseling Needsبأةاا مطالام لللااء
الكاسم احلي واستمرارمة منوع ،وصحته ،وقلوله االجتمااعيت .كماا فعارف علاد البتاا ( )1991احلاجاة بأةاا
حتليااق التوا ااق بااني جواناام ال خصااية االجتماعيااة ماام أجاال الوصااول إل أ ضاال مسااتوا للصااحة .وعليااه
احلاجة اشردادمة تهي ر لاة البارد يف التعلاري عام م اكالاه بأسالو إقااب ماننيم بلصاد إدالا اجاااه
النبس ااية أو البس اايولوجية الا ا ه متوي ااأ ل ااه إد االاعوا م اام الل اااء نبس ااه ،ألن ااه ه مكت اابوا يف نبس ااه أو أن ااه
اكت اابوا وه مسااتطع إداالاعوا وبااردع ،ويف كلتااا احلااالتني ىلتاااا الباارد إل خاادمات إردااادمة مننيمااة شداالا
اجااااه والااتخليف ماام م ااكالاه ليااتمكم ماام التباعاال مااع بيئتااه والتكيااف مااع التمعااه الاالي معااي يااهت
(مامسر.)1921،
ويف ةااوء مااا الااد  ،اتجلااا أايااة إقاااد اداادمات اشردااادمة للطالاام يف الاااالت احلاجااات األكادمييااة
والنبسااية ،وااونيااة ،واالجتماعيااة يف اار لااة ايامعيااة ،ماام أجاال إ ااداث التغيااري يف ساالوكه وإدراكااه ومعر تااه
بنبسه ،وبالنيروف احمليطة به ،وإدراكه للعالقة بينه وبني اآلخرمم ،وبني أ كارع يما بينوا وم اعرع وأ عاله؛
مماا مساااعدع ع لاا إداالا اجااااه النبساية وااعر يااة والوجدانيااة واالجتماعياة ،وماارب ةاامريع مام خااالل ثلا ااة
مدنية ال اعلأ بأمناط األعراد ايامدة ،رت ض النيلم و يئ البرد امارسة ن طة ،حتال يواا مساؤولية االاادرة
إل البعاال ،اال ااواتنااة اللاسمااة علااا الاارد التبااومض .وىلتاااا الطالاام ايااامعي إل خاادمات اشرداااد لتلليااة
احلاجات اشردادمة سواء أكانت أكادميية ،أ نبسية ،أ اجتماعية ،أ مونياة ،مرالطاة االع اار لاة .و يماا
مأ مناق ة هلع احلاجات

 -1-7احلاجات اإلراا:ي اادا:ةي :

اعااد احلاجااات األكادمييااة جااوهر العمليااة اشردااادمة بايامعااة؛ اااا اااا ماام دور متميااز يف اوجيااه الطالاام
الوجو ااة العلمي ااة الص ااحيحة ،ال ا م اام خالا ااا مس ااتطيع أن مس االك ترمل ااه باالجت اااع الص ااحيح ااو الدراس ااة
ايامعية .ولللك قامت ايامعاات بتخصاييف مرداد (عضاو هيئاه اادرم )،لكال الموعاة مام الطللاة ،ساواء
أكااان ذلااك علااا مسااتوا اللكااالورموا ،أ اااجسااتري والاادكتوراع ،ا ادف مساااعد م للوصااول إل أ ضاال
اكيف ممكم يف الوسط ايامعي .ومم أجال حتلياق اارداد ألهدا اه اشرداادمة ال با فد لاه مام أن مُلايم عالقاة
معرب عم م كالاه حبرمة .ومكون هلا مم خالل
ملنية علا ااودة واال رتا مع الطالم حبيث مسمح له أن ف
ختصييف ساعات ددة ىلضر يوا ااردد األكادميي يف مكتله واسما بالساعات ااكتلية ،وهلا النو مم
اشرداد ميكم أن مكون ردماً أو مجاعياً حبسم اللضاما ال خصية للطللة (أبو عيطة.)1992،
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ولتللي ااة احلاج ااات اشرد ااادمة األكادميي ااة يف إت ااار نني ااا الس اااعات ااعتم اادة ،مب اارتجل أن اك ااون ااو ااا
اشردادمة ،متكاملة وداملة مو ما اعددت والامنت األساليم ،والوساسل مم جامعة إل أخرا .كما أناه ال
ب فد مم األخل باحلسلان ،اارا ل التعليمية كلوا يف ايامعة و لاً لكل مر لة علا دة ،بي مر لة اشرداد
ماا قلاال التخصاايف مباارتجل أن موجااه الطالاام إل اآلليااة يف اختيااار التخصاايف ،والكيبيااة يف عماال االااابالت
معه .ومم ااوا اشردادمة يف أثناء التخصيف اللحث يف اشجراءات اداصة بتنبيل ادطة الدراسية ،وحتدمد
الساااعات ااكتليااة ،والعماال علااا علااد الللاااءات الدورمااة اابتو ااة مااع الطااال  ،واللحااث يف كيبيااة ااصااال
الطللااة مااع أعضاااء اايئااة التدرمسااية ،ماام أجاال ازوماادهم بااعلومااات الا مام دااأةا مساااعد م علااا إداالا
اجا م اشردادمة األكادميية ،ال اتطلم قيا اارددمم األكادمييني بعدد مم ااوا منوا علاد عادد مام
الللاءات البردمة ماع كال تالام علاا ادة ،واللحاث يف الوسااسل وادياارات أو اللاداسل اامكناة اسااعد م
أكادميي ااً ،والاادق االقرتا ااات اداصااة بتحوماال الطللااة إل ايوااات ااختصااة ساام احلاجااة ،ملاال اشرداااد
االجتماعي ،أو برامة التلومة ،واللحث يف إمكانية حتومال الطالام إل ختصايف خار قلال األخال باإجراءات
صله مم الكلية أو ايامعة (العمري.)1921 ،
ويف الللااءات اشردااادمة ال بفاد للمردااد األكاادميي ماام اساتخدا األساالو العلماي يف اال اا ااكالت،
واألساالو الاادميلراتي يف إدارة احل اوار ليااو ر أج اواء م ااعر يااه الطللااة باااألمم ،حبيااث مسااتطيعوا أن مطر اوا
م كال م وأ كارهم بصدد وصرا ة .واتطلم عملية اشرداد األكادميي مم ااردد أن ىلتبظ ولف لكال
تالاام متضاامم حتصاايله األكااادميي ،وخطتااه الدراسااية ،حبيااث مساااعدع علااا اختاااذ الل ارارات ب ااأن اختيااار
ااساااقات ال ا ىلتاااا إليوااا ،كمااا الااع عليااه مسااؤولية أن ىلياال الطالاام إل جوااات أخاارا داخاال ايامعااة
وخارجوا للحصول علا خدمات متخصصة (التل.)1992 ،

 -2-7احلاجات اإلراا:ي اليف:ي :

هااي اجااات ااري عضااومة ذات صاابة نبسااية ،هااد وا محامااة الاالات ،وانميااة قاادرا ا وموارا ااا ،وإثلااات
كباء اا واساتلالليتوا .ومام أهام هالع احلاجاات احلاجاة إل ال اعور بااألمم ،و ام االساتطال  ،واش ااز
والتب ااود واالعتم اااد عل ااا ال اانب( ،ع ااودة ود ارمف .)1921 ،وق ااد أص االحت العنام ااة باحلاج ااات اشرد ااادمة
النبسااية للطالاام ايااامعي موةااع اهتمااا اللااسمني علااا علاام الاانب ،اشردااادي ،واتصاال ااالا اياناام قاادرة
الطال اام عل ااا التعام اال م ااع ص ااعوبات التكي ااف النبس ااي كال ااعور ب ااالنليف ،واللل ااق ،وادج اال ،واالكتئ ااا
والعداسيااة ،أو االنطاواء أو عااد الرةااا عاام الاانب .،وحتاادد الاااالت احلاجااات النبسااية ماام خااالل احلاجااات
اآلاية
 -1احلاجاة إل اعاادم ل اجتاهااات الطللاة وننياار م اللاصاارة إل م اكالت يااا م االنبعاليااة (ااغيصاام،
.)1997
 -2احلاجااة حلاال م ااكالت الطللااة الا ااواجووم يف التوا ااق مااع الليئااة التعليميااة والليئااة احمليطااة ب ااكل
عا  ،وذلك بغرجل متتع الطللة ونياهر الصحة النبسية ال انعك ،عليوم ال اللية اددمات
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اشرد ااادمة حلاج ااا م النبس ااية (وزارة التعل اايم الع ااايل7..2 ،أ) .وم ااتمل ه االا ايان اام عل ااا العدم ااد م اام
اا كالت منوا ةعف الللة بالنب ،،وا تت االنتلاع ،والللق ،والتوار ،واش لاط.

 -3-7احلاجات اإلراا:ي امجتما:ي :

مودف هلا النو مم احلاجاات إل مسااعدة الطللاة علاا التكياف ماع الليئاة الا معي اون يواا ،و ارا
رو التعاااون لاادموم ومساااعد م يف إقامااة عالقااات إقابيااة مااع اآلخارمم يف الليئااة التعلميااة ،وانميااة اجتاهااات
إقابية لدموم و ا،تمع ايامعي .وانحصر احلاجات ااتعللة الا ا،ال ،كما أدار كل مم العلي ون وا
و سان ومرعي ( )1921يف اآل
 -1حاج تدقبل اآلخرين وإقاة :القات اجتما:يا ةعها  :واتطلام هالع احلاجاة إل أال مكاون
الطالم منعزالً عم اآلخرمم ،ألن اش از اللي ملو به البارد وااكاناة الا مطماح لتحليلواا أماران ال ميكام
صواما بدون وجود اآلخرمم.
 -2حاج حتمل امل:ؤولي واتعلاق هالع احلاجاة بتحمال البارد مساؤولية أ عالاه وأقوالاه وعاد اشللااء
بتلك ااسؤولية علا ريع.
 -3حاج الضبط الذاتي والتحك  :واُعاىن هالع احلاجاة بضالط البارد لسالوكه ،وحتكماه بلاااه ،وعاد
التسر يف مواجوته للمواقف بالعصلية.
 -4حاج التكيف ةع البيئ احمليط واستدعي هلع احلاجة بأن مكاون البارد عضاواً ااعالً ماؤثراً
ومتأثراً بالليئة؛ أي أن مكون لدمة اوازن بني إمكانية اأثرع بالليئة وقدراه علا التأثري يوا.
 -5حاج امساتدقال وام:تماا: :لال الاذات واعكا ،هالع احلاجاة قادرة البارد علاا اختااذ قراراااه
بنبسه وعمله لتنبيل الك اللرارات ةمم ددات الليئة وظرو ه وبالتعاون مع اآلخرمم.

 -4-7احلاجات اإلراا:ي املهيي :

باارز اشرداااد ااوااين وزاد االهتمااا بااه ماام خااالل ازامااد االهتمااا بااااوارد الل ارمة ال ا ا ااكل اللااروات
الرسيسااة للاادول ااختلبااة؛ مساااعدة الباارد علااا اختيااار ااونااة ااناساالة اسااتللله الااوظيبي ماام أجاال الوصااول
للتكيف الوظيبي ميلل أ ضل السلل الستلمار ااوارد الل رمة (جالل.)1997،
واعااد اجااة الطالاام لارداااد ااوااين ماام أهاام اجااات ال االا ؛ ألن بعضااوم ااري قااادر علااا اختيااار
ااوناة ااناسالة ،والساايما أن اشردااد ااوااين عملياة ارالااي إل مسااعدة البارد بااأن ملارر مصااريع ااواين ،وذلااك
بالرتكيز علا البرود البردمة ،وانو البر ااونية اابتو ة أمامه .وانيور أاية اللية اجات اشرداد ااوين
يف مساعدة البارد علاا النماو النبساي الساليم؛ االبرد ملضاي جازءاً هامااً مام ياااه يف العمال ،اإذا أ سام
البرد اختيار ااونة إنه ىللق درجة معينه مم الرةا ،أما إذا أساء اختيارع للمونة ،األمر منعك ،سللاً علا
إنتاجه و عاليته يف العمل (أبو زاله.)1921،
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ومو اادف االهتم ااا باحلاج ااات اشرد ااادمة ااوني ااة إل مس اااعدة الطال اام عل ااا ال اادمر اس ااتعدادااه ومعر ااة
نوا ي اللوة والضعف لدمه مم خالل حتدمد ادربات ااونية ،وحتليق التوا ق ااوين مم خالل ختطيط برامة
إردااادمة لتحليااق النجااا ااوااين واالجتماااعي ،ومساااعداه علااا جتناام اايااادمم الا اااربز يوااا عواماال ةااعبه
وقصااورع ،ومتكينااه ماام الساايطرة علااا إمكانااااه وظااروف يااااه ،واوجيوااه علااا اغيااري مونتااه إذا ه متحلااق لااه
الرة ااا يو ااا .وعل ااا ه االا األس اااا ،الب ا فد م اام اوظي ااف أس اااليم اشرد اااد ااو ااين م اام خ ااالل عل ااد الن اادوات
واا اؤمترات ال ا اعاارجل واناااق خصاااسيف ومتطللااات ااواام واألعمااال ااختلبااة ،واستضااا ة أ اراد ماام مواام
لتلبة للتحادث عام جتاارام ااونياة ،وإعاداد ون ار الكتام والادورمات اول ااوام و ار العمال ااختلباة،
وزمااارة األ اراد ااسرتداادون للمؤسسااات واان ا ت ااونيااة والوظاااسف ااختلبااة ،وإعااداد ال اربامة التلبزموني ااة
للموم والوظاسف واألعمال ال ميكم أن ملتحق اا وميارسوا ااسرتددمم (وزارة التعليم العايل7..2 ،أ).

 -8المراسات ال:ابدق :

قااا اللا لااان بااإجراء اولااة اسااح الدراسااات ذات العالقااة بأهااداف الدراسااة ،ولكنومااا ه معل ارا علااا
العماني ااة .وب ااالر م م اام ذل ااك ،وج ااد
دراس ااات اتن اااول احلاج ااات اشرد ااادمة ل اادا تلل ااة ايامع ااات اداص ااة ُ
اللا لان دراسات متعددة اناولت جانم احلاجات اشردادمة علا ااساتومني اادرساي واياامعي .ويف ةاوء
ذلك مت إمراد بعض هلع الدراسات مرالة زمنياً علا النحو اآل

 -1-8المراسات العربي :

وعل ااا مس ااتوا جامع ااة الريم ااوك وايامع ااة األردني ااة ،ج اااءت دراس ااة ب ااين م ااون ،)7..1( ،ااعنون ااة ب ا ا
تاداادمات اشردااادمة االدمااة لطللااة ايامعااات األردنيااة الرعيااةت ،للك ااف عاام اداادمات اشردااادمة االدمااة
للطالم ايامعي .اختار اللا ث عيناه ع اواسية قوامواا ( )11.تاللااً مام جامعاة الريماوك ،و( )70.تاللااً
م اام ايامع ااة األردني ااة .وبين اات النت اااسة أن ااه ب ااالر م م اام وج ااود خ اادمات إرد ااادمة يف ا ،اااالت االجتماعي ااة،
وااوني ااة ،واألكادميي ااة ،والنبس ااية ،ج اااء اوزم ااع مس ااتوا اد اادمات اشرد ااادمة االدم ااة للطلل ااة ة اامم ال اادمر
منخبض .ضالً عم وجود رود ذات داللة إ صاسية يف ملدار اددمات اشردادمة االدمة لطللة جامع
الريموك واألردنية ،العاً اتغريي ايامعة ،والسنة الدراسية ،واباعل متغريات ايامعة واين ،والسنة الدراسية.
كما الني عد وجود رود ذات داللة يف ملدار اددمات اشردادمة االدمة للطللة باختالف اين.،
فأما دراسة الطحان وأبو عيطة ( ،)7..7ااعنوناة ب ا تاحلاجاات اشرداادمة لادا تللاة ايامعاة ااا ياةت،
لد تُللت علا عينة اكونت مم ( )1711مم تللاة ايامعاة ااا ياة يف األردن ،بغارجل اعارف اجاا م
اشرد ا ااادمة .ولتحلي ا ااق ذل ا ااك ،بني ا اات اس ا ااتلانة اد ا ااتملت عل ا ااا احلاج ا ااات اشرد ا ااادمة يف ا ،ا اااالت ااونيا ا اة،
واالجتماعي ااة ،والنبس ااية ،واألكادميي ااة ،واألخالقي ااة .وبين اات نت اااسة الدراس ااة أن اراي اام احلاج ااات اشرد ااادمة
كاناات علااا النحااو التااايل احلاجااات ااونيااة ،األكادمييااة ،النبسااية ،االجتماعيااة ،وأخارياً األخالقيااة .كمااا
بينت النتاسة أن هناك روقاً دالة إ صاسياً يف الدمرات الطللة حلاجا م اشردادمة ،اعزا إل كل مم جن،
الطالم ،ونو كليته ،والسنة الدراسية ال منتمي إليوا.
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ويف مدارا اار لة اللانومة بسلطنة ُعمان ،أجرا العصبور( )7..2دراسة بعنوان تاحلاجات اشردادمة
لطللة اار لة اللانومة يف منطل مسلط والداخلية بسلطنة ُعمان) ،للوقوف علا تليعة احلاجات اشردادمة
لطللة اار لة اللانومة ونطل مسلط والداخلية .وتللت أداةة الدراسة علا عينة مكونة مم( )217تاللااً.
وأد ااارت نتاسجو ااا إل أن أه اام احلاج ااات اشرد ااادمة ل اادا تلل ااة اار ل ااة اللانوم ااة ه ااي العم اال عل ااا حتس ااني
التحصيل الدراسي ،واكتسا ثلاة الوالادمم ،واطاومر اللادرات واشمكاناات الدراساية ،ومعر اة تراساق اننيايم
وقت االاكرة .كما أظورت نتاسة الدراسة أن ارايم احلاجات مم يث األولومة لدا عينة الدراسة كانت
كالتايل احلاجات الدراسية ،ااونية ،النبسية ،األسرمة ،االجتماعية.

 -2-8المراسات ااجيبي :

أجاارا أكوبااوي ) (Akubuwe, 1999دراسااة بعن اوان تاصااورات واوقعااات تللااة الساانة اللانيااة ااو
اد اادمات اشرد ااادمة يف جامع ااات جن ااو د اارد والم ااة اكس اااات ،وذل ااك بغ اارجل معر ااة إدراك ااات الطلل ااة
واصااورا م يف ايامعااات ااو خاادمات اشرداااد االدمااة ااام يف ااراكااز اشردااادمة ،وادااتملت عينااة الدراسااة
علااا ( )2..تال ا ٍ
م .وأظواارت نتاااسة الدراسااة وجااود الموعااة ماام اداادمات اشردااادمة االدمااة اسااتودف
احلاج ااات األكادميي ااة واالجتماعي ااة والنبس ااية وااوني ااة .ضا االً ع اام وج ااود عالق ااة ة ااعيبة ب ااني إدراك الطلل ااة
واوقعوم للخدمات اشردادمة اعزا إل متغري اين.،
وانطالقاً مم أاية احلاجات اشردادمة للطللة ااوهوبني يف هونة كونة ،أجارا جاني )(Chan, 1999
دراس ااة بعن اوان تإرد اااد الطلل ااة ااوه ااوبني يف ه ااونة ك ااونة ة اارورة رج ااةت .ولتحلي ااق ذل ااك ،راج ااع األد
الرتب ااوي ااتعل ااق باد اادمات اشرد ااادمة للطلل ااة ااوه ااوبني .وك اابت النت اااسة أن اد اادمات اشرد ااادمة للطلل ااة
ااوه ا ااوبني ق ا اام أن اأخ ا اال باحلس ا االان مس ا اااسل إرد ا ااادمة متع ا ااددة ،كاا ا ااكالت ااتعلل ا ااة وبو ا ااو ال ا االات،
واحلساسية ،والعصلية االنبعالية ،والكمالية ،وااباجل التحصيل.
وماام ذلااك دراسااة جااونريي واماادمم وسااكو وولت )،(Guneri, Aydin & Skovholt, 2003
ااعنونة با (احلاجات اشردادمة والوق اددمات اشردادمة لدا تللاة جامعاة اادمناة الكاربا يف اركياات ،الا
اعتماادت يف حتليااق أهاادا وا علااا اسااتلانة تللاات علااا عينااة بل ا قواموااا ( )099تالل ااً .وك اابت نتاااسة
الدراسااة ةاارورة مراعاااة احلاجااات اشردااادمة للطللااة ايااامعيني يف لتلااف ا،اااالت ااتعللااة باا ااكالت ال ا
ميكم أن اواجووم .كماا بينات النتااسة أناه باالر م مام وجاود ارود ذات داللاة إ صااسية يف اللياة احلاجاات
اشردااادمة للطللااة اعاازا إل متغااري جاان ،الطالاام ،ه منيواار اارود اعاازا إل متغااري الكليااة الا منتمااي إليوااا
الطالم.
وعلا مساتوا ايامعاات النيجريماة ،أجارا إقلوجيوكياو واكلاان ))Egbochuku& Akpan, 2008
دراسة بع نوان تالييم احلاجات اشردادمة للطللاة خرقاي ايامعاات النيجريماةت .ولتحلياق ذلاك ،اختاار عيناة
مؤلبة مم ( )111تاللاً موزعة علا مخ ،جامعاات ،ومجعات اللياناات باساتخدا اساتلانة اليايم احلاجاات
اشردادم ا ا ا ا اة .وك بت النتاسة أن أبرز احلاجات اشردادمة للطللة ادرقني متللت باحلاجات الرتبومة وااونية
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واالجتماعية ال خصية.
ويف السياد نبسه ،وعلا مستوا ايامعات اليونانية ،أجرا جيو ازولياا و خارون (Giovazolias,
) Leontopouou & Triliva, 2010دراسااة بعن اوان تالياايم تللااة ايامعااات اليونانيااة للحاجااات
اشردادمة واجتاها م وها دراسة استك ا يةت .ولتحليق ذلكُ ،وفزعت استلانة الوق احلاجات والك ف
عاام االجتاهااات علااا عينااة مكونااة ماام ( )117تالل ااً ماام جااامعتني مونااانيفتني .وك اابت النتاااسة عاام وجااود
اجات إردادمة ملحة لدا الطللة ول كيبية التواصل مع اآلخرمم ،و ل اا كالت ال اواجه الطالم
اياامعي .كمااا بي ناات النتاااسة وجاود م ااكالت نبسااية لاادا بعاض الطللااة أدت إل ا ااكيل اجتاهااات سااللية
و اددمات اشردادمة ايامعية يف ايامعات اليونانية.
وعلا رار الدراساتني الساابلتني ،جااءت دراساة أاياك ومالسام ) (Atik & Yalcin, 2010ااعنون ا ا اة
با تاحلاجات اشردادمة لطللة العلو الرتبومة يف جامعة أنلرةت ،بغرجل الك اف عام احلاجاات االحاة للطللاة
اي ااامعيني يف ا ،ااال الرتب ااوي ،وأث اار ك اال م اام اي اان ،وااس ااتوا األك ااادميي يف ال اادمر درج ااة أاي ااة احلاج ااات
ومجعات اللياناات مام خاالل اساتلانة معادة لغارجل
اشردادمة .ادتملت عينة الدراسة علاا ( )2..تالامُ ،
الدراسة .وبينت نتاسة الدراسة أن أهم احلاجات اشردادمة لطللة العلو الرتبومة هي احلاجاات األكادميياة،
والتواصل ،واحلاجات االنبعالية وااونية.
متضح مم خالل العرجل السابق أن بعض الدراسات السابلة أكدت أاية ادادمات اشرداادمة االدماة
للطللة و عاليتوا (بين مون7..1 ،،؛  (Akubuwe,1999وأن بعضوا اآلخر اناول احلاجات اشرداادمة
علااا مس ااتوا تلل ااة اار ل ااة اللانوم ااة (العص اابور ،)7..2 ،ض االً ع اام دراس ااات أخ اارا اناول اات احلاج ااات
اشردادمة علا مستوا تللة ايامعة (الطحان وأبو عيطة7..7 ،؛ (Giovazolias, Leontopouou
) .& Triliva, 2010; Atik & Yalcin, 2010; Egbochuku& Akpan, 2008وك ابت
ه االع الدراسا ااات أايا ااة مراع اااة احلاجا ااات اشردا ااادمة للطال اام ايا ااامعي .ومسا ااتخليف م اام خا ااالل مراجعا ااة
الدراسات الساابلة ،أةاا مجيعواا اساتخدمت االساتلانة أداة يماع اللياناات؛ األمار الالي أساوم يف مسااعدة
اللا لني علا إعداد أداة الدراسة احلالية.
ومتضااح ممااا الااد أنااه بااالر م ماام أايااة إعطاااء جا فال االهتمااا للحاجااات اشردااادمة لطللااة ايامعااات ،ه
متساام لللااا لني العلااور علااا أي دراسااة ليااة حبلاات يف موةااو احلاجااات اشردااادمة لاادا تللااة ايامعااات
سوغ
اداصة يف سلطنة ُعمان .ولعل هلا أهم ما مييز الدراسة احلالية عم ريها مم الدراسات السابلة؛ مما ف
لللا لني الليا بإجراء هلع الدراسة

 -9جمتمع المراس و:ييتها:

اكون التمع الدراسة مام مجياع الطللاة ااساجلني يف البصال الدراساي األول  ،7..2/7..2للسانوات
األول ،واللانية ،واللاللة بايامعات اداصة يف سلطنة ُعمان ،ال موجد اا مراكز إردادمة متخصصة لطللة
الك ايامعات ،واللال عددهم ( )0.17تاللاً وتاللةً متوزعون علا ثالث جامعات صحار (،)1209
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وناازوا ( ،)7022وظبااار ()991؛ وذلااك حبساام إ صاااسيات مكاااام الللااول والتسااجيل يف كاال جامعااة
علاا اادة وباالساتناد إل إ صاااسية وزارة التعلايم العااايل بسالطنة ُعمااان للعاا ( 7..2وزارة التعلاايم العااايل،
 .) 7..2فأما بالنسلة لعينة الدراسة ،لد اختريت ع واسياً مم الطللة اللمم مدرسون يف دعم مساقات
ذات صلغة إجلارمة يميع الطللة ،وحتلياق ملادأ الع اواسية مام خاالل اارقيم الاك ال اعم ،ف ُساحلت ()9
مم بينوا بصورة ع واسية .وبلغت العينة ( )21.تاللاً وتاللةً ،كما هو موةح يف جدول (.)1
المتول ()1
البلرا اب والامو ال ئوتا لي اا الت الا مو ال
البلرا
اللئةب
ال بغ راب
721
ذمر
الماا
112
رع
21.
ال م وع
112
زوى
المةنيا
17.
حة
171
ظلة
21.
ال م وع
1..
رولع
الماا الت ال ا*
77.
ثة ا
9.
ثةل ا
21.
ال م وع
02
نئبول
ال يتل ايمةات
101
ت
117
ت تا
19
ن بةز
21.
ال م وع

بغ راب ال مبئاا
الامبا ال ئوتا
٪0901
٪2.02
٪1..
2.0.
7901
1.02
٪1..
7202
0102
7707
٪1..
1201
1102
1707
1107
٪1..

* معااود عااد وجااود تللااة ماام الساانة الرابعااة إل كااون هاالع ايامعااات دملااة ،ال متعاادا عمرهااا ثااالث
سنوات أثناء اطليق الدراسة.

 -11أ:اة المراس :

ماام أجاال حتليااق هاادف الدراسااة يف التعاارف علااا احلاجااات اشردااادمة ماام وجوااة ننياار تللااة ايامعااات
العمانيااة ؛ قااا اللا لااان بإعااداد اسااتلانة؛ ماام خااالل االتااال علااا الدراسااات السااابلة ال ا عنياات
اداصااة ُ
بالكتابا ااة عا اام موةا ااو ال ا اربامة اشردا ااادمة ايامعي ا ااة و اجا ااات الطللا ااة ايا ااامعيني (با ااين م ا ااون7..1 ،،؛
;(Giovazolias, Leontopouou & Triliva, 2010; Atik & Yalcin, 2010
 .Egbochuku& Akpan, 2008باشةا ة إل إجراء ملابلة دله مبتو ة ( semi - structured
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 )interviewماع اللااسمني علاا الاربامة اشرداادمة اادف التعارف علاا أهام احلاجاات الا اساعا الاربامة
اشردادمة إل استودا وا يف الدق اددمات لدا الطالم ايامعي .وقد أدا هلا اشجراء إل حتدمد قاسماة
مم احلاجات اشردادمة.
ويف ةا ااوء ما ااا الا ااد  ،قا ااا اللا لا ااان بتصا اانيف احلاجا ااات إل ا،ا اااالت اآلايا ااة األكادمييا ااة ،والنبسا ااية،
اكون كل الال مم الاالت االستلانة مم عدد مم البلرات ،يث كان الماو
واالجتماعية ،وااونية .وقد ف
البلارات ( )21لاارة ،وقااد بنياات األداة و لااً لتاادرمة ملياااا ليكاارت ادماسااي ،وهااي كاااآل كلاارية جااداً،
كلرية ،متوسطةً ،قليلةً ،قليلة جداً.

 -1-11صمق اا:اة وبباتها:

للتحلاق مام صادد األداة ،قاا اللا لاان بعرةاوا علاا اساعة كماني مام أعضااء اايئاة التدرمساية ،مام
ذوي ادااربة والكباااءة يف الاااالت اشرداااد النبسااي واللي اااا والتلااوق يف جامعااات لتلبااة؛ للتأكااد م اام أن
لا ارات األداة ال ااي ،اا اادف ال االي وة ااعت م اام أجل ااه ،م اام ي ااث الص اايا ة اللغوم ااة ،ووة ااو البلا ارات،
ومناساالتوا ،وماادا انتماسوااا ،اال ااا .وقااد أخاال اللا لااان وال نيااات احملكمااني ،إذ االف ساات ل ارات،
وعدلت الصيا ة اللغومة للالث لرات ،وباللك أصالحت األداة بصاور ا النواسياة ( )10لارة ،موزعاة علاا
أربعة الاالت.
ومتف التحلااق ماام ثلااات األداة بطرملااة االختلااار وإعااادة اطليلااه ) (Test re-testإذ وزعاات األداة علااا
عينة مكوناه مام ( )71تاللااً وتاللاة مام خاارا عيناة الدراساة ،وإعياد اطليلواا بعاد أسالوعني علاا ا،موعاة
نبسااوا ،وماام ُ ساام معاماال االرالاااط بريسااون بااني الاادمرات الطللااة يف اا اراني علااا األداة ككاال وبل ا
معاماال االرالاااط ( .).021كمااا ساام معاماال االاساااد الااداخلي (كرونلاااغ ألبااا) ،لل ا ( ).022وهااو
معاماال ثلااات م ااري إل االعتماااد علااا األداة أل اراجل اللحااث .وبصااورة أكلاار ابصاايالً ،ملااني اياادول ()7
معامالت الللات لكل الال علا دة.
المتول ()2
نيةنوب ال بةب ل مةيب رااة الت الا بخرتئب اي ببة وك ةاة تخب ئهر وايتمة التا ا (مرو بةخ رللة)
ايتمة التا ا
نيةنل ا تبةط ب رلو
ال مةيب
الرحم
.022
.،20
احلاجات األكادميية
1
.022
.022
احلاجات النبسية
7
.022
.022
احلاجات االجتماعية
1
.021
.029
احلاجات ااونية
2
.022
.021
األداة ككل

 -2-14تصح ح ايااة:

بعد مجع بيانات الدراسة ،أعطيت كل لرة وزناً متدرجاً و ق سلم ليكرت ادماسي لتلدمر درجاة أاياة
احلاجات الواردة يف كال الاال علاا ادة .وذلاك علاا النحاو اآل اعطاا الليماة الرقمياة ( )0كلارية جاداً،
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و( )2لالسااتجابة بدرجااة كلاارية ،و( )1لالسااتجابة بدرجاة متوسااطة ،و( )7لالسااتجابة بدرجااة قليلااة ،و()1
لالستجابة بدرجة قليلة جداً .ولتسويل ابسري درجة أاية احلاجات اشردادمة للطللة لد مت اعتماد ااعياار
اآل
 -1درجة قليلة إذا كان ااتوسط احلساب صوراً بني (.)7029 -1
 -2درجة متوسطة إذا كان ااتوسط احلساب صوراً بني (.)1029-700
 -5درجة كلرية إذا كان ااتوسط احلساب صوراً بني (.)0-100

 -11إجراءات المراس :

بعد إعداد أداة الدراسة ،والتحلق مم صدقوا وثلا ا ،واعتمادها بصور ا النواسية ،إجرمت الدراسة و لا
اا مأ
ادطوة األول احلصول علا أعداد التمع الدراسة.
ادطوة اللانية اختيار عينة الدراسة ع واسياً.
ادطوة اللاللة الليا بتوزمع االستلانة علا أ راد عينة الدراسة يف كل جامعة علا دة ،وذلك يف بدامة
البصل الدراسي األول  .7..2/7..2ويف هلع ادطاوة ،قاا اللا لاان ب ار أهاداف الدراساة واعليماات
اشجابة ،يث ُ فدد الوقت اا عطا لاجابة بساعة ،ومتكم الطللاة مام اشجاباة عام مجياع البلارات يف مادة
زمنية اراو ت بني ( )2.-1.دقيلة لط.
ادطوة الرابعة مجع االستلانات ،والتأكد مم ملئوا كاملة.
ادطااوة ادامسااة إدخااال الليانااات إل ذاكاارة احلاسااو  ،اسااتخدا الربنااامة اش صاااسي ()SPSS؛
لتحليل الل يانات ،وإجراء التحاليل اش صاسية ااناسلة ،واستخراا النتاسة ومم مناق توا.

 -12ةتغريات المراس :

ادتملت الدراسة علا ااتغريات اآلاية
 -1املتغريات امل:تدقل  :وا تمل علا
 المةنيا :وايامعات ثالث (جامعة صحار ،جامعة نزوا ،جامعة ظبار). الماا( :ذكر ،أنلا ). الماا الت ال ا :واا ثالثة مستومات (أول ،ثانية ،ثاللة).ال يتل البرام  :وله أربعة مستومات (مللول ،جيد ،جيد جدا ،ممتاز). -2املتغري التابع :استجابات أ راد عينة الدراسة علا الااالت االساتلانة األربعاة الا اعكا ،وجواة
ننير الطللة حلاجا م اشردادمة يف ايامعات اداصة.

 -13املعاجل اإلحصائي :

متلا ا الت ااعايا ا ا ا ا ا اة اش صاسية باستخدا برنامة الرز اش صاسية ) (SPSSيف معاية الليانات ال مت
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ابرمغوا مم االستليانات لاجابة عم أسئلة الدراسة ،يث مت استخدا ااعايات اش صاسية التالية
 -1اسااتخراا ااتوسااطات احلسااابية واال اراف ااعياااري لكاال لاارة ماام ل ارات األداة ،ولكاال الاااالت
الدراسة.
 -2اسااتخد اللا لااان حتلياال التلااامم الرباااعي ااتعاادد الختلااار أثاار كاال ماام (اياان ،،وايامعااة ،والساانة
الدراس ااية ،وااع اادل األك ااادميي) يف درج ااة ال اادمرات الطلل ااة للحاج ااات اشرد ااادمة يف ايامع ااات اداص ااة يف
سلطنة ُعمان .كما استخد اختلاار (ااوكي) للملارناات اللعدماة يف الاة وجاود ارود ذات داللاة إ صااسية
العاً اتغريات الدراسة.

 -14نتائج المراس وةياقشتها:

متناول هلا ايزء مم الدراسة عرجل نتاسجوا ومناق توا ،وذلك و لاً ألسئلتوا

 -1-14نتائج ال:ؤا ااو وةياقشتها:

نيف سؤال الدراسة األول علا تما احلاجات اشردادمة لدا تللة ايامعات اداصاة يف سالطنة ُعماان
يف ا ،ا اااالت األكادميي ا ااة ،والنبس ا ااية ،واالجتماعي ا ااة ،وااوني ا ااة؟ت ولاجاب ا ااة ع ا اام ه ا االا الس ا اؤال اس ا ااتخرجت
ااتوسااطات احلسااابية واال را ااات ااعيارمااة لكاال الااال علااا اادة ،ولكاال لاارة وردت يف ا،ااال .واااا كااان
االي اااا مخاس ااياً للي ااان درج ااة ال اادمر احلاج ااات اعتم ااد الت اادرمة اآل لتحدم ااد ال اادمرات الطلل ااة للحاج ااات
اشردادمة (أقل مم  )700م ري إل درجة قليلة )1029-700( ،م ري إل درجة متوسطة 100( ،أكلر)
ارجل للمتوس ااطات احلس ااابية واال را ااات ااعيارم ااة الس ااتجابات أ اراد
م ااري إل درج ااة كل اارية .و يم ااا م ااأ ع ا ا
الدراسة للحاجات اشردادمة علا كل الال مم الاالت أداة الدراسة ككل .وملني ذلك ايدول ()1
المتول ()5
ال بولخةب الحمةب ا واي حرا ةب ال ي ة تا والرتبا وا ا البئتتر اع مل نمةل نر نمةيب ايااة وايااة ملل
ا ا البئتتر
الرتبا
اي حراف ال ي ة
ال بولط الحمةب
الرحم ال مةيب
كلرية
1
.002
1097
احلاجات األكادميية
1
كلرية
7
.01.
1022
احلاجات النبسية
7
كلرية
1
.011
1022
احلاجات ااونية
2
كلرية
2
.011
احلاجات االجتماعية 1022
1
كلرية
.022
1021
األداة ككل

موةااح اياادول ( )1ااتوس ااطات احلسااابية ،واال را ااات ااعيارمااة ،والرالااة لتل اادمرات الطللااة للحاج ااات
اشردااادمة لطللااة ايامعااات اداصااة بساالطنة ُعمااان علااا األداة ككاال .ومال ااظ أن ااتوسااطات احلس ااابية
للمجاااالت اراو اات بااني ()1022-1097؛ لااد ا تاال الااال تاحلاجااات األكادمييااةت اارالااة األول وتوسااط
ساااب ( ،)1097وجاااء الااال تاحلاجااات النبساايةت يف اارالااة اللانيااة ووتوسااط ( ،)1022والااال تاحلاجااات
ااونيةت يف اارالة اللاللة وتوسط ساب ( ،)1022والاال تاحلاجاات االجتماعياةت يف اارالاة الرابعاة وتوساط
( .)1022وا اادل ه االع النتيج ااة عل ااا أاي ااة اللي ااة احلاج ااات اشرد ااادمة ل اادا الطلل ااة يف ايامع ااات اداص ااة
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العمانياة .وهاالا متباق مااع ماا دلاات علياه الدراسااات واللحاوث الرتبومااة (Akubuwe, 1999; Chan,
ُ
;1999; Guneri, Aydin & Skovholt, 2003; Egbochuku& Akpan, 2008

) Giovazolias, Leontopouou & Triliva, 2010; Atik & Yalcin, 2010اول مراعااة
احلاجات اشردادمة للطللة؛ بغرجل مساعد م علا مواجوة اا كالت االجتماعية ،واألكادميية ،والنبسية،
والعالقات ال خصية النبسية ،واحلياة العاتبية ،والصحية والنمو اللدين ،وااستللل التعليمي وااوين ،واحلالة
ااالية وااعي ية والعمل ،وعالقة الطالم بالليت والوالدمم واألخوة.
وللمزمااد ماام التعمااق يف حتلياال بيانااات الدراسااة ،اسااتخرجت ااتوسااطات احلسااابية ،واال را ااات ااعيارمااة
السااتجابات أ اراد عينااة الدراسااة فصااو كاال لاارة ماام لارات ا،اااالت كاال علااا اادة ،وذلااك بناااءً علااا
عرجل لنتاسة الدراسة لبلرات كل الال علا دة
التلدمرات ال أدل اا أ راد عينة الدراسة .و يما مأ
ا
 -1-1-14احلاجااات اادا:ةياا  :م ااتمل هاالا ا،ااال علااا ( )9ل ارات ،اصااف كاال لاارة درجااة
الاادمرات الطللااة حلاجااا م اشردااادمة األكادمييااة وااالا ساالت ااتوسااطات احلسااابية واال را ااات ااعيارمااة
ومعرجل ذلك ايدول ( )2البلرات مرالة انازلياً.
المتول ()0
ال بولخةب الحمةب ا واي حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةب اا جةاتا اع ال مةل ايمةات
اي حراف
ال بولط
الحة ةب ايمةات ا
الرحم
ال ي ة
الحمةب
.022
2012
التخليف مم االجتاهات السللية و ااساقات الدراسية.
1
.022
20.1
معر ة أ ضل أساليم االاكرة.
7
1
2
0
1
2
2أ
2

كيبية التواصل ال خصي مع األساالة واارددمم.
التغلم علا الرسو يف بعض ااساقات الدراسية.
التخليف مم الللق اللي مرا ق االمتحانات.
اطومر الدا عية للدراسة اللااية
كيبية اننييم الوقت الدراسة والن اط.
بيانات عم الدراسات العليا.
اختيار التخصيف الدراسي ااناسم.

1090
1097
109.
1021
1021
1020
1020

10.9
1012
10.1
10.9
1071
1011
10.2

ا ا
البئتتر
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية

متلاني ماام ايادول ( )2أن ااتوسااطات احلساابية واال را اات ااعيارمااة يمياع لارات هالا ا،ااال اراو اات
بني ( )2012-1020؛ األمر اللي معين أةا اوزعت ةمم درجة الدمر كلرية .وعلياه ،لاد ساجلت البلارة
(( )1التخليف مم االجتاهات السللية و ااسااقات الدراساية) متوساطاً ساابياً بلا ( ،)2012وساجلت
البلاارة (( )7معر ااة أ ضاال أساااليم ااالاكرة) متوسااطاً سااابياً بلا ( ،)20.1وجاااءت البلاارة ( ( )1كيبيااة
التواص اال ال خص ااي م ااع األس اااالة واارد اادمم) يف اارال ااة اللالل ااة وتوس ااط س اااب ( ،)1090وهك االا ب اااقي
البلرات كما هي مرالة يف ايدول أعالع.
واأسيساً علا م ا ا اا الا ا ا ا اد  ،اكون الدمرات الطللة حلاجا م اشردادمة يف ايامعات اداصة يف سلطنة
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ُعمااان علااا ا،ااال األكااادميي كلاارية ،لااد بل ا متوسااطوا احلساااب ( .)1097ولعاال هاالع التلاادمرات اعكاا،
أاياة وجاود مراكااز إرداادمة للطللاة يف ايامعااات اداصاة؛ لتلااو وسااعدة الطالام للااتخليف مام االجتاهااات
السااللية ااو االااررات الدراسااية ،ومعر ااة أ ضاال أساااليم اااالاكرة ،وكيبيااة التواصاال ال خصااي مااع األساااالة
واارد ا اادمم ،والتغل ا اام عل ا ااا الرس ا ااو يف بع ا ااض اال ا ااررات الدراس ا ااية ،وال ا ااتخليف م ا اام اللل ا ااق ال ا االي مرا ا ااق
االمتحانااات ،واطااومر الدا عيااة للدراسااة اللاايااة ،واننياايم وقاات الدراسااة والن اااط .ضاالً عاام احلصااول علااا
الليانات عم الدراسات العليا ،واختيار التخصيف الدراسي ااناسم.
ومرا اللا لان أن مراعاة ايامعات الع احلاجات ستسوم يف جعل الطالم قادراً علا انمية دخصيته
ب كل متكامل حبيث مصلح أكلر وعياً وأقدر علا اختاذ اللرار يما متعلق وجاله األكادميي ،معتمداً علاا
إمكانيااه وقدرااه ،ومعر ته وجتمعه و ر النمو ااوين ااتوا رة يه .واتبق نتاسة الدراسة يف هالا ا،اال ماع
الدراسااات السااابلة ;(Akubuwe, 1999; Guneri, Aydin & Skovholt, 2003
) ، Egbochuku& Akpan, 2008الا أكادت أاياة اللياة احلاجاات األكادميياة للطللاة ،ا متجنام
الطالم الوقو يف م كالت اتعلق بتلدمه األكادميي .ومم هنا إن اللياة احلاجاات اشرداادمة سايؤدي إل
حتلي ااق الرة ااا والس ااعادة ل اادا الطال اام اي ااامعي ،وه االا م ااا ك بت ا ا ا ا اه الدراسا ا ا ا ا ا ا اات واللح ا ا ا ا ا ا ا ا اوث الرتبوما ا ا ا ا ا اة
;(Mau & Mayes & Mascontha,1987; Jepsen,1990; Gomez, 1996; Snell, 1999
).Giovazolias, Leontopouou & Triliva, 2010

 -2-1-14جمااا احلاجااات اليف:ااي  :م ااتمل هاالا ا،ااال علااا ( )2ل ارات ،اصااف كاال لاارة
الا اادمرات الطللا ااة حلاجا ااا م اشردا ااادمة النبسا ااية .و يما ااا ما ااأ معا اارجل ايا اادول ( )0ااتوسا ااطات احلسا ااابية
واال را ات ااعيارمة لكل لرة مم البلرات مرالة انازلياً و لاً اتوسطا ا احلسابية.
الرتبا
1
7
1
2
0أ
0
1
2

المتول ()3
ال بولخةب واي حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةب اا جةاتا اع ال مةل الالم
اي حراف
ال بولط
ئراب نمةل الحة ةب الالم ا
ال ي ة
الحمةب
10.7
7072
التخليف مم اليأا والك بة.
1011
20.9
اللدرة علا ةلط النب ،والسلوك.
.092
1090
اكتسا الللة بالنب.،
10.7
1022
اللدرة علا صيا ة أهداف ياة.
1019
1029
اكتسا موارة اختاذ اللرارات.
1012
1029
استلمار مواهيب وخربا بطرملة ملمرة.
1012
102.
انمية اللدرة علا إثلات اللات.
1071
لدان اللدرة علا الرتكيز بسلم ةغوط االنبعالية وعاتبية1012 .

88

ا ا
البئتتر
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
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ملني ايدول ( )0أن لرات ا،ال مجيعوا ساجلت متوساطات ساابية اراو ات باني (،)112-2072
لد ا تلت البلرة (( )1التخليف مم اليأا والك بة) اارالة األول وتوسط ( ،)2072وجاءت البلارة ()7
(اللاادرة علااا ةاالط الاانب ،والساالوك) يف اارالااة اللانيااة وتوسااط ساااب ( ،)20.9والبلاارة (( )1اكتسااا
الللة بالنب )،يف اارالة اللاللة وتوسط ساب ( ،)1090والبلرة (( )2اللادرة علاا صايا ة أهاداف يااة)
يف اارالااة الرابعااة وتوسااط ساااب ( ،)1022وهكاالا باااقي البلارات كمااا هااي مرالااة يف اياادول أعااالع .وهاالا
مع ااين أن ال اادمرات الطلل ااة ااول احلاج ااات اشرد ااادمة لطلل ااة ايامع ااات اداص ااة بس االطنة ُعم ااان يف ال ااال
احلاجات النبسية مرابعة.
ولعل صول احلاجات النبسية علا درجات الدمر كلرية ،منيور أاية حتليق النمو السليم لادا الطللاة
يف ا ،اال النبسااي  ،والساايما أن تليعااة اار لااة النماسيااة أل اراد عينااة الدراسااة ،وهااي مر لااة ااراهلااة ،اباارجل
مراعاة للناوا ي النبساية لادا الطالام ،شن هالع اار لاة العمرماة اتصاف حبادوث اغاريات لتلباة يف لتلاف
العماني ااة
جوان اام ال خص ااية ،ومنو ااا ايان اام النبس ااي .وم اام هن ااا ااإن إدراك الطلل ااة يف ايامع ااات اداص ااة ُ
للحاج ااات اشرد ااادمة النبس ااية ،مؤك ااد ة اارورة اهتم ااا مراك ااز اشرد اااد اي ااامعي باكت اااف نبس ااية الطال اام
و ومواا وحتليلواا ،والتعامال مااع اا اكالت الا اواجووااا .ضاالً عام العمال علااا الك اف عام اا ااكالت
واالةطرابات ال متعرجل اا الطالم ،وذلك مم خالل دراسة أسلااا وأعراةوا وتراسق عالجوا بأسلو
علمي سليم.
واتباق نتاااسة هالع الدراسااة ماع مااا دلات عليااه اللحاوث والدراسااات الرتبوماة & (Guneri, Aydin
) Skovholt, 2003; Egbochuku& Akpan, 2008; Atik & Yalcin, 2010يف الاال
الرتكيز علا مراعاة احلاجات النبسية للطللة ايامعيني؛ وذلك انطالقاً مم أن الطللة هام اللاروة الل ارمة الا
ال الل أاية عم اللروة الطليعية .ومأ التأكيد علا أاية مراعاة احلاجاات النبساية للطللاة اياامعني بغارجل
إبراز تاقا م ومتكينوم مم اطومر موارات التبكري اشبداعي لادموم ،خاصاة وأن اشبادا معتماد علاا مادا
اللية احلاجات النبسية للطللة.
 3-1-14جمااا احلاجااات امجتما:ي ا  :م ااتمل هاالا ا،ااال علااا ( )9لارات ،اصااف كاال لاارة
الاادمرات الطللااة حلاجااا م اشردااادمة االجتماعيااة ،ااالا ساالت ااتوسااطات احلسااابية واال را ااات ااعيارمااة
لكل لرة مم البلرات .ومعرجل ايدول ( )1هلع البلرات مرالة انازلياً.
المتول ()6

ال بولخةب والا حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةب اا جةاتا
الرحم
1
7أ
7

ئراب نمةل الحة ةب اي ب ة ا
اطومر قدرا علا اكومم عالقات إقابية مع الزمالء.
اللدرة علا التكيف مع الليئة االجتماعية.
معلومات واقعية عم احلياة ايامعية.
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الحمةب

2072
1022
1022

ال مةل اي ب ة
اي حراف
ال ي ة

.091
.091
1017

ا ا
البئتتر

كلرية
كلرية
كلرية
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1
2
0
1
2
2

وم أساسيات العالقة السومة مع اين ،اآلخر.
اختيار أسلو التباعل االجتماعي األ ضل.
اكتسا موارة إقنا اآلخرمم.
حتسني موارة اكومم الصدقات.
اللدرة علا التباهم مع اآلخرمم.
السيطرة علا ال عور بأنين ري لو مم قلل اآلخرمم.

1022
1021
1012
1010
1011
1017

كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
متوسطة
متوسطة

101.
1071
1017
1019
107.
1077

بااني اياادول( )1أن مجيااع البلارات للاات متوسااطات سااابية اراو اات بااني ()2072-1017؛ وهاالا
مدل عل ا أن مجيع البلرات اوزعت ةمم درجة الدمر كلرية ،لد للت البلرة (( )1اطاومر قادرا علاا
اكومم عالقات إقابية مع الزمالء) أعلا متوسط ساب ،إذ بل ( ،)2072واال ذلك البلرة (( )7اللدرة
علااا التكيااف مااع الليئااة االجتماعيااة) الا للاات اارالااة اللانيااة وتوسااط ساااب بلا ( .)1022أمااا البلاارة
(( ) 2الساايطرة علااا ال ااعور بااأنين ااري لااو ماام قلاال اآلخ ارمم) لااد للاات أقاال ااتوسااطات احلسااابية
( )1017ةمم درجة الدمر كلرية.
وانيواار هاالع ااتوسااطات احلسااابية اارابعااة ةاارورة الاادق اداادمات اشردااادمة ايامعيااة ،اساااعدة الطللااة
علا اطومر قادرا م لتكاومم عالقاات اجتماعياة إقابياة يف الليئاة ايامعياة ،شن مراعااة هالع احلاجاات ،كماا
أظور اا الدراساات الساابلة )ُ ،(Egbochuku& Akpan, 2008; Atik & Yalcin, 2010عا فدت
ماام أباارز احلاجااات ال ا قاام أن اأخاال باحلساالان ماام قلاال ايامعااات يف لتلااف بلاادان العاااه .ولعاال أايااة
الت دمد علاا أاياة مراعااة هالع احلاجاات للطللاة اياامعيني ،رواا اك اف عام أن الطللاة معاانون مام وجاود
م اكالت اتعلااق بإقامااة عالقاات اواصاال واباعاال إقااب بااني بعضااوم .ومام هنااا ال با فد مام التنومااه بضاارورة
انمية مواارات الطللاة االجتماعياة كالنلاد والتبااهم ماع اآلخارمم وإقناا اآلخارمم .ويف هالا الساياد ،أكادت
دراسااة ااباادا ( )1991أايااة الليااة احلاجااات االجتماعيااة ااتعللااة باحلاجااة للطمأنينااة الرو يااة ،والر لااة يف
مساعدة اآلخرمم ،واحلاجة للصداقة ،واحلاجة إل األمم ورا ة اللال ،واحلاجاة إل انمياة ااواهام ،واحلاجاة
إل اش از.
 -4-1-14جمااا احلاجاااات املهيياا  :م ااتمل هاالا ا،ااال علااا ( )9ل ارات ،اصااف كاال لاارة
الدمرات الطللة حلاجا م اشردادمة ااونية .ومعرجل ايدول ( )2ااتوساطات احلساابية واال را اات ااعيارماة
لكل لرة علا دة مرالة انازلياً.
الرحم
1
7
1

المتول ()7
ال بولخةب واي حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةب اا جةاتا ال مةل ال تا
ال بول د د د د د د د د د ددط اي ح د د د د د د د د دراف
اللئراب
ال ي ة
الحمةب
.099
2070
إردادي عم ر العمل ااتا ة بعد ايامعة.
10.1
1091
كيبية أداء ملابلة ناجحة للحصول علا العمل.
.092
1021
اختيار التخصيف ااناسم يف اار لة ايامعية.
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ا ا البئتتر
كلرية
كلرية
كلرية
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2أ
2
0أ
0
1
2

اختاذ قرار بالنسالة للتخصايف الدراساي الالي مناسام 1022
ميويل واهتماما .
1022
احلصول علا معلومات عم ااوم ااختلبة.
102.
حتدمد ااونة ال اناسلين.
102.
معر ة مصادر ااعوقات ااتعللة بااوم.
1029
معلومات عم الال العمل يف أثناء الدراسة.
1020
اعلم موارات اختاذ اللرار ااوين.

1012

كلرية

10.1
101.
1011
1012
1010

كلرية
كلرية
كلرية
كلرية
كلرية

مل ااني اي اادول ( )2ااتوس ااطات احلس ااابية واال را ااات ااعيارم ااة لك اال ل اارة م اام ل ارات ال ااال احلاج ااات
ااونيااة ،ومتضااح ماام خااالل الننياارة البا صااة ااالع ااتوسااطات احلسااابية أةااا مجيعوااا ااراو بااني (-1020
 )2070؛ األمر اللي مدل أن مجيع لرات هالا ا،اال اوزعات ةامم درجاة الادمر كلارية ،إذ ا تلات البلارة
(( )1إردادي عم ر العمال ااتا اة بعاد ايامعاة) اارالاة األول وتوساط ( ،)2070وجااءت البلارة ()7
(كيبية أداء ملابلة ناجحة للحصول علا العمل) يف اارالة اللانياة وتوساط سااب ( ،)1091والبلارة ()1
(اختيااار التخصاايف ااناساام يف اار لااة ايامعيااة) يف اارالااة اللاللااة وتوسااط ساااب ( .)1021وهكاالا باااقي
البلرات كما هي مرالة يف ايدول أعالع.
كمااا جاااءت الاادمرات الطللااة للحاجااات اشردااادمة ااونيااة ككاال ،ةاامم درجااة الاادمر كلاارية ،لااد بل ا
متوسط استجابا م ( . )1022ومرا اللا لان أن درجاات التلادمر العالياة حلاجاات الطللاة يف ا،اال ااواين؛
روااا اعااود إل اهتمااا الطللااة يف انميااة خاربا م ااونيااة ،ومسااتوا اعلمواام وااادرملوم ،واسااتعدادا م وقاادرا م
العللية وايسمية ،وحتدمد ميادمم العمل ااناسلة للدرا م واستعدادا م .واتوا ق هلع النتيجة مع الدراسات
الرتبوماة ) (Egbochuku& Akpan, 2008; Atik & Yalcin, 2010الا اؤكاد أاياة اركياز بارامة
اشرداد ايامعي علا احلاجات ااونية للطالم ايامعي.
العمانياة
وبناءً علاا هالع النتيجاة  ،ال با فد مام التنوماه بضارورة اركياز بارامة اشردااد يف ايامعاات اداصاة ُ
علا علد الندوات وااؤمترات ال اعرجل واناق خصاسيف ومتطللات ااوم واألعمال ااختلبة ،واستضاا ة
أ اراد ماام مواام لتلبااة للتحاادث عاام جتااارام ااونيااة ،وإعااداد ون اار الكتاام والاادورمات ااول ااواام و اار
العمل ااختلبة .ااطلو مم ااراكز اشردادمة يف ايانم ااواين الرتكياز علاا معاياة ةاعف ااعلوماات يف
الال العمل يف أثناء الدراسة ،وكيبية التو يق بني قدرات الطللة والوظاسف ااتو رة يف ا،تمع ،وازومد ااعنيني
بااعلومات عم دروط الرتقية ااونية.

 -2-14نتائج ال:ؤا الثاني وةياقشتها:

ناايف ساؤال الدراسااة اللاااين علااا مااا ملااي تهاال ختتلااف اسااتجابات أ اراد عينااة الدراسااة فصااو ملياااا
احلاجااات اشردااادمة العااً اتغاريات اياان ،،وايامعااة ،والساانة الدراسااية وااعاادل األكااادميي؟ واباار عاام هاالا
السؤال البرةيات اآلاية
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 -1ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري اين.،
 -2ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري ااعدل األكادميي.
 -5ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري ايامعة.
 -0ال اوجااد اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة ( ).0.0=αيف الاادمرات أ اراد عينااة
الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري السنة الدراسية.
ولبح اايف ه االع البرة اايات ،اس ااتخرجت ااتوس ااطات احلس ااابية واال را ااات ااعيارم ااة لتل اادمرات الطلل ااة
للحاجات اشردادمة سم متغريات اين ،،وايامعة ،والسنة الدراسية ،وااعدل األكادميي .وموةح ذلك
ايدول (.)2
المتول ()8
نبولخةب تئتتراب الخابا لاحة ةب اا جةاتا و ئة ل بغ راب الت الا

ال بغ راب
الماا

المةنيا

اللئةب

.002
1020
.011
102.
.010

.017
1022
.022
1029
.002

.027
1021
.000
1027
.022

1091
.001
1022

1092
.012
1022
.001
1022
.022
1022
.022
1027
.01.
109.
.020

أنلا

ااتوسط احلساب

1092

اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري

.00.
1091
.011
1021
.001

.000
1027
.019
1027
.002

ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب

1091
.007
1091

20.1
.011
109.

1029
.000
1010

اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب

.017
1091
.002
1029
.002
1022
.012
1092

.01.
1029
.01.
1021
.011
1020
.012
1022

.019
1021
.009
1021
.01.
1002
.029
1027

.021
1022
.010
1029
.002
1027
.027
1091

اال راف ااعياري

.002

.011

.01.

.011

نزوا

ظبار
أول
ثانية
ثاللة
ال ي د د د د د د د ددتل
ايمةات

109.

1022

1022

1022

ذكر

ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري

صحار

المد د د د د د د د د د د دداا
الت ال ا

ال بولخةب واي حرا ةب

الحة ةب
ايمةات ا
109.
.011

الحة ةب
الالم ا
1022
.011

الحة ةب
اي ب ة ا
1022
.011

الحة ةب
ال تا ا
1022
.012

ايااة
ملل
1020
.007

مللول
جيد
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جيد جداً
ممتاز

ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري
ااتوسط احلساب
اال راف ااعياري

1091
.007
1091
.002

1091
.001
1022
.011

1027
.002
1022
.017

1091
.011
1020
.021

1029
.021
1021
.001

منيو اار اي اادول ( )2الامنا ااً ظاهرم ااً يف ااتوس ااطات احلس ااابية واال را ااات ااعيارم ااة لتل اادمرات أ اراد عين ااة
الدراسة للحاجاات اشرداادمة ،بسالم اخاتالف ئاات متغاريات ايان( ،ذكار ،أنلاا) ،وايامعاة الا مادرا
يوااا الطالاام (ناازوا ،وصااحار ،وظبااار) ،والساانة الدراسااية الا منتمااي إليوااا الطالاام (أول ،ثانيااة ،ثاللااة)،
وااعاادل األكااادميي للطالاام يف ايامعااة (مللااول ،جيااد ،جيااد جااداً ،وممتاااز) .كمااا ملحااظ ماام اياادول ()2
وجااود اارود ظاهرمااة بااني ااتوسااطات احلسااابية اداصااة بكاال الااال ماام الاااالت ملياااا احلاجااات اشردااادمة
العاً الختالف مستومات كل متغاري مام متغاريات الدراساة علاا ادة .واادف التحلاق مام جوهرماة البارود
النياهرمااة ااوجااودة يف اياادول ( ،)2أجااري حتلياال التلااامم الرباااعي ااتعاادد علااا الاااالت أداة الدراسااة الع ااً
اتغريات الدراسة وذلك كما يف ايدول (.)9
تحا ل الببةتر الربة

المتول ()9
ال بيتا لبئتتراب ر راا اا الت الا مو نبغ راب الماار والمةنيا والماا الت ال ا
وال يتل ايمةات

نصت الببةتر

ال مةيب

اين،
وملك.0992 =،
= .092.

احلاجات األكادميية
احلاجات النبسية
احلاجات االجتماعية
احلاجات ااونية
احلاجات األكادميية
احلاجات النبسية
احلاجات االجتماعية
احلاجات ااونية
احلاجات األكادميية
احلاجات النبسية
احلاجات االجتماعية
احلاجات ااونية
احلاجات األكادميية
احلاجات النبسية
احلاجات االجتماعية
احلاجات ااونية
احلاجات األكادميية
احلاجات النبسية
احلاجات االجتماعية

ايامعة
وملك.0911 =،
= .0.11
السنة الدراسية
وملك.091. =،
= .0.12
ااعدل األكادميي
وملك.0912=،
= .0.12
ادطأ

نم د د د د د د د د د د د ددوع ا د د د د د د د د د ددةب نبولد د د د د د د د د د ددط
ال ربيةب
الحرتا
ال ربيةب
.0..2
1
.0..2
.0..1
1
.0..1
.0122
1
.0122
.0.21
1
.0.21
.0112
7
.0711
10222
7
10202
.0997
7
10922
.0799
7
.0092
.0111
7
.0177
.0.12
7
.0.12
10029
7
10.92
.0.79
7
.0.02
.0211
1
70122
.0.11
1
.0.91
.02..
1
70119
.0102
1
10911
.0171
2.1
1720111
.0102
2.1
1210772
.0129
2.1
1070111

898

ح اف
.0.77
.0.12
.0209
.01.1
.0112
00700
70110
.0197
.00.7
.0.90
20.21
.0.11
70711
.0.21
701.2
10011

التيلد د د د د د د د د ددا
اا صة ا
.0221
.0292
.0292
.0220
.0190
*.0..1
.0.22
.00.1
.01.1
.09.9
*.0.12
.0911
.0.22
.0912
.0.99
.0711
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نصت الببةتر
الكلي

ال مةيب
احلاجات ااونية
احلاجات األكادميية
احلاجات النبسية
احلاجات االجتماعية
احلاجات ااونية

نم د د د د د د د د د د د ددوع ا د د د د د د د د د ددةب نبولد د د د د د د د د د ددط
ال ربيةب
الحرتا
ال ربيةب
.0211
2.1
1210291
2.9
1110170
2.9
1210211
2.9
11.0102
2.9
1210.02

ح اف

التيلد د د د د د د د د ددا
اا صة ا

* دالة عند مستوا ().0.0=
اك ف نتاسة التحليل التلامم الرباعي الواردة يف ايدول ( )9ما مأ

 -1-2-14نتائج الفرضي ااوىل وةياقشتها:

منيو اار اي اادول ( )9ع ااد وج ااود اارود ذات دالل ااة إ ص اااسية عن ااد مس ااتوا الدالل ااة ( ).0.0=يف
الدمرات أ راد عينة الدراسة للحاجات اشردادمة ،العاً ألثر متغري جن ،الطالام ،يف مجياع الااالت األداة.
وميكاام ابسااري ذلااك بااأن النيااروف ال ا حتاايط بالطللااة ذكااوراً أ إناث ااً مت ااااة ماام يااث قاادرا م اشدراكيااة
للحاجااات اشردااادمة .ولعاال هاالا األماار منيواار وجااود اجتاهااات م اارتكة بااني الطللااة؛ يماا متعلااق باحلاجااات
اشردادمة  ،إذ إةا قضية م رتكة م مجيع الطللة للتباعل مع مراكز اددمات اشردادمة ،ومدا او ري الك
ااراكز للخادمات اشرداادمة يف إتاار مام الاود واال ارتا للطاال  ،ومعاياة اا اكالت ال خصاية وااونياة،
واألكادميي ااة ،وال اادق االست ااارات لل االكور واشن اااث .واتب ااق ه االع النتيج ااة م ااع دراس ااة ك اال م اام الس ااعامدة
( ،)7..1واحملاميااد وعربيااات ( .)7..0كمااا اتعااارجل نتيجااة هاالع الدراسااة مااع مااا اوصاال إليااه كاال ماام
جاونريي وامادمم وساكو وولت ) ،(Guneri, Aydin & Skovholt, 2003فصاو أثار ايان ،يف
الامم احلاجات اشردادمة لدا تللة جامعة اادمنة الكاربا يف اركياا ،ولعال السالم يف ذلاك ميكام أن معاود
إل اختالف الليئات االجتماعية.

 -2-2-14نتائج الفرضي الثاني وةياقشتها:

موة ااح اي اادول ( )9ع ااد وج ااود اارود ذات دالل ااة إ ص اااسية عن ااد مس ااتوا الدالل ااة ( ).0.0=يف
الادمرات أ اراد عيناة الدراساة للحاجاات اشرداادمة ،العااً ألثار متغاري معادل الطالام األكاادميي (ممتااز ،جياد
جااداً ،جيااد ،مللااول) ،يف مجيااع الاااالت األداة .ولعاال هاالع النتيجااة اؤكااد أايااة وجااود بارامة إردااادمة لتلليااة
اجااات الطللااة بغااض الننياار عاام مسااتوا حتصاايلوم األكااادميي؛ ممااا قااد مااؤدي إل خلااق إنسااان متكاماال
ال خصااية يف كاال ايواناام العلليااة وايساامية والنبسااية والرو يااة؛ األماار ماانعك ،إقابي ااً علااا اااو ري مناااغ
اننييمااي م ااجع الطللااة علااا اشباادا والتميااز ،والرقابااة علااا األداء ،والوقااوف علااا ماادا حتليااق األهااداف
ةمم مباهيم دملة ارالط بالليادة ورةا الطللة؛ واا اركة يف اختاذ اللرار.
ومرا اللا لان و لاً الع النتيجة ،أن الدمرات الطللة للحاجات اشردادمة يف مجيع مستومات معدال م
األكادميي ااة مت ااااة ،عل ااا مس ااتوا تلل ااة ايامع ااات اداص ااة يف س االطنة ُعم ااان؛ اشرد اااد ال ملتص اار عل ااا
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مستوا معني ،والطالم حباجة لارداد بغض الننير عم مستواع األكادميي .واتباق هالع النتيجاة ماع دراساة
بااين مااون )7..1( ،ماام يااث إن ايامعااة الااد اداادمات اشردااادمة يف ا،اااالت األربعااة االجتماعيااة،
وااونية ،واألكادميية ،والنبسية ،بغض الننير عم ااستوا األكادميي للطالم.

 -3-2-14نتائج الفرضي الثالث وةياقشتها:

م ااري اي اادول ( )9ع ااد وج ااود اارود ذات دالل ااة إ ص اااسية عن ااد مس ااتوا الدالل ااة ( ).0.0=يف
الدمرات أ راد عينة الدراسة للحاجاات اشرداادمة ،يف كال مام الااالت احلاجاات األكادميياة ،واالجتماعياة،
وااونيااة العااً ألثاار متغااري ايامعااة الا منتمااي إليوااا الطالاام .وماارا اللا لااان أن التلااار يف الاادمرات الطللااة
للحاجااات اشردااادمة و ل ااً اتغااري ايامعااة ،ميكاام أن معااود إل ايامعااات اداصااة بساالطنة ُعمااان ختضااع إل
اادمرمااة العامااة للجامعااات والكليااات اداصااة التابعااة لااوزارة التعلاايم العااايل .للااد أن ااأت هاالع اادمرمااة مراكااز
إردادمة لكل ايامعات والكليات اداصة التابعة اا ،بغرجل الدق خدمات مو دة يف ةوء نب ،اللوانني
واألننيمة ااعمول اا وااطللة يف مجيع ايامعات.
وبالتأمال يف اياادول ( ،) 9فصااو متغاري ايامعااة الا منتماي إليوااا الطالاام ،متضاح وجااود اارود ذات
داللاة إ صااسية عناد مساتوا الداللاة ( ).0.0=يف الادمرات أ اراد عيناة الدراساة للحاجاات اشرداادمة،
وذلك يف الال احلاجات النبسية العاً ألثر متغاري ايامعاة الا منتماي إليواا الطالام .وللك اف عام مصادر
هلع البرود ،أجرا اختلار ديبيه للملارنات اللعدمة ،دلت نتاسة هلا االختلار وجود رود دالة إ صاسياً
العمانيااة اداصاة للحاجااات النبساية .وجاااءت هالع الباارود باني جااامع
باني الادمرات الطللااة يف ايامعاات ُ
ظبااار وناازوا ،ولصاااح تللااة جامعااة ظبااار .ض االً عاام وجااود اارود بااني جااامع ظبااار وصااحار ولصاااح
جامعااة ظبااار؛ أي أن الاادمر احلاجااات النبسااية لاادا تللااة جامعااة ظبااار أعلااا ماام تللااة جااامع ناازوا
وصحار.
وبنااءً علااا ذلاك ،ميكاام اللاول إن اداادمات اشردااادمة الاد باانب ،الاوارية الرملااً يمياع الطللااة يف كاال
ايامعااات اداصااة يف الاااالت احلاجااات اشردااادمة األكادمييااة واالجتماعيااة وااونيااة ،بيااد أةااا متباواااة لاادا
تللاة جامعاة ظباار يف الاال احلاجاات النبساية .ومادل ذلاك علاا أن تللاة جامعاة ظباار أكلار إحلا ااً علااا
احلاجااات النبسااية؛ األماار الاالي مسااتلز ماام مسااؤويل جامعااة ظبااار إعطاااء جاال اهتماااموم ،ااال احلاجااات
اشردادمة .واتوا ق هلع النتيجة مع دراساة باين ماون )7..1( ،الا ك ابت وجاود الاامم يف الادمر الطللاة
للحاجات اشردادمة يف جامعة الريموك وايامعة األردنية.

 -4-2-14نتائج الفرضي الرابع وةياقشتها:

منيو اار اي اادول ( )9ع ااد وج ااود اارود ذات دالل ااة إ ص اااسية عن ااد مس ااتوا الدالل ااة ( ).0.0=يف
الاادمرات أ اراد عينااة الدراسااة للحاجااات اشردااادمة ،يف كاال ماام الاااالت احلاجااات األكادمييااة ،والنبسااية،
وااونيااة الع ااً ألثاار متغااري الساانة الدراسااية (أول ،ثانيااة ،ثاللااة) الا منتمااي إليوااا الطالاام .وماارا اللا لااان أن
الت ابه يف الدمرات الطللة للحاج ات األكادميية والنبسية ،وااونية ،مؤكد ةرور ا يميع الطللة بغض الننير
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الساانة ال ا منتمااون إليوااا .كمااا ملااني اياادول ( )9وجااود اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة
( ).0.0=يف الاادمرات أ اراد عينااة الدراسااة للحاجااات االجتماعيااة العااً ألثاار متغااري الساانة الدراسااية الا
منتمي إليوا الطالم .وللك ف عم مصدر هالع البارود ،أجاري اختلاار دايبيه للملارناات اللعدماة ،ادلت
العمانيااة اداصااة.
نتاااسة هاالا االختلااار علااا وجااود اارود دالااة إ صاااسياً بااني الاادمرات الطللااة يف ايامعااات ُ
وجاااءت هاالع الباارود بااني تللااة الساانة اللانيااة واللاللااة ولصاااح تللااة الساانة اللانيااة؛ أي أن الاادمر احلاجااات
العمانياة اداصاة .وميكام أن
االجتماعية لدا تللة السانة اللانياة أعلاا مام تللاة السانة اللاللاة يف ايامعاات ُ
اعزا هلع النتيجة إل امتالك تللة السنة اللاللاة اواارات التعامال ماع احلاجاات االجتماعياة أكلار مام تللاة
السنة اللانية؛ ولروا معود ذلاك إل أقادميفتوم يف ايامعاة؛ األمار الالي أدا إل أن اكاون خاربا م أكلار مام
تال السنة اللانية .وانسجم هلع النتيجة مع نتاسة الدراسات السابلة (الطحان وأبو عيطة7..7 ،؛ بين
مااون ،)7..1 ،،ال ا دلاات علااا وجااود الااامم يف الاادمرات الطللااة للحاجااات اشردااادمة االدمااة ااام الع ااً
اتغري السنة الدراسية ال منتمون إليوا.

 -11اخلالص والتوصيات:

العمانياة للحاجاات اشرداادمة األكادميياة
تعرف الدمرات تللة ايامعات اداصة ُ
ُعنيت الدراسة احلالية ب ف
والنبسية وااونية واالجتماعية ،وبيان أثر كل مم جن ،الطالم ومعدله األكادميي وسنته الدراسية وايامعة
ال ا منتمااي إليوااا عل ااا درجااات الاادمرهم للحاج ااات اشردااادمة .وقااد اوص االت الدراسااة إل نتيجااة رسيس ااة
مبادها ةرورة الدق اشرداد ايامعي يف لتلف الااالت احلاجاات اشرداادمة .ومتوا اق هالا االساتنتاا ماع
العمانية ول إتار عمل مراكز اددمات اشردادمة مم ياث السارمة ،وااو ري
اوجوات وزارة التعليم العايل ُ
الود واال ارتا للطاال بايامعاة ،ومعاياة اا اكالت ال خصاية وااونياة ،واألكادميياة والادق االست اارات
ألعضاااء هيئ ااة التاادرم،؛ للتعام اال م ااع الضااغوط النبس ااية ال ا قااد مع اااين منو ااا أ ااد الط ااال يف ااس اااقات
التدرمس ااية ( وزارة التعل اايم الع ااايل7..2 ،أ) .وه الا منس ااجم م ااع م ااا ج اااء يف اوص اايات مننيم ااة اليونس ااكو
( )1991م اام ي ااث أاي ااة إق اااد اد اادمات اشرد ااادمة للطلل ااة يف ا ،ااال األك ااادميي ،والنبس ااي ،وااو ااين،
واالجتماااعي يف اار لااة ايامعيااة ،إذ اعماال اداادمات اشردااادمة علااا إ ااداث التغيااري ااناساام يف ساالوك
الطللة وإدراكا م ومعر توم بأن بسوم ،وبالنيروف احمليطة ام ،وإدراكوم للعالقة بينوم وبني اآلخرمم ،وباني
أ كارهم يما بينوا وم اعرهم وأ عاام؛ مما مساعدهم علا إدلا اجا م ااتنوعة.
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كم ااا ك اابت نت اااسة الدراس ااة ع ااد وج ااود اارود ذات دالل ااة إ ص اااسية يف ال اادمرات الطلل ااة للحاج ااات
اشردااادمة اعاازا اتغااريي جاان ،الطالاام ومعدلااه األكااادميي ،وعااد وجااود اارود ذات داللااة إ صاااسية يف
الدمرات أ راد عينة الدراسة للحاجاات اشرداادمة األكادميياة واالجتماعياة وااونياة اعازا ألثار متغاري ايامعاة
ال منتمي إليوا الطالم .ضالً عم عد وجود رود ذات داللة إ صاسية يف الدمرات أ اراد عيناة الدراساة
للحاجات اشردادمة األكادميية ،والنبسية ،وااونية العاً ألثر متغري السنة الدراسية ال منتمي إليوا الطالم.
وباالاباال أظواارت النتاااسة أن الاادمرات احلاجااات النبسااية لاادا تللااة جامعااة ظبااار جاااءت أعلااا ماام تللااة
جااامع ناازوا وصااحار .كمااا أن الاادمرات احلاجااات االجتماعيااة لاادا تللااة الساانة اللانيااة أعلااا ماام تللااة
السنة اللاللة.
واأسيساً علا ما الد  ،موصي اللا لان وا مأ
 -1ابعي اال دور اشرد اااد األك ااادميي وااو ااين واالجتم اااعي والنبس ااي يف ااراك ااز اشرد ااادمة يف ايامع ااات
اداصة.
 -2األخل بننيا ال مولية والتكامل يف عملية اشرداد الرتبوي لت مل مجيع جوانم دخصية الطالام
ايااامعي ،ومتتااد لت اامل احلاجااات واا ااكالت خااارا نطاااد العمليااة التعليميااة ايامعيااة وااا مساااهم يف بناااء
جسور الللة بني الطالم ايامعي ومرددة الرتبوي.
 -5علد الندوات والللاءات اشردادمة ب كل دوري يف ايامعات اداصاة مام أجال زماادة الاوعي عناد
الطللة ايامعيني بأاية اشرداد ايامعي ،والتعرمف فدمااه ودورع يف اللية احلاجات اشردادمة.
 -0اوزمع ن رات ادمري ومسؤويل مراكز اددمات اشرداادمة يف ايامعاات اداصاة اعار وم باحلاجاات
العمانية.
اشردادمة االحة لطللة ايامعات اداصة ُ
 -3إجراء دراسات اتعلق بباعلية أداء مراكز اددمات اشردادمة يف ايامعات اداصة حلاجات الطللة
اشردادمة.
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