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 .الحاجات اإلرشادية لدى طلبة الجامعات الخاصة بسلطنة ُعمان

 
 

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

 الملخص
 

هددت ه هددلد الت الددا كلددع اللحددا  ددر الحة ددةب اا جددةاتا لخابددا المةنيددةب ال ة ددا الي  ة  ددا  
طدددوط وطةلبدددةبر ا ب دددروا بةلخرتئدددا اليحدددوا  ا ندددر المةنيدددةب ( 014)لدددا ندددر وتلو ددده   ادددا الت ا

 ئرةر تحب ل  اع  (53)الي  ة  ا ال ة ا  ولبحئ ق هتف الت الار الب تنه الببة ه تلو ه نر 
الحة ددةب اا جددةاتا ايمةات  ددار واي ب ة  ددار والالمدد ار وال تا ددا  وحددت تنمددت البة  ددة  نددر  ددت  

 خر  اليا  ا ال اةلبا  و اصه الت الا كلع الابة ج اآلت ا:ايااة وثبةتتة بةل
 ددة ب الحة ددةب اا جددةاتا ايمةات  ددا  دد  ال ئتنددار تابتددة  اددع البددوال  الحة ددةب الالمدد ار  -

  ةل 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 جدةاتار  -

نر نمةيب ايااةر تيزى  كلع نبغ در   داا الخةلدور ونيتلده ايمدةات    بةا دة ا     مل نمةل
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  

تددة الخةلددو  م ددة تبدد ر  ددتم و ددوا  ددرو  ذاب ايلددا ك صددة  ا  دد  تئددتتراب ر ددراا   اددا الت الددا كل 
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 
 دراا   ادا الت الددا لاحة دةب اا جدةاتار  دد  و دوا  درو  ذاب ايلددا ك صدة  ا  د  تئددتتراب ر -

نمةل 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 

ة دةب اي ب ة  دا تبيدة  يثدر نبغ در المداا الت الد ا   اا الت الا لاحة ةب اا جةاتار    نمدةل الح
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 
 .األردن ،إربد ، جامعة الريموك،الرتبيةكلية *

 .سلطنة ُعمان ،وزارة الرتبية والتعليم**
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 :دقمة امل -1

بات االهتماا  بادادمات اشرداادمة مام أهام ااتطللاات الا  قام أن الاد  للطالام اياامعي، والسايما 
أن هاااالع العمليااااة اسااااعا إل مسااااااعدة الطللااااة علااااا  واااام أنبساااااوم وإدراك م اااااكلوم واالنتبااااا  بلااااادرا م 

ق بينوم وبني الليئاة ومواهلوم يف التغلم علا الك اا كالت ال  اواجووم؛ بغية الوصول إل حتليق التوا 
ال  معي ون  يوا. وقد أولت مؤسسات التعليم العايل بالدول ااتلدمة اهتماماً كلرياً باشرداد ايامعي، مم 
خااالل إاا ااة الباار  أمااا  تالاااا لالسااتبادة ماام باارامة اداادمات اشردااادمة. وعلااا  اارار الاادول ااتلدمااة 

اشردادمة لطللتوا يف أثناء الدراسة ايامعية، وال سايما أن سعت الدول النامية إل اوظيف برامة اددمات 
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 

خصية ااتكاملة. ومم هالا اانطلاق، أكادت سياساة التعلايم العاايل يف سالطنة ُعماان أاياة ادادمات منو ال 
 اشردادمة ال  قم أن متللاها الطللة يف ايامعات والكليات التلنية اداصة واحلكومية.

ة للطالام اياامعي، كانات مام أايا( Counseling Needs) وانطالقااً مام أاياة احلاجاات اشرداادمة
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، 

هاااام اللااااا لني السااااؤال اآل   مااااا واللااااادرة علااااا حتليااااق اشداااالا  السااااليم لتلااااك احلاجااااات. وماااام اولااااد يف ذ
احلاجاااات اشرداااادمة لااادا تللاااة ايامعاااات اداصاااة يف سااالطنة ُعماااان يف ا،ااااالت  األكادميياااة، والنبساااية، 

 واالجتماعية، وااونية؟
 :وفرضياتها ةشكل  المراس  وأسئلتها -2

اشردااادمة لاادا  اسااتناداً إل مااا جاااء يف ملدمااة هاالع الدراسااة ماام أ كااار  ااول أايااة مراعاااة احلاجااات
الطالااام اياااامعي، ويف ةاااوء مال نياااة اللاااا لني الابااااجل كبااااءة اشردااااد يف ايامعاااات الُعمانياااة اداصاااة، 
وةاعف االهتماا  باالتعرف علاا أبارز احلاجاات اشرداادمة للطللاة، والسايما أن وزارة التعلايم العاايل الُعمانياة 

الدراسة لتعرف احلاجات اشردادمة لطللة ايامعات قد أولت اهتماماً خاصاً  باشرداد ايامعي، أات هلع 
اداصة بسلطنة ُعمان مم وجوة ننيرهم يف ا،االت  األكادميية، والنبسية، واالجتماعية، وااونية. ولتحليق 

 ذلك، سعت هلع الدراسة اشجابة عم السؤالني اآلايني 
ماااان يف ا،ااااالت األكادميياااة، ماااا احلاجاااات اشرداااادمة لااادا تللاااة ايامعاااات اداصاااة يف سااالطنة عُ  -1

 .والنبسية، واالجتماعية، وااونية؟
ايان،، استجابات أ راد عيناة الدراساة علاا مليااا احلاجاات اشرداادمة العااً اتغاريات  ختتلفهل  -2

 .؟وااعدل األكادميي، وايامعة، والسنة الدراسية
 ويف ةوء السؤال اللاين، انلللت البرةيات الصبرمة اآلاية  
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يف الااادمرات أ اااراد عيناااة  (α=.0.0ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة ) -1
 اين،.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري 

( يف الااادمرات أ اااراد عيناااة α=.0.0ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة ) -2
 ااعدل األكادميي.دمة اعزا إل متغري الدراسة علا ملياا احلاجات اشردا

يف الااادمرات أ اااراد عيناااة ( α=.0.0ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة ) -5
 ايامعة.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري 

عيناااة  يف الااادمرات أ اااراد(α=.0.0ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة ) -0
 السنة الدراسية.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا إل متغري 

 :أهمي  المراس  -3

انطالقاااً ماام األايااة الكلااارية للحاجااات اشردااادمة للطالااام ايااامعي؛ الاا  اعااد ركنااااً أساسااياً ماام أركاااان 
جاااات اشرداااادمة ذات األولوماااة  الننياااا  التعليماااي اياااامعي، وننياااراً لللاااة ااعلوماااات ااتاااوا رة  اااول حتدماااد احلا

لطللة ايامعات اداصة الُعمانية،  إن أاية هلع الدراسة اأ  مم أاية موةوعوا اللي مسعا إل الوقوف 
علاااا احلاجاااات اشرداااادمة األكادميياااة واالجتماعياااة والنبساااية وااونياااة، السااايما وأن التعااارف عليواااا والليتواااا 

أن اواجه الطللة.  ضاًل عم حتليق التكيف لدموم، وهالا منساجم  مسوم يف التصدي للصعوبات ال  ميكم
مااااع الرسااااالة ايامعيااااة الاااا  التضااااي مساااااعدة الطللااااة علااااا مواجوااااة م ااااكال م، والتعاااارف علااااا  اجااااا م 
األكادميية، والنبسية، واالجتماعية، وااونية، والليتوا بال كل اللي مسوم يف مساعدة الطللاة علاا اجتيااز 

 عية بسوولة ومسر.اار لة ايام
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.

 :هماف المراس  -4

  دف الدراسة إل حتليق ما ملي 
اعاااارف أباااارز احلاجااااات اشردااااادمة األكادمييااااة، والنبسااااية، واالجتماعيااااة، وااونيااااة لطللااااة ايامعااااات  -1

 اداصة الُعمانية.
بيان أثر جن، الطالم، ومعدلاه األكاادميي يف الادمرع للحاجاات اشرداادمة األكادميياة، والنبساية،  -2

 واالجتماعية، وااونية.
الك اااف عااام أثااار ايامعاااة الااا  منتماااي إليواااا الطالااام يف الااادمرع للحاجاااات اشرداااادمة األكادميياااة،  -5

 والنبسية، واالجتماعية، وااونية.
الك ااااف عاااام أثاااار الساااانة الدراسااااية الاااا  منتمااااي إليوااااا الطالاااام يف الاااادمرع للحاجااااات اشردااااادمة  -0

 األكادميية، والنبسية، واالجتماعية، وااونية.
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 :يفات اإلجرائي التعر -5

هاي احلاجاات الاا  مارا الطللاة يف ايامعاات اداصاة، أةاا ةاارورمة  احلاجاات اإلراااا:ي :  -5-1
اساعد م يف  ل م كال م األكادميية وااونية واالجتماعية والنبسية. ويف الدراسة احلالية السم احلاجات 

 أثناااء اار لااة ايامعيااة. و يمااا مااأ  اعرمبااا إل أربعااة الاااالت والاا  ماارا الطالاام أن ماام الضااروري الليتوااا يف
 لكل الال مم هلع احلاجات 

هااي احلاجااات الاا  ماارا الطللااة ةاارور ا اساااعد م يف حتسااني األداء  احلاجااات اادا:ةياا : -1
 األكادميي. 

هاااي احلاجاااات ذات الطليعاااة النبساااية الااا  مااارا الطللاااة ةااارورة الليتواااا  احلاجاااات اليف:اااي : -2
 يف  ل اا كالت ااتعللة بالطليعة النبسية.اساعد م 

هاااي احلاجاااات الااا  مااارا الطالااام ةااارور ا بغااارجل اطاااومر التباعااال  احلاجاااات امجتما:يااا : -3
 االجتماعي مع اآلخرمم

هاي احلاجاات الا  مارا الطللاة ةارور ا اسااعد م يف التعارف علاا ا،اال  احلاجات املهييا :  -4
 ااوين.
هي ايامعات ال  الو  علا ملدأ االستلمار يف الاال التعلايم اياامعي  اجلاةعات اخلاص : -5-2

 ادا . واتحدد يف ثالث جامعات يف سلطنة ُعمان وهي نزوا، وظبار، وصحار.
ومعاارف اللا لااان احلاجااات اشردااادمة )األكادمييااة وااونيااة واالجتماعيااة والنبسااية( إجراسياااً بالدرجااة الاا  

مم  لرات أداة الدراسة، وال  اعك، مدا أايتوا، وذلاك ووجام االيااا ذي  مُلدِّرها الطالم لكل  لرة
 التدرمة ادماسي ااعتمد يف أداة الدراسة.

 :حمم:ات المراس  -6

 ا تمل الدراسة علا احملددات اآلاية      
التصااار عيناااة الدراساااة علاااا الطللاااة يف ثاااالث جامعاااات خاصاااة  نااازوا، وظباااار، وصاااحار للبصااال  -1

 .2..2/7..7األول الدراسي
التصاار الدراسااة علااا االسااتلانة كااأداة يمااع الليانااات؛ لاالا اتحاادد نتاااسة هاالع الدراسااة باادالالت  -2

 صدد أداة الدراسة وثلا ا.
 :اإلطار اليظري للمراس  -7

اعد برامة اشردااد النبساي ولاباة العاون النبساي، الالي ملدماه داخيف متخصايف يف اشردااد، مسااعد 
ف مرا اال التعلاايم علااا النمااو السااليم، و اال مااا معرتةااه ماام مصاااعم، وصااواًل إل حتليااق الطالاام يف لتلاا

 يف علم النب، مرادف اصطلح ( Needة اابضي إل حتليق اللات. واستخد  مصطلح احلاجة )ااااااااالنض
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ي بأةااا ت اكااومم  رةااي بااني االااري والساالوك النااااة، وهاا Murray(،  لااد عر وااا مااوراي Motiveالاادا ع )
العامل اللي موجه السلوك إل ةاماة معيناةت. وقاد قاد  ماوراي اصانيباً االع احلاجاات النبساية م اتمل علاا 
ع ارمم  اجاة هااي  اش ااز، وادضاو ، والتااواد، والعادوان، واالساتلالل، وااعاةاادة، واالنليااد، والد اعيااة، 

خارمم، والننياا ، واللعام، والنلال، والسيطرة، واالستعراجل، وجتنام األذا، وجتنام االلاة، والعطاف علاا اآل
 .(35: 1988)موراي، واش ساا، واين،، والبوم 

بأةاا مطالام لللااء  Counseling Needs "احلاجاات اشرداادمة( ,Good 1973ومُعارِّف جاود )
احلاجاة بأةاا  (1991) الكاسم احلي واستمرارمة منوع، وصحته، وقلوله االجتمااعيت. كماا عفارف علاد البتاا 

وعلياااه التوا اااق بااني جوانااام ال خصااية االجتماعياااة ماام أجااال الوصااول إل أ ضااال مسااتوا للصاااحة.  حتليااق
 احلاجة اشردادمة  تهي ر لاة البارد يف التعلاري عام م اكالاه بأسالو  إقااب ماننيم بلصاد إدالا   اجاااه 

بساااه أو أنااااه النبساااية أو البسااايولوجية الااا  ه متوياااأ لااااه إدااالاعوا مااام اللااااء نبسااااه، ألناااه ه مكت ااابوا يف ن
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 

 .   (1921)مامسر،
دااادمة للطالاام يف الاااالت احلاجااات األكادمييااة ، اتجلااا أايااة إقاااد اداادمات اشر ويف ةااوء مااا الااد 

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؛ 

لاا إداالا   اجااااه النبساية وااعر يااة والوجدانيااة واالجتماعياة، وماارب ةاامريع مام خااالل ثلا ااة مماا مساااعدع ع
مدنية ال اعلأ بأمناط األعراد ايامدة،  رت ض النيلم و يئ البرد امارسة ن طة، حتال  يواا مساؤولية االاادرة 

ي إل خاادمات اشرداااد لتلليااة إل البعاال،  اال ااواتنااة اللاسمااة علااا الاارد التبااومض. وىلتاااا الطالاام ايااامع
احلاجات اشردادمة سواء أكانت أكادميية، أ  نبسية، أ  اجتماعية، أ  مونياة، مرالطاة االع اار لاة. و يماا 

 مأ  مناق ة هلع احلاجات 
 :احلاجات اإلراا:ي  اادا:ةي  -7-1

متميااز يف اوجيااه الطالاام  اعااد احلاجااات األكادمييااة جااوهر العمليااة اشردااادمة بايامعااة؛ اااا اااا ماام دور
الوجواااة العلمياااة الصاااحيحة، الااا  مااام خالااااا مساااتطيع أن مسااالك ترملاااه باالجتااااع الصاااحيح  اااو الدراساااة 
ايامعية. ولللك قامت ايامعاات بتخصاييف مرداد )عضاو هيئاه اادرم،( لكال الموعاة مام الطللاة، ساواء 

دف مسااااعد م للوصاااول إل أ ضااال أكاااان ذلاااك علاااا مساااتوا اللكاااالورموا، أ  اااجساااتري والااادكتوراع، اااا
اكيف ممكم يف الوسط ايامعي. ومم أجال حتلياق اارداد ألهدا اه اشرداادمة ال بادف لاه مام أن مُلايم عالقاة 

ومكون هلا مم خالل  ملنية علا ااودة واال رتا  مع الطالم حبيث مسمح له أن معربف عم م كالاه حبرمة.
كادميي يف مكتله واسما بالساعات ااكتلية، وهلا النو  مم ختصييف ساعات  ددة ىلضر  يوا ااردد األ

 .(1992اشرداد ميكم أن مكون  ردماً أو مجاعياً حبسم اللضاما ال خصية للطللة )أبو عيطة،
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ولتلليااااة احلاجااااات اشردااااادمة األكادمييااااة يف إتااااار ننيااااا  الساااااعات ااعتماااادة، مباااارتجل أن اكااااون ااوااااا  
ما اعددت والامنت األساليم، والوساسل مم جامعة إل أخرا. كما أناه ال اشردادمة، متكاملة وداملة مو

بدف 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 

م دااأةا مساااعد م علااا إداالا  الطللااة مااع أعضاااء اايئااة التدرمسااية، ماام أجاال ازوماادهم بااعلومااات الاا  ماا
 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 

بتحوماال الطللااة إل ايوااات ااختصااة  ساام احلاجااة، ملاال اشرداااد أكادميياااً، والاادق االقرتا ااات اداصااة 
االجتماعي، أو برامة التلومة، واللحث يف إمكانية حتومال الطالام إل ختصايف  خار قلال األخال باإجراءات 

 .(1921 صله مم الكلية أو ايامعة )العمري، 
العلماي يف  اال اا ااكالت،  ويف الللااءات اشردااادمة ال بفاد للمردااد األكاادميي ماام اساتخدا  األساالو 

واألساالو  الاادميلراتي يف إدارة احلااوار ليااو ر أجااواء م ااعر  يااه الطللااة باااألمم، حبيااث مسااتطيعوا أن مطر ااوا 
م كال م وأ كارهم بصدد وصرا ة. واتطلم عملية اشرداد األكادميي مم ااردد أن ىلتبظ ولف لكال 

ياااث مسااااعدع علاااا اختااااذ اللااارارات ب اااأن اختياااار تالااام متضااامم حتصااايله األكاااادميي، وخطتاااه الدراساااية، حب
ااسااااقات الااا  ىلتااااا إليواااا، كماااا الاااع علياااه مساااؤولية أن ىليااال الطالااام إل جواااات أخااارا داخااال ايامعاااة 

 .(1992وخارجوا للحصول علا خدمات متخصصة )التل، 
 :احلاجات اإلراا:ي  اليف:ي  -7-2

الاالات، وانميااة قاادرا ا وموارا ااا، وإثلااات  هااي  اجااات  ااري عضااومة ذات صاابة نبسااية، هااد وا محامااة 
كباء اا واساتلالليتوا. ومام أهام هالع احلاجاات  احلاجاة إل ال اعور بااألمم، و ام االساتطال ، واش ااز 

. وقاااد أصااالحت العناماااة باحلاجاااات اشرداااادمة (1921والتباااود واالعتمااااد علاااا الااانب، )عاااودة ودااارمف، 
اسمني علااا علاام الاانب، اشردااادي، واتصاال ااالا اياناام قاادرة النبسااية للطالاام ايااامعي موةااع اهتمااا  اللاا

الطالااام علاااا التعامااال ماااع صاااعوبات التكياااف النبساااي كال اااعور باااالنليف، والللاااق، وادجااال، واالكتئاااا  
والعداسيااة، أو االنطااواء أو عااد  الرةااا عاام الاانب،. وحتاادد الاااالت احلاجااات النبسااية ماام خااالل احلاجااات 

 اآلاية  
 ل اجتاهااات الطللاة وننياار م اللاصاارة إل م اكالت  يااا م االنبعاليااة )ااغيصاام،احلاجاة إل اعاادم -1

1997). 
احلاجااة حلاال م ااكالت الطللااة الاا  اااواجووم يف التوا ااق مااع الليئااة التعليميااة والليئااة احمليطااة ب ااكل  -2

 عا ، وذلك بغرجل متتع الطللة ونياهر الصحة النبسية ال  انعك، عليوم  ال اللية اددمات 
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هاااالا اياناااام علااااا العدمااااد ماااام م ااااتمل (. و أ2..7اشردااااادمة حلاجااااا م النبسااااية )وزارة التعلاااايم العااااايل، 
 اا كالت منوا  ةعف الللة بالنب،، وا تت االنتلاع، والللق، والتوار، واش لاط.

 :احلاجات اإلراا:ي  امجتما:ي  -7-3

ماع الليئاة الا  معي اون  يواا، و ارا مودف هلا النو  مم احلاجاات إل مسااعدة الطللاة علاا التكياف 
رو  التعاااون لاادموم ومساااعد م يف إقامااة عالقااات إقابيااة مااع اآلخاارمم يف الليئااة التعلميااة، وانميااة اجتاهااات 
إقابية لدموم  و ا،تمع ايامعي. وانحصر احلاجات ااتعللة الا ا،ال، كما أدار كل مم العلي ون وا  

   يف اآل (1921)و سان ومرعي 
واتطلام هالع احلاجاة إل أال مكاون  حاج  تدقبل اآلخرين وإقاة  :القات اجتما:يا  ةعها :   -1

الطالم منعزاًل عم اآلخرمم، ألن اش از اللي ملو  به البارد وااكاناة الا  مطماح لتحليلواا أماران ال ميكام 
  صواما بدون وجود اآلخرمم.

تحمال البارد مساؤولية أ عالاه وأقوالاه وعاد  اشللااء واتعلاق هالع احلاجاة ب  حاج  حتمل امل:ؤولي  -2
 بتلك ااسؤولية علا  ريع.

واُعاىن هالع احلاجاة بضالط البارد لسالوكه، وحتكماه بلاااه، وعاد   حاج  الضبط الذاتي والتحك : -3
 التسر  يف مواجوته للمواقف بالعصلية.

البارد عضاواً  ااعاًل ماؤثراً واستدعي هلع احلاجة بأن مكاون   حاج  التكيف ةع البيئ  احمليط  -4
 ومتأثراً بالليئة؛ أي أن مكون لدمة اوازن بني إمكانية اأثرع بالليئة وقدراه علا التأثري  يوا.

واعكا، هالع احلاجاة قادرة البارد علاا اختااذ قراراااه   حاج  امساتدقال  وام:تماا: :لال الاذات     -5
  ه وبالتعاون مع اآلخرمم.بنبسه وعمله لتنبيل الك اللرارات ةمم  ددات الليئة وظرو 

 :احلاجات اإلراا:ي  املهيي  -7-4

بااارز اشردااااد ااواااين وزاد االهتماااا  باااه مااام خاااالل  ازاماااد االهتماااا  باااااوارد الل ااارمة الااا  ا اااكل اللاااروات 
الرسيسااة للاادول ااختلبااة؛  مساااعدة الباارد علااا اختيااار ااونااة ااناساالة اسااتللله الااوظيبي ماام أجاال الوصااول 

 .(1997لوظيبي ميلل أ ضل السلل الستلمار ااوارد الل رمة )جالل،للتكيف ا
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 

البرود البردمة، وانو  البر  ااونية اابتو ة أمامه. وانيور أاية اللية  اجات اشرداد ااوين  بالرتكيز علا
يف مساعدة البارد علاا النماو النبساي الساليم؛  االبرد ملضاي جازءاً هامااً مام  ياااه يف العمال،  اإذا أ سام 

ع للمونة،  األمر منعك، سللاً علا البرد اختيار ااونة  إنه ىللق درجة معينه مم الرةا، أما إذا أساء اختيار 
 (.1921إنتاجه و عاليته يف العمل )أبو  زاله،
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مسااااعدة الطالااام علاااا الااادمر اساااتعدادااه ومعر اااة  وموااادف االهتماااا  باحلاجاااات اشرداااادمة ااونياااة إل
رامة ختطيط ب حتليق التوا ق ااوين مم خاللو  حتدمد ادربات ااونية، نوا ي اللوة والضعف لدمه مم خالل

إردااادمة لتحليااق النجااا  ااوااين واالجتماااعي، ومساااعداه علااا جتناام اايااادمم الاا  اااربز  يوااا عواماال ةااعبه 
وقصااورع، ومتكينااه ماام الساايطرة علااا إمكانااااه وظااروف  يااااه، واوجيوااه علااا اغيااري مونتااه إذا ه متحلااق لااه 

 مااام خاااالل علاااد النااادوات الرةاااا  يواااا. وعلاااا هااالا األسااااا، البااادف مااام اوظياااف أسااااليم اشردااااد ااواااين
وااااؤمترات الاا  اعاارجل واناااق  خصاااسيف ومتطللااات ااواام واألعمااال ااختلبااة، واستضااا ة أ ااراد ماام مواام 
لتلبة للتحادث عام جتاارام ااونياة، وإعاداد ون ار الكتام والادورمات  اول ااوام و ار  العمال ااختلباة، 

والوظااااسف ااختلباااة، وإعاااداد الاااربامة التلبزمونياااة  وزماااارة األ اااراد ااسرتدااادون للمؤسساااات واان ااا ت ااونياااة
 أ(.2..7للموم والوظاسف واألعمال ال  ميكم أن ملتحق اا وميارسوا ااسرتددمم )وزارة التعليم العايل، 

 :المراسات ال:ابدق  -8

قاااا  اللا لاااان باااإجراء  اولاااة اساااح الدراساااات ذات العالقاااة بأهاااداف الدراساااة، ولكنوماااا ه معلااارا علاااا 
دراساااات اتنااااول احلاجاااات اشرداااادمة لااادا تللاااة ايامعاااات اداصاااة الُعمانياااة. وباااالر م مااام ذلاااك، وجاااد 
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    
 العربي : المراسات -8-1

، ااعنونااااة بااااا (1..7)وعلااااا مسااااتوا جامعااااة الريمااااوك وايامعااااة األردنيااااة، جاااااءت دراسااااة بااااين مااااون، 
تاداادمات اشردااادمة االدمااة لطللااة ايامعااات األردنيااة الرعيااةت، للك ااف عاام اداادمات اشردااادمة االدمااة 

تاللااً  (.70)امعاة الريماوك، وتاللااً مام ج( .11)للطالم ايامعي. اختار اللا ث عيناه ع اواسية قوامواا 
مااام ايامعاااة األردنياااة. وبينااات النتااااسة أناااه باااالر م مااام وجاااود خااادمات إرداااادمة يف ا،ااااالت االجتماعياااة، 
وااونيااااة، واألكادمييااااة، والنبسااااية، جاااااء اوزمااااع مسااااتوا اداااادمات اشردااااادمة االدمااااة للطللااااة ةاااامم الاااادمر 

يف ملدار اددمات اشردادمة االدمة لطللة جامع  منخبض.  ضاًل عم وجود  رود ذات داللة إ صاسية 
  الريموك واألردنية، العاً اتغريي ايامعة، والسنة الدراسية، واباعل متغريات ايامعة واين، والسنة الدراسية.

 وجود  رود ذات داللة يف ملدار اددمات اشردادمة االدمة للطللة باختالف اين،.كما الني عد  
، ااعنوناة باا تاحلاجاات اشرداادمة لادا تللاة ايامعاة ااا ياةت، (7..7)لطحان وأبو عيطة أمفا دراسة ا

مم تللاة ايامعاة ااا ياة يف األردن، بغارجل اعارف  اجاا م ( 1711) لد تُللت علا عينة اكونت مم 
ة، اشرداااااادمة. ولتحلياااااق ذلاااااك، بنيااااات اساااااتلانة اداااااتملت علاااااا احلاجاااااات اشرداااااادمة يف ا،ااااااالت ااونيااااا

واالجتماعياااة، والنبساااية، واألكادميياااة، واألخالقياااة. وبينااات نتااااسة الدراساااة أن ارايااام احلاجاااات اشرداااادمة  
كاناات علااا النحااو التااايل  احلاجااات ااونيااة،  األكادمييااة،  النبسااية،  االجتماعيااة، وأخاارياً األخالقيااة. كمااا 

حلاجا م اشردادمة، اعزا إل كل مم جن،  بينت النتاسة أن هناك  روقاً دالة إ صاسياً يف الدمرات الطللة
 الطالم، ونو  كليته، والسنة الدراسية ال  منتمي إليوا.
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احلاجات اشردادمة دراسة بعنوان ت( 2..7)ويف مدارا اار لة اللانومة بسلطنة ُعمان، أجرا العصبور
علا تليعة احلاجات اشردادمة (، للوقوف لطللة اار لة اللانومة يف منطل  مسلط والداخلية بسلطنة ُعمان

تاللااً. ( 217)لطللة اار لة اللانومة ونطل  مسلط والداخلية. وتللت أداةة الدراسة علا عينة مكونة مم
وأداااارت نتاسجواااا إل أن أهااام احلاجاااات اشرداااادمة لااادا تللاااة اار لاااة اللانوماااة هاااي العمااال علاااا حتسااااني 

طاومر اللادرات واشمكاناات الدراساية، ومعر اة تراساق اننيايم التحصيل الدراسي، واكتسا  ثلاة الوالادمم، وا
وقت االاكرة. كما أظورت نتاسة الدراسة أن ارايم احلاجات مم  يث األولومة لدا عينة الدراسة كانت  

 كالتايل  احلاجات الدراسية،  ااونية،  النبسية،  األسرمة،  االجتماعية. 
 المراسات ااجيبي : -8-2

تاصااورات واوقعااات تللااة الساانة اللانيااة  ااو دراسااة بعنااوان   (Akubuwe, 1999)أجاارا أكوبااوي 
معر اااة إدراكاااات الطللاااة ادااادمات اشرداااادمة يف جامعاااات جناااو  دااارد والماااة اكسااااات، وذلاااك بغااارجل 

واصااورا م يف ايامعااات  ااو خاادمات اشرداااد االدمااة ااام يف ااراكااز اشردااادمة، وادااتملت عينااة الدراسااة 
ٍم. وأظواارت نتاااسة الدراسااة وجااود الموعااة ماام اداادمات اشردااادمة االدمااة اسااتودف تالاا (..2) علااا

احلاجاااات األكادميياااة واالجتماعياااة والنبساااية وااونياااة.  ضااااًل عااام وجاااود عالقاااة ةاااعيبة باااني إدراك الطللاااة 
 واوقعوم للخدمات اشردادمة اعزا إل متغري اين،. 

 (Chan, 1999)لة ااوهوبني يف هونة كونة، أجارا جاني وانطالقاً مم أاية احلاجات اشردادمة للطل
دراساااة بعناااوان تإردااااد الطللاااة ااوهاااوبني يف هاااونة كاااونة  ةااارورة  رجاااةت. ولتحلياااق ذلاااك، راجاااع األد  
الرتباااوي ااتعلاااق بادااادمات اشرداااادمة للطللاااة ااوهاااوبني. وك ااابت النتااااسة أن ادااادمات اشرداااادمة للطللاااة 

حلسااااالان مسااااااسل إرداااااادمة متعاااااددة، كاا اااااكالت ااتعللاااااة وبواااااو  الااااالات، ااوهاااااوبني قااااام أن اأخااااال با
 واحلساسية، والعصلية االنبعالية، والكمالية، وااباجل التحصيل. 

، (Guneri, Aydin & Skovholt, 2003)وماام ذلااك دراسااة جااونريي واماادمم وسااكو وولت 
للاة جامعاة اادمناة الكاربا يف اركياات، الا  ااعنونة با )احلاجات اشردادمة والوق اددمات اشردادمة لدا ت

( تاللااااً. وك ااابت نتااااسة 099اعتمااادت يف حتلياااق أهااادا وا علاااا اساااتلانة تللااات علاااا عيناااة بلااا  قوامواااا )
الدراسااة ةاارورة مراعاااة احلاجااات اشردااادمة للطللااة ايااامعيني يف لتلااف ا،اااالت ااتعللااة باا ااكالت الاا  

اسة أناه باالر م مام وجاود  ارود ذات داللاة إ صااسية يف اللياة احلاجاات ميكم أن اواجووم. كماا بينات النتا
اشردااادمة للطللااة اعاازا إل متغااري جاان، الطالاام، ه منيواار  اارود اعاازا إل متغااري الكليااة الاا  منتمااي إليوااا 

 الطالم. 
( (Egbochuku& Akpan, 2008وعلا مساتوا ايامعاات النيجريماة، أجارا إقلوجيوكياو واكلاان 

نوان تالييم احلاجات اشردادمة للطللاة خرقاي ايامعاات النيجريماةت. ولتحلياق ذلاك، اختاار عيناة دراسة بع
( تاللاً موزعة علا مخ، جامعاات، ومجعات اللياناات باساتخدا  اساتلانة اليايم احلاجاات 111مؤلبة مم )

 للت باحلاجات الرتبومة وااونية ة. وك بت النتاسة أن أبرز احلاجات اشردادمة للطللة ادرقني متاااااااااااشردادم
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 واالجتماعية ال خصية.
 ,Giovazolias)اليونانية، أجرا جيو ازولياا و خارون ويف السياد نبسه، وعلا مستوا ايامعات 

Leontopouou & Triliva, 2010)  للحاجاااات دراساااة بعنااوان تاليااايم تللاااة ايامعااات اليونانياااة
. ولتحليق ذلك، ُوزفعت استلانة الوق  احلاجات والك ف ستك ا يةتاشردادمة واجتاها م  وها  دراسة ا

( تاللاااً ماام جااامعتني مونااانيفتني. وك اابت النتاااسة عاام وجااود 117عاام االجتاهااات علااا عينااة مكونااة ماام )
 اجات إردادمة ملحة لدا الطللة  ول كيبية التواصل مع اآلخرمم، و ل اا كالت ال  اواجه الطالم 

ناات النتاااسة وجاود م ااكالت نبسااية لاادا بعاض الطللااة أدت إل ا ااكيل اجتاهااات سااللية اياامعي. كمااا بي
  و اددمات اشردادمة ايامعية يف ايامعات اليونانية.

ة ااااااااعنون (Atik & Yalcin, 2010)وعلا  رار الدراساتني الساابلتني، جااءت دراساة أاياك ومالسام 
ومة يف جامعة أنلرةت، بغرجل الك اف عام احلاجاات االحاة للطللاة با تاحلاجات اشردادمة لطللة العلو  الرتب

اياااامعيني يف ا،اااال الرتباااوي، وأثااار كااال مااام ايااان، وااساااتوا األكاااادميي يف الااادمر درجاااة أاياااة احلاجاااات 
( تالام، ومُجعات اللياناات مام خاالل اساتلانة معادة لغارجل ..2اشردادمة. ادتملت عينة الدراسة علاا )

اسة الدراسة أن أهم احلاجات اشردادمة لطللة العلو  الرتبومة هي  احلاجاات األكادميياة، الدراسة. وبينت نت
   والتواصل، واحلاجات االنبعالية وااونية.

متضح مم خالل العرجل السابق أن بعض الدراسات السابلة أكدت أاية ادادمات اشرداادمة االدماة 
اناول احلاجات اشرداادمة  وأن بعضوا اآلخر Akubuwe,1999)؛ 1..7للطللة و عاليتوا )بين مون،، 

(،  ضااااًل عااام دراساااات أخااارا اناولااات احلاجاااات 2..7علاااا مساااتوا تللاااة اار لاااة اللانوماااة )العصااابور، 
 Giovazolias, Leontopouou)؛7..7)الطحان وأبو عيطة،  اشردادمة علا مستوا تللة ايامعة

& Triliva, 2010; Atik & Yalcin, 2010; Egbochuku& Akpan, 2008)  وك ابت .
هاااالع الدراسااااات أايااااة مراعاااااة احلاجااااات اشردااااادمة للطالاااام ايااااامعي. ومسااااتخليف ماااام خااااالل مراجعااااة 
الدراسات الساابلة، أةاا مجيعواا اساتخدمت االساتلانة أداة يماع اللياناات؛ األمار الالي أساوم يف مسااعدة 

 اللا لني علا إعداد أداة الدراسة احلالية. 
لااد  أنااه بااالر م ماام أايااة إعطاااء جاالف االهتمااا  للحاجااات اشردااادمة لطللااة ايامعااات، ه ومتضااح ممااا ا

متساام لللااا لني العلااور علااا أي دراسااة  ليااة حبلاات يف موةااو  احلاجااات اشردااادمة لاادا تللااة ايامعااات 
لة؛ مما سوفغ اداصة يف سلطنة ُعمان. ولعل هلا أهم ما مييز الدراسة احلالية عم  ريها مم الدراسات الساب

 لللا لني الليا  بإجراء هلع الدراسة
 :جمتمع المراس  و:ييتها -9

، للسانوات 2..2/7..7الطللاة ااساجلني يف البصال الدراساي األول اكون التمع الدراسة مام مجياع 
 للة األول، واللانية، واللاللة بايامعات اداصة يف سلطنة ُعمان، ال  موجد اا مراكز إردادمة متخصصة لط

 ، (1209)متوزعون علا ثالث جامعات  صحار  تاللاً وتاللةً  (0.17)، واللال  عددهم الك ايامعات
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؛ وذلااك حبساام إ صاااسيات مكاااام الللااول والتسااجيل يف كاال جامعااة (991)، وظبااار (7022)وناازوا 
التعلاايم العااايل،  )وزارة 2..7علاا  اادة وباالساتناد إل إ صاااسية وزارة التعلايم العااايل بسالطنة ُعمااان للعاا  

أمفا بالنسلة لعينة الدراسة،  لد اختريت ع واسياً مم الطللة اللمم مدرسون يف دعم مساقات  (. 2..7
( 9) ذات صلغة إجلارمة يميع الطللة، وحتلياق ملادأ الع اواسية مام خاالل اارقيم الاك ال اعم،  ف ُساحلت

 .(1)لًة، كما هو موةح يف جدول تاللاً وتال( .21). وبلغت العينة مم بينوا بصورة ع واسية
 ( 1) المتول 

 البلرا اب والامو ال ئوتا  لي اا الت الا  مو ال بغ راب ال مبئاا
 الامبا ال ئوتا البلرا  اللئةب ال بغ راب

 ٪0901 721 ذمر الماا
 ٪2.02 112 ر  ع

 ٪..1 .21 ال م وع 
 .2.0 112  زوى المةنيا

 7901 .17  حة  
 1.02 171 ظلة 

 ٪..1 .21 ال م وع 
 7202 ..1 رولع الماا الت ال ا*

 0102 .77 ثة  ا 
 7707 .9 ثةل ا

 ٪..1 .21 ال م وع 
 1201 02 نئبول ال يتل ايمةات  

 1102 101   ت 
 1707 117   ت  تا   

 1107 19 ن بةز
 ٪..1 .21 ال م وع 

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

 :أ:اة المراس  -11

احلاجااات اشردااادمة ماام وجوااة ننياار تللااة ايامعااات ماام أجاال حتليااق هاادف الدراسااة يف التعاارف علااا 
نياات ؛ قااا  اللا لااان بإعااداد اسااتلانة؛ ماام خااالل االتااال  علااا الدراسااات السااابلة الاا  عاداصااة الُعمانيااة

؛ 1..7بالكتاباااااة عااااام موةاااااو  الاااااربامة اشرداااااادمة ايامعياااااة و اجاااااات الطللاااااة اياااااامعيني )باااااين ماااااون،، 
(Giovazolias, Leontopouou & Triliva, 2010; Atik & Yalcin, 2010; 

Egbochuku& Akpan, 2008( باشةا ة إل إجراء ملابلة دله مبتو ة .semi - structured  
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interviewعلاا الاربامة اشرداادمة اادف التعارف علاا أهام احلاجاات الا  اساعا الاربامة ( ماع اللااسمني 
اشردادمة إل استودا وا يف الدق اددمات لدا الطالم ايامعي. وقد أدا هلا اشجراء إل حتدمد قاسماة 

 مم احلاجات اشردادمة.
ألكادميياااااة، والنبساااااية، ويف ةاااااوء ماااااا الاااااد ، قاااااا  اللا لاااااان بتصااااانيف احلاجاااااات إل ا،ااااااالت اآلاياااااة  ا

وقد اكوفن كل الال مم الاالت االستلانة مم عدد مم البلرات،  يث كان الماو  واالجتماعية، وااونية. 
،  كلاارية جااداً  لاارة، وقااد بنياات األداة و لاااً لتاادرمة ملياااا ليكاارت ادماسااي، وهااي كاااآل    ( 21)البلاارات 

 كلرية، متوسطًة، قليلًة، قليلة جداً.
 ::اة وبباتهاصمق اا -11-1

للتحلاق مام صادد األداة، قاا  اللا لاان بعرةاوا علاا اساعة  كماني مام أعضااء اايئاة التدرمساية، مام 
للتأكاااد مااام أن يف جامعاااات لتلباااة؛  ذوي اداااربة والكبااااءة يف الااااالت اشردااااد النبساااي والليااااا والتلاااوق

غوماااة، ووةاااو  البلاااارات،  لااارات األداة الاااي، ااااادف الااالي وةاااعت مااام أجلااااه، مااام  ياااث الصااايا ة الل
ومناساالتوا، وماادا انتماسواااا ،اال ااا. وقااد أخااال اللا لااان وال نيااات احملكماااني، إذ  االف ساات  لااارات، 

 لارة، موزعاة علاا ( 10)وعدلت الصيا ة اللغومة للالث  لرات، وباللك أصالحت األداة بصاور ا النواسياة 
 أربعة الاالت.     

إذ وزعاات األداة علااا  (Test re-test)الختلااار وإعااادة اطليلااه ومتف التحلااق ماام ثلااات األداة بطرملااة ا
تاللااً وتاللاة مام خاارا عيناة الدراساة، وإعياد اطليلواا بعاد أسالوعني علاا ا،موعاة ( 71)عينة مكوناه مام 

نبساااوا، ومااام   ُ سااام معامااال االرالااااط بريساااون باااني الااادمرات الطللاااة يف اااااراني علاااا األداة ككااال وبلااا  
وهاااو  (022.)معامااال االاسااااد الاااداخلي )كرونلااااغ ألباااا(،  للااا   . كماااا  سااام(021.)معامااال االرالااااط 

 ( 7)معاماال ثلااات م ااري إل االعتماااد علااا األداة أل ااراجل اللحااث. وبصااورة أكلاار ابصااياًل، ملااني اياادول 
 معامالت الللات لكل الال علا  دة.

 (2المتول )
 )مرو بةخ رللة( ة  وك ةاة تخب ئهر وايتمة  التا ا نيةنوب ال بةب ل مةيب رااة الت الا بخرتئب  اي بب

 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          

 :تصح ح ايااة -14-2
مجع بيانات الدراسة، أعطيت كل  لرة وزناً متدرجاً و ق سلم ليكرت ادماسي لتلدمر درجاة أاياة  بعد

كلارية جاداً،   (0)احلاجات الواردة يف كال الاال علاا  ادة. وذلاك علاا النحاو اآل   اعطاا الليماة الرقمياة 
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 (1)لالسااتجابة بدرجااة قليلااة، و( 7)ة متوسااطة، ولالسااتجابة بدرجاا( 1)لالسااتجابة بدرجااة كلاارية، و (2)و
لالستجابة بدرجة قليلة جداً. ولتسويل ابسري درجة أاية احلاجات اشردادمة للطللة  لد مت اعتماد ااعياار 

 اآل  
 (.7029 -1)درجة قليلة إذا كان ااتوسط احلساب  صوراً بني  -1
 (.1029-700)بني  درجة متوسطة إذا كان ااتوسط احلساب  صوراً  -2
  (.0-100)درجة كلرية إذا كان ااتوسط احلساب  صوراً بني  -5
 :إجراءات المراس  -11

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.
 طوة اللانية  اختيار عينة الدراسة ع واسياً.اد

ادطوة اللاللة  الليا  بتوزمع االستلانة علا أ راد عينة الدراسة يف كل جامعة علا  دة، وذلك يف بدامة 
. ويف هلع ادطاوة، قاا  اللا لاان ب ار  أهاداف الدراساة واعليماات 2..2/7..7 البصل الدراسي األول

عطا لاجابة بساعة، ومتكم الطللاة مام اشجاباة عام مجياع البلارات يف مادة اشجابة،  يث ُ دفد الوقت اا
 دقيلة  لط. (.2-.1)زمنية اراو ت بني 

 ادطوة الرابعة  مجع االستلانات، والتأكد مم ملئوا كاملة.
(؛ SPSSادطاااوة ادامساااة  إدخاااال اللياناااات إل ذاكااارة احلاساااو ،   اساااتخدا  الربناااامة اش صااااسي )

 يانات، وإجراء التحاليل اش صاسية ااناسلة، واستخراا النتاسة ومم   مناق توا.لتحليل الل
 :ةتغريات المراس  -12

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

 ات اداصة.ننير الطللة حلاجا م اشردادمة يف ايامع
 :املعاجل  اإلحصائي  -13

 يف معاية الليانات ال  مت  (SPSS)ة اش صاسية باستخدا  برنامة الرز  اش صاسية ااااااااااااالت ااعايااااامتل
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 ابرمغوا مم االستليانات لاجابة عم أسئلة الدراسة،  يث مت استخدا  ااعايات اش صاسية التالية 
ات احلساااابية واال اااراف ااعيااااري لكااال  لااارة مااام  لااارات األداة، ولكااال الااااالت اساااتخراا ااتوساااط -1

 الدراسة.
اسااتخد  اللا لااان حتلياال التلااامم الرباااعي ااتعاادد الختلااار أثاار كاال ماام )اياان،، وايامعااة، والساانة  -2

صاااة يف للحاجاااات اشرداااادمة يف ايامعاااات اداالااادمرات الطللاااة الدراساااية، وااعااادل األكاااادميي( يف درجاااة 
اختلاار )ااوكي( للملارناات اللعدماة يف  الاة وجاود  ارود ذات داللاة إ صااسية سلطنة ُعمان. كما استخد  

 العاً اتغريات الدراسة.
 :نتائج المراس  وةياقشتها -14

 متناول هلا ايزء مم الدراسة عرجل نتاسجوا ومناق توا، وذلك و لاً ألسئلتوا 
 :انتائج ال:ؤا  ااو  وةياقشته -14-1

  تما احلاجات اشردادمة لدا تللة ايامعات اداصاة يف سالطنة ُعماان نيف سؤال الدراسة األول علا
ولاجاباااااة عااااام هااااالا الساااااؤال اساااااتخرجت  يف ا،ااااااالت  األكادميياااااة، والنبساااااية، واالجتماعياااااة، وااونياااااة؟ت

يف ا،اااال. وااااا كاااان ااتوساااطات احلساااابية واال را اااات ااعيارماااة لكااال الاااال علاااا  ااادة، ولكااال  لااارة وردت 
االيااااا مخاساااياً للياااان درجاااة الااادمر احلاجاااات اعتماااد التااادرمة اآل  لتحدماااد الااادمرات الطللاااة للحاجاااات 

 أكلر(  100م ري إل درجة متوسطة، )( 1029-700)م ري إل درجة قليلة،  (700 اشردادمة  )أقل مم
واال را اااات ااعيارماااة الساااتجابات أ اااراد  و يماااا ماااأ  عااارجلا للمتوساااطات احلساااابية م اااري إل درجاااة كلااارية.

  (1الدراسة للحاجات اشردادمة علا كل الال مم الاالت أداة الدراسة ككل. وملني ذلك ايدول )
 (5متول )ال
  اع مل نمةل نر نمةيب ايااة وايااة ملل  وا  ا البئتترال بولخةب الحمةب ا واي حرا ةب ال ي ة تا والرتبا 

 ا  ا البئتتر  الرتبا اي حراف ال ي ة   ال بولط الحمةب  بال مةي الرحم
 كلرية 1 002. 1097 احلاجات األكادميية 1
 كلرية 7 .01. 1022 احلاجات النبسية 7
 كلرية 1 011. 1022 احلاجات ااونية 2
 كلرية 2 011. 1022 احلاجات االجتماعية 1

 كلرية  022. 1021 األداة ككل
 ااتوساااطات احلساااابية، واال را اااات ااعيارماااة، والرالاااة لتلااادمرات الطللاااة للحاجاااات (1)موةاااح ايااادول 

علاااا األداة ككااال. ومال اااظ أن ااتوساااطات احلساااابية  اشرداااادمة لطللاااة ايامعاااات اداصاااة بسااالطنة ُعماااان
ت اارالااة األول وتوسااط األكادمييااة؛  لااد ا تاال الااال تاحلاجااات (1022-1097)للمجاااالت اراو اات بااني 

احلاجااات ، والااال ت(1022)ت يف اارالااة اللانيااة ووتوسااط احلاجااات النبسااية، وجاااء الااال ت(1097) ساااب 
ت يف اارالاة الرابعاة وتوساط احلاجاات االجتماعياة، والاال ت(1022)ت يف اارالة اللاللة وتوسط  ساب ااونية

واااادل هااالع النتيجاااة علاااا أاياااة اللياااة احلاجاااات اشرداااادمة لااادا الطللاااة يف ايامعاااات اداصااااة  .(1022)
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 ,Akubuwe, 1999; Chan)الُعمانياة. وهاالا متباق مااع ماا دلاات علياه الدراسااات واللحاوث الرتبومااة 
1999; Guneri, Aydin & Skovholt, 2003; Egbochuku& Akpan, 2008; 

Giovazolias, Leontopouou & Triliva, 2010; Atik & Yalcin, 2010)  اول مراعااة 
والنبسية، احلاجات اشردادمة للطللة؛ بغرجل مساعد م علا مواجوة اا كالت االجتماعية، واألكادميية، 

العالقات ال خصية النبسية، واحلياة العاتبية، والصحية والنمو اللدين، وااستللل التعليمي وااوين، واحلالة و 
 عي ية والعمل، وعالقة الطالم بالليت والوالدمم واألخوة.ااالية واا

وللمزمااد ماام التعمااق يف حتلياال بيانااات الدراسااة، اسااتخرجت ااتوسااطات احلسااابية، واال را ااات ااعيارمااة 
السااتجابات أ ااراد عينااة الدراسااة فصااو  كاال  لاارة ماام  لاارات ا،اااالت كاال علااا  اادة، وذلااك بناااًء علااا 

 اا أ راد عينة الدراسة. و يما مأ  عرجلا لنتاسة الدراسة لبلرات كل الال علا  دة التلدمرات ال  أدل 
 لاارات، اصااف كاال  لاارة درجااة  (9)م ااتمل هاالا ا،ااال علااا  احلاجااات اادا:ةياا :  -14-1-1

 سااالت ااتوساااطات احلساااابية واال را اااات ااعيارماااة حلاجاااا م اشرداااادمة األكادميياااة واااالا الااادمرات الطللاااة 
 البلرات مرالة انازلياً. (2)رجل ذلك ايدول ومع

 (0متول )ال
 ايمةات   اع ال مةل  اا جةاتا ال بولخةب الحمةب ا واي حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةب

ال بولط  الحة ةب ايمةات  ا الرحم
 الحمةب 

اي حراف 
 ال ي ة  

ا  ا 
 البئتتر

 كلرية 022. 2012 الدراسية.التخليف مم االجتاهات السللية  و  ااساقات  1
 كلرية 022. 20.1 معر ة أ ضل أساليم االاكرة. 7
 كلرية 10.9 1090 كيبية التواصل ال خصي مع األساالة واارددمم. 1
 كلرية 1012 1097 التغلم علا الرسو  يف بعض ااساقات الدراسية. 2
 كلرية 10.1 .109 التخليف مم الللق اللي مرا ق االمتحانات. 0
 كلرية 10.9 1021 اطومر الدا عية للدراسة اللااية 1
 كلرية 1071 1021 كيبية اننييم الوقت الدراسة والن اط. 2
 كلرية 1011 1020 بيانات عم الدراسات العليا. أ2
 كلرية 10.2 1020 اختيار التخصيف الدراسي ااناسم.   2

ات ااعيارمااة يمياع  لاارات هالا ا،ااال اراو اات أن ااتوسااطات احلساابية واال را اا (2)متلاني ماام ايادول 
؛ األمر اللي معين أةا اوزعت ةمم درجة الدمر كلرية. وعلياه،  لاد ساجلت البلارة (2012-1020)بني 

، وساجلت (2012)( متوساطاً  ساابياً بلا  التخليف مم االجتاهات السللية  و  ااسااقات الدراساية) (1)
كيبيااة   ) (1)، وجاااءت البلاارة (20.1)( متوسااطاً  سااابياً بلاا  لاكرةمعر ااة أ ضاال أساااليم اااا) (7)البلاارة 

، وهكااالا بااااقي (1090)( يف اارالاااة اللاللاااة وتوساااط  سااااب التواصااال ال خصاااي ماااع األسااااالة وااردااادمم
 البلرات كما هي مرالة يف ايدول أعالع. 

 ردادمة يف ايامعات اداصة يف سلطنة حلاجا م اشد ، اكون الدمرات الطللة اااااااااا الااااااواأسيساً علا م
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ولعاال هاالع التلاادمرات اعكاا،  .(1097) لااد بلاا  متوسااطوا احلساااب  األكااادميي كلاارية،علااا ا،ااال  ُعمااان
لتلااو  وسااعدة الطالام للااتخليف مام االجتاهااات  إرداادمة للطللاة يف ايامعااات اداصاة؛أاياة وجاود مراكااز 

 ااة أ ضاال أساااليم اااالاكرة، وكيبيااة التواصاال ال خصااي مااع األساااالة السااللية  ااو  االااررات الدراسااية، ومعر 
وااردااااادمم، والتغلااااام علاااااا الرساااااو  يف بعاااااض االاااااررات الدراساااااية، والاااااتخليف مااااام الللاااااق الااااالي مرا اااااق 
االمتحانااات، واطااومر الدا عيااة للدراسااة اللاايااة، واننياايم وقاات الدراسااة والن اااط.  ضاااًل عاام احلصااول علااا 

 العليا، واختيار التخصيف الدراسي ااناسم. الليانات عم الدراسات
انمية دخصيته ومرا اللا لان أن مراعاة ايامعات الع احلاجات ستسوم يف جعل الطالم قادراً علا 

ب كل متكامل حبيث مصلح أكلر وعياً وأقدر علا اختاذ اللرار  يما متعلق وجاله األكادميي، معتمداً علاا 
ا،اال ماع  الدراسة يف هالاجتمعه و ر  النمو ااوين ااتوا رة  يه. واتبق نتاسة إمكانيااه وقدرااه، ومعر ته و

 ;Akubuwe, 1999; Guneri, Aydin & Skovholt, 2003)الدراساااات الساااابلة 

Egbochuku& Akpan, 2008) الا  أكادت أاياة اللياة احلاجاات األكادميياة للطللاة،  ا  متجنام ،
بتلدمه األكادميي. ومم هنا  إن اللياة احلاجاات اشرداادمة سايؤدي إل الطالم الوقو  يف م كالت اتعلق 

 ةااااااااااااااوث الرتبومااااااااااااااااااات واللحاااااااااااااااه الدراسااااااااااحتلياااق الرةاااا والساااعادة لاااادا الطالااام اياااامعي، وهااالا مااااا ك بت
(Mau & Mayes & Mascontha,1987; Jepsen,1990; Gomez, 1996; Snell, 1999; 

Giovazolias, Leontopouou & Triliva, 2010). 
 لاارات، اصااف كاال  لاارة  (2)م ااتمل هاالا ا،ااال علااا  احلاجااات اليف:ااي :  جمااا  -14-1-2

ااتوساااااطات احلساااااابية ( 0) و يماااااا ماااااأ  معااااارجل ايااااادول حلاجاااااا م اشرداااااادمة النبساااااية.الااااادمرات الطللاااااة 
 انازلياً و لاً اتوسطا ا احلسابية. واال را ات ااعيارمة لكل  لرة مم البلرات مرالة
 (3)متول ال

 الالم  اع ال مةل  احة ةب اا جةاتاال بولخةب واي حرا ةب لبئتتراب الخابا ل

ال بولط  الحة ةب الالم انمةل  ئراب  الرتبا
 الحمةب 

اي حراف 
 ال ي ة  

ا  ا 
 البئتتر

 كلرية 10.7 7072 التخليف مم اليأا والك بة. 1
 كلرية 1011 20.9 علا ةلط النب، والسلوك. اللدرة 7
 كلرية 092. 1090 اكتسا  الللة بالنب،. 1
 كلرية 10.7 1022 اللدرة علا صيا ة أهداف  ياة. 2
 كلرية 1019 1029 اكتسا  موارة اختاذ اللرارات. أ0
 كلرية 1012 1029 استلمار مواهيب وخربا  بطرملة ملمرة.  0
 كلرية 1012 .102 لات اللات.انمية اللدرة علا إث 1
 كلرية 1071 1012  لدان اللدرة علا الرتكيز بسلم ةغوط االنبعالية وعاتبية. 2
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، (112-2072)أن  لرات ا،ال مجيعوا ساجلت متوساطات  ساابية اراو ات باني ( 0)ملني ايدول 
( 7)، وجاءت البلارة (2072)( اارالة األول وتوسط التخليف مم اليأا والك بة)( 1) لد ا تلت البلرة 

اكتسااا  )( 1)، والبلاارة (20.9)( يف اارالااة اللانيااة وتوسااط  ساااب اللاادرة علااا ةاالط الاانب، والساالوك)
 )اللادرة علاا صايا ة أهاداف  يااة( (2)، والبلرة (1090)( يف اارالة اللاللة وتوسط  ساب الللة بالنب،

باااقي البلاارات كمااا هااي مرالااة يف اياادول أعااالع. وهاالا ، وهكاالا (1022)يف اارالااة الرابعااة وتوسااط  ساااب 
يف الااااال  احلاجااااات اشردااااادمة لطللااااة ايامعااااات اداصااااة بساااالطنة ُعمااااانمعااااين أن الاااادمرات الطللااااة  ااااول 

 مرابعة. احلاجات النبسية
حتليق النمو السليم لادا الطللاة  ولعل  صول احلاجات النبسية علا درجات الدمر كلرية، منيور أاية

، والساايما أن تليعااة اار لااة النماسيااة أل ااراد عينااة الدراسااة، وهااي مر لااة ااراهلااة، اباارجل ال النبسااييف ا،اا
مراعاة للناوا ي النبساية لادا الطالام، شن هالع اار لاة العمرماة اتصاف حبادوث اغاريات لتلباة يف لتلاف 

ت اداصاااة الُعمانياااة إدراك الطللاااة يف ايامعاااا. ومااام هناااا  اااإن جوانااام ال خصاااية، ومنواااا ايانااام النبساااي
نبساااية الطالااام  للحاجاااات اشرداااادمة النبساااية، مؤكاااد ةااارورة اهتماااا  مراكاااز اشردااااد اياااامعي باكت ااااف

و ومواا وحتليلواا، والتعامال مااع اا اكالت الا  اواجووااا.  ضااًل عام العمال علااا الك اف عام اا ااكالت 
ا وأعراةوا وتراسق عالجوا بأسلو  واالةطرابات ال  متعرجل اا الطالم، وذلك مم خالل دراسة أسلاا

 علمي سليم.
 & Guneri, Aydin)واتباق نتاااسة هالع الدراسااة ماع مااا دلات عليااه اللحاوث والدراسااات الرتبوماة 

Skovholt, 2003; Egbochuku& Akpan, 2008; Atik & Yalcin, 2010)  يف الاال
قاً مم أن الطللة هام اللاروة الل ارمة الا  الرتكيز علا مراعاة احلاجات النبسية للطللة ايامعيني؛ وذلك انطال

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 

 ة للطللة.اللية احلاجات النبسي
 لاارات، اصااف كاال  لاارة  (9)م ااتمل هاالا ا،ااال علااا  جمااا  احلاجااات امجتما:ياا : 14-1-3

، ااالا  ساالت ااتوسااطات احلسااابية واال را ااات ااعيارمااة حلاجااا م اشردااادمة االجتماعيااةالاادمرات الطللااة 
 هلع البلرات مرالة انازلياً. (1)لكل  لرة مم البلرات. ومعرجل ايدول 

 (6)متول ال
 اي ب ة  ال مةل  اا جةاتا    ا حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةبال بولخةب وال

ال بولط  نمةل الحة ةب اي ب ة  ا ئراب  الرحم
 الحمةب 

اي حراف 
 ال ي ة  

ا  ا 
 البئتتر

 كلرية 091. 2072 اطومر قدرا  علا اكومم عالقات إقابية مع الزمالء. 1
 كلرية 091. 1022 الليئة االجتماعية. اللدرة علا التكيف مع أ7
 كلرية 1017 1022 معلومات واقعية عم احلياة ايامعية.  7
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 كلرية .101 1022  وم أساسيات العالقة السومة مع اين، اآلخر. 1
 كلرية 1071 1021 اختيار أسلو  التباعل االجتماعي األ ضل. 2
 ةكلري  1017 1012 اكتسا  موارة إقنا  اآلخرمم. 0
 كلرية 1019 1010 حتسني موارة اكومم الصدقات. 1
 متوسطة .107 1011 اللدرة علا التباهم مع اآلخرمم. 2
 متوسطة 1077 1017 السيطرة علا ال عور بأنين  ري  لو  مم قلل اآلخرمم. 2

؛ وهاالا (2072-1017)أن مجيااع البلاارات  للاات متوسااطات  سااابية اراو اات بااني ( 1)بااني اياادول
( )اطاومر قادرا  علاا 1ا أن مجيع البلرات اوزعت ةمم درجة الدمر كلرية،  لد  للت البلرة )مدل عل

( )اللدرة 7، واال ذلك البلرة )(2072)اكومم عالقات إقابية مع الزمالء( أعلا متوسط  ساب، إذ بل  
. أمااا البلاارة (1022)علااا التكيااف مااع الليئااة االجتماعيااة( الاا   للاات اارالااة اللانيااة وتوسااط  ساااب بلاا  

( )الساايطرة علااا ال ااعور بااأنين  ااري  لااو  ماام قلاال اآلخاارمم(  لااد  للاات أقاال ااتوسااطات احلسااابية 2)
 ةمم درجة الدمر كلرية. (1017)

الاادق اداادمات اشردااادمة ايامعيااة، اساااعدة الطللااة  وانيواار هاالع ااتوسااطات احلسااابية اارابعااة ةاارورة
ات اجتماعياة إقابياة يف الليئاة ايامعياة، شن مراعااة هالع احلاجاات، كماا علا اطومر قادرا م لتكاومم عالقا

، ُعادفت (Egbochuku& Akpan, 2008; Atik & Yalcin, 2010)أظور اا الدراساات الساابلة 
ماام أباارز احلاجااات الاا  قاام أن اأخاال باحلساالان ماام قلاال ايامعااات يف لتلااف بلاادان العاااه. ولعاال أايااة 

مراعااة هالع احلاجاات للطللاة اياامعيني، رواا اك اف عام أن الطللاة معاانون مام وجاود الت دمد علاا أاياة 
ومام هنااا ال باادف مام التنومااه بضاارورة م اكالت اتعلااق بإقامااة عالقاات اواصاال واباعاال إقااب بااني بعضااوم.  

أكادت  ويف هالا الساياد،. انمية مواارات الطللاة االجتماعياة كالنلاد والتبااهم ماع اآلخارمم وإقناا  اآلخارمم
أايااة الليااة احلاجااات االجتماعيااة ااتعللااة باحلاجااة للطمأنينااة الرو يااة، والر لااة يف ( 1991) دراسااة ااباادا

مساعدة اآلخرمم، واحلاجة للصداقة، واحلاجة إل األمم ورا ة اللال، واحلاجاة إل انمياة ااواهام، واحلاجاة 
 إل اش از.

 لاارات، اصااف كاال  لااارة ( 9)ا،اااال علااا م ااتمل هاالا  احلاجاااات املهييااا :جمااا    -14-1-4
ااتوساطات احلساابية واال را اات ااعيارماة  (2) اشردادمة ااونية. ومعرجل ايدولالدمرات الطللة حلاجا م 

 لكل  لرة علا  دة مرالة انازلياً.
 (7)متول ال

 ال تا  ال مةل اا جةاتا    ال بولخةب واي حرا ةب لبئتتراب الخابا لاحة ةب
ال بولدددددددددددددددددددددط  اللئراب مالرح

 الحمةب 
اي حددددددددددددددددددراف 

 ال ي ة  
 ا  ا البئتتر

 كلرية 099. 2070 .إردادي عم  ر  العمل ااتا ة بعد ايامعة 1
 كلرية 10.1 1091 كيبية أداء ملابلة ناجحة للحصول علا العمل. 7
 كلرية 092. 1021 اختيار التخصيف ااناسم يف اار لة ايامعية. 1



 4102 –العدد الثالث -عشر  .................. المجلد الثاني.  ......مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 88 

النسالة للتخصايف الدراساي الالي مناسام اختاذ قرار ب أ2
 ميويل واهتماما .

 كلرية 1012 1022

 كلرية 10.1 1022 احلصول علا معلومات عم ااوم ااختلبة.  2
 كلرية .101 .102 حتدمد ااونة ال  اناسلين. أ0
 كلرية 1011 .102 معر ة مصادر ااعوقات ااتعللة بااوم.  0
 كلرية 1012 1029  أثناء الدراسة.معلومات عم الال العمل يف 1
 كلرية 1010 1020 اعلم موارات اختاذ اللرار ااوين. 2

احلاجاااات  الاااال ااتوساااطات احلساااابية واال را اااات ااعيارماااة لكااال  لااارة مااام  لااارات  (2)ملاااني ايااادول 
-1020)بااني  ومتضااح ماام خااالل الننياارة البا صااة ااالع  ااتوسااطات احلسااابية أةااا مجيعوااا  اااراو  ااونيااة،
؛ األمر اللي مدل أن مجيع  لرات هالا ا،اال اوزعات ةامم درجاة الادمر كلارية، إذ ا تلات البلارة (2070

 (7)، وجااءت البلارة (2070)اارالاة األول وتوساط  إردادي عم  ر  العمال ااتا اة بعاد ايامعاة() (1)
 (1)، والبلارة (1091)وتوساط  سااب  ( يف اارالة اللانياةكيبية أداء ملابلة ناجحة للحصول علا العمل)
. وهكاالا باااقي (1021)( يف اارالااة اللاللااة وتوسااط  ساااب اختيااار التخصاايف ااناساام يف اار لااة ايامعيااة)

 البلرات كما هي مرالة يف ايدول أعالع. 
 لااد بلاا  للحاجااات اشردااادمة ااونيااة ككاال، ةاامم درجااة الاادمر كلاارية، كمااا جاااءت الاادمرات الطللااة   

؛ . ومرا اللا لان أن درجاات التلادمر العالياة حلاجاات الطللاة يف ا،اال ااواين(1022)وسط استجابا م مت
روااا اعااود إل اهتمااا  الطللااة يف انميااة خااربا م ااونيااة، ومسااتوا اعلمواام وااادرملوم، واسااتعدادا م وقاادرا م 

ادا م. واتوا ق هلع النتيجة مع الدراسات العللية وايسمية، وحتدمد ميادمم العمل ااناسلة للدرا م واستعد
الا  اؤكاد أاياة اركياز بارامة  (Egbochuku& Akpan, 2008; Atik & Yalcin, 2010)الرتبوماة 

 اشرداد ايامعي علا احلاجات ااونية للطالم ايامعي. 
ت اداصاة الُعمانياة وبناًء علاا هالع النتيجاة ، ال بادف مام التنوماه بضارورة اركياز بارامة اشردااد يف ايامعاا

علا علد الندوات وااؤمترات ال  اعرجل واناق  خصاسيف ومتطللات ااوم واألعمال ااختلبة، واستضاا ة 
أ ااراد ماام مواام لتلبااة للتحاادث عاام جتااارام ااونيااة، وإعااداد ون اار الكتاام والاادورمات  ااول ااواام و اار  

م ااواين الرتكياز علاا معاياة ةاعف ااعلوماات يف العمل ااختلبة.  ااطلو  مم ااراكز اشردادمة يف ايان
الال العمل يف أثناء الدراسة، وكيبية التو يق بني قدرات الطللة والوظاسف ااتو رة يف ا،تمع، وازومد ااعنيني 

 بااعلومات عم دروط الرتقية ااونية.
 :نتائج ال:ؤا  الثاني وةياقشتها -14-2

اسااتجابات أ ااراد عينااة الدراسااة فصااو  ملياااا  ختتلاافتهاال  لااي ناايف سااؤال الدراسااة اللاااين علااا مااا م
؟ واباار  عاام هاالا اياان،، وايامعااة، والساانة الدراسااية وااعاادل األكااادميياحلاجااات اشردااادمة العاااً اتغااريات 

 السؤال البرةيات اآلاية  
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يناااة ( يف الااادمرات أ اااراد عα=.0.0ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة ) -1
 اين،.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري 

يف الااادمرات أ اااراد عيناااة  (α=.0.0)ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة  -2
 ااعدل األكادميي.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري 

يف الااادمرات أ اااراد عيناااة  (α=.0.0)لاااة ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الدال -5
 ايامعة.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري 

يف الااادمرات أ اااراد عيناااة  (α=.0.0)ال اوجاااد  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية عناااد مساااتوا الداللاااة  -0
 السنة الدراسية.الدراسة علا ملياا احلاجات اشردادمة اعزا اتغري 

طللااااة لتلاااادمرات ال ت، اسااااتخرجت ااتوسااااطات احلسااااابية واال را ااااات ااعيارمااااةالبرةاااايا ولبحاااايف هاااالع
. وموةح ذلك اين،، وايامعة، والسنة الدراسية، وااعدل األكادمييللحاجات اشردادمة  سم متغريات 

 (.2)ايدول 
 (8)متول ال

 نبولخةب تئتتراب الخابا لاحة ةب اا جةاتا و ئة  ل بغ راب الت الا
الحة ةب  ال بولخةب واي حرا ةب اللئةب بال بغ را

 ايمةات  ا
الحة ةب 

 الالم ا
الحة ةب 
 اي ب ة  ا

الحة ةب 
 ال تا ا

ايااة  
 ملل

 1020 1022 1022 1022 .109 ااتوسط احلساب ذكر الماا
 007. 012. 011. 011. 011. اال راف ااعياري

 1022 1022 1022 .109 1092 ااتوسط احلساب أنلا
 027. 017. 002. 000. .00. اال راف ااعياري

 1021 1022 1020 1027 1091 ااتوسط احلساب نزوا المةنيا
 000. 022. 011. 019. 011. اال راف ااعياري

 1027 1029 .102 1027 1021 ااتوسط احلساب صحار
 022. 002. 010. 002. 001. اال راف ااعياري

 1092 1091 1029 20.1 1091 ط احلسابااتوس ظبار
 012. 001. 000. 011. 007. اال راف ااعياري

المددددددددددددددددددددددددداا 
 الت ال ا

 1022 1022 1010 .109 1091 ااتوسط احلساب أول
 001. 021. 019. .01. 017. اال راف ااعياري

 1022 1022 1021 1029 1091 ااتوسط احلساب ثانية
 022. 010. 009. .01. 002. رياال راف ااعيا

 1022 1029 1021 1021 1029 ااتوسط احلساب ثاللة
 022. 002. .01. 011. 002. اال راف ااعياري

ال يددددددددددددددددددتل 
 ايمةات  

 1027 1027 1002 1020 1022 ااتوسط احلساب مللول
 .01. 027. 029. 012. 012. اال راف ااعياري

 .109 1091 1027 1022 1092 ااتوسط احلساب جيد
 020. 011. .01. 011. 002. اال راف ااعياري
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 1029 1091 1027 1091 1091 ااتوسط احلساب جيد جداً 
 021. 011. 002. 001. 007. اال راف ااعياري

 1021 1020 1022 1022 1091 ااتوسط احلساب ممتاز
 001. 021. 017. 011. 002. اال راف ااعياري

لتلااادمرات أ اااراد عيناااة الامنااااً ظاهرمااااً يف ااتوساااطات احلساااابية واال را اااات ااعيارماااة  (2)منيوااار ايااادول 
ايان، )ذكار، أنلاا(، وايامعاة الا  مادرا  ، بسالم اخاتالف  ئاات متغارياتالدراسة للحاجاات اشرداادمة

إليوااا الطالاام )أول، ثانيااة، ثاللااة(،  يوااا الطالاام )ناازوا، وصااحار، وظبااار(، والساانة الدراسااية الاا  منتمااي 
 (2)ملحااظ ماام اياادول كمااا   وااعاادل األكااادميي للطالاام يف ايامعااة )مللااول، جيااد، جيااد جااداً، وممتاااز(.

وجااود  اارود ظاهرمااة بااني ااتوسااطات احلسااابية اداصااة بكاال الااال ماام الاااالت ملياااا احلاجااات اشردااادمة 
ت الدراساة علاا  ادة. واادف التحلاق مام جوهرماة البارود العاً الختالف مستومات كل متغاري مام متغاريا

، أجاااري حتليااال التلاااامم الربااااعي ااتعااادد علاااا الااااالت أداة الدراساااة العااااً (2)النياهرماااة ااوجاااودة يف ايااادول 
 .(9)اتغريات الدراسة وذلك كما يف ايدول 

 (9) متولال
الماار والمةنيا والماا الت ال ا   مو نبغ راب لبئتتراب ر راا   اا الت الاتحا ل الببةتر الربة   ال بيتا 

 وال يتل ايمةات  
نم ددددددددددددددددددددددددددوع  ال مةيب نصت  الببةتر

 ال ربيةب
ا  دددددددددددددددددددددةب 

 الحرتا
نبولددددددددددددددددددددددط 

التيلددددددددددددددددددددا  ح  ا ف ال ربيةب
 اا صة  ا

 اين،
 0992.وملك،= 

 = .092. 
 

 0221. 0.77. 2..0. 1 2..0. احلاجات األكادميية
 0292. 0.12. 1..0. 1 1..0. احلاجات النبسية

 0292. 0209. 0122. 1 0122. احلاجات االجتماعية
 0220. 01.1. 0.21. 1 0.21. احلاجات ااونية

 0190. 0112. 0112. 7 0711. احلاجات األكادميية ايامعة
 *1..0. 00700 10222 7 10202 احلاجات النبسية 0911.وملك،= 

 0.22. 70110 0997. 7 10922 احلاجات االجتماعية 0.11. = 
 00.1. 0197. 0799. 7 0092. احلاجات ااونية 

 01.1. 00.7. 0111. 7 0177. احلاجات األكادميية السنة الدراسية
 09.9. 0.90. 0.12. 7 0.12. احلاجات النبسية .091.وملك،= 

 *0.12. 20.21 10029 7 10.92 احلاجات االجتماعية 0.12. = 
 0911. 0.11. 0.79. 7 0.02. احلاجات ااونية 

 0.22. 70711 0211. 1 70122 احلاجات األكادميية ااعدل األكادميي
 0912. 0.21. 0.11. 1 0.91. احلاجات النبسية 0912.وملك،=

 0.99. 701.2 ..02. 1 70119 احلاجات االجتماعية 0.12.  =
 0711. 10011 0102. 1 10911 احلاجات ااونية 

   0171. 2.1 1720111 كادمييةاحلاجات األ ادطأ
   0102. 2.1 1210772 احلاجات النبسية

   0129. 2.1 1070111 احلاجات االجتماعية
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نم ددددددددددددددددددددددددددوع  ال مةيب نصت  الببةتر
 ال ربيةب

ا  دددددددددددددددددددددةب 
 الحرتا

نبولددددددددددددددددددددددط 
التيلددددددددددددددددددددا  ح  ا ف ال ربيةب

 اا صة  ا
   0211. 2.1 1210291 احلاجات ااونية

    2.9 1110170 احلاجات األكادميية الكلي
    2.9 1210211 احلاجات النبسية

    2.9 11.0102 احلاجات االجتماعية
    2.9 1210.02 احلاجات ااونية

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

 :نتائج الفرضي  ااوىل وةياقشتها -14-2-1

يف  (=.0.0) ( عااااد  وجااااود  اااارود ذات داللااااة إ صاااااسية عنااااد مسااااتوا الداللااااة9منيواااار اياااادول )
 اد عينة الدراسة للحاجات اشردادمة، العاً ألثر متغري جن، الطالام، يف مجياع الااالت األداة.الدمرات أ ر 

وميكاام ابسااري ذلااك بااأن النيااروف الاا  حتاايط بالطللااة ذكااوراً أ  إناثاااً مت ااااة ماام  يااث قاادرا م اشدراكيااة 
احلاجااات ا متعلااق بللحاجااات اشردااادمة. ولعاال هاالا األماار منيواار وجااود اجتاهااات م اارتكة بااني الطللااة؛  يماا

، إذ إةا قضية م رتكة  م مجيع الطللة للتباعل مع مراكز اددمات اشردادمة، ومدا او ري الك اشردادمة
ااراكز للخادمات اشرداادمة يف إتاار مام الاود واال ارتا  للطاال ، ومعاياة اا اكالت ال خصاية وااونياة، 

واتبااااق هاااالع النتيجااااة مااااع دراسااااة كاااال ماااام السااااعامدة  واألكادمييااااة، والاااادق االست ااااارات للاااالكور واشناااااث.
. كماااا اتعاااارجل نتيجاااة هااالع الدراساااة ماااع ماااا اوصااال إلياااه كااال مااام (0..7)، واحملامياااد وعربياااات (1..7)

، فصاو  أثار ايان، يف (Guneri, Aydin & Skovholt, 2003)جاونريي وامادمم وساكو وولت 
ا يف اركياا، ولعال السالم يف ذلاك ميكام أن معاود الامم احلاجات اشردادمة لدا تللة جامعة اادمنة الكارب 

 إل اختالف الليئات االجتماعية.
 :نتائج الفرضي  الثاني  وةياقشتها -14-2-2

يف  (=.0.0) ( عااااد  وجااااود  اااارود ذات داللااااة إ صاااااسية عنااااد مسااااتوا الداللااااة9موةااااح اياااادول )
)ممتااز، جياد معادل الطالام األكاادميي  الادمرات أ اراد عيناة الدراساة للحاجاات اشرداادمة، العااً ألثار متغاري

. ولعاال هاالع النتيجااة اؤكااد أايااة وجااود باارامة إردااادمة لتلليااة ، يف مجيااع الاااالت األداةجااداً، جيااد، مللااول(
 اجاااات الطللاااة بغاااض الننيااار عااام مساااتوا حتصااايلوم األكاااادميي؛ مماااا قاااد ماااؤدي إل خلاااق إنساااان متكامااال 

لنبساااية والرو ياااة؛ األمااار مااانعك، إقابيااااً علاااا ااااو ري منااااغ ال خصاااية يف كااال ايوانااام العللياااة وايسااامية وا
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. 
دمرات الطللة للحاجات اشردادمة يف مجيع مستومات معدال م ومرا اللا لان و لاً الع النتيجة، أن ال

األكادميياااة مت اااااة، علاااا مساااتوا تللاااة ايامعاااات اداصاااة يف سااالطنة ُعماااان؛  اشردااااد ال ملتصااار علاااا 
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مستوا معني، والطالم حباجة لارداد بغض الننير عم مستواع األكادميي. واتباق هالع النتيجاة ماع دراساة 
 ياااث إن ايامعاااة الاااد  ادااادمات اشرداااادمة يف ا،ااااالت األربعاااة  االجتماعياااة، مااام  (1..7)بااين ماااون، 

 وااونية، واألكادميية، والنبسية، بغض الننير عم ااستوا األكادميي للطالم. 
 :نتائج الفرضي  الثالث  وةياقشتها -14-2-3

يف  (=.0.0( عااااد  وجااااود  اااارود ذات داللااااة إ صاااااسية عنااااد مسااااتوا الداللااااة  )9م ااااري اياااادول )
الدمرات أ راد عينة الدراسة للحاجاات اشرداادمة، يف كال مام الااالت احلاجاات األكادميياة، واالجتماعياة، 
وااونيااة العاااً ألثاار متغااري ايامعااة الاا  منتمااي إليوااا الطالاام. وماارا اللا لااان أن التلااار  يف الاادمرات الطللااة 

د إل ايامعااات اداصااة بساالطنة ُعمااان ختضااع إل للحاجااات اشردااادمة و لاااً اتغااري ايامعااة، ميكاام أن معااو 
اادمرمااة العامااة للجامعااات والكليااات اداصااة التابعااة لااوزارة التعلاايم العااايل. للااد أن ااأت هاالع اادمرمااة مراكااز 

نب، اللوانني إردادمة لكل ايامعات والكليات اداصة التابعة اا، بغرجل  الدق خدمات مو دة يف ةوء 
 اا وااطللة يف مجيع ايامعات.واألننيمة ااعمول 

(، فصااو  متغاري ايامعااة الاا  منتماي إليوااا الطالاام، متضاح وجااود  اارود ذات 9وبالتأمال يف اياادول )
يف الادمرات أ اراد عيناة الدراساة للحاجاات اشرداادمة،  (=.0.0داللاة إ صااسية عناد مساتوا الداللاة  )

وللك اف عام مصادر  ايامعاة الا  منتماي إليواا الطالام.وذلك يف الال احلاجات النبسية العاً ألثر متغاري 
هلع البرود، أجرا اختلار ديبيه للملارنات اللعدمة،  دلت نتاسة هلا االختلار وجود  رود دالة إ صاسياً 

باني جااامع   باني الادمرات الطللااة يف ايامعاات الُعمانيااة اداصاة للحاجااات النبساية. وجاااءت هالع الباارود
تللااة جامعاااة ظبااار.  ضاااًل عاام وجااود  ااارود بااني جااامع  ظبااار وصااحار ولصااااح  ظبااار وناازوا، ولصاااح

الااادمر احلاجاااات النبساااية لااادا تللاااة جامعاااة ظباااار أعلاااا مااام تللاااة جاااامع  نااازوا ؛ أي أن جامعاااة ظباااار
  وصحار.

الاوارية الرملاااً يمياع الطللااة يف كاال  باانب، اداادمات اشردااادمة الاد إن وبنااًء علااا ذلاك، ميكاام اللاول  
األكادمييااة واالجتماعيااة وااونيااة، بيااد أةااا متباواااة لاادا امعااات اداصااة يف الاااالت احلاجااات اشردااادمة اي

تللاة جامعاة ظباار يف الاال احلاجاات النبساية. ومادل ذلاك علاا أن تللاة جامعاة ظباار أكلار إحلا ااً علااا 
وم ،ااال احلاجااات ؛ األماار الاالي مسااتلز  ماام مسااؤويل جامعااة ظبااار إعطاااء جاال اهتماااماحلاجااات النبسااية

( الا  ك ابت وجاود الاامم يف الادمر الطللاة 1..7واتوا ق هلع النتيجة مع دراساة باين ماون، )اشردادمة. 
 للحاجات اشردادمة يف جامعة الريموك وايامعة األردنية.

 :نتائج الفرضي  الرابع  وةياقشتها -14-2-4

يف  (=.0.0مسااااتوا الداللااااة  ) عااااد  وجااااود  اااارود ذات داللااااة إ صاااااسية عنااااد (9منيواااار اياااادول )
الاادمرات أ ااراد عينااة الدراسااة للحاجااات اشردااادمة، يف  كاال ماام الاااالت احلاجااات األكادمييااة، والنبسااية، 
وااونيااة العاااً ألثاار متغااري الساانة الدراسااية )أول، ثانيااة، ثاللااة( الاا  منتمااي إليوااا الطالاام. وماارا اللا لااان أن 

ات األكادميية والنبسية، وااونية، مؤكد ةرور ا يميع الطللة بغض الننير الت ابه يف الدمرات الطللة للحاج
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( وجااود  اارود ذات داللااة إ صاااسية عنااد مسااتوا الداللااة 9الساانة الاا  منتمااون إليوااا. كمااا ملااني اياادول )
(=.0.0)   يف الاادمرات أ ااراد عينااة الدراسااة للحاجااات االجتماعيااة العاااً ألثاار متغااري الساانة الدراسااية الاا

وللك ف عم مصدر هالع البارود، أجاري اختلاار دايبيه للملارناات اللعدماة،  ادلت منتمي إليوا الطالم. 
نتاااسة هاالا االختلااار علااا وجااود  اارود دالااة إ صاااسياً بااني الاادمرات الطللااة يف ايامعااات الُعمانيااة اداصااة. 

أن الاادمر احلاجااات ؛ أي نيااةبااني تللااة الساانة اللانيااة واللاللااة ولصاااح تللااة الساانة اللا وجاااءت هاالع الباارود
. وميكام أن االجتماعية لدا تللة السانة اللانياة أعلاا مام تللاة السانة اللاللاة يف ايامعاات الُعمانياة اداصاة

اعزا هلع النتيجة إل امتالك تللة السنة اللاللاة اواارات التعامال ماع احلاجاات االجتماعياة أكلار مام تللاة 
 أقادميفتوم يف ايامعاة؛ األمار الالي أدا إل أن اكاون خاربا م أكلار مام السنة اللانية؛ ولروا معود ذلاك إل

؛ بين 7..7تال  السنة اللانية. وانسجم هلع النتيجة مع نتاسة الدراسات السابلة )الطحان وأبو عيطة، 
(، الاا  دلاات علااا وجااود الااامم يف الاادمرات الطللااة للحاجااات اشردااادمة االدمااة ااام العاااً 1..7مااون،، 

 ري السنة الدراسية ال  منتمون إليوا.اتغ
 :اخلالص  والتوصيات -11

الدمرات تللة ايامعات اداصة الُعمانياة للحاجاات اشرداادمة األكادميياة  فتعرف ُعنيت الدراسة احلالية ب
والنبسية وااونية واالجتماعية، وبيان أثر كل مم جن، الطالم ومعدله األكادميي وسنته الدراسية وايامعة 
الااا  منتماااي إليواااا علاااا درجاااات الااادمرهم للحاجاااات اشرداااادمة. وقاااد اوصااالت الدراساااة إل نتيجاااة رسيساااة 
مبادها ةرورة الدق اشرداد ايامعي يف لتلف الااالت احلاجاات اشرداادمة. ومتوا اق هالا  االساتنتاا ماع 

مة مم  ياث السارمة، وااو ري اوجوات وزارة التعليم العايل الُعمانية  ول إتار عمل مراكز اددمات اشرداد
الود واال ارتا  للطاال  بايامعاة، ومعاياة اا اكالت ال خصاية وااونياة، واألكادميياة والادق االست اارات 
ألعضااااء هيئاااة التااادرم،؛ للتعامااال ماااع الضاااغوط النبساااية الااا  قاااد معااااين منواااا أ اااد الطاااال  يف ااسااااقات 

اليونساااكو ماااع ماااا جااااء يف اوصااايات مننيماااة  لا منساااجمأ(.  وهااا2..7التدرمساااية ) وزارة التعلااايم العاااايل، 
ماااام  يااااث أايااااة إقاااااد اداااادمات اشردااااادمة للطللااااة يف ا،ااااال األكااااادميي، والنبسااااي، وااوااااين،  (1991)

واالجتمااااعي يف اار لاااة ايامعياااة، إذ اعمااال ادااادمات اشرداااادمة علاااا إ اااداث التغياااري ااناسااام يف سااالوك 
بسوم، وبالنيروف احمليطة ام، وإدراكوم للعالقة بينوم وبني اآلخرمم، وباني الطللة وإدراكا م ومعر توم بأن

 أ كارهم  يما بينوا وم اعرهم وأ عاام؛ مما مساعدهم علا إدلا   اجا م ااتنوعة.
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كماااا ك ااابت نتااااسة الدراساااة عاااد  وجاااود  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية يف الااادمرات الطللاااة للحاجاااات 
عاااد  وجاااود  ااارود ذات داللاااة إ صااااسية يف الطالااام ومعدلاااه األكاااادميي، و اشرداااادمة اعااازا اتغاااريي جااان، 

الدمرات أ راد عينة الدراسة للحاجاات اشرداادمة األكادميياة واالجتماعياة وااونياة اعازا ألثار متغاري ايامعاة 
ة عم عد  وجود  رود ذات داللة إ صاسية يف الدمرات أ اراد عيناة الدراسا  ضالً ال  منتمي إليوا الطالم. 

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 

لااة الساانة اللانيااة أعلااا ماام تللااة الاادمرات احلاجااات االجتماعيااة لاادا تلكمااا أن   جااامع  ناازوا وصااحار.
 السنة اللاللة.

 ، موصي اللا لان وا مأ  واأسيساً علا ما الد 
ابعيااال دور اشردااااد األكاااادميي وااواااين واالجتمااااعي والنبساااي يف ااراكاااز اشرداااادمة يف ايامعاااات  -1

 اداصة.
يع جوانم دخصية الطالام األخل بننيا  ال مولية والتكامل يف عملية اشرداد الرتبوي لت مل مج -2

ايااامعي، ومتتااد لت اامل احلاجااات واا ااكالت خااارا نطاااد العمليااة التعليميااة ايامعيااة وااا مساااهم يف بناااء 
 جسور الللة بني الطالم ايامعي ومرددة الرتبوي.

علد الندوات والللاءات اشردادمة ب كل دوري يف ايامعات اداصاة مام أجال زماادة الاوعي عناد  -5
 ايامعيني بأاية اشرداد ايامعي، والتعرمف فدمااه ودورع يف اللية احلاجات اشردادمة.الطللة 
اوزمع ن رات ادمري ومسؤويل مراكز اددمات اشرداادمة يف ايامعاات اداصاة اعار وم باحلاجاات  -0

 اشردادمة االحة لطللة ايامعات اداصة الُعمانية.
اء مراكز اددمات اشردادمة يف ايامعات اداصة حلاجات الطللة إجراء دراسات اتعلق بباعلية أد -3

 اشردادمة.
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  احلاجاااات اشرداااادمة لااادا تللاااة ايامعاااة ااا ياااة .(7..7)الطحاااان،  ماااد وأباااو عيطاااة، ساااوا .  -

 .102-179، (1) 79دراسات للعلو  الرتبومة،
ر لاة اللانوماة يف منطلا  مسالط والداخلياة احلاجاات اشرداادمة لطللاة اا .(2..7). العصبور، ايعة -

 رسالة ماجستري  ري من ورة. جامعة السلطان قابوا.سلطنة ُعمان.بسلطنة عُمان. 
. التكياااف النبساااي. (1921)العلاااا، نصااار ون اااوا ، علاااد ا،ياااد و ساااان، دااابيق ومرعاااي، او ياااق.  -

 مسلط  وزارة الرتبية والتعليم.
. دم اااق  ااركاااز األكاااادميي يف إتاااار ننياااا  السااااعات ااعتمااادةاشردااااد  .(1921)العماااري، خالاااد.  -

 .للحوث التعليم العايللالعرب 
. اجتاهاااات تللاااة جامعاااة مؤااااة  اااو اشردااااد األكاااادميي (0..7)احملامياااد، دااااكر وعربياااات، أمحاااد.  -

 .119-107، (2)1اللة العلو  الرتبومة، وعالقته بتكيبوم الدراسي. 
  . الكومات  دار الباال الصاحة النبساية  مبوومواا واةاطرابا ا. (0..7) ااطريي، معصومة سول. -

 للن ر والتوزمع.
اشرداااد النبسااي والرتبااوي أايتااه وماادا  احلاجااة إليااه يف اادرسااة  .(1997) ااغيصاام، علااد العزمااز. -

 .21- 12 ر7اللة اللحوث الرتبومة، جامعة  قطر،   االبتداسية يف قطر
 . عمان  دار الكتم األردين.تعلم ذلك الكنز ااكنونال(. 1991) اليونسكو. -
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اداادمات اشردااادمة االدمااة لطللااة ايامعااات األردنياااة  .(1..7) بااين مااون،، اغرمااد  مااد عيسااا. -
 رسالة ماجستري  ري من ورة. جامعة الريموك، إربد.  الرعية.
 دار البكر العرب.. اللاهرة  التوجيه النبسي والرتبوي وااوين. (1997)جالل، سعد.  -
. الكوماات  دار الرتبيااة والتلادل االجتمااعي يف الكوماات وادلاية العارب .(1921)رةاا،  ماد جاواد. -
 الللم.
 اللاهرة عاه الكتا . التوجيه واشرداد النبسي.. (1920) .زهران،  امد علد السال  -
ننيرماة ماواري. دراساات يف . مليااا احلاجاات النبساية يف ةاوء (1992)علاد الارمحم،  ماد السايد. -

 اللاهرة  دار قلاء للطلاعة والن ر والتوزمع. الصحة النبسية.
مركااز   . الضااغوط النبساية لاادا ااعلماني و اجااا م اشرداادمة(1991) علاد البتاا ، موسااف  ماد. -

 .199-190 ،10 اللحوث الرتبومة، جامعة قطر،
. ايااااااامعي و اجااااااااه اشردااااااادمة . م ااااااكالت الطالاااااام(1921) عااااااودة،  مااااااد وداااااارمف، نادمااااااة. -

 الكومت دار السالسل.
 م ااكالت ال االا  ايااامعي يف األردن و اجااا م اشردااادمة.. (1921) مامساار،  مااد خااري علااي. -

 رسالة ماجستري  ري من ورة. ايامعة األردنية. األردنية.
م العاا  يف ااملكاة (. خدمات التوجياه واشردااد يف التعلاي1991مبرا، اعاعيل وبامودي،  مد. ) -

 – 71، جامعة عاني  ا،، مصار ااؤمتر الدويل اللالث يف اشرداد النبسي يف عاه متغريالعربية السعودمة. 
 .1991كانون أول،   70

. دليال التعلايم العاايل واياامعي يف دول ادلاية العارب .(1922) مكتم الرتبية العرب لدول ادلاية. -
 . لدول ادليةالرماجل  مكتم الرتبية العرب

 . )أمحد سالمة، مرتجم(.اللاهرة  دار ال رود.الدا عية واالنبعال. (1922)موراي، إدورد.  -
اشرداااااد األكااااادميي والرتبااااوي يف مؤسسااااات التعلاااايم العااااايل واقااااع أ(. 2..7) وزارة التعلاااايم العااااايل. -

 . مسلط  اادمرمة العامة للجامعات والكليات اداصة.واطلعات
خالصة إ صاسية عم مؤسسات التعليم اداصة يف سلطنة عُمان.  (. 2..7) لتعليم العايل.وزارة ا -

 اداصة. اادمرمة العامة للجامعات والكلياتمسلط  
احلاجااااات النبسااااية لل اااالا  يف اااااار لتني الوسااااطا واللانومااااة.  .(1991اابااادا، عماااار علااااد الاااارمحم. )

 .112-117، (11) ،9، دراسات اربومة
 
 
 

 



 د.الحكماني –................................ د.البركات  الحاجات اإلرشادية لدى طلبة الجامعات الخاصة بسلطنة عمان
 
 

 891 

 ع ااجيبي :املراج
- Akubuwe, M. (1999). A Study of perceptions and expectations of   

university sophomores toward counseling services offered at selected 
universities in Southeast Taxes. Dissertation Abstract International, 60(2), 
344-A. 

- Atik, G. & Yalcin, I. (2010). Counseling needs of educational sciences 
students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 
2, 1520-1526.  

- Ballenger, A. (1999). In need students who do not seek university 
services. Dissertation Abstract International, 60(3),65-A. 

- Chan, D. (1999). Counseling gifted students in Hong Kong: a critical 
need. Education Journal, 27(2), 145-154. 

- Egbochuku, E. & Akpan, M. (2008). An assessment of counseling needs 
of Nigerian University graduate students. European Journal of Economics, 
Finance and Administrative Science, 11, 66-73. 

- Giovazolias, T., Leontopouou, S. & Triliva, S. (2010). Assessment of 
Greek University students' counseling needs and attitudes: an exploratory 
study. International Journal of Adv Counseling, 32, 101-116. 

- Gomez, R. (1996). Need for Counseling Services in the Middle School 
Setting. Dissertation Abstract International, 4 (2), 487. 

- Good .G. (1973). Dictionary of Education. New York: McGraw Hill. 
- Guneri, O., Aydin, G. & Skovholt, T. (2003). Counseling needs of 

students and evaluation of counseling services at a large Urban University in 
Turkey. International Journal for the Advancement of counseling, 25(1), 53-
63. 

- Mau, W. and Jepson, D. (1990). Help Seeking Perceptions and Behavior 
Comparison of Chinese and American. Graduate Students. Journal of 
Multicultural counseling   and Deployment, 18 (2), 94. 

- Mayes, A. and Mascoutah, J. (1987). Surveying  students  needs a means 
of evaluating student services. Journal of College Student Per-Sonnet, 308, 
473- 481. 

- Snell, M. (1999) .Treatment effectiveness client satisfaction and student 
retention for University based counseling services. Dissertation Abstract 
International, 6 (6), 1925A. 

 

 <<.33/4/3202صدرت الموافقة على نشره بتاريخ و  ،32/9/3202>> وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ   


