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  א
دف هذه الدراسة إىل تعرف الشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب يف جامعة السـلطان  

ن وجهة نظر طالب كلية التربية وعالقتها ببعض املتغريات، وكشف الفروق ذات الداللـة  قابوس م
بني إجابات الطالب حول درجة الشراكة األسرية يف عمليـة  ) α =0.05(اإلحصائية عند مستوى 

اإلرشاد الطاليب اليت يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب اليت تعزى إىل اخـتالف النـوع، والتخصـص    
التحليلي  -استخدم املنهج الوصفي. والسنة الدراسية، واملعدل التراكمي، ونوع السكناألكادميي، 

التوافق األكـادميي،  : فقرة تعكس أربعة جماالت، هي) 33(فضالً عن استخدام االستبانة املؤلفة من 
معامل  بلغ.  والتوافق النفسي، والتوافق االجتماعي، والتوافق املهين وهي أداة رئيسية جلمع البيانات

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالب ). 0.974(االتساق الداخلي يف معادلة ألفا لكرونباخ لألداة 
، يف حني تكونت عينة )700(وطالباا البالغ عددهم  2005/ 2004كلية التربية للفصل الصيفي 

ملتوسـطات  لتحليل البيانات استخدمت ا). ٪23.6(طالباً وطالبة ممثلة نسبة ) 165(الدراسة من 
  .احلسابية واالحنرافات املعيارية، وحتليل التباين املتعدد

أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسطات احلسابية لدرجة الشراكة األسـرية يف عمليـة اإلرشـاد    
كأدىن ) 2.56(كأعلى متوسط حسايب و) 3.17(الطاليب يف جامعة السلطان قابوس تراوحت ما بني 

وفقاً للمعيار الـذي اعتمـد يف هـذه    " متوسطة"بدرجة مشاركة متوسط حسايب، وجاءت مجيعها 
كما كشفت نتائج حتليل التباين املتعدد أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى . الدراسـة

)α =0.05 (  بني إجابات أفراد عينة الدراسة يف جمايل التوافق النفسي واالجتماعي لصاحل اإلنـاث
 تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغريات السـنة الدراسـية،   مقارنة بالذكور، يف حني مل

                                           
 .جامعة السلطان قابوس –كلية التربية    ∗
 .جامعة السلطان قابوس –كلية التربية   ∗∗
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  .ويف ضوء ذلك وضعت عدة مقترحات. ونوع السكن، واملعدل التراكمي والتخصص
  

  مقدمة -1
تعد عملية اإلرشاد التربوي جزءاً ال يتجزأ من العملية التربوية، ومن بدايـة االهتمـام   

ات التوجيهية اليت تتناسب وطبيعة البيئة التعليميـة  بإرشاد الطالب بوصفه نوعاً من اخلدم
اليت يعيشون فيها واليت تتزامن مع دخوهلم املرحلة الدراسية األولية حىت وصوهلم إىل املرحلة 
اجلامعية وخترجهم فيها،  اقتضت احلاجة إىل ضرورة إجياد آلية لإلرشاد الطـاليب تسـاعد   

عوبات والوصول إىل درجة عالية من االرتياح الطالب على عملية االنتقال وعلى ختطي الص
للبيئة اجلديدة اليت  ختتلف يف خصائصها وطبيعتها ومتطلباا عن سابقتها، حمققني مستوى 

ومن هنا جاءت . من التوافق النفسي، و اجلسمي،و االجتماعي، واألكادميي على حد سواء
تعليمية وعلى خمتلف مسـتوياا  أمهية إنشاء مراكز اإلرشاد الطاليب يف مجيع املؤسسات ال

الدراسية وخنص بالذكر هنا اجلامعات اليت غالباً ما تقوم إدارة اجلامعات بإنشـاء مركـز   
إرشاد يف مبىن مستقل يشغله مرشدون وعلماء نفس ومستشارون يرأسهم مدير يدير املركز 

جامعة  وهذا ما يعمل به يف)  299: 2002القاضي وآخرون، ( والنشاطات املخولة له 
  .  السلطان قابوس اليت أجريت فيها هذه الدراسة

تشمل عملية اإلرشاد الطاليب يف اجلامعات كل ما يقدم من توجيه وإرشاد للطالب فيها 
اللذين يساعدان على حتقيق الرضا عن احلياة اجلامعية ألن رضا الطالب يعد من املؤشرات 

. احلياة اجلامعية ومتطلبات بيئتها اجلديدةاملهمة اليت تعكس مدى مساعدم على التوافق مع 
وملساعدم على حتقيق التوافق مع احلياة اجلامعية كان البد من فتح باب الشراكة األسرية 
املتمثلة بأولياء أمورهم يف عملية اإلرشاد الطاليب واألخذ باحلسبان دور األسرة  اجلوهري  

ن عملية اإلرشاد عملية مترابطة ومتكاملـة  يف عملية إرشاد أبنائها وتوجيههم انطالقاً من أ
بأوليـاء  تنفذ من خالل اشتراك أطراف متعددة، حمورها الطالب وأطراف أخرى متمثلـة  

هـي   ةفاألسر.  األمور وجمموعة من املتخصصني يف مراكز اإلرشاد الطاليب من جانب آخر
أا تعد  نوعاً من التنظـيم  البيئة األوىل اليت جتري فيها عملية التنشئة االجتماعية للفرد كما 

االجتماعي الذي يقوم مبجموعة من الوظائف االجتماعية والتربوية والنفسية يف إطـار مـن   
التفاعل التنظيمي بني أفرادها داخل اتمع، فالعمليات االجتماعية اليت جتري داخل األسـرة،  
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حيكم األســرة    الذيوتكون اجتاهات أفرادها حنو بعضهم بعضاً، فضالً عن اجلانب القانوين

العالقات املتبادلة بني الزوجني، والعالقات بني األبناء واملشكالت األسرية، كلها عوامـل  بدءاً من 
تؤثر يف تشكيل شخصية الفرد، وقيمه، وطبيعته االجتماعية من جهة، وعالقته بأفراد اتمع من جهة 

  ). 241: 2002؛ خواجا،29:   2002؛ مصطفى،329: 1996الطحان، (أخرى 
إىل أن مسؤولية تربية األبناء وتنشئتهم يف عـامل  ) 60-46: 2004(وقد أشار حسن 

اليوم ال تقع على كاهل املؤسسة التعليمية فحسب، بل هناك مؤسسات جمتمعيـة أخـرى   
تؤدي دوراً بارزاً وتؤثر تأثرياً كبرياً يف عملية التربية والتنشئة االجتماعية، ويأيت البيت على 

فلألسرة دور كـبري يف إرشـاد   . بوصفه مؤسسة مسؤولة عن التنشئة األولية لألبناءرأسها 
أبنائها ومساعدم على التكيف مع البيئة التعليمية بدءاً من االكتشاف املبكـر لقـدرات   

؛ 15: 1986الرافعي،(أبنائها ووصوالً إىل حتقيق الذات واكرب قدر من الصحة النفسية هلم 
وهنـا ميكـن   ). 92-91: 2000:؛ العزة48: 2000تاين،؛ الك15: 1995الزعيب،

تأكيد أمهية دور األسرة ومستوى مشاركتها يف كل هذه العمليات يف الوقـت الـذي ال   
جتاهل دورها األساسي يف عملية التنشئة األوىل للفرد ومدى انعكاسها على حياتـه   اميكنن

اركة األسـرة يف عـالج   أمهية مش) Honda,1997(وقد أكدت  نتائج دراسة . املستقبلية
الطالب الذين يتسببون يف حدوث بعض املشكالت من جراء  اضطرابات نفسية يعـانون  
منها وإرشادهم، مؤكدة أمهية إصالح جسور التواصل بني هؤالء الطالب وأولياء أمورهم 

من سياقه األسري وتربيته ) املسترشد(يف الوقت الذي يصعب أحيانا انتزاع الفرد . وتفعيلها
). 130: 2003؛ الضـامن، 78: 1999كفـايف،  (و إرشاده أو توجيهه بعيداً عنـها  أ

اليت متحورت حول اخلدمات اليت يقـدمها مركـز   ) Zhai,2002(وأظهرت  نتائج دراسة 
اإلرشاد الطاليب يف جامعة أوهايو األمريكية على أن لألسرة واألصدقاء دوراً كبرياً وفاعالً 

نب منهم يف التوافق مع احلياة اجلامعية اجلديدة الـيت مل  يف مساعدة الطالب وخاصة األجا
  . يألفوها من قبل

تتضمن عملية اإلرشاد التربوي عملييت التعليم والتعلم يف تغيري السلوك، كمـا وتعـد   
املؤسسات التربوية اال احليوي الفعال ملمارسة اإلرشاد الطاليب، وملا كان اإلرشاد هـو  

كان التوجيه واإلرشاد يلتقيان باألهداف من حيث حتقيق الذات، حمور عملية التوجيه وملا 
والتوافق بأشكاله، واكتشاف القدرات  الذاتية للطالب، انعكس ذلك على حتسني العملية 
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وبالتايل فإن األخذ بالتوجيه واإلرشاد التربوي يعد من املتطلبات .  التعليمية وحتقيق جودا
إىل أشـكال  ) Hallberg,2002:230(القادمة فقد  أشار   األساسية ملواجهة حتديات األلفية

ااالت اليت ستتخذها  التوجهات  املستقبلية  لإلرشاد الطاليب يف التعليم العايل يف العشرين 
فهم االنسجام وحسن التعامل مع القوى املتنافسة : سنة القادمة واليت حددها يف أربعة هي

)(Going with the force   اليت كانت املعاصرة، والتخلي عن أساليب اإلرشاد والتحديات
متبعة من قبل اهليئات أو املؤسسة اإلرشادية يف فترة ما بعد الصناعة، واملرشد بوصـفه  
معلماً، ومتابعة تطور اإلجناز  األكادميي  للطالب، كما أنه بني من خالل دراسته أن من 

الشراكة  الطاليب أيضا هي فتح بابالعوامل اليت تساعد على حتقيق جناح عملية اإلرشاد 
: 2004(إذ أضاف حسـن  )  Family Encouragement and Participation( األسرية 

أن علمية اإلرشاد التربوي هي مسؤولية مشتركة بني املرشد التربوي من جهة ) 46-59
لية واألسرة من جهة أخرى ويسعون من خالهلا إىل  حتقيق  مبدأ الشمولية والتكامل  يف عم

  . اإلرشاد الطاليب
إن حلظة التحاق الطالب باملرحلة اجلامعية وهي بيئة جديدة عليه مل يألفها من قبل جتعله  

حباجة ماسة، وضرورة حتمية إىل اإلرشاد التربوي ملساعدته على التوافق مع هـذه البيئـة   
الصـعوبات   اجلديدة مبا يكفل حتقيق استمرار منوه السليم، فضالً عن مساعدته يف مواجهة

واملشكالت والتحديات ومتكينه من التعامل مع متطلباا  يف ضوء خياراته املتعددة بدءاً من 
( إعداد خطته الدراسية، واختاذ القرارات  بشأا وانتـهاًء بتطلعاتـه املهنيـة املسـتقبلية     

وأشارت نتائج البحوث إىل أن هناك زيادة يف نسبة عدد  اخلرجيني ) 21: 2004حبيب،
لصاحل الطلبة الذين يتلقون إرشاداً تربوياً مقارنة بـآخرين ال  ) ٪10( اجلامعات بنسبة يف

  ). Wilson & et al, 1997(يتلقونه خالل سنوات الدراسة يف اجلامعة  
وخالصة القول إن فتح باب املشاركة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب تعرب عن صيغة 

مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة وأولياء أمور الطـالب،   من التفاعل والتعاون املستمر بني
إذ إن هذه الشراكة املتبادلة بني املركز واألسرة باتت استراتيجية ضرورية وملحـة  لكـال   
الطرفني كما أا إحدى املسارات األساسية لتحسني األداء الطـاليب وتوطيـد األواصـر    

لتعليمية املتمثلة هنا باجلامعة واألخرى املتمثلة بني املؤسسة ا) Interdisciplinary(املتآخذة  
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بأولياء أمور الطالب كل ذلك من أجل مساعدة الطالـب املسترشـد لبلـوغ النضـج     

 Buboltz Jr ؛45:  2004بوراوي،(واالستقالل النفسي واالجتماعي ورمبا املادي أيضا 
and et at,2003:311-317 .( ت اإلرشـادية  لقد حان الوقت إلجراء حتول يف املمارسـا

التقليدية يف مراكز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعات وجعلها أكثر مشولية وتكاملية، وهـذا ال  
يطبق تطبيقاً كامالً إال من خالل فتح باب الشراكة األسرية الفاعلـة واملتعاونـة يف   

الطلبة وخاصة بعد تزايد عدد الطالب يف اجلامعـات وزيـادة مـا     ممساعدة أبنائه
من ضغوط نفسية واجتماعية وأكادميية  وما تتركه هذه الضغوط فـيهم   يتعرضون له 

من آثار سلبية وخاصة يف صحتهم النفسية اليت جتعلهم أحياناً يلجـؤون إىل تعـاطي    
اليت تؤثر سـلبياً يف نفسـية الطـالب    ) Psychoactive Medication(  العقاقري املنشطة

  ). Hodges,2001(وشخصيتهم وأدائهم 
  
  سات السابقةالدرا -2

لدى مراجعة األدب السابق، مل يتوصل الباحث إىل دراسات تصب مباشرة يف موضوع 
البحث، بل توصل إىل دراسات سابقة متحورت موضوعاا حول رضا الطالب عن احلياة 

  . اجلامعية ودرجة تكيفهم معها
القتـه  بدراسة حول التوافق مع اتمع اجلـامعي وع ) 2006(قام اجلبوري واحلمداين 

تكونـت  . باالجتاه حنو التخصص الدراسي وبعض املتغريات لدى طلبة جامعة املرج يف ليبيا
طالب ممثلني خمتلف األقسام العلمية واألدبية واملراحل الدراسـية  ) 410(عينة الدراسة من 

استخدم الباحثان مقياساً مكونـاً  . 2002-2001الثانية والثالثة والرابعة للعام الدراسي 
تكون املقياس مـن  . فقرة لقياس درجة التوافق لدى الطالب مع اتمع اجلامعي) 44(من 

البعد االجتماعي، والبعد االنضباطي، والبعد االنفعايل، وبعد الرضا عـن  : أربعة أبعاد هي
أظهرت نتائج الدراسة اجتاهاً إجيابياً لدى طلبة اجلامعة حنو ختصصام األكادميية، . الدراسة

روقاً ذات داللة إحصائية بني درجة التوافق مع اتمع اجلامعي وفقاً ملـتغري  كما أظهرت ف
التخصص والسنة الدراسية ولكنها مل تظهر فروقاً ذات داللة إحصائية تعـزى إىل مـتغري   

  . أخرى مالنوع، والسكن والقسم، سواء أكان مستمراً يف القسم نفسه أم حموالً من أقسا
حـول بعـض املـتغريات األكادمييـة     ) 2004(و نور وجاءت دراسة أبو راسني وأب
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والدميوغرافية يف عالقتها بأهم املشكالت لدى عينة من طـالب جامعـة امللـك خالـد     
فقـرة  ) 151(جلمع البيانات صمم الباحثان استبانة مكونـة مـن   . وحاجام اإلرشادية

. اجلامعـة  طالباً من طالب) 684(تكونت عينة الدراسة من . وزعت على مثانية جماالت
كشفت نتائج الدراسة عن حاجة الطالب لإلرشاد النفسي ملواجهة مشكالم املتعـددة،  

كشفت عن فروق ذات داللة إحصائية لـدى مـتغري التخصـص يف اإلحسـاس     كما 
أما متغري التحصيل فقد ظهرت فروق دالـة  . باملشكالت النفسية واالجتماعية واألسرية
كمـا  . حصيل يف اإلحساس باملشكالت التعليميةبني منخفضي التحصيل ومتوسطي الت

ظهرت فروق دالة إحصائياً بني املستوى الدراسي واإلحساس باملشكالت االجتماعيـة  
واألسرية، أما متغري حمل اإلقامة  فقد ظهرت فروق دالـة يف اإلحسـاس باملشـكالت    

  . اإلدارية ومشكالت اإلعداد املهين
الكشف عن الفروق يف مستوى اإلحساس  دف إىل) 2003(وجاءت دراسة الزعيب 

بالوحدة النفسية بني طالب جامعة صنعاء الوافدين وغري الوافدين من اجلنسني ومن كليات 
طالباً وطالبة وقد استخدم الباحث مقياس  244تكونت عينة الدراسة من . خمتلفة

عند مستوى  أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية. اإلحساس بالوحدة النفسية
)α=0.01 ( بني الطلبة الوافدين والطلبة غري الوافدين يف متوسط درجات اإلحساس

ومل تظهر . بالوحدة النفسية وان الطلبة الوافدين يعانون أكثر من اإلحساس بالوحدة النفسية
نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية بني الطالب والطالبات يف متوسط درجات 

  .حدة النفسية سواء أكان بني الوافدين أم غري الوافديناإلحساس بالو
مشكالت طلبة جامعة صنعاء بدراسة حول ) 2000(آل مشرف كما قامت فريدة 

واال الصحي، اال  :مثانية جماالت هي مشلت هذه احلاجاتحاجام اإلرشادية، و
اتمع، وجمال واألسرة،  البيتوجمال القيمي، واال االنفعايل، واال النفسي املعريف، 

وطالبة يف السنة الدراسية األوىل  اًطالب 257 من تكونت عينة الدراسة. الدراسيواال 
النتائج أن طالب جامعة صنعاء  أظهرت. والرابعة ومن التخصصات النظرية والعملية

 تويف هذه الدراسة جاء. يشاركون غريهم من طلبة اجلامعات يف الكثري من املشكالت
القيمي، فاال مشكالت اال اإلرشادي يف املقدمة، يليها مشكالت اال الدراسي، 
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 أخرياًواالجتماعي األسري، فاال اتمع، فمجال االنفعايل، فاال النفسي املعريف، فاال 
يف ) α= 0.01(عند مستوى  وكشفت نتائج الدراسة عن فروق إحصائية دالة. الصحي

طالب  لصاحلالكلية يف اال اإلرشادي والدراسي تبعاً ملتغري التخصص  متوسط القائمة
كما . يعانون من مشكالت أكثر من طالب التخصصات النظرية ألم التخصصات العملية

بني الذكور واإلناث يف مشكالت ) α= 0.01(عند مستوى  إحصائياً دالة اًًًًفروق أظهرت
  . لذكور من مشكالت أكثر من اإلناثيعاين ا إذاال القيمي واإلرشادي، 

فقد قام بدراسة حول استخدام تقنيات اإلرشاد السلوكي اجلمعي ) 1999(أما السهيل 
واإلرشاد الديين يف عالج بعض األمراض النفسية اليت يعاين منها طلبة اجلامعة ومنها  

تني، جتريبية طالباً وطالبة موزعني إىل جمموع 27تكونت عينة الدراسة من . مشكلة األرق
واستخدم الباحث أدوات لقياس القلق واستمارة لقياس حالة النوم مكونة من . وضابطة

أظهرت نتائج الدراسة تغريات كبرية حدثت يف حالة النوم لدى أفراد . مخسة عشر بنداً
اموعة التجريبية عند مقارنتهم بأفراد اموعة الضابطة لصاحل اموعة التجريبية عند 

كذلك حصل حتسن كبري يف . إذ اخنفضت حالة األرق لديهم)  α=0.01(ى داللة مستو
  . اخنفاض مستوى القلق املرتبط باألرق لدى أفراد اموعة التجريبية

حول دور اإلرشاد العالجي األسرى يف معاجلة بعض ) Honda,1997(وجاءت دراسة 
املشكالت السلوكية اليت االضطرابات السلوكية لدى الطالب، بينت الدراسة أن معظم 

يسببها طالب املدارس واجلامعات تعود إىل أن هؤالء الطلبة  لديهم مشكالت مع أولياء 
وبالتايل فإن دعوة أولياء األمور للمشاركة يف عملية اإلرشاد التربوي باتت . أمورهم

ضرورية لعالج مثل هذه املشكالت، فضالً عن أن مد جسور التواصل بني أولياء أمور 
  .     الطلبة والطلبة أنفسهم باتت حتمية حلل الصراعات النامجة بني جيل اآلباء وجيل األبناء

اليت متحورت حول الرضا عن احلياة اجلامعية لدى ) 1997( أما دراسة عبد اللطيف
طالب جامعة الكويت، إذ قام الباحث بأعداد مقياس لقياس مدى رضا الطالب عن مثانية 

األساتذة، والوالدان، والطالب أنفسهم، والطالب : امعية وهيجوانب من احلياة اجل
وقد . اآلخرون، واملواد الدراسية، واحلالة املالية، وإداريو اجلامعة، واألنشطة غري الدراسية

طالباً وطالبة من طالب جامعة الكويت، منهم  428طبق املقياس على عينة مكونة من 
سيكومترية النتائج متتع املقياس خبصائص أظهرت . من اإلناث 264من الذكور و 164
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كما كشفت نتائج تطبيق املقياس عن ارتفاع مستوى الرضا . جيدة من ثبات وصدق
عند اإلناث مقارنة بالذكور يف مخسة مقاييس فرعية، فضالً عن أن طالب السنة 
الرابعة وطالب السنة الثالثة سجلوا ارتفاعاً أكثر يف مستوى الرضا مقارنة بطالب 

  . لسنتني األوىل والثانيةا
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة تبني أا ركزت على مشكالت طالب اجلامعة 
وحاجام اإلرشادية ودرجة إحساسهم بالوحدة النفسية وما يعانون من األمراض النفسية 

بني املتمثلة بالقلق واألرق حماولة يف الكشف عن الفروق بني املتغريات املتمثلة بالفروق 
أما هذه الدراسة فقد . اجلنسني أو السنة الدراسية أو بني الوافدين وغري الوافدين من الطلبة

جاءت لتكشف عن دور مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة يف مساعدة الطلبة يف عملية 
التوافق بأشكاله املختلفة  مع البيئة اجلامعية من جهة ومدى إسهام أولياء أمور الطلبة يف 

  .دة أبنائهم يف التكيف مع البيئة اجلامعية من جهة أخرىمساع
  
  مشكلة الدراسة وأسئلتها -3

يشكل انتقال الطالب من املرحلة الدراسية الثانوية إىل املرحلة اجلامعية نقلة نوعية ومهمة 
ملا كانت احلياة اجلامعية ال ختلو . يف حياته الدراسية ومتطلبات مراحله النمائية يف آن واحد

ضغوط وحتديات ومشكالت قد حتد من قدرة الطالب على االنسجام والتكيـف مـع    من
معطياا اجلديدة وجتعله يعاين من الشعور بالوحدة والعزلة والتعب فضالً عن القلق والتوتر 

وملا . واإلحباط الذي يؤدي به إىل عدم إدراك كيفية التعامل مع اآلخرين أو التواصل معهم
ية اجلديدة غري واضحة لدى الطلبة يف بداية دخوهلم إىل هذه البيئة اليت كانت املطالب اجلامع

مل يألفوها من قبل ومل يسبق أن تعاملوا معها جعلتهم حباجة ماسة إىل من يساعدهم علـى  
فهمها لتحقيق التوافق معها والتكيف ملتطلباا وصوالً إىل الرضا النفسـي واالجتمـاعي   

اإلرشاد التربوي يف اجلامعة دف إىل مساعدة الطالب كي  وملا كانت عملية. واألكادميي 
يفهم ذاته ويكتشف قدراته وينمي إمكاناته وحيل مشكالته وصوالً إىل حتقيق درجة عاليـة  
من التوافق مع هذه املرحلة الدراسية، وهذا كله ال ينفذ بشكله األمثل بعيداً عن مشـاركة  

الطالب وتوجيه سلوكه منذ مراحلـه النمائيـة   األسرة اليت هلا دور كبري يف بناء شخصية 
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األوىل، أصبحت شراكة األهل يف احلياة التربوية مطلباً استراتيجياً يف تعليم األبناء وإعدادهم 

من هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن  الشـراكة األسـرية كأحـد    . للحياة املستقبلية
يقدمها مركز اإلرشاد يف اجلامعـة  مؤسسات اتمع املدين يف عملية اإلرشاد الطاليب اليت 

  :  وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية
ما مستوى الشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب الـيت يقـدمها    :السؤال األول 

  مركز اإلرشاد الطاليب من وجهة نظر طلبة كلية التربية يف جامعة السلطان قابوس؟
بـني  ) α =0.05(ت داللة إحصائية عند مسـتوى  هل هناك فروق ذا :السؤال الثاين

إجابات طالب كلية التربية حول درجة الشراكة األسرية يف عملية التوجيـه واإلرشـاد   
اجلنس، والتخصص األكادميي، والسـنة الدراسـية، واملعـدل    :الطاليب تعزى إىل متغريات

  التراكمي، ونوع سكن الطالب؟
  
  فرضيات الدراسة -4
  :الدراسة، صيغت الفرضيات الصفرية اآلتيةلإلجابة عن أسئلة  

بـني  ) α =0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية األوىل
إجابات طلبة كلية التربية تعزى إىل متغري اجلنس حول مستوى الشراكة األسرية يف عمليـة  

  . اإلرشاد الطاليب جبامعة السلطان قابوس
بـني  ) α =0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ليس هناك: الفرضية الثانية

إجابات طلبة كلية التربية تعزى إىل متغري التخصص األكادميي حول مسـتوى الشـراكة   
  . األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب جبامعة السلطان قابوس

بـني  ) α =0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة
ات طلبة كلية التربية تعزى إىل متغري السنة الدراسية حول مستوى الشراكة األسرية يف إجاب

  . عملية اإلرشاد الطاليب جبامعة السلطان قابوس
بـني  ) α =0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الرابعة

ل مستوى الشراكة األسرية إجابات طلبة كلية التربية تعزى إىل متغري املعدل التراكمي حو
  . يف عملية اإلرشاد الطاليب جبامعة السلطان قابوس

بني ) α =0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية اخلامسة
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إجابات طلبة كلية التربية تعزى إىل متغري نوع  سكن الطلبة حول مستوى الشراكة األسرية 
  . عة السلطان قابوسيف عملية اإلرشاد الطاليب جبام

  
  تحديد المصطلحات -5
هي شكل من أشكال التفاعل والتعاون املستمر بني طرفني  :الشراكة األسرية -5-1

بوصفها إحدى مؤسسات اتمع املدين ومركز اإلرشاد الطـاليب، إذ خيطـط    ةمها األسر
ب مـع  إلرشاد الطالب وتوجيههم من قبل العناصر املشاركة وهم أولياء أمـور الطـال  

املتخصصني يف مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة، يف إطار من التعاون،  وفقاً آللية واضحة 
ومنظمة حمققني أعلى درجة من التوافق لدى طالب اجلامعة بأبعاده األكادميية، والنفسـية،  

  .واالجتماعية، واملهنية، على حد سواء
اعدة طالب اجلامعة على هو كل ما يقدم من خدمات ملس: اإلرشاد الطالبي -5-2

التوافق مع متطلبات احلياة اجلامعية وختطي الصعوبات اليت قد تعيق حتصيلهم األكـادميي،  
وصممت خدماته لتثري خربات الطالب التربوية اليت ميرون ا عن طريق مساندة منـوهم  
الشخصي، ويساعدهم على فهم كل منهم ذاته، وليصبحوا أكثر وعياً هلويتـهم الذاتيـة   
وخصائصهم وقدرام الشخصية، حىت يتمكنوا من مواجهة متطلبات احلياة اجلامعية بشكل 

  ).24: 2004مركز اإلرشاد الطاليب، (أفضل، ويستمتعوا بتجربتهم اجلامعية 
وهو جمموعة من اخلدمات اإلرشادية املساندة اليت تقدم  :التوافق األكـاديمي  -5-3

ي بدءاً من اخلطة األكادميية ومسرية الطالب العلمية إلجنازه إىل الطلبة واملرتبطة بتخصصهم الدراس
  ). 9- 1(فقرات ) 9(الدراسي وفقا للنظم والقواعد املطبقة يف اجلامعة وتشتمل على 

وهو جمموعة من اخلدمات اإلرشادية اليت تقدم إىل الطلبـة  : التوافق النفسي -5-4
الذايت بعيداً عن اإلحباط والتوتر وفقاً واليت متكنهم من االعتماد على النفس وحتقيق الرضا 

  ).17-10(فقرات) 8(ملتطلبات مراحلهم النمائية وتشتمل على 
وهو جمموعة من اخلدمات اإلرشادية اليت تقـدم إىل  :  التوافق االجتماعي -5-5

الطلبة واليت تساعدهم على تقبل اآلخرين وتكوين عالقات اجتماعية إجيابية ببعضهم بعضاً، 
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-18(فقـرات  ) 8(تعريفهم بالقيم الدينية واألعراف اتمعية وتشتمل علـى   فضالً عن

25.(  
وهو جمموعة من اخلدمات اإلرشادية اليت تقدم إىل الطلبـة  : التوافق المهني -5-6

لكي تساعدهم على اكتشاف ميوهلم املهنية وتكوين اجتاهات إجيابية حنو املهن واحلرف اليت 
  ).33-26(فقرات ) 8(ستقبلية وتشتمل علىتليب طموحام وتطلعام امل

  
  حدود الدراسة -6

تتحدد هذه الدراسة بإجرائها على طالب كلية التربية وطالباا يف جامعـة السـلطان   
، كما أا تتحدد يف ضـوء أداة  2004/2005قابوس يف فصل الصيف للعام األكادميي 

إليه من نتائج تعتمـد علـى   الدراسة املعدة من أجل حتقيق هدف الدراسة، وما ستتوصل 
  . صدق األداة وثباا

  
  الطريقة واإلجراءات -7
  مجتمع الدراسة وعينتها -7-1

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة كلية التربية يف جامعة السلطان قابوس يف للفصـل  
طالـب  ) 700(والبـالغ عـددهم    2004/2005الدراسي الصيفي من العام الدراسي 

طالبـاً  ) 165(من اتمع بطريقة العينة العشوائية البسيطة  بلغـت   وطالبة، أخذت عينة
من جمتمع الدراسة، وزعوا على حسب متغريات الدراسـة  ) ٪23.6( وطالبة ممثلني نسبة 

  ). 1(على النحو املبني يف اجلدول رقم 
  

  )1(اجلدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغرياا 

  
  املتغريات

 
 املستوى

   اجلنس
 )٪(أنثى )٪(ذكر  )٪(اموع الكلي 

  
  

  سنة ثانية
5 20 25  
3٪  12.1٪ 15.2٪  

  67 47  20 سنة ثالثة
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  املتغريات

 
 املستوى

   اجلنس
 )٪(أنثى )٪(ذكر )٪(اموع الكلي 

  ٪40.6 ٪28.5 ٪12.1 السنة الدراسية

  73 43 30  سنة رابعة
18.2٪ 26.1٪ 44.2٪  

  
  

  نوع السكن 

  24 20  4  مع األسرة
2.4٪  12.1٪ 14.2٪  

سكن طالب داخل
 جلامعةا

2  86 88  
1.2٪  52.1٪ 53.3٪  

سكن طالب خارج
 اجلامعة

49 4 53  
29.7٪ 2.4٪ 23.1٪  

  
  

  املعدل التراكمي

  35 8 27  2.5اقل من 
25.5٪ 7.5٪ 33٪  

2.51- 3  7  28 35  
6.6٪  26.4٪ 33٪  

  36 30  6  3اكثر من 
5.7٪  28.3٪ 34٪  

  
  التخصص

  69 38 31  علوم طبيعية
18.8٪ 23٪ 41.8٪  

  96 72 24  علوم إنسانية
14.5٪ 43.6٪ 58.2٪  

  165 110 55  اموع الكلي
33.3٪ 66.7٪ 100٪  

  
من عينة الدراسة كانت من اإلنـاث  ) ٪66.7(أن نسبة ) 1(يتبني من  اجلدول رقم 

من جمموع الطـالب يسـكنون داخـل    ) ٪53.3(وأن . من الذكور) ٪33.3(مقابل 
أما أعلى نسبة ). ٪44.2(ن طالب السنة الرابعة وطالباا بلغت وأن أعلى نسبة م. اجلامعة

أمـا املعـدل التراكمـي    . من طالب العلوم اإلنسانية) ٪58.2(من التخصص كانت 
، يف حني كانت أعلى نسبة )2.5أقل من (من الذكور يف فئة ) ٪25.5(فكانت نسبته 

  ).3أكثر من (يف فئة ) ٪28.3( لإلناث
  أداة الدراسة  -7-2
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ن أجل الكشف عن موقع الشراكة األسرية وما يرتبط يف دور األسرة ومقدار إسهامها م

يف عملية اإلرشاد الطاليب من وجهة نظر طالب كلية التربية يف جامعة السلطان قابوس، أعدت 
عبـد  (استبانة بوصفها أداة رئيسة جلمع البيانات، وذلك من خالل حتليل الدراسات السابقة 

اليت تناولت دور األسـرة يف عمليـة   )  Zhai,2002؛ 2000مشرف، ؛ آل1997اللطيف،
اإلرشاد الطاليب، وأمهية اإلرشاد الطاليب يف  اجلامعات فضالً عن االجتاهات احلديثـة يف دور  
األسرة يف عملية اإلرشاد الطاليب والنظريات اليت تناولت هذا املوضوع وأبرز املبـادئ الـيت   

وبنـاًء  . يف اجلامعة) 2004مركز اإلرشاد الطاليب،(مبنشورات تضمنتها، فضالً عن االستعانة 
  :تكونت من جزأين) 1ملحق رقم (على هذا، أعدت استبانه 

اشتمل على مقدمة تعريفية عن عنوان الدراسة وأمهيتها وبيانـات عامـة   : اجلزء األول
دراسـية،  يتطلب مجعها عن املستجيبني وخصائصهم السيكومترية املتمثلة بالنوع، والسنة ال

ونوع السكن، واملعدل التراكمي، والتخصص األكادميي، ودرجة معرفة الطالب باخلدمات 
  .اليت يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة

فقرة  تعكس كل منها موقفاً من املواقف  اإلرشادية اليت ) 33(تكون من : اجلزء الثاين
  : ربعة جماالت هييشارك فيها أولياء أمور الطالب ، وقد صنفت إىل أ

  ).9-1(فقرات وأرقامها  ) 9(التوافق األكادميي، ويتضمن : اال األول
  ).17-10(فقرات وأرقامها ) 8(التوافق النفسي، ويتضمن: اال الثاين

  ).25-18(فقرات وأرقامها ) 8(التوافق االجتماعي، ويتضمن:اال الثالث 
  ).33-26(فقرات وأرقامها ) 8(التوافق املهين، ويتضمن: اال الرابع

لتقـدير  . اخلماسي" ليكرت"هذه الفقرات باستخدام سلم  نجابة عاإلتدرج وضع وقد 
) قليلة جداً، قليلة، متوسطة، عالية، عالية جداً: (بدرجة ابة عينة الدراسة وهيإجمستويات 

  .على التوايل) 1، 2، 3، 4، 5(ومتثل رقمياً بالدرجات  
مفتوح لإلجابة عنه من قبل الطالب الذين يرون أن هنـاك مواقـف   كما وضع سؤالٌ 

  .إرشادية أخرى يقوم مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة مبشاركة األسرة فيه
  
  صدق األداة وثباتها  -7-3

تأكد الباحث من صدق حمتوى األداة وذلك من خالل عرضها على جلنة من احملكمـني  
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التربية يف ختصص اإلرشـاد وعلـم الـنفس واإلدارة    وهم أعضاء هيئة التدريس يف كلية 
التربوية، طلب إليهم إبداء آرائهم  يف املعلومات الواردة يف االستبانه اليت تعكس الشـراكة  
األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب، ويف ضوء آرائهم ومالحظام واقتراحام الـيت أخـذ   

  . الباحث ا مجيعاً
داة، استخدم الباحث طريقة التجزئة النصـفية حبسـاب   ومن أجل التحقق من ثبات األ

حداً أعلى قيمـة ـال   ) 0.914(للفقرات وقد تراوحت بني " بريسون"معامل ارتباط 
أمـا القيمـة   . حداً أدىن ال التوافق األكادميي) 0.873(التوافق االجتماعي، وقيمة 

لفا لالتسـاق الـداخلي   وقيمة معادلة ا) 0.891(الكلية ملعامل ارتباط بريسون كانت 
  ).  2(وكما هو موضح يف اجلدول رقم ) 0.974(كانت لكرونباخ 

  ) 2(اجلدول رقم 
  الكلية ولألداة لكرونباخ االت الدراسةالفا معادلة االتساق الداخلي االرتباط و معامل 

  الفا -معامل كرونباخ معامل االرتباط  الفقرات اال  ت
 0.8730.896  9-1كادمييالتوافق األ  1
 0.931 0.898 17-10التوافق النفسي  2
 0.916 0.914 25-18التوافق االجتماعي  3
 0.910 0.899 33-26التوافق املهين  4

 0.974 0.891  33-1األداة ككل  

  
  متغيرات الدراسة -7-4

  :تضمنت هذه الدراسة املتغريات التالية
  المتغيرات المستقلة  -7-4-1
  ).ذكر ، أنثى(ئتان متغري النوع، وله ف -1
 ).سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة( متغري السنة الدراسية، وله ثالثة مستويات  -2
 ).علوم علمية، وعلوم إنسانية(متغري التخصص، وله فئتان  -3
 ).3.00، أكثر من 3.00- 2.51، 2.50أقل من (متغري املعدل التراكمي وله ثالث فئات  - 4
ع األسرة، سكن الطالب داخـل اجلامعـة،   م(متغري نوع السكن وله ثالث فئات  -5

 ).سكن الطالب خارج اجلامعة
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وهو الدرجة املعربة عن مستوى الشراكة األسرية يف عمليـة  : المتغير التابع -7-4-2

اإلرشاد الطاليب يف جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر الطلبة الـيت تتمثـل يف أربعـة    
  .  سي، واال االجتماعي، واال املهيناال األكادميي، واال النف: جماالت هي

  
  المعالجة اإلحصائية  -8

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدمت التحليالت اإلحصائية باستخدام الرزم اإلحصائية 
)SPSS( سبت التكرارات والنسب املئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة وأجري حتليلوح ،

واقع الفروق بني إجابات أفراد عينة الدراسة، كما لتحديد م) MANOVA(التباين املتعدد 
حسبت التكرارات والنسب املئوية إلجابات الطالب حول اخلدمات اإلرشادية اليت يقدمها 

  .مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة
  نتائج الدراسة ومناقشتها -9

ـ   -ملا كان استخدام هذه الدراسة املنهج الوصفي ات الكمي الذي يعتمـد علـى البيان
واإلحصاءات الرقمية واليت تكشف عن موقع  الشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب 
يف جامعة السلطان قابوس، قام الباحث بعرض نتائج الدراسة ومناقشتها وفقـاً ألسـئلتها   

  . وفرضياا
نتائج الدراسة املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي يهدف إىل الكشف  -9-1

الشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب اليت يقدمها مركـز اإلرشـاد    عن مستوى
  .الطاليب يف جامعة السلطان قابوس

ومن أجل تفسري نتائج إجابات الطالب، اعتمد الباحث ثالثة مستويات متساوية   
  :املدى على النحو اآليت

  ".ةمنخفض"يشري إىل موقع الشراكة األسرية بدرجة ) 2.33-1.00من (املدى  -1
 ".متوسطة"يشري إىل موقع الشراكة األسرية بدرجة ) 3.67 -2.34من (املدى  -2
 ".عالية"يشري إىل موقع الشراكة  األسرية بدرجة ) 3.67اكثر من ( املدى  -3

املعيارية لكل جمال من جماالت الدراسـة،   تاستخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافا
ة وفقاً للمدى الذي اعتمد يف هذه الدراسـة،  وقدر مستوى إجابات الطالب يف كلية التربي

  ).3(كما هو موضح يف اجلدول رقم 
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  )3(اجلدول رقم 

  احلسابية املتوسطات وفق مرتبة تنازلياً املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية االت الدراسة

 املتوسط احلسايب  اال  رقم الرتبة
 حنرافاال

 املعياري
درجة 
  الشراكة

 0.944 2.98التوافق االجتماعي 1  1

طة
وس
مت

 

  0.979 2.96التوافق النفسي 2  2
  0.875 2.87األكادمييالتوافق 3 3
  0.931 2.74التوافق املهين 4  4

  0.843 2.89ككلاألداة

أن أعلى متوسط حسايب سجل لصاحل جمال التوافق االجتماعي ) 3(يوضح اجلدول رقم 
يف حني أدىن متوسط حسايب سجل لصاحل جمال التوافـق  ) 2.98(ومبتوسط حسايب قدره 

كما تبني أن مجيع املتوسطات احلسابية إلجابـات  ). 2.74(املهين ومبتوسط حسايب قدره 
  ".متوسطة"أفراد عينة الدراسة حول جماالت الشراكة األسرية جاءت بدرجة 

لية التوافق مـع  تشري هذه النتيجة إىل أن عملية توجيه الطالب اجلامعي وإرشاده يف عم
احلياة اجلامعية تعد من األمور  واألولويات املهمة يف حياة  الطالب اجلامعي، كما أن فـتح  
باب الشراكة األسرية املتمثلة بأولياء األمور تعد من اإلجراءات األساسـية واجلوهريـة يف   

اجلـامعي  عملية إرشاد الطالب وتوجيههم انطالقاً من مبدأ التكامل والتعاون ألن الطالب 
املسترشد ال ميكن انتزاعه من سياقه األسري وتوجيهه بعيداً عنها وبالتايل ما يقوله املرشـد  
للمسترشد سيلقى صدى كبرياً ومن مث فإن التعرف إىل الواقع األسري باعتبار األسرة هـي  

وىل البيئة األوىل اليت جتري فيها عملية التنشئة االجتماعية والتربوية والنفسية كان مـن األ 
  ).206: 2004؛ حاموس،29: 2002مصطفى،(مشاركتها يف عملية اإلرشاد الطاليب 

ومن أجل الكشف عن مضمون كل جمال من جماالت التوافق مع احلياة اجلامعية، 
استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات كل جمال منها وهـي  

  :كما يلي
  كادمييالتوافق األ: اال األول -9-1-1

تضمن هذا اال تسعة فقرات تعكس كل منها منطاً معيناً من الشراكة األسرية يتطلب 
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  ).4(ممارسته لتحقيق التوافق األكادميي وهو على النحو الوارد يف اجلدول رقم 

  
  )4(اجلدول رقم 

  فق األكادميي ومرتبة تنازلياًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال التوا

  الفقرات رقم الرتبة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
 الشراكة

إىل استخدام أساليب عـالجأولياء األموريوجه 4  1
واقعني حتت املالحظـة  التربوية ألبنائهم الطالب 

 .األكادميية
3.17 1.198 

طة
ــ

ــ
سـ
متو

 

اليب حتقيق النجاح الدراسيتباع أساإىلاإلرشاد 6  1
 1.228 3.17 .ألبنائهم

تقدمي النصح واإلرشاد يف كيفية مساعدة أبنائهم 1  3
 1.364 2.93 .يف التوافق مع البيئة اجلامعية

التعريف باألنظمة والقوانني اجلامعية مبا يـرتبط 7  3
حبضور احملاضرات ونسبة الغياب واإلنذارات اليت 

 .توجه ألبنائهم
2.93 1.250 

إىل استراتيجيات يف فتح بـاب احلـوارالتوجيه 3  5
خبصـوص اختيـارهم    واملناقشة مـع أبنـائهم  

 .للتخصص الدراسي
2.87 1.149 

إىل اختاذ أسلوب املوضوعية يف احلكـمالتوجيه 5  6
 1.071 2.78 .على إجناز أبنائهم الدراسي

 1.107 2.70 .عملية اكتشاف مواهب أبنائهماملساعدة على 2  7
توجيه أولياء أمور الطالب إىل تنمية قدرة أبنائهم 9  8

 1.164 2.67 .على اإلبداع واالبتكار

يقوم مركز اإلرشاد بعقـد اللقـاءات الدوريـة 8  9
مور وأبنائهم من األوورش العمل جتمع بني أولياء 
مسـتوى األداء   عالطالب للمناقشة واحلوار لرف

 .العلمي ألبنائهم

2.60 1.219 

 8750. 2.87 الكلي

  
يوجه أولياء األمور إىل استخدام ) "4(حصلت كل من الفقرة ) 4(يوضح اجلدول  رقم 

) 6(والفقـرة  " أساليب عالج تربوية ألبنائهم الطالب الواقعني حتت املالحظة األكادمييـة 
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على أعلى متوسط حسـايب  " اإلرشاد إىل إتباع أساليب حتقيق النجاح الدراسي ألبنائهم"
أما أدىن متوسط حسايب سـجل  ". متوسطة"لكل منهما وبدرجة مشاركة ) 3.17(وقدره

يقوم مركز اإلرشاد بعقد لقاءات دورية ) "8(إلجابات الطالب يف هذا اال فكان للفقرة 
وورش عمل جتمع بني أولياء األمور وأبنائهم من الطالب للمناقشة واحلوار لرفع مسـتوى  

أما املتوسط احلسـايب الكلـي   ). 2.60(حسايب قدره  ومبتوسط" األداء العلمي ألبنائهم
  ".متوسطة"وهو بدرجة ) 2.87(للمجال فقد بلغ 

  التوافق النفسي: اال الثاين -9-1-2
يسعى هذا اال ومن خالل ما يتضمنه كل من مثاين الفقرات للكشف عن طبيعة الشـراكة  

  ).5(الوارد يف اجلدول رقم ألولياء أمور الطالب يف جمال التوافق النفسي على النحو 
  

  )5(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال التوافق النفسي ومرتبة تنازلياً

  الفقرات رقم الرتبة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري

درجة 
  الشراكة

أبنائهم يف ضبط الـنفس والتحلـيمساعدة 17  1
 1.268 3.09 بالصرب

طة
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

سـ
متو

  

املساعدة يف كيفية متكني أبنائهم من االعتماد 14  2
 1.218 3.07  .على النفس وحتقيق االستقالل الذايت

كيفية التعامل مـع حـاالت القلـقتوضيح 11  2
 1.257 3.07 .همؤواخلوف اليت يعاين منها أبنا

اجلة أبنائهم الذين يعانون منإىل كيفية معرشادإلا 13  4
 1.223 3.06 .اضطرابات نفسية كاإلحباط والتوتر الذهين

إىل مساعدة أبنـائهم علـى حتقيـقاإلرشاد 16  5
 1.247 2.97 .السعادة مع النفس والرضا عنها

إىل إتباع أساليب تساعد على حتقيـقالتوجيه 15  6
 1.239 2.95 .مئهالذات لدى أبنا

اليب تسهم يف مساعدة أبنائهم علىعرض أس 12  7
 1.098 2.79 .تكوين صداقات بناءة مع زمالئهم
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  الفقرات رقم الرتبة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف
  املعياري

درجة 
  الشراكة

تعريفهم خبصائص املرحلة العمرية اليت مير ـا   10  8
 1.118 2.66 .هم ومتطلباا النمائيةؤأبنا

  9790. 2.96 الكلي

  
مساعدة أبنائهم يف ضبط النفس والتحلي ) "17(حصول الفقرة ) 5(يبني اجلدول رقم 

) 11و 14(وحصـول الفقـرتني   ) 3.09(على أعلى متوسط حسايب وقـدره  " لصرببا
" املساعدة يف كيفية متكني أبنائهم من االعتماد على النفس وحتقيـق االسـتقالل الـذايت   "
علـى املرتبـة   " توضيح كيفية التعامل مع حاالت القلق واخلوف اليت يعاين منها أبناؤهم"و

تعريفهم " ةواملتضمن) 10(يف حني حصلت الفقرة ). 3.07(الثانية مبتوسط حسايب قدره 
على أدىن متوسط حسايب " خبصائص املرحلة العمرية اليت مير ا أبناؤهم ومتطلباا النمائية

كما وتوضح النتائج أن مجيع فقرات هذا اال اليت تعـرب عـن مسـتوى    ). 2.66(قدره
  ".ةمتوسط"الشراكة األسرية يف اال النفسي جاءت بدرجة 

  التوافق االجتماعي: اال الثالث -9-1-3
يتضمن هذا اال مثاين فقرات تعرب مضامينها عن الشراكة األسرية يف جمـال التوافـق   

  ).6(االجتماعي على النحو الوارد يف اجلدول رقم 
  

  )6(اجلدول رقم 
  ال التوافق االجتماعي مرتبة تنازلياًاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جم

  الفقرات رقم الرتبة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الشراكة

إىل أمهية حتلي أبنائهم بقيمإرشاد أولياء األمور 25  1
  1.214 3.14 .التسامح وتقبل اآلخرين

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
وس
مت

طة
ــ

ـ
 

 علىهم ءبناإىل إتباع أساليب تساعد أتوجيههم 22  2
  1.296 3.09  .االلتزام بالقيم الدينية واألعراف اتمعية

إىل مساعدة أبنائهم للتوافق مع بيئةتوجيههم 18  3
 1.219 3.05 .السكن اجلديدة
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  الفقرات رقم الرتبة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الشراكة

علىهمءإىل إتباع أساليب تساعد أبناإرشادهم 19  3
 1.162 3.05 .تكوين عالقات إجيابية مع اآلخرين

خدمة  علىهمءساليب تساعد أبناإىل أإرشادهم 23  5
 1.124 2.90 .ثقافة جمتمعهم واحملافظة عليها

ممارسة علىإىل تشجيع أبنائهمتوجيههم 24  6
 1.150 2.88 .اهلوايات واألنشطة احلرة

إىل تعزيز الشخصية الوطنية لدىتوجيههم 20  7
 1.152 2.86 .أبنائهم من الطالب

ك بالزي الوطين لدىإىل أمهية التمستوجيههم 21  8
 1.289 2.84 .أبنائهم

 9440. 2.98 الكلي

  
إرشاد أولياء األمـور  ) "25(تشري نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة إىل حصول الفقرة 

على أعلى متوسط حسـايب يف هـذا   " إىل أمهية حتلي أبنائهم بقيم التسامح وتقبل اآلخرين
ههم إىل إتباع أساليب تساعد أبنـاءهم  توجي) "22(، تليها الفقرة )3.14(اال وقدره 

يف حـني  ). 3.09(ومبتوسط حسايب قدره " على االلتزام بالقيم الدينية واألعراف اتمعية
توجيههم إىل أمهية التمسـك بـالزي   )" 21(جند أن أدىن متوسط حسايب سجل للفقرة 

الكلي للمجال فقد أما املتوسط احلسايب ). 2.84(ومبتوسط حسايب قدره " أبنائهمالوطين لدى 
  ).2.98(بلغ 

  التوافق املهين: اال الرابع-9-1-4
اشتمل هذا اال على مثاين فقرات تعكس كل منها منط شراكة أولياء أمور الطالب يف 

  ).7(عملية اإلرشاد الطاليب يف جمال التوافق املهين على النحو املبني يف اجلدول رقم 
  

  )7(اجلدول رقم 
  ية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جمال التوافق املهين ومرتبة تنازليااملتوسطات احلساب

  الفقرات رقم الرتبة
املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الشراكة
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 1.190 2.93 .بالفرص املهنية املتاحة ألبنائهم يف اتمعتبصري 26  1

طة
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

سـ
متو

 

وضع تصـورعلىإىل مساعدة أبنائهمتوجيههم 31  2
 1.254 2.86 .واضح عن طموحام وتطلعام املهنية املستقبلية

االختيارعلىإىل أمهية مساعدة أبنائهمإرشادهم 33  3
 1.255 2.80  .األنسب للمهنة اليت تتناسب وقدرام

تكـوين علـى إىل مساعدة أبنـائهمتوجيههم 27  4
 1.138 2.76  .بية حنو بعض املهن واحلرفاجتاهات إجيا

خبطط التنمية يف اتمع وحاجاا مـنتعريفهم 28  5
 1.150 2.70 .األيدي العاملة من أبنائهم الطلبة

إىل أمهية اكتشاف امليول املهنية لـدىإرشادهم 30  6
 1.163 2.68 .أبنائهم

إىل أمهية إثارة اهتمامات أبنائهم حنـوإرشادهم 32  7
 1.095 2.67 .الوظائف التقنية والفنية

إشراك أولياء األمور يف البحث عن األسباب اليت 29  8
 1.211 2.56 .تؤدي إىل عزوف أبنائهم عن بعض التخصصات

  9310. 2.74 الكلي

  
تبصري أولياء األمور بالفرص املهنية ) "26(حصول الفقرة ) 7(يتبني من اجلدول رقم 
الفقرة  ، وحصول)2.93(على أعلى متوسط حسايب وقدره " معاملتاحة ألبنائهم يف  ات

إشراك أولياء األمور يف البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل عزوف أبنـائهم عـن   ) "29(
كما يتبني أن املتوسط احلسـايب  ). 2.56(على متوسط حسايب قدره " بعض التخصصات

وبلـغ  " متوسـطة " الكلي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن هذا اال جـاء بدرجـة  
)2.74.(  

أن أعلـى متوسـط   ) 7- 3(تبني من خالل عرض نتائج السؤال األول اجلـداول  
" يف جمال التوافق االجتماعي واملتضـمنة ) 25(سجل لصاحل الفقرة رقم ) 3.14(حسايب 

يف حني سـجل  "إرشاد أولياء األمور إىل أمهية حتلي أبنائهم بقيم التسامح وتقبل اآلخرين  
إشراك " يف جمال التوافق املهين واملتضمنة) 29(لصاحل الفقرة رقم ) 2.65(حسايب  متوسطأدىن 

  ".أولياء األمور يف البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل عزوف أبنائهم عن بعض التخصصات 
يتبني من نتائج جماالت الدراسة، جميء جمال التوافق االجتمـاعي باملرتبـة األوىل بـني    

، مقارنة ببقية ااالت ألن مركز اإلرشـاد  )2.98( كلي قدره ااالت ومبتوسط حسايب
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الطاليب يؤدي دوراً واضحاً يف عملية توجيه أولياء األمور وإرشـادهم إىل أمهيـة توجيـه    
أبنائهم إىل التحلي بقيم التسامح وتقبل اآلخرين، فضالً عن مساعدم يف االلتزام بـالقيم  

ىل حتقيق التوافق مع بيئة السكن اجلديدة ألبنائهم، ومـا  الدينية واألعراف اتمعية، سعيا إ
فتحقيـق التوافـق   . يتطلب من تكوين عالقات اجتماعية إجيابية ومقبولة مـع زمالئهـم  

يضمن السعادة ألبناهم الطالب مع اآلخرين من زمالئهم، فضالً عن إكسـام   ياالجتماع
االلتزام بأخالقيات اتمع الذي يعيشون صفة التقبل االجتماعي اإلجيابية واليت تزداد بازدياد 

تتفق هذه النتيجة مع أهداف مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة واليت تتمحور حـول  . فيه
تقدمي خدمات التوجيه الوقائية للطالب من خالل احملاضرات واللقاءات التعريفية واليت تقدم 

ليت تساعد على سهولة االندماج مـع  فيها املعلومات عن كيفية التوافق مع احلياة اجلامعية ا
تعد البيئة اجلامعية نقلة نوعية يف حياة الطالب الدراسية وتعـد  . اآلخرين يف البيئة اجلامعية

مهمة يف حياته االجتماعية خاصة بعد انتقاله من بيئة تعليمية ضيقة واجتماعية حمـدودة يف  
مته وقوانينه وجماالت التخصص ظل حياته املدرسية إىل جمتمع تعليمي واسع ومتنوع يف أنظ

  .   فيه فضالً عن متطلباته وفعالياته وأنشطته املختلفة
وبدرجة مشاركة ألولياء ) 2.96(أما جمال التوافق النفسي الذي بلغ متوسطه احلسايب 

اليت تساعد الطالب على حتقيـق توافقـه    تفتضمن أمناطاً من السلوكيا" متوسطة"األمور 
امعية وعلى رأسها متكني الطالب من االعتماد على الـنفس وحتقيـق   النفسي مع البيئة اجل

االستقالل الذايت، فضالً عن مساعدة الطالب الذين يعانون من حاالت القلق، واخلـوف،  
وذلك من خالل اتباع أساليب تساعدهم على بناء الثقة بالنفس، وحتقيق الذات، وكما هو 

هو العمل مع الفرد لتحقيق الذات والصحة معروف فإن اهلدف الرئيسي للتوجه واإلرشاد 
النفسية وخاصة من خالل إجياد مناخ وبيئة نفسية آمنة بعيدة عن التـوترات والصـراعات   
وهذا ما أثبتته الدراسات العديدة حول اإلرشاد بوصفها وسيلة مساعدة يف تغيري السـلوك  

  ).273: 2004ملحم، (املتصل مبفهوم الذات 
ي باملرتبة الثالثة بني ااالت األخرى ومبتوسط حسايب قدره وجاء التوافق األكادمي

، وتضمن جوانب أساسية ومهمة يف حياة الطالب اجلامعي اليت ترتبط باجلوانـب  )2.87(
األكادميية بدءاً من تعيني مشرف أكادميي للطالب والربنـامج الدراسـي للطالـب ودور    
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قاً للخطة الدراسية والنظم والقواعـد  املشرف األكادميي يف مساعدة الطالب على السري وف

فضالً عن عملية اختيار املقـررات الدراسـية   . اليت حتكم الربنامج الدراسي الذي هو فيه
ومساعدة الطالب على جتاوز الصعوبات الدراسية اليت تواجهه وتؤثر يف مستوى حتصـيله  

رجـة األوىل مـن   ضمن جمال التوافق األكادميي بالد) 4(لذا جاءت الفقرة رقم . الدراسي
حيث أمهية إشراك أولياء أمور الطالب وتوجيههم حنو مساعدة أبنائهم الـواقعني حتـت   
املالحظة األكادميية، فضالً عن أمهية إرشاد أولياء أمور الطالب إىل اتباع أساليب حتقيـق  

ية مبا النجاح الدراسي ألبنائهم، وأمهية تعريف أولياء أمور الطالب باألنظمة والقوانني اجلامع
يرتبط حبضور أبنائهم للمحاضرات ونسبة الغياب واألنظمة والقوانني املتعلقـة بـااللتزام   

  .حبضور احملاضرات وعدم جتاوز الغياب
ألن ) 2.74(أما جمال التوافق املهين الذي جاء باملرتبة الرابعة ومبتوسط حسايب قـدره  

بل يتعداه ليسهم إسـهاماً  دور مركز اإلرشاد الطاليب ال ينحصر داخل اجلامعة فحسب، 
فاعالً يف عملية ربط اجلامعة باتمع احمللي من خالل تعاونه مع مصادر اخلدمات الطالبيـة  
يف اجلامعة بنظرة من الشمولية والتكامل يف عملية اإلعداد والتأهيل للطالب، ألن مركـز  

الطالب باملعرفة  اإلرشاد الطاليب يقوم بالتعاون مع مكتب التوجيه الوظيفي من أجل تزويد
واملهارات اليت تساعدهم على اختاذ القرارات املهنية املستقبلية، جاءت نتائج هذه الدراسـة  
تؤكد أن ملركز اإلرشاد الطاليب دوراً يف تبصري أولياء أمور الطالب بالفرص املهنية املتاحة 

لعـام  ألبنائهم، فضالً عن مساعدم على وضع تصور واضح عن طموحات أبنائهم وتط
املهنية املستقبلية، خاصة يف الوقوف إىل جانبهم يف عملية االختيار األنسب للمهنـة الـيت   

  .تتناسب وقدرام وإمكانام
نتائج السؤال الثاين الذي يهدف إىل الكشف عن مستوى الفـروق بـني    -9-2

 املتوسطات احلسابية لتقدير مستوى شراكة أولياء أمور الطالب يف عمليـة اإلرشـاد  
الطاليب يف جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر طالب كلية التربية يف ضوء متغريات 

  .النوع، والسنة الدراسية، والتخصص، واملعدل التراكمي، ونوع السكن
) MANOVA(ولغرض التحقق من فرضيات الدراسة، أجري حتليل التباين املتعدد   

اد عينة الدراسة وعن مجيع جمـاالت  حلساب الفروق بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفر
كما استخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الطالب عن . الدراسة
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  ).8(مجيع جماالت الدراسة وفقاً ملتغرياا، على النحو املبني يف اجلدول رقم 
  
  )8(اجلدول رقم 

  الدارسة يف جماالت  الدراسة وفق متغرياا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات عينة 

  الفئة  املتغريات

 ااالت
  املهين االجتماعي النفسي األكادميي

املتوسط
 احلسايب

 املعياري
املتوسط
 احلسايب

 املعياري
املتوسط
 احلسايب

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

 املعياري

  النوع
 0.930  2.59 0.950 2.73 0.929  2.75 0.905 2.69 ذكر
 0.926  2.82 0.921 3.10 0.991  3.06 0.850 2.96 أنثى

السنة 
  الدراسية

 0.856  2.94 0.823 3.12 0.785  3.36 0.791 3.19 سنة ثانية
 0.881  2.64 0.890 3.03 0.936  2.96 0.767 2.89 سنة ثالثة
 0.997  2.77 1.030 2.88 1.048  2.82 0.972 2.47 سنة رابعة

 نوع السكن

 0.696  3.08 0.680 3.28 0.743  3.23 0.816 3.16 مع األسرة
سكن الطالب
 داخل اجلامعة

2.88 0.869 2.96  1.035 3.02 0.970 2.73  0.967 

سكن طالب
 خارج اجلامعة

2.73 0.983 2.83  0.966 2.77 0.975 2.61  0.939 

املعدل 
 تراكميال

 1.044  2.71 1.027 2.92 1.011  2.87 0.977 2.77 2.5اقل من
2.51-3.00 3.14 0.700 3.21  0.790 3.18 0.889 2.94  0.936 
 0.871  2.75 0.946 3.01 1.045  2.90 0.905 2.85 3.00اكثر من

 التخصص
 0.827  2.82 0.904 3.02 0.923  3.07 0.828 2.94 علوم طبيعية
 1.000  2.69 0.976 2.95 1.014  2.87 0.909 2.82 علوم إنسانية

ديد موقع الفروق بني املتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ومن أجل حت
  ).9(، على النحو املبني يف اجلدول رقم )MANOVA(جماالا، أجري حتليل التباين املتعدد 

  )9(اجلدول رقم 
  حتليل التباين املتعدد ألثر متغريات الدراسة يف جماالت التوافق يف عملية اإلرشاد الطاليب

  ااالت  املتغريات
جمموع 
 املربعات

درجات
 احلرية

متوسط
 املربعات

  قيمة ف
توى مس

  الداللة
=النوع قيمة ويلكس

0.961   
ــة ــتوى الدالل = مس

  0.061 3.561 2.687 1 2.687 التوافق األكادميي
 *0.058 3.635 3.426 1 3.426 التوافق النفسي
 *0.016 5.881 5.094 1 5.094 تماعيالتوافق االج
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  ااالت  املتغريات
جمموع 
  املربعات

درجات
 احلرية

متوسط
 املربعات

  قيمة ف
توى مس

  الداللة
  0.125 2.383 2.048 1  2.048 التوافق املهين  0.174

السنة الدراسية قيمـة
   0.957= ويلكس

ــة ــتوى الدالل = مس
0.525  

  0.084 2.511 1.890 2  3.779 التوافق األكادميي
  0.057 2.918 2.731 2  5.461 التوافق النفسي
  0.470 0.759 0.679 2  1.358 التوافق االجتماعي
  0.375 0.987 0.856 2  1.712 التوافق املهين

نوع السـكن قيمـة
   0.957= ويلكس

ــة ــتوى الدالل = مس
0.525  

  0.127 2.088 1.579 2  3.159 التوافق األكادميي
  0.246 1.416 1.350 2  2.699 التوافق النفسي
  0.081 2.553 2.235 2  4.470 التوافق االجتماعي
  0.117 2.175 1.858 2  3.717 التوافق املهين

املعدل التراكمي قيمة
   0.963= ويلكس

ــة ــتوى الدالل = مس
0.874  

  0.183 1.725 1.306 2  2.612 التوافق األكادميي
  0.261 1.363 1.246 2  2.492 التوافق النفسي
  0.518 0.662 0.604 2  1.209 التوافق االجتماعي
  0.563 0.578 0.524 2  1.048 التوافق املهين

ــة ــص قيم التخص
   0.986= ويلكس

ــة ــتوى الدالل = مس
0.673  

  0.357 0.853 0.654 1  0.654 التوافق األكادميي
  0.198 1.671 1.594 1  1.594 التوافق النفسي
  0.642 0.218 0.195 1  0.195 التوافق االجتماعي
  0.383 0.767 0.665 1  0.665 التوافق املهين

  )α =0.05(دالة عند مستوى * 
    

إلجابـات طـالب   ) MANOVA(ليل التباين املتعدد نتائج حت) 9(يوضح اجلدول رقم 
كلية التربية اليت تعرب عن مستوى الشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب عـن مجيـع   

  :جماالت الدراسة إذ أظهرت نتائج اختبارات فرضيات الدراسة ما يلي
إحصائية  فروقاً ذات داللة) 9(أظهرت نتائج  الدراسة يف اجلدول رقم : الفرضية األوىل

بني إجابات الطلبة تعزى إىل متغري اجلنس لصاحل اإلنـاث يف  )  α =0.05(عند مستوى 
وبذلك رفضت ) 3.10(و) 3.06(جمايل التوافق النفسي واالجتماعي ومبتوسط حسايب قدره 

يف أن ) 1997(لقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة عبـد اللطيـف   . الفرضية الصفرية
ات العربية  أكثر إلتصاقاً بأسرهن مقارنة بالذكور، ألن الطالبات مينحن أمهية اإلناث يف اتمع

  . اكرب للدعم االجتماعي بوصفه عامالً مساعداً على التوافق االجتماعي يف احلياة اجلامعية
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= α(مل تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   : الفرضية الثانية
الطلبة تعزى إىل متغري التخصص األكادميي، وبذلك قبلت الفرضـية   بني إجابات)  0.05
يف أن ) 2006(، ختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسـة اجلبـوري واحلمـداين    .الصفرية

للتخصص أثراً يف رفع مستوى التوافق مع اتمع اجلامعي، يف حني جاءت النتيجة متفقة مع 
يت بينت أن للتخصص أثراً يف حاجة الطـالب  ال) 2004(نتائج دراسة أبو راسني وأبو نور
  .إىل اإلرشاد النفسي يف اجلامعة

مل تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى : الفرضية الثالثة
)α =0.05  (  بني إجابات الطلبة تعزى إىل متغري السنة الدراسية، وبذلك قبلت الفرضـية

املتضـمنة أن  ) 2006(ئج دراسة اجلبوري واحلمداين الصفرية، ختتلف هذه النتيجة مع نتا
للسنة الدراسية أثراً يف توافق طالب اجلامعة إذ ترتفع درجة توافقهم بتقـدم الطالـب يف   

  .سنوات دراسته
مل تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات داللـة إحصـائية عنـد    : الفرضية الرابعة

ري املعدل التراكمي، وبذلك قبلت بني إجابات الطلبة تعزى إىل متغ)  α =0.05( مستوى
الـيت  ) 2004(الفرضية الصفرية، ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة أبو راسني وأبو نور

أظهرت نتائجها فروقاً ذات داللة إحصائية بني الطلبة من ذوي التحصيل الدراسي املنخفض 
شـكالت الـيت   والتحصيل الدراسي املتوسط يف احلاجة إىل اإلرشاد الطاليب يف حـل امل 

  .تواجههم يف اجلامعة اليت هلا تأثري يف توافقهم مع احلياة اجلامعية
مل تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات داللـة إحصـائية عنـد    : الفرضية اخلامسة

بني إجابات الطلبة تعزى إىل متغري نوع السكن، وبذلك قبلـت  )  α =0.05(مستوى 
) 2006(مع نتائج دراسة اجلبوري واحلمداين الفرضية الصفرية وجاءت هذه النتيجة متفقة 

  .يف عدم وجود تأثري ملتغري السكن يف درجة توافق الطالب يف اتمع اجلامعي
تبني ومن خالل عرض نتائج فرضيات السؤال الثاين أن هناك حاجة إلجياد آلية معينة الستحداث 

العالقة بني األسرة والقائمني على  موقع للشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب من خالل تفعيل
عملية اإلرشاد يف مجيع ااالت اليت تساعد الطالب على التوافق مع احلياة اجلامعية سواء أكانـت  
األكادميية أم النفسية أم االجتماعية أم املهنية وهذا ما أشار إليه العديد من الدراسات احلديثة حـول  
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والتوجيه، فاألسرة ما زالت ضالعة وتسهم بقسط وافـر يف   أمهية إشراك األسرة يف عملية اإلرشاد

نشأة االضطرابات ومنوها لدى الفرد وبالتايل فال جيب إمهاهلا يف عملييت اإلرشاد أو العـالج، بـل   
. جيب أن تكون حاضرة ومشاركة حىت حيدث يف بنائها وأسلوا وتفاعالـا التغـيري املطلـوب   

إحدى الضمانات املهمة للنجاح يف عملية اإلرشاد الطـاليب  فمدخل اإلرشاد والعالج األسري هو 
حول أمهية األسرة إىل جانب األصـدقاء يف عمليـة   ) Zhai, 2002(وهذا ما أشارت إليه دراسة 

اإلرشاد للحصول على معلومات تساعدهم يف حتسني مستوى عملية اإلرشاد الطاليب ورفعه، ومن 
شجيع الشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب ليكون هلا هنا البد من إجياد مداخل غري تقليدية لت

حضور كبري ليصبح كل منهما مكمالً وامتداداً لآلخـر لتهيئـة املنحـى املتآخـذ وتوطيـده      
)Interdisciplinary Approaches (  بني مركز اإلرشاد واألسرة من أجل متكني الطالب اجلـامعي

مبتطلباا املختلفة وبأعلى مستوى من النضج والصـحة   ومساعدته على التكيف مع احلياة اجلامعية
  .النفسية والتوافق النفسي

  أما متغري عدد الزيارات اليت يقوم ا الطالب الذين مشلتهم الدراسة والبالغ عددهم
، وكشفت نتائج حتليـل  )٪20.6(طالباً، من اموع الكلي لعينة الدراسة  وبنسبة ) 34(

  : الزيارة ملركز اإلرشاد الطاليب  وهي كما يلي إجابات الطالب عن أسباب
  ٪33.3 13 .لوقوعي حتت املالحظة األكادميية -1
  ٪13 5 .الخنفاض مستوى معديل التراكمي -2
  ٪10.2 4 .ألخذ حماضرات مادة مهارات حياتية اليت يطرحها املركز لطالب اجلامعة -3
  ٪7.7 3 .ألسباب خاصة -4
  ٪7.7 3 .ض املشكالت اليت أعاين منهاإلجياد حل لبع -5
  ٪7.7 3 .إلجراء مقابلة مع املتخصصني ألغراض حبثية -6
  ٪7.7 3 .لعالج اخلوف والقلق الذي أعاين منه وعدم الرغبة يف املذاكرة -7
  ٪5.1 2 .ملساعديت يف تنظيم وقيت -8
  ٪5.1 2 .للتغلب على نقاط الضعف يف شخصييت -9

  ٪2.6 1 .ة اجلامعيةللتكيف مع احليا -10

ومن أجل الكشف عن رغبة الطلبة يف التعرف إىل اخلدمات اليت يقـدمها مركـز   
  ااإلرشاد الطاليب إذ بلغ عدد الراغبني يف معرفة املزيد عن مركز اإلرشاد الذين أجابو

، وقد تبني من خالل حتليل البيانات أن نوع املعرفة الـيت  )٪70.3(بنسبة ) 116" (بنعم"
  : احلصول عليها من مركز اإلرشاد الطاليب هي كما يلييرغب الطالب يف
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 ٪30.3 20 .نوع اخلدمات اإلرشادية واالستشارية اليت يقدمها -1
 ٪25.8 17 .معرفة املزيد عن أهداف املركز ووظائفه -2
 ٪16.7 11 .كيفية معاجلة املشكالت احلياتية اليت تواجهين -3
 ٪10.6  7 .حلل مشكاليت الدراسية -4
  ٪6.1  4 .بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس -5
  ٪3  2 .عالقته مبؤسسات اتمع املدين يف اتمع -6
التحضر للمحاضرات، مراجعة املـادة الدراسـية، التهيئـة(العادات الدراسية اجليدة -7

 ).لالختبارات
2  3٪  

  . 2  3٪يئة الطالب املستجدين للحياة اجلامعية -8
  ٪1.5  1 .ية واإلرشاد األسريالتوع -9

  
تبني من خالل عرض النتائج أعاله أن لدى طلبة كلية التربية الرغبة يف معرفة املزيد عن 
نوع اخلدمات اليت يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة ونوعية االستشارات اليت تقدم 

  .إىل الطلبة فضالً عن الرغبة يف معرفة  املزيد عن هداف املركز ووظائفه
  

  المقترحات -10
إجياد آلية لفتح جمال أوسع لشراكة أولياء أمور الطالب يف عملية اإلرشاد الطاليب  -1

وذلك من خالل زيادة مساحة حضورهم يف مساعدة أبنائهم للتوافق مع احلياة اجلامعيـة  
  .بكل أبعادها األكادميية والنفسية واملهنية واالجتماعية

) Vision(رشاد الطاليب من خالل وضع رؤية وضع استراتيجية مستقبلية لعملية اإل -2
تساعد الطالب على توافقه مع احلياة اجلامعية  بدءاً مـن  ) Mission(وترمجتها إىل رسالة 

فهم  ذاته ومعرفة قدراته واكتشاف إمكاناته والتبصر مبشكالته والقدرة على مواجهتها مبا 
 .حيقق أهدافه وطموحاته املستقبلية

جتريبية للكشف عن درجة التوافق األكادميي لـدى   إجراء حبوث ودراسات - 3
 .طالب اجلامعة

توظيف اإلعالم اجلامعي يف توعية الطالب  وتعريفهم باخلدمات اإلرشادية  الـيت   -4
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يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب للطالب واليت تـرتبط حباجـام الشخصية،واجلسـمية،    

 .ربوياً، ومهنياًوالعقلية، والنفسية، واالجتماعية إىل جانب رعايتهم ت
مساعدة الطالب على اختيار اال العلمي والعملي الذي يتناسب مـع طاقاتـه    -5

واستعداداته وقدراته من خالل تبصريه بالفرص التعليمية املتاحة له داخل اجلامعة واملهنيـة  
 .املرتبطة حباجات اتمع يف ضوء اخلطط التنموية اليت تضعها الدولة

يف عملية اإلرشاد الطاليب نقترح عقد لقاءات وحماضـرات  لتحقيق صيغة التكامل  -6
وورش عمل، وكتابة مقاالت إرشادية لنشر التوعية بني الطالب عن أمهية الشراكة األسرية 

  .يف عملية اإلرشاد الطاليب إمياناً بأن الطالب املسترشد ال ميكن إرشاده بعيداً عن أسرته
  

  المراجع 
  المراجع العربية

مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجام اإلرشادية "، )2000(ة عبد الوهاب، آل مشرف، فريد −
  .207- 169) 14( 54 الكويت، جملس النشر العلمي،، الة التربوية، "دراسة استطالعية–
بعض "، )2004(أبو راسني، حممد بن حسن، وأبو نور، حممد عبد التواب معوض،  −

قتها بأهم املشكالت لدى عينة من طالب جامعة املتغريات األكادميية والدميوغرافية يف عال
، يناير، )3(17، جملة البحث يف التربية وعلم النفس، "خالد وحاجام اإلرشادية  امللك

2004 :41-79.  
، "تصور طالبات لإلرشاد يف املؤسسات التعليمية"، )2004(بوراوي، حممد سامي،  −

سلطنة عمان، وزارة التعليم ، 2004 ندوة اإلرشاد النفسي يف املؤسسات التعليمية،
  . 16-15:الرستاق، ص/ العايل، كلية التربية 

التوافق مع "، )2006(اجلبوري، عبد احلسني رزوقي، واحلمداين، سيف الدين هاشم،  −
اتمع اجلامعي وعالقته باالجتاه حنو التخصص الدراسي وبعض املتغريات لدى طلبة 

 .75-66:، ص)1(7،  جملة العلوم التربوية، "جامعة املرج
، قياس مهارة اإلصغاء الفعال لدى املرشدين النفسيني )2004(حاموس، ياسر،  −

ندوة اإلرشاد دراسة ميدانية يف مدارس التعليم العام مبدينة دمشق وريفها، . والتربويني
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/ وزارة التعليم العايل، كلية التربية  -، سلطنة عمانالنفسي يف املؤسسات التعليمية
  .م 2004فرباير  16-15الرستاق، 

، جتارب عربية يف تقدمي اخلدمات اخلاصة مبفهوم )2004(حبيب، جمدي عبد الكرمي،  −
، سلطنة ندوة اإلرشاد النفسي يف املؤسسات التعليميةاإلرشاد يف املؤسسات التعليمية، 

 .16-15: فرباير 2004الرستاق / عمان، وزارة التعليم العايل، كلية التربية 
،  جملة التربية، "الشراكة األبوية يف التعليم"، )2004(يق حممد، حسـن، حممد صد −

  .60-46:ص ) 33(149
اإلرشاد النفسي والتربوي بني النظرية ، )2002(خواجا، عبد الفتاح حممد سعيد،  −

، عمان، األردن، الطبعة )مسؤوليات وواجبات دليل اآلباء واملرشدين(والتطبيق 
  .توزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيعاألوىل، الدار العلمية للنشر وال

  .منشورات جامعة دمشق: ، دمشق، التوجيه املهين املدرسي)1986(الرفاعي، نعيم،  −
  .دار احلكمة: ، صنعاءاإلرشاد النفسي ونظرياته، )1995(الزعيب، أمحد حممد،  −
، مقارنة اإلحساس بالوحدة النفسية بني طالب جامعة )2003(الزعيب، أمحد حممد،  −

جملـة احتاد اجلامعات اء الوافدين وغري الوافدين، جامعة دمشق، كلية التربية، صنعـ
 .72-43: 2003، )3(1،العربية للتربية وعلم النفس

، استخدام اإلرشاد السلوكي اجلمعي واإلرشاد الديين )1999(السهيل، راشد علي،  −
: ، الكويتنميةمؤمتر اخلدمة النفسية والتيف عالج مشكلة األرق عند طلبة اجلامعة، 

  . 186-135:كلية العلوم االجتماعية، ص –جامعة الكويت 
اإلمارات العربية  اإلرشاد النفسي أسسه الفنية والنظرية،، )2003(الضامن، منذر،  −

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: املتحدة
، اإلمارات العربية املتحدة، ، مبادئ الصحة النفسية)1996( الطحان، حممد خالد،  −
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )1ملحق رقم ( 

  احملترمون وطالبااكلية التربية طالب / األفاضل 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،وبعد                 

اخلدمات اليت حيتاج إليها طالب اجلامعة وخاصة بعد انتقاهلم مـن   أولوياتتعد عملية التوجيه واإلرشاد الطاليب من 
صرح أكادميي واسع ومتنوع يف أهدافه ومتطلباته وخصائصه العلمية والتربوية  اتملدرسية احملدودة إىل بيئة جامعية ذالبيئة ا

مركز  مقتصراً على القائمني يف  الطاليب عمالً يعد اإلرشادويف ظل املتغريات املعاصرة والسريعة مل . واالجتماعية والنفسية
والـيت  أي أسرة الطالب  األسرة على دور مل تن تتسع دائرته ليشأميتد و أنبل عليه  ،اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة فحسب
  .عنها عالجه بعيداً أو وإرشاده التربوي واالجتماعي،  ال ميكن انتزاع الطالب من سياقها

  :من هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان
  ن وجهة نظر طالب كلية التربيةالشراكة األسرية يف عملية اإلرشاد الطاليب يف جامعة السلطان قابوس م

يف املربع الذي يعرب عن وجهة  )× (إشارة ها وذلك بوضع عن واإلجابة هالفقرات الواردة يف االستبيان لذا نرجو قراءة
حتديد جماالت اإلسهام اليت يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب باجلامعة ألولياء أمور الطالب ومستوى هذا اإلسهام نظرك يف 

 ولن تستخدمستعامل بكل سرية  إجابتك أن علماًً وء خرباتك ومعلوماتك عن أنشطة املركز يف هذا اإلطار،وذلك يف ض
   .نشكر تعاونكم معنا .لغرض البحث العلمي إال

  :البيانات العامة:أوال
    أنثى  ذكر   :النوع -1

سنة أوىل :السنة الدراسية  -2
 سنة ثانية 

 سنة ثالثة
  سنة رابعة 

  

مع األسرة :نوع السكن -3
 سكن الطالب خارج اجلامعة 

اخل سكن الطالب د
  اجلامعة

  

  __________ :املعدل التراكمي احلايل -4

  علوم إنسانية )طبيعية(علوم علمية  :التخصص -5 
 نعم :   هل سبق وأن راجعت مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة -6

  ال 
ما سببإذا كانت اإلجابة بنعم عن السؤال السادس، -7

  ________________________________________________________    :املراجعة
  ال  نعم :هل لديك معرفة كافية عن أهداف مركز اإلرشاد الطاليب يف اجلامعة -8
هل ترغب يف املزيد من املعرفة عن اخلدمات اليت يقدمها مركز الرشاد -9

 :الطاليب يف اجلامعة
نعم

 ال 
  

 :نت اإلجابة بنعم عن السؤال التاسع، ما نوع املعرفة اليت ترغب احلصول عليهاإذا كا-10
_______________________________________________________________  
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  ت

 
جماالت الشراكة اليت يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب 

  ألولياء أمور الطالب

  درجة شراكة أولياء أمور الطالب

عالية
 جداً

  قليلة  متوسطة عالية
قليلة 
  جداً

تقدمي النصح واإلرشاد يف كيفية مساعدة أبنائهم يف التوافق  -1
 .مع البيئة اجلامعية

        

         .املساعدة يف عملية اكتشاف مواهب أبنائهم  -2
إىل استراتيجيات يف فتح باب احلوار واملناقشة مع  التوجيه  -3

  .الدراسي خبصوص اختيارهم للتخصص أبنائهم
        

          .اإلرشاد إىل اتباع أساليب حتقيق النجاح الدراسي ألبنائهم  -4
إىل اختاذ أسلوب املوضوعية يف احلكم على إجناز  التوجيه  -5

 أبناءهم الدراسي
        

إىل استخدام أساليب عالج  تربوية  ألبنائهم التوجيه  -6
  .الطالب الواقعني حتت املالحظة األكادميية

        

التعريف باألنظمة والقوانني اجلامعية مبا يرتبط حبضور  -7
  .احملاضرات ونسبة الغياب واإلنذارات اليت توجه ألبنائهم

        

عقد لقاءات دورية وورش عمل جتمع بني أولياء األمور  -8
وأبنائهم من الطالب للمناقشة واحلوارات لرفع مستوى 

 .األداء العلمي ألبنائهم

        

ه أولياء أمور الطالب إىل تنمية قدرة أبنائهم علىتوجي  -9
 .اإلبداع واالبتكار

        

تعريفهم خبصائص املرحلة العمرية اليت مير ا أبناؤهم -10
 .ومتطلباا النمائية

        

توضيح كيفية التعامل مع حاالت القلق واخلوف اليت يعاين -11
 .منها أبناؤهم

        

يف مساعدة أبنائهم على تكوين تزويدهم بأساليب تسهم -12
  .صداقات  بناءة مع زمالئهم

        

اإلرشاد إىل كيفية التعامل مع  أبنائهم الذين يعانون من -13
  .اضطرابات نفسية كاإلحباط والتوتر الذهين

        

املساعدة يف كيفية متكني أبنائهم من االعتماد على النفس  -14
 .وحتقيق االستقالل الذايت

        

         .التوجيه إىل اتباع أساليب تساعد على  حتقيق الذات لدى أبنائهم -15
اإلرشاد إىل مساعدة أبنائهم على حتقيق السعادة مع النفس والرضا  -16

  .عنها 
        

         .التوجيه إىل مساعدة أبنائهم يف ضبط النفس والتحلي بالصرب -17
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  ت
 

جماالت الشراكة اليت يقدمها مركز اإلرشاد الطاليب 
  ألولياء أمور الطالب

  درجة شراكة أولياء أمور الطالب

عالية
 جداً

  قليلة  متوسطة عالية
قليلة 
  جداً

        .يئة السكن اجلديدةالتوجيه إىل مساعدة أبنائهم للتوافق مع ب -18
اإلرشاد إىل اتباع أساليب تساعد أبناءهم يف تكوين عالقات -19

 .إجيابية مع اآلخرين
       

        .التوجيه إىل تعزيز الشخصية الوطنية لدى أبنائهم من الطلبة -20
         .التوجيه إىل أمهية التمسك بالزي الوطين لدى أبنائهم -21
باع أساليب  تساعد أبناءهم يف االلتزام بالقيم التوجيه إىل ات -22

  .الدينية واألعراف اتمعية
       

اإلرشاد إىل أساليب تساعد أبناءهم يف خدمة ثقافة جمتمعهم  -23
 .واحملافظة عليها

       

         .التوجيه إىل تشجيع أبنائهم على ممارسة اهلوايات واألنشطة احلرة  -24
        .حتلي أبنائهم بقيم التسامح وتقبل اآلخريناإلرشاد إىل أمهية -25
        .التبصري بالفرص املهنية املتاحة ألبنائهم يف اتمع -26
التوجيه إىل مساعدة أبنائهم يف تكوين اجتاهات إجيابية حنو -27

 .بعض املهن واحلرف
       

التعريف خبطط التنمية يف اتمع وحاجاا من األيدي -28
 .من أبنائهم الطلبةالعاملة 

       

إشراك أولياء األمور يف البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل  -29
  .عزوف أبنائهم عن بعض التخصصات

       

         .اإلرشاد إىل أمهية اكتشاف امليول املهنية لدى أبنائهم -30
التوجيه إىل مساعدة أبنائهم يف وضع تصور واضح عن -31

  .نية املستقبليةطموحام وتطلعام امله
       

اإلرشاد إىل أمهية إثارة اهتمامات أبنائهم حنو الوظائف -32
 .التقنية والفنية

       

اإلرشاد إىل أمهية مساعدة أبنائهم يف االختيار األنسب -33
 .للمهنة اليت تتناسب وقدرام

       

  
  :يها يرجى ذكرهاف باشراك أولياء أمور الطالبأمور أخرى يقوم مركز اإلرشاد الطاليب 

1-_______________________________________________  
2-_______________________________________________  
3-_______________________________________________  


