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 لطالبات الدراسي باملستىي وعالقتها اإلرشادية احلاجات
 اجلىف جامعة يف التحضريية السنة

 اإلرشادية الحاجات عف الكشؼإلى  الحالية الدراسة ىدفت الممخص_
 طالبات لدي واالجتماعية والنفسية والمينية األكاديمية المجاالت في

 كما ،يالدراس بالمستوى وعبلقتيا الجوؼ جامعة في التحضيرية السنة
 لمتغيرات تبعا اإلرشادية الحاجات بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ ىدفت

 .واألـ األب تعميـ ومستوى اإلقامة ومكاف الدراسي المستوى
 بصورتو تكوف مقياسا الباحثتاف أعدت ،الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ   

 المقياس تمتع وقد مجاالت أربعة عمى موزعة ،فقره( 40) مف النيائية
 تطبيقو تـ ثـ ومف. الداخمي واالتساؽ والثبات الصدؽ مف عالية بدرجة
 السنة في والثاني األوؿ يفالمستويب طالبة( 80) مف عينة عمى

 1435/1436 الدراسي العاـ في الجوؼ جامعة في التحضيرية
 باستخداـ إحصائيا البيانات معالجة وبعد. األوؿ الدراسي الفصؿ
 تعتبر: التالية النتائج إلى الدراسة توصمت اإلحصائية الوسائؿ
 طالبات لدى إلحاحا األكثر الحاجات ىي المينية اإلرشادية الحاجات

 وأدناىا النفسية ثـ ،األكاديمية الحاجات وتمييا، التحضيرية السنة
 إجابات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد وال. االجتماعية الحاجات

 داللة ذات فروؽ وجدت ال كما. الدراسة مستوىإلى  تعود الدراسة عينة
 في( طالبات سكف - األسرة مع) اإلقامة مكافإلى  تعزى إحصائية
 ذات فروؽ توجد أنو النتائج وأوضحت. والنفسي األكاديمي المجاؿ
 في يقمف والبلتي األسرة مع يقمف البلتي الطالبات بيف إحصائية داللة
 الطالبات لصالح واالجتماعي الميني المجاؿ في الطالبات سكف
 عبلقة وجودإلى  النتائج وأشارت كما. الطالبات سكف في يقمف البلتي
( والمينية والنفسية األكاديمية) اإلرشادية الحاجة بيف دالة عكسية
 النفسي لئلرشاد الحاجة بيف عكسية دالة عبلقة ووجود. األب وتعميـ
  .األـ وتعميـ

 السنة ،الدراسي المستوى ،اإلرشادية الحاجات: المفتاحية الكممات
   .التحضيرية

 . المقدمة1
تعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ التعميمية الميمة واألساسية    

إذ تعمؿ عمى بناء شخصية الطالبة الجامعية وتوجيييا التوجيو 

كما تسعى لتنميتيا في جميع الجوانب الجسمية  الصحيح.
شباع واالنفعالية واالجتماعية والنفسية و األكاديمية. كما أف إ

حاجات طالبات الجامعة بالطرائؽ التربوية السميمة أمر 
إذ إف عدـ إشباعيا يؤدي إلى زيادة متاعبيف  ،ضروري

وتقديـ  ،فمواجية ىذه الحاجات بالتوجيو واإلرشاد ،ومشكبلتيف
تييئ الظروؼ  ،الخدمات اإلرشادية المناسبة في الجامعة

مى العبلقات المناسبة لتحقيؽ النمو السوي لمطالبات مبنية ع
أو خدمات إنمائية تنمي قدرات طالبات الجامعة  ،جابيةياإل

وطاقاتيف وتحقيؽ أقصى درجات التوافؽ وتبصيرىف بالتحديات 
يضاح معالجتيا بتقديـ خدمات عبلجيو تتعامؿ مع  ،المستقبمية وا 

المشكبلت االنفعالية والتربوية التي تواجو بعض الطالبات بتقديـ 
لبلزمة وفؽ األسس العممية لمتوجيو واإلرشاد. الحموؿ العبلجية ا

ولئلرشاد النفسي والتوجيو التربوي دور رئيس في أثارة الدافعية 
والتكيؼ  ،والمساعدة عمى االختيار الميني ،لمتحصيؿ الدراسي
فضبل عف ذلؾ يعمؿ عمى تطوير العبلقات  ،لمحياة الجامعية

ت ويساعدىف في اإلنسانية واالجتماعية بيف الطالبات واألستاذا
 ].1رسـ البرامج بما يمبي حاجاتيف المختمفة ]

لذلؾ فأف طالبات الجامعة بحكـ المرحمة العمرية التي     
 ةالكبير والتحديات  ،التي تواجييف ةالنفسيوالضغوط  ،يجتزنيا

خاصة أنيف يواجيف أعباء كثيرة  ،التي ال يمكف تجاوزىا بنجاح
جتيف الشديدة الكتشاؼ ذاتيف وحا إلى جانب واجباتيف الدراسية.

 ،وتحقيؽ قدر مناسب مف االستقبللية وتحقيؽ اليوية الذاتية
مما يؤدي  ،واكتساب المكانة االجتماعية والمينية البلئقة بيف

 ].2إلى دراسة حاجاتيف لئلرشاد ]
 مشكمة الدراسة. 2

 أ. أسئمة الدراسة
 :الرئيس السؤاؿتحددت مشكمة الدراسة في 
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ت اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية في ما ىي الحاجا 
 جامعة الجوؼ؟

 :الرئيس مجموعة األسئمة الفرعية التالية السؤاؿتفرع مف يو 
ما الحاجات اإلرشادية األكثر أىمية لدى طالبات السنة  -1

 التحضيرية بجامعة الجوؼ؟
ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2

في الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة  (α ≤ 0.05) اإلحصائية
  تعزى الختبلؼ المستوى الدراسي؟ ،التحضيرية بجامعة الجوؼ

ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3
في الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة  (α ≤ 0.05) اإلحصائية

 –مع األسرة ) حسب مكاف اإلقامة ،التحضيرية بجامعة الجوؼ
 في سكف الطالبات(؟

ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4
في الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة  (α ≤ 0.05) اإلحصائية

 تعزى إلى مستوي تعميـ األب واألـ؟ ،التحضيرية بجامعة الجوؼ
 أهداف الدراسةب. 

ي تيدؼ الدراسة الحالية لمكشؼ عف الحاجات اإلرشادية ف     
المجاالت األكاديمية والمينية والنفسية واالجتماعية لدي طالبات 
 ،السنة التحضيرية بجامعة الجوؼ وعبلقتيا بالمستوى الدراسي

كما تيدؼ لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف الحاجات اإلرشادية تبعا 
لمتغيرات المستوى الدراسي ومكاف اإلقامة ومستوى تعميـ األب 

 .واألـ
 حدود الدراسةج. 

تتحدد الدراسة الحالية بعينو مف طالبات السنة التحضيرية      
بجامعة الجوؼ بالمستوى األوؿ والثاني لمفصؿ الدراسي األوؿ 

 .ىػ1435/1436لمعاـ الجامعي 
 أهمية الدراسةد. 
تبرز أىمية الدراسة الحالية في كونيا تسعى إلى الوقوؼ     

 ،مينية ،ديميةعمى الحاجات اإلرشادية بمجاالتيا المختمفة أكا
وأف الحاجات مفتاح السيطرة عمى السموؾ  ،ةنفسي ،اجتماعية
والمعروؼ أف الحاجات تكتسب خصائصيا مف خبلؿ  ،وتوجييو

وعميو فإف  ،اإلطار الثقافي واالجتماعي الذي يعيش فيو الفرد
التعرؼ عمى ىذه الحاجات اإلرشادية لمطالبات وتمبيتيا يسيـ في 

فضبل عف تحقيؽ  ،يمكف أف تواجييفالتصدي لمصعوبات التي 
 كبيراً  اىتماماً ليذا نجد الدوؿ المتقدمة تولي  ،التكيؼ لدييف

 ،لبرامج اإلرشاد والتوجيو في مؤسستيا التعميمية والتربوية كافو
بدءا مف رياض األطفاؿ حتى المرحمة الجامعية. وقد انطمقت 

اسية أىمية البحث مف كوف اإلرشاد الطبلبي أحد األركاف األس
في نظاـ الساعات المعتمدة بحيث يتـ تحديد أوقات دورية معمنة 
لئلرشاد وذلؾ بما يتناسب مع ظروؼ الجدوؿ الدراسي لمطالبات 

وأىمية اإلرشاد  ،والجدوؿ التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس
الطبلبي المنوع وفؽ التخصصات العممية وما يرتبط بيا مف 

ف الطمبة في ىذه المرحمة فضبل عف إ ،مقررات دراسية وأنشطة
يمروف بفترة المراىقة والبموغ التي تعد مف أدؽ المراحؿ التي يمر 

فاألزمات النفسية والظواىر الجسمية  ،بيا الفتى أو الفتاة
والحاالت االنفعالية والحساسية الشديدة ومشكبلت السموؾ تؤدي 

 نياً وميمما يتطمب إعداده إعدادًا ثقافيًا ، إلى تغير جذري لمفرد
كما  يضمف لو مسيرة ىادئة في حياتو األكاديمية. وأخبلقياً 

وتكمف أىمية الدراسة الحالية في كونيا تناولت فئة ىامو مف 
وىذا البرنامج ييدؼ ، وىف طالبات السنة التحضيرية، الطالبات

إلى ترسيخ مبادئ التميز واالنضباط والشعور بالمسئولية وتعزيز 
بالنفس وغرس روح المبادرة ومساعدة  الميارات القيادية والثقة

الطالبة عمى االندماج في مجتمع الجامعة والمشاركة الفعالة في 
وتقدـ ىذه الدراسة قاعدة بيانات  األنشطة الثقافية واالجتماعية.

بخصوص الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية 
 بجامعة الجوؼ تساعد القائميف عمى شؤوف الطالبات في توسيع

 .مما يحقؽ تنمية متكاممة لمطالبة الجامعية، خدماتيـ
 مصطمحات الدراسةه. 

 :التعاريؼ اإلجرائية
ىي الدرجة التي تعبر مف خبلليا الطالبة  الحاجات اإلرشادية:

عف وجود مشكبلت معينة تحتاج إلى مساعدة المرشدة في 
ويستدؿ عمييا مف مقياس ، التقميؿ منيا أو التعامؿ معيا
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في  ،اإلرشادية المعد في ىذه الدراسة ليذا الغرضالحاجات 
 .المجاالت األربعة

مستويات الدراسة في السنة التحضيرية  الدراسي: المستوى
 .مستوياف أوؿ وثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3
 :اإلطار النظري -أوال:

 :أوال: مفيـو الحاجة 
شباعيا توترات ىي حالة يعاني منيا اإلنساف ويترتب عمى عدـ إ

 ].3] أو كميا معا، أو نفسية أو اجتماعية، عضوية
فإذا تركت ىذه الحاجات دوف إشباع يؤدي ذلؾ إلى حدوث 

 ].4] اضطراب في السموؾ وقد يشعر الفرد باإلحباط
بأنيا رغبة فطرية يسعى مف  [5، ]منصور وآخروف ويعرفيا

 .في الحياة خبلليا اإلنساف إلى تحقيؽ االتزاف النفسي واالنتظاـ
بأنيا حالة مف النقص العاـ والخاص [ 3، ]ويعرفيا أبو أسعد

 .داخؿ الكائف الحي تشمؿ النواحي البيولوجية والنفسية
 :ثانيا: الحاجات اإلرشادية

ىي الحاجات التي يرى الطمبة أنيا ضرورية لمساعدتيـ في حؿ 
 ].6مشكبلتيـ األكاديمية والمينية الشخصية ]

 :إلرشاديةمفيـو العممية ا
العممية الفنية التي تقـو إلى  يشير مفيـو العممية اإلرشادية   

وىي ، عمي األسس والمسممات العممية والنظرية لئلرشاد النفسي
تتبع إجراءات أساسية تسير وفؽ خطوات محددة تتضمف اإلعداد 
لمعممية اإلرشادية وتكويف العبلقة اإلرشادية وتحقيؽ األىداؼ 

د المشكمة ووضع خطة عبلجية تقـو عمي تعديؿ اإلرشادية وتحدي
واتخاذ القرارات ، وتحقيؽ النمو وتغيير الشخصية، وتغيير السموؾ

وحؿ المشكبلت والتقييـ النيائي لمعممية وأخيرا اإلنياء والمتابعة 
ومما يجدر ذكره إف ىذه الخطوات قد تتداخؿ مع بعضيا 

 ].7] البعض في بعض حاالت اإلرشاد
 :اد النفسيمفيـو اإلرش
 (A.P.A) عرفت الجمعية األمريكية 

 لعمـ النفس اإلرشاد النفسي بأنو عممية تيدؼ إلى مساعدة األفراد

عمى معيقات نموىـ الشخصي التي تعترضيـ  نحو التغمب
وكذلؾ مساعدتيـ نحو تحقيؽ النمو األفضؿ لمصادرىـ 

 ].8] الشخصية
 ):)األكاديمي اإلرشاد التربوي

لذي يستيدؼ المشكبلت التربوية التي تتمثؿ في ىو اإلرشاد ا   
 ،واليروب مف المدرسة والجامعة ،انخفاض الدافعية لمتعمـ

والتأخر ، والغياب ،والتأخر عف الحصص والمحاضرات
ىماؿ الواجبات والمياـ المدرسية  ،والتأخر الدراسي ،الصباحي وا 
 ].9] وصعوبات التعمـ ،وقمؽ االمتحاف، والغش، والجامعية

 :رشاد النفسياإل
أبو زعيزع  ( المذكور في دراسة1966، بموتشر( وعرؼ 

اإلرشاد النفسي بأنو عممية يتـ فييا التفاعؿ بيف  [8وآخروف ]
المرشد والمسترشد بيدؼ توضيح مفيـو الذات لدي المسترشد 

 .والبيئة المحيطة بو وأىدافو المستقبمية
مواقؼ  األفراد في جميع مراحؿ حياتيـ إلى يتعرض      

تؤثر عمييـ وتجعميـ يتخذوف ، ضاغطة ومؤثرة كثيرة ومتنوعة
منيا ما يكوف تكيفي ومنيا غير ذلؾ ، أساليب متنوعة لمواجيتيا

وألىمية األساليب التي يتخذىا الفرد وما يترتب عمى استخداميا 
مف أثار عمي حياة الفرد لذا فقد أىتـ الباحثوف بدراسة ىذه 

ت في محاولة لرصدىا ومعرفة أفضميا األساليب واالستراتيجيا
لتشجيع استخداميا واالبتعاد عف األساليب غير المفيدة في 

 ].10] مواجية الضغوط النفسية
فإف طمبة الجامعات بما يواجيونو مف مواقؼ ضاغطة    

ودراسة نوعية ، يعتبروف مف أىـ الفئات التي يجب االىتماـ بيا
ذه المواقؼ الضاغطة التي األساليب التي يستخدمونيا لمواجية ى

، تتمثؿ في مواجية االمتحانات والعبلقات مع الزمبلء واألساتذة
والمنافسة مف أجؿ النجاح والتعامؿ مع البيئة الجامعية وأنظمتيا 

 ].11وغير ذلؾ مف المواقؼ ]
فالفرد إف لـ يستطع التكيؼ ومواجية الضغوط فسيكوف ذلؾ    

وعرضة  ،ية كالقمؽ واالكتئاببداية لكثير مف االضطرابات النفس
رتفاع ضغط الدـ اكلبلضطرابات الجسمية ذا المنشأ النفسي 
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 وتصمب الشراييف ومشاكؿ التنفس والقولوف العصبي والصداع
[12.[ 

 :مفيـو اإلرشاد الميني
يشير مفيـو اإلرشاد الميني إلى عممية تقديـ المساعدة    

مرشد أو المعمـ أو لممسترشد مف خبلؿ العبلقة اإلرشادية بيف ال
كمييما معا وبيف المتعمـ بيدؼ تنمية المينية ومساعدة الفرد 
عمى تكويف صورة لذاتو المينية مف حيث تنمية وعيو لذاتو 
وبإمكاناتو واىتماماتو وبالبيئة المينية وسوؽ العمؿ ومتطمباتو 

كذلؾ مساعدتو عمى حسف االختيار ، مف الكفايات والميارات
ند عمى أساس المبلئمة بيف صورة الذات الميني الذي يست

وذلؾ تحقيقا لمتكيؼ الميني والنمو ، المينية ومتطمبات العمؿ
، وترتبط عممية اإلرشاد ارتباطا وثيقا بالتربية المينية الميني.

 وكثيرا ما يستخدـ مصطمح التربية المينية بديبل لئلرشاد الميني
[8.[ 
المدرسي أو الجامعي  ىالمستو إف الكثير مف الطمبة سواء في    

ال يعرفوف عف الموضوعات الدراسية وال عف مجاالت العمؿ في 
ىذا فضبل عف فشؿ الكثيريف في عممية االختيار ، المجتمع

وذلؾ نتيجة لجيميـ بإمكانياتيـ ، المناسبة لمتخصص الدراسي
أو بسبب ، ومتطمبات التخصص والمعمومات المينية المرتبطة بو

أو حتى اإلجبار مف قبؿ األىؿ عمي ، صدقاءمسايرة الرفاؽ واأل
وفي حاالت نادرة يسوء ، مينة كاف يأمؿ بيا أحد الوالديف

اختيارىـ نتيجة كثرة الخيارات المينية والحيرة في االختيار وينتج 
عف ىاتيف المشكمتيف مشكبلت ثانوية تضر بالكفايات اإلنتاجية 

 ].13] لمفرد والمجتمع
جيو الميني في عممية الموائمة بيف يتمخص اإلرشاد والتو    

 )القدرات واالتجاىات والميوؿ( السمات الشخصية لمفرد
والمتطمبات المينية لمينة أو حرفة أو وظيفة ما ومف ىنا فأف 
خدمات اإلرشاد والتوجيو الميني البد وأف تشمؿ تقييـ ىذيف 

 .)والمتطمبات المينية، الجانبيف )السمات الشخصية
رانؾ باترسوف األب الروحي لئلرشاد الميني وقد وتاريخيا يعد ف

اعتبر فيما بعد دستور ، 1909سنة  ألؼ كتاب )اختيار المينة(

لئلرشاد الميني ويتضمف في ثناياه المبادئ التي يقـو عمييا 
 :اإلرشاد والتوجيو الميني ومف أىميا

 .دراسة شخصية الفرد بكافة جوانبيا -1
افية عف الميف المختمفة وما تزويد الفرد بالمعمومات الك -2

حتى يتمكف مف اختيار المينة أو ، تتطمبو مف إمكانيات شخصية
 .الحرفة التي تبلئمو

 :خدمات اإلرشاد والتوجيو الميني
 تعتبر برامج اإلرشاد الميني وما تتضمنو مف خدمات جزءً  

مف األنشطة التربوية األساسية في المؤسسات التعميمية  أساسياً 
 :وتيدؼ خدمات اإلرشاد الميني بشكؿ أساسي إلي، المعاصرة

، مساعدة الفرد عمي معرفة إمكانياتو الذاتية والميف المختمفة -1
 .الختيار المينة المبلئمة إلمكانياتو

إكساب الفرد المرونة والخبرات والميارات البلزمة التي  -2
وبالتالي تحقيؽ ، تجعمو قادرا عمي مواكبة التطورات المينية

 .ؼ الميني والرضا الوظيفيالتكي
وبالتالي ، وضع الشخص المناسب في المكاف المناسب -3

 الفردي والقومي المستوىتحقيؽ أقصي درجات اإلنتاجية عمي 
[13.[ 
فاإلرشاد الميني حاجة تقتضييا طبيعة الفروؽ الفردية في    

القدرات واالستعدادات والميوؿ والظروؼ االجتماعية وظروؼ 
ما أف اإلرشاد الميني يعد حاجة ماسة نتيجة حاجة بيئة العمؿ ك

الفرد لمتوافؽ النفسي واالجتماعي والميني وتؤثر عممية اإلرشاد 
الميني تأثيرًا بالغًا في شخصية الفرد وفي حياتو الحاضرة 
والمستقبمة الرتباطيا بالمستقبؿ الميني حيث تساعد في رسـ 

ـ النجاح والفشؿ معالـ الطريؽ في حياة الفرد المينية ومعال
ومعالـ العمؿ والبطالة ومعالـ اإلنتاج واالستيبلؾ ومعالـ السوء 

فعممية اإلرشاد والتوجيو ىي عممية استثمار لطاقات ، واالنحراؼ
حالتيا إلى اإلنتاج واإلبداع وبالتالي المساىمة في  الفرد الكامنة وا 

 ].13تنمية المجتمع ]
 :اإلرشاد االجتماعي

 ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يستيدؼ التغمب عمى تمؾ الصعوبىو اإلرشاد ال   
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ومظاىر االنحراؼ والشذوذ في السموؾ االجتماعي ومظاىر 
سوء التكيؼ االجتماعي السميـ التي يتعرض ليا الطالب فتقمؿ 

وتحد مف قدرتو عمى بناء ، مف فاعميتو وكفايتو االجتماعية
 .عبلقات اجتماعية ناجحة مع اآلخريف

، والخجؿ، مثؿ عدـ القدرة عمي تكويف األصدقاء واالحتفاظ بيـ
 ].9] والعنؼ )االرتباؾ عند مقابمة اآلخريف( والخوؼ االجتماعي

وتعد الذات بعد أساسي مف أبعاد الشخصية اإلنسانية وبؿ حجر 
وىي مجاؿ اىتماـ كافة ، الزاوية األساسي في البناء الشخصي

حيث تعتبر ، ء التربية واالجتماععمماء النفس والفبلسفة وعمما
مفتاح الشخصية السوية ومؤشر لموصوؿ إلى الصورة التي 
يدركيا الفرد عف نفسو والتصورات حوؿ ضمير المتكمـ أنا بما 
تتضمنو ىذه الصورة مف أفكار وأراء يكونيا الفرد عف نفسو 
نتيجة الخبرات التي يمر بيا في حياتو سواء عف طريؽ تعاممو 

أو تفاعمو مع اآلخريف في محيطو االجتماعي فقد مع أسرتو 
وذلؾ بحسب ، أو تكوف سمبية، تكوف ىذه الصورة إيجابية

 ].14] العوامؿ المؤثرة في ىذه الصورة
مف  ويعد شارلز كولي Cooley (1964) ،حيث توصؿ   

 إلى، وتكوينيا وتطويرىا ونموىا، أوائؿ مف اىتـ بتشكيؿ الذات
اعؿ اجتماعي مع اآلخريف وبخاصة أنيا تتكوف مف حصيمة تف

ففي السنوات األولى مف عمر الطفؿ يري ، في الجماعات األولية
حيث يقـو بمبلحظة  نفسو مف خبلؿ اآلخريف ونظرتيـ لو.

فيقـو بتفسيرىا فيتكوف لديو تصور ، سموكياتيـ واستجابتيـ نحوه
وقد ، وىو بيذا ينطمؽ مف أىمية اآلخريف لو، معيف حوؿ ذاتو

بمعنى  عمى ىذه العممية في تصور الذات )المرأة العاكسة(أطمؽ 
فالذات ال تنمو مع ، أف اآلخريف مرآة تمكف الطفؿ مف رؤية ذاتو

الطفؿ ولكنيا نتاج اجتماعي تتشكؿ وتنمو نتيجة الخبرات 
والنشاطات والممارسات االجتماعية وتفسيرىا مف قبؿ الطفؿ 

و لمطفؿ كالوالديف لنفسو وتزداد أىمية األخر بازدياد أىميت
 ].15] والمعمميف وغيرىـ ممف في دائرة اىتمامو

 :اإلرشاد والتوجيو
 اصطبلح التوجيو واإلرشاد مف المصطمحات الشائعة   

وقد يستخدـ منفردا أو مقترنا مع اصطبلح اإلرشاد ، االستخداـ
 ،ويقـو التوجيو عمى أنو حؽ الفرد، فتقوؿ التوجيو واإلرشاد

ومساعدة الفرد عمى ، الشعور بالمسئولية لديو ويعمؿ عمي تنمية
أف يكوف في مكانو المناسب في ىيكؿ البناء األسري 

 ].9] واالجتماعي
 :الفرؽ بيف التوجيو واإلرشاد

عمى الرغـ مف أف التوجيو واإلرشاد مترابطاف ومتكامبلف    
ويتمـ ما يقـو بو األخر ويأخذ بيده ليكوف نفعو اكبر وفائدة 

والفرؽ بينيـ ىو أف التوجيو يعتمد بشكؿ أساسي  ،أشمؿ وأعـ
عمى إعطاء المعمومات وتنمية الشعور بالمسئولية ويترؾ األمر 
لمفرد الذي يطمب التوجيو باستخداـ المعمومات لموصوؿ إلى 

بينما اإلرشاد يعتمد عمي وجود مرشد ، خيارات مناسبة
وليس كؿ شخص ، متخصص ومؤىؿ لمقياـ بعممية اإلرشاد

يؤكد التوجيو عمى الجانب النظري  يع القياـ بعممية اإلرشاد.يستط
بينما ييتـ اإلرشاد بالجانب العممي التطبيقي مف خبلؿ استخداـ 

التوجيو أشمؿ مف اإلرشاد في المجاالت و ، البرامج اإلرشادية
الصحية والدينية والتربوية واالجتماعية كما أنو يسبؽ العممية 

بينما  ،ف يقدـ في أماكف مختمفةالتوجيو يمكف أ ،اإلرشادية
التوجيو يمارس مع الفرد ومع الجماعة ، اإلرشاد في مكاف خاص

أي أنو ال يقتصر عمى فرد أو فصؿ أو مدرسة بؿ يشمؿ 
 ].7] بينما اإلرشاد يكوف مع أفراد وجيا لوجو ،المجتمع كمو

 :الدراسات السابقة
معاناة عرفة أثر الإلى م ]16براكني وكرابينؾ ]ىدفت       

النفسية عند الطبلب عمى تحصيميـ الدراسي وتناولت الدراسة 
وتوصؿ الباحثاف إلى أف الطمبة  ،( طالبًا جامعياً 326عينة مف )

ذوي التكيؼ المنخفض مثؿ الكآبة أو انخفاض تقدير الذات 
كانوا أدني قدرة عمي تنظيـ دراستيـ واستنتجوا أيضا أف المعاناة 

مى مستوي الدافعية وأساليب التعمـ ومف النفسية يمكف أف تؤثر ع
 .ثـ عمى التحصيؿ الدراسي لدي طمبة الجامعة

ىدفت إلى فيـ معدؿ فقد  ]17] نيمسوف جوانادراسة أما          
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمخاوؼ تقديـ الطبلب األجانب في مركز اإلرشاد بالجامع



 

148 

ت ىذه الدراسة سعكما و  .المترتبة عمى برمجة التوعية ارػواآلث 
إلى فيـ معدالت مخاوؼ تقديـ الطبلب الدولييف في مركز 

بالجامعة وأسبابيا حتي يستفاد منيا في تغيير أساليب  اإلرشاد
( طالبًا الذيف سعوا 41) وتكونت عينة الدراسة مف، التوعية

 ،لممشورة في مركز اإلرشاد الجامعي خبلؿ العاـ الدراسي
مف الكياف الطبلبي الدولي تقدموا  ٪2وأشارت النتائج أف حوالي 

إلى خدمات اإلرشاد مف مركز تقديـ اإلرشاد في السنة 
األكاديمية. وأظيرت النتائج أيضا أف معظـ الطبلب الدولييف 
، الذيف سعوا إلى تقديـ المشورة يعانوف مف كثير مف المخاوؼ

 .والقمؽ، واختيار التخصص األكاديمي ،وتأكيد الذات، واالكتئاب
احتياجات  لتحديدإلى لتيدؼ  ]18] لوكاس وجاءت دراسة       

الذيف يسعوف لممساعدة في مركز اإلرشاد  ،الطبلب لئلرشاد
الجامعي: نظرة عف قرب بيف األجناس المختمفة وقضايا التعدد 

وسعت الدراسة لمبحث عف الضغوطات النفسية كما  .الثقافي
ت المينية( التي )الحاجا )الحاجات النفسية( والمشاكؿ المينية

يقدميا طبلب الجامعات لطمب المساعدة في مركز اإلرشاد 
وطالبة وتكونت  طالباً  597الجامعي فتكونت عينة الدراسة مف 

 ،أمريكي أسيوي %9و ،% أمريكي أفريقي12 عينة الدراسة مف:
وذكر الطبلب  ،منيـ كانوا إناث %68، وأمريكي أبيض %58و

صة أف ىناؾ ضغط نفسي األمريكييف مف أصؿ أفريقي خا
يعيقيـ عف متابعة أىدافيـ المينية وأما الطبلب األمريكييف 
اآلسيوييف كانت رغبتيـ المينية غير واضحة. وأما الطبلب 
البيض أوضحوا أف الصعوبات المينية ترتبط بمحنة الضغوط 

وبالنسبة لمنساء خاصة كانت أعراض القمؽ واالكتئاب  ،النفسية
ية ليـ ألنيا تتعمؽ بجودة األداء الوظيفي تعيؽ األىداؼ المين

قامة العبلقات السوية  .ليف في المدارس وا 
ىدفت إلى معرفة فقد  ]19المحاميد وعربيات ]دراسة أما        

األكاديمي وعبلقتو بتكيفيـ الدراسي  اتجاىات الطمبة نحو اإلرشاد
طالبًا  357في جامعة مؤتة وقد اختيرت عينة عشوائية قواميا 

البة طبؽ عمييـ مقياسيف أحداىما يتعمؽ باإلرشاد األكاديمي وط
والثاني يتصؿ بالتفوؽ الدراسي أظيرت نتائج الدراسة وجود 

اتجاىات سمبية نحو اإلرشاد األكاديمي فضبل عف وجود عبلقة 
بيف االتجاىات نحو اإلرشاد والتوافؽ الدراسي لدى الطمبة أشارت 

زى لمتغير الجنس والكمية النتائج إلى أنو ال توجد فروؽ تع
 .والتفاعؿ بينيما عمى اتجاىات الطمبة نحو اإلرشاد األكاديمي

معوقات ممارسة  تحديدإلى  ]20] عميدراسة كما وىدفت        
اإلرشاد األكاديمي بجامعة السمطاف قابوس ودور الخدمة 

وسعت الدراسة إلى رصد وتحديد  االجتماعية في مواجيتيا.
إلرشاد األكاديمي بجامعة السمطاف قابوس معوقات ممارسة ا

والتي ترجع إلى الطبلب والمرشد األكاديمي والنظاـ اإلداري ككؿ 
مع وضع تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في مواجية 
ممارسة اإلرشاد األكاديمي مع اإلشارة إلى أىمية مجاؿ رعاية 

الخدمة الشباب باعتباره مف المجاالت األساسية لممارسة مينة 
االجتماعية وأىمية اإلرشاد األكاديمي باعتباره ركيزة ميمة في 
بناء الطالب الجامعي الناجح ومساعدتو في اتخاذ القرارات 

 .المتعمقة بو
فعالية  تحديدىدفت إلى فقد  ]21] غبيشدراسة أما       

اإلرشاد الطبلبي وفؽ اتجاه طبلب وطالبات كمية التربية بصور 
عت الدراسة إلى تعريؼ الطبلب بالمشكبلت سمطنو عماف. وس

التي يعانوف منيا والتي تؤثر عمييـ أكاديميا وتحميميا وتحديد 
أساليب التغمب عمييا أو التقميؿ مف أثارىا وكذلؾ إلى مساعدة 
الطمبة عمى اختيار وتحديد المقررات الدراسية التي ينبغي عمييـ 

 عينة الدراسة التسجيؿ فييا ودراستيا وقد بمغ مجموع أفراد
( مف اإلناث وتـ إعداد 250( مف الذكور و)250( بواقع )500)

مقياس اتجاه الطبلب والطالبات نحو أىمية اإلرشاد الطبلبي 
وعرض المقياس بصورتو األولية عمى أثنى عشر محكما مف 

 .أعضاء ىيئة التدريس
إلى الكشؼ  لتيدؼ ]6] الضامف وسعاددراسة وجاءت        

اإلرشادية لطمبة جامعة السمطاف قابوس وعبلقتيا  عف الحاجات
( 350اختيرت عينة )، بمتغير الجنس والكمية والمرحمة الدراسية

طالبًا وطالبة بطريقة عشوائية مف طمبة الكميات اإلنسانية 
والعممية استخدمت لتحقيؽ تمؾ األىداؼ استبياف خاص لحصر 
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ونفسية ( فقرة تمثؿ حاجات شخصية 60مشكبلت الطمبة ضـ )
وأكاديمية ومينية لقياس الحاجات اإلرشادية لمطمبة. وتوصؿ 
الباحثاف إلى النتائج التالية أف الحاجات األكاديمية كانت في 
مقدمة الحاجات تمييا النفسية ولـ تكف الحاجات المينية ممحة 

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ، لدى عينة الدراسة
ووجود فروؽ ، ح الكميات اإلنسانيةذات داللة إحصائية لصال

ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث فيما يتعمؽ بالحاجات 
وال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط ، اإلرشادية

 .الطمبة عمى الحاجات اإلرشادية ومستواىـ األكاديمي
ىدفت إلى الكشؼ عف دراسة  ]22الحكماني ] وأجرى     

جية نظر طمبة الجامعات الخاصة الحاجات اإلرشادية مف و 
( طالبًا وطالبة 410بسمطنة عماف. اشتممت عينة الدراسة عمي )

وطالبات مف ثبلث جامعات خاصة في سمطنة عماف أسفرت 
الدراسة عف ترتيب الحاجات اإلرشادية جاء عمي النحو التالي 
الحاجات األكاديمية ثـ النفسية ثـ المينية ثـ االجتماعية كما 

تائج الدراسة عف عدـ وجود فروؽ يمكف أف تعزى أسفرت ن
إال في مجاؿ ، السنة الدراسية، الجامعة، لممتغيرات اآلتية الجنس

ومتغير ، الحاجات االجتماعية وكذلؾ لصالح السنة الثانية
 .المعدؿ التراكمي

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ فقد  ]23] شارير دراسةأما       
وظيفي ال االرتباؾو شخص نفسو اخؿ الالعبلقة بيف الذكاء د

النجاح  ،اآلثار المترتبة عمى اإلرشادلطبلب الجامعة. االرتباؾ و 
الوظيفة ويصؼ المؤلؼ إلى  واالنتقاؿ مف المدرسة، األكاديمي

العبلقة بيف المعرفة الذاتية واالرتباؾ الوظيفي بيف طبلب 
الجامعة ويناقش استراتيجيات لمتعزيز الوظيفي والتخطيط 

ديمي. ولمحات مف الذكاء المتعدد بيف طبلب الجامعات األكا
( فصوؿ 3( طالبًا مسجميف في )82المتطابقيف قورنت بيف )

دراسية متتابعة في كورس يسمي االستكشاؼ الوظيفي في 
جامعة أمريكية. وكانت مف أىـ النتائج وجود انخفاض في 
معدالت الذكاء داخؿ الشخص نفسو لتكوف سمة ىامة بيف 

الجامعييف مصاحبة لمستويات معتدلة وعالية مف  الطبلب

االرتباؾ الوظيفي ونوقشت اآلثار المترتبة عف تقديـ المشورة 
لتعزيز وتمت إبداء مناقشة ناجحة لمتحوؿ مف المدرسة إلى 

 .الوظيفة
إلى الكشؼ عف ىدفت دراسة  ]3] أبو أسعد وأجرى     

وسعت  .مورىـالحاجات اإلرشادية كما يقدرىا الطمبة وأولياء أ
الدراسة إلى التعرؼ إلى الحاجات اإلرشادية كما يقدرىا الطمبة 

( طالبًا وطالبة الذيف 252اختيرت عينة )، وأولياء أمورىـ
مف  ،يدرسوف بمدارس مديرية منطقة القصر في مدينة الكرؾ

تـ اختيارىـ  ،صفا (12بمغ ) ،الصؼ السابع إلى الصؼ التاسع
 7مكونة مف  استبانةـ بقت عمييبطريقة عنقودية عشوائية ط

لآلباء مصاغة  استبانةثـ تـ إعداد ، فقرة لؤلبناء (70أبعاد و)
وبعد إجراء الخصائص السيكومترية  ،بشكؿ يناسب ولي األمر

وبعد استخداـ  ،فقرة 60مف صدؽ وثبات أصبحت الفقرات 
الوسائؿ اإلحصائية أسفرت النتائج أف أىـ الحاجات اإلرشادية 

واألسرية ، ا الطمبة كانت في المجاالت الجسميةالتي قدرى
واالجتماعية في حيف كاف لدى اآلباء في الحاجات االنفعالية 
واالجتماعية والجسمية كما أشارت الدراسة إف المتوسط الحسابي 

 .لدى الطمبة كاف أعمى منو في اآلباء
ىدفت إلى إيجاد إجابات ليذا فقد  ]24] سنيدردراسة أما       
ؤؿ: لماذا بعض طبلب الجامعات ال يمجئوف الستخداـ التسا

استخدـ في ىذه الدراسة أداة و  التسييبلت اإلرشادية بالجامعة؟
( أجزاء عمييا إجابات متعددة ومنيا طبقت 5) ىمقسمة إل
توصمت النتائج إلى  ،( طالباً 181عمى عينة قواميا ) االستبانة

مفيومة ومناسبة المواضيع والعبارات المستخدمة كانت مواتية و 
كاف اإلحساس بوصمة العار والخجؿ مف  ،لمفيـو اإلرشاد

مف أىـ النتائج أف  رشاد كاف قميؿ المفيـو والداللةاإل
الموضوعات العامة والمعمومات عف مراكز اإلرشاد وعمميات 

األصدقاء واألقارب وأعضاء و  اإلرشاد كانت قميمة وغير واضحة.
ساعدة في المشاكؿ الشخصية ىيئة التدريس يتـ اختيارىـ لمم

واالكتئاب واختيار التخصص والخوؼ مف المستقبؿ  والنفسية.
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانت مف أىـ المشاكؿ المشتركة. وكانت مشاكؿ تعاط
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 .المخدرات وشرب الكحوؿ أقؿ المشاكؿ المشتركة
الكشؼ عف الحاجات  إلى ]25الصقية ]دراسة وىدفت        

يرة نورة في المجاالت اإلرشادية لطالبات كمية التربية جامعة األم
األكاديمية والنفسية واالجتماعية وعبلقتيا بالمستوى الدراسي 

( طالبة 160) وكانت العينة مف طالبات كمية التربية وعددىف
وقد  ،األربع مف مختمؼ األقساـ بالكمية اتالمستويمف جميع 

أظيرت النتائج أف المجاؿ األكاديمي تصدر حاجة الطالبات 
عمى حاجتيـ الماسة لتحسيف تحصيميف الدراسي وأكد الطالبات 

وبينت النتائج عدـ وجود فروؽ  ،والتخفيؼ مف األعباء والواجبات
 اتالمستويذات داللة إحصائية بيف إجابات عينة الدراسة في 

فروؽ في المجاؿ  ووجود، األربع فيما يتعمؽ بالمجاؿ األكاديمي
االجتماعي لصالح السنة األولى والرابعة وكانت ىناؾ فروؽ في 

 .المجاؿ النفسي لصالح طالبات السنة األولى والرابعة
ىدفت إلى الكشؼ عف فقد  ]1رمضاف ] دراسةأما       

الحاجات اإلرشادية لدى طمبة كمية التربية وعبلقتيا بالجنس 
( فقرة 60مقياس مف )والتخصص العممي. وكانت أداة الدراسة 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ الثالث 100تـ تطبيقو عمي )
( طالبة 60)( طالبا و40جامعة الموصؿ بواقع )بكمية التربية 

النتائج إلى  ومف األقساـ العممية واإلنسانية وتوصمت الدراسة
اآلتية: أف حاجات الطمبة تركزت عمى الجوانب االجتماعية التي 

مة تمؾ الحاجات وىي مشكمة السيطرة األمنية جاءت في مقد
والحواجز بأنواعيا التي أدت إلى انزعاج الطمبة بسبب االزدحاـ 
وتأخر الطمبة عف المحاضرات ثـ الجوانب االنفعالية والجوانب 

عدـ إلى  األسرية ومف ثـ المجاؿ الدراسي كما وأشارت النتائج
ناث مف حيث وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإل

وعدـ وجود فروؽ ذات  .حاجاتيـ اإلرشادية وفؽ متغير الجنس
 داللة إحصائية بيف متوسط درجات الدراسات اإلنسانية والعممية 

 .مف حيث حاجاتيـ اإلرشادية وفؽ متغير التخصص العممي
 :التعقيب عمي الدراسات السابقة

في تبيف مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة إنيا تنوعت    
فيناؾ  فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى الحاجات اإلرشادية.، أىدافيا

دراسات تناولت الحاجات اإلرشادية وعبلقتيا بمتغير الجنس 
الدراسة الحالية مع  اتفقتوالكمية والمرحمة الدراسية. وقد 

الدراسات السابقة في إنيا ىدفت لمكشؼ عف الحاجات اإلرشادية 
 ف مشكبلت في جوانب عديدة.لمطالبات في ضوء ما يعانينو م

وتنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعا ألىداؼ 
أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع تمؾ الدراسات في ، كؿ دراسة

، ( مجاالت4استخداميا استبيانا مف إعداد الباحثتيف مكونا مف )
 .يا تناولت عينة طالبات السنة التحضيريةنوتميزت بأ

 جراءاتيقة واالالطر . 4
 منهج الدراسةأ. 
قامت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي تحت    

ىما ، نوعيف مف أنواع الدراسات التي يضميا ىذا المنيج
 .واالرتباطيةالدراسات االستكشافية 

 مجتمع الدراسةب.  
مجتمع الدراسة تمثؿ في جميع طالبات السنة التحضيرية في    

سكاكا المنتظمات في الفصؿ الدراسي األوؿ  جامعة الجوؼ فرع
( حسب 452والبالغ عددىـ )، ىػ35/1436مف العاـ الجامعي 

 .السجبلت الرسمية لعمادة القبوؿ والتسجيؿ
 عينة الدراسةج. 

 بمغتو ، اختيرت العينة عف طريؽ العينة العشوائية البسيطة
بمغت نسبتيا  ،األوؿ والثاني يفالمستوي( طالبة مف 80)
( يبيف توزيع 1رقـ )الجدوؿ و  .مف المجتمع األصمي %(1766)

 :أفراد العينة
 
 1جدول 

 التكرار والنسبة المئوية لممعمومات األساسية لعينة الدراسة الحالية
 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغيرات
 األوؿ المستوى

 الثاني
64 
16 

80.0 
20.0 
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 باتسكف الطال مكاف السكف
 مع األسرة

08 
72 

10.0 
90.0 

 بدوف تعميـ )أمي( 1 تعميـ األـ
 ابتدائيتعميـ  2
 تعميـ متوسط 3
 تعميـ ثانوي 4
 تعميـ جامعي5
 تعميـ فوؽ جامعي 6

8 
9 
13 
9 
32 
9 

10.0 
11.3 
16.3 
11.3 
40.0 
11.3 

 بدوف تعميـ )أمي( 1 تعميـ األب
 ابتدائيتعميـ  2
 تعميـ متوسط 3
 تعميـ ثانوي 4
 تعميـ جامعي 5
 تعميـ فوؽ جامعي 6

4 
6 
9 
21 
24 
16 

5.0 
7.5 
11.3 
26.3 
30.0 
20.0 

 أداة الدراسةد. 
بالرجوع إلى  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت الباحثتاف أداة،      

مفتوحة تـ فييا  استبانةمقاييس الدراسات السابقة، استخدمت 
توجيو سؤاؿ عاـ إلى الطالبات عف طبيعة المشكبلت التي 

جينيا في حياتيف اليومية، وصنفت الحاجات إلى أربعة يوا
ومينية، ونفسية، واجتماعيو، أداة الدراسة  مجاالت أكاديمية،

عف الحاجات اإلرشادية مف إعداد الباحثتيف  استبانةعبارة عف 
تكونت مف جزأيف، الجزء األوؿ يحتوي عمى المعمومات األولية 

عة عمى أربعة ( فقره موز 40والجزء الثاني احتوى عمى )
مجاالت. وقامت الباحثتاف بإيجاد الخصائص السيكومترية 

 :لممقياس وفقا لمخطوات اآلتية
 :صدق أداة الدراسة

 :صدؽ المحكميف -1
وإليجاد صدؽ أداة الدراسة، اعتمدت الباحثتاف الصدؽ  

وذلؾ بعرض األداة عمي مجموعة مف المحكميف إذ  الظاىري،
رات المقياس مف حيث انتماء الفقرة طمب منيـ إبداء رأييـ في فق

ضافة أي تعديبلت، وعمية تـ  لممجاؿ وسبلمة ووضوح المغة وا 
 .تعديؿ بعض الفقرات حسب وجية نظر المحكميف

 :صدؽ االتساؽ الداخمي -2
 :صدؽ البناء )االتساؽ الداخمي( لمحاجات اإلرشادية

 اتػػػػػػػػػػػػاس الحاجػػاد مقيػػارات أبعػػي لعبػػاؽ الداخمػػرفة االتسػػلمع    

 ةرشادية، قامت الباحثتاف بتطبيقو عمى عينة استطبلعياإل
( مفحوصة تـ اختيارىف بالطريقة العشوائية البسيطة 40حجميا )

مف مجتمع الدراسة الحالية، ومف ثـ قامت الباحثتاف بعد 
التصحيح بإدخاؿ البيانات عمي الحاسب اآللي، ومف ثـ تـ 

البنود  حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ بند مع مجموع
المكونة لمبعد، فأظيرت نتيجة ىذا اإلجراء أف جميع معامبلت 

تمكف الباحثتاف مف استخداميا جميعا الستخراج  الصدؽ مرتفعة،
معاممي الثبات والصدؽ لكؿ بعد مف أبعاد المقياس في مجتمع 

 .الدراسة الحالية
 :ثبات األداة

ؿ استخدمت الباحثتاف معادلة الفاكرونباخ الستخراج معام      
الثبات لكؿ بعد عمى النحو التالي: الحاجة لئلرشاد األكاديمي 

(، الحاجة لئلرشاد 0.810(، والحاجة لئلرشاد النفسي )0.758)
(، 0.723( والحاجة لئلرشاد االجتماعي )0.832الميني )

(، وباستخراج 0.825وأخيرا معامؿ الثبات لممقياس الكمي بمغ )
لباحثتاف عمى معامبلت معامؿ الصدؽ الذاتي لكؿ بعد حصمت ا

الصدؽ الذاتي التالية لكؿ بعد عمى النحو التالي: الحاجة 
(، والحاجة لئلرشاد النفسي 0.870لئلرشاد األكاديمي )

( والحاجة لئلرشاد 0.907(، الحاجة لئلرشاد الميني )0.900)
(، وأخيرا معامؿ الصدؽ لممقياس الكمي بمغ 0.850االجتماعي )

ثبات مقبولة، تمكف الباحثتاف مف  (، وىى معامبلت0.908)
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استخداـ ىذه األداة وسط مجتمع الدراسة لقياس ىذه السمات 
 .النفسية

 :تصحيح األداة
 (2،1،،5،4،3تـ تصحيح األداة حسب األوزاف التالية )      

 .(ال توجد ضعيفة، نادرة، وفؽ البدائؿ )كبيرة، متوسطة،
 
 

 نتائج. ال5
والذي نصو: ما الحاجات  :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :أوال

اإلرشادية األكثر أىمية لدى طالبات السنة التحضيرية بجامعة 
الجوؼ؟ ولدراسة ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثتاف اختبار 
)ولكوكسوف( لبياف أفضمية الحاجات اإلرشادية بالنسبة 
لمطالبات، فأظيرت نتيجة ىذا اإلجراء كما ىو موضح في جدوؿ 

(2) 
 2دول ج

 (08اختبار )ولكوكسون( لمعرفة أكثر الحاجات اإلرشادية أهمية بالنسبة لمجتمع البحث )ن = 
 االستنتاج االحتمالية القيمة درجة الحرية 2كا متوسط الرتب الحاجات اإلرشادية

  2.50 األكاديمية
 

14.64 

 
 
3 

 
 

0.002 

ية تعتبر الحاجات اإلرشادية المينية مف أكثر الحاجات اإلرشاد
أفضمية بيف الطالبات، بينما تمثؿ الحاجات اإلرشادية االجتماعية 

 األقؿ أفضمية بيف الطالبات وذلؾ بدرجة دالة إحصائية.
 2.46 النفسية
 2.89 المينية

 2.14 االجتماعية
تعتبر الحاجات اإلرشادية المينية ىي الحاجات األكثر      

يرية تمييا الحاجات األكاديمية، لدى طالبات السنة التحض إلحاحاً 
وتمييا النفسية وأخرىا الحاجات االجتماعية. وىذا يفسر أف السنة 
التحضيرية ىي تجربة رائدة في جامعات المممكة العربية 
السعودية، تييئ الطالبات لبلنتقاؿ مف المرحمة الثانوية إلى 

درس الجامعة ولسد الفجوة بيف التعميـ العاـ والتعميـ الجامعي ت
فييا بعض المواد الدراسية العامة باإلضافة إلى بعض الميارات 
دارة  المختمفة كالمغة االنجميزية والحاسب وميارات الدراسة وا 
الوقت، وتختار الطالبة بعد اجتياز المرحمة التحضيرية بمستويييا 
أحدى المسارات المتاحة، ويحدد تخصص الطالبة مف خبلؿ 

تراكمي ليذا كاف اإلرشاد الميني ىو رغبتيا ومف خبلؿ معدليا ال
المجاؿ األكثر في الحاجة اإلرشادية حيث تسترشد الطالبة عف 
المساعدة في اختيار المينة أوال ثـ اختيار التخصص المناسب 
الخاص بالمينة مف المسارات المتاحة بعد اجتياز السنة 
التحضيرية الستكماؿ دراستيا واالستبصار بميوليا المينية 

مات عف الميف المختمفة واختيار المينة التي تناسبيا ومعمو 
وكيفية التوافؽ بيف قدراتيا والميف المتوفرة في المجتمع 
ومعمومات عف مجاالت العمؿ المناسبة لتخصصيا وكيفية 

ف أيميو مجاؿ اإلرشاد األكاديمي، ويبلحظ  تطوير قدراتيا.

ة تمس الحاجات اإلرشادية في المجاؿ األكاديمي حاجات جوىري
صميـ متطمبات العممية األكاديمية، وىي تتمثؿ في رسـ الخطط 
التربوية التي تتبلءـ مع قدرات وميوؿ وأىداؼ الطالبة، وأف 
تختار نوع الدراسة والمناىج المناسبة والمواد الدراسية التي 
تساعدىا في النجاح الدراسي. حيث تسترشد الطالبة عف كيفية 

رغبتيا المينية، وفيـ فوؽ الدراسي، و يا األكاديمي والترفع معدل
البلئحة الطبلبية مف حيث الحقوؽ والواجبات ومحاولة التخفيؼ 
مف األعباء الدراسية والتعرؼ عمى البرامج الدراسية المختمفة 
بالجامعة ومحاولة التخمص مف بعض االتجاىات السمبية في 
الدراسة وكيفية تنظيـ الوقت ومعرفة الخدمات التي تقدميا 
الجامعة لمطالبة وكيفية التعامؿ مع األستاذات والتعرؼ عمى 
أفضؿ أساليب المذاكرة، تمييا الحاجات اإلرشادية النفسية، إف 
الحاجات اإلرشادية في المجاؿ النفسي تسبب قمقا كبيرا 
لمطالبات، األمر الذي يكشؼ ضرورة دراسة الحالة النفسية 

ا، والعمؿ عمى معالجتو لمطالبات وفيميا وتحميميا، والتعامؿ معي
المشكبلت واالضطرابات التي يتعرضف ليا مف خبلؿ الوقوؼ 
 عمى تمؾ المشكبلت ودراسة أسبابيا وأعراضيا وطرائؽ عبلجيا.
فيذه المشكبلت ذات أىمية بالغة مف حيث تأثيرىا عمى عممية 
التوافؽ النفسي ومواجية ضغوط الحياة الجامعية، ومف ثـ تأثيرىا 
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األكاديمي لدى الطالبات. وأخيرا الحاجات  عمى التحصيؿ
االجتماعية ومف ىذه الحاجات اإلرشادية في المجاؿ االجتماعي 
تكويف عبلقات مع ايجابية مع الزميبلت، وتكويف الصداقات، 
وىذه الحاجات ينبغي إف يتعمميا الفرد في مراحؿ عمرية مبكرة، 

ساليب واف برنامج السنة التحضيرية برنامج تتعدد فيو األ
التدريسية حيث التعمـ التعاوني والتعمـ االستكشافي والتعمـ 
بأسموب حؿ المشكبلت والتعمـ عف طريؽ الحاسب اآللي وعف 
طريؽ عمؿ المشروعات الجماعية، وأخيرا أسموب المحاضرة. 
مما يجعؿ لئلرشاد االجتماعي أىمية كبرى لتكويف عبلقات 

صداقات اإليجابية اجتماعية سميمة تزيد مف ميارة تكويف ال
والتكيؼ والتفاىـ مع اآلخريف واكتساب الجرأة لممطالبة بالحقوؽ 

 تختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة واإلدالء باآلراء المختمفة.
فكانت الحاجة اإلرشادية األكثر إلحاحا الحاجة  [25] الجوىرة،

 [ فكانت الحاجة اإلرشادية1] ىادي رمضاف، األكاديمية، ودراسة
[ فكانت 6] األكثر إلحاحا الحاجة االجتماعية، دراسة الضامف

الحاجة اإلرشادية األكثر إلحاحا الحاجة النفسية ثـ األكاديمية ثـ 
[ فكانت الحاجة اإلرشادية األكثر 3المينية، دراسة أبو أسعد ]

وتتفؽ مع جتماعية، االسرية ثـ األجسمية ثـ الالحاجة  إلحاحاً 
[ في أف الحاجات اإلرشادية االجتماعية 22] دراسة الحكماني

لدى الطالبات، واختمفت الدراسة الحالية  ادنى الحاجات إلحاحاً 
عف الدراسات السابقة في العينة والكميات مف كميات التربية 

واإلنسانية، وأيضا الجامعات مف حكومية والكميات العممية 
 .وخاصة، مما أدى إلى اختبلؼ النتائج

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
السؤاؿ الثاني والذي نصو: ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 

في الحاجات  (α ≤ 5%) عند مستوى الداللة اإلحصائية
، تعزى اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية بجامعة الجوؼ

عف ىذا السؤاؿ استخدمت  جابةولئلالختبلؼ المستوى الدراسي؟ 
الباحثتيف اختبار )ت( لمعرفة الفرؽ بيف متوسط مجموعتيف، 

 (:3فأظيرت نتيجة ىذا اإلجراء كما ىو موضح الجدوؿ رقـ )
 3جدول 

 سنة التحضيرية بجامعة الجوف، تبعا لممستوى الدراسياختبار )ت( لممجموعتين المستقمتين لمعرفة الفروق في الحاجات اإلرشادية لطالبات ال
الحاجات 
 اإلرشادية

المستوى 
 الدراسي

 المتوسط عدد الحاالت
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

القيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

 األوؿ األكاديمية
 الثاني

64 
16 

37.7 
36.7 

7.11 
4.32 

وعتيف في ال توجد فروؽ دالة بيف المجم 0.605 0.520
 ىذا البعد.

 األوؿ النفسية
 الثاني

64 
16 

37.5 
34.6 

7.39 
6.93 

ال توجد فروؽ دالة بيف المجموعتيف في  0.155 1.43
 ىذا البعد.

 األوؿ المينية
 الثاني

64 
16 

38.4 
38.5 

7.49 
6.81 

ال توجد فروؽ دالة بيف المجموعتيف في  0.952 0.061
 ىذا البعد.

 األوؿ االجتماعية
 يالثان

64 
16 

36.8 
34.7 

6.92 
6.08 

ال توجد فروؽ دالة بيف المجموعتيف في  0.269 1.11
 ىذا البعد.

 يشير الجدوؿ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في     
 الحاجات اإلرشادية في المجاالت األربعة تعزى إلى مستوى
الدراسة وبذلؾ يتضح عدـ صحة الفرض الثاني أي أف اختبلؼ 

الدراسي لـ يؤدي إلى فروؽ في الحاجات اإلرشادية في  المستوى
المجاؿ الميني والمجاؿ األكاديمي والمجاؿ النفسي واالجتماعي 

عف حاجاتيـ اإلرشادية  يفالمستويإذ عبرت الطالبات في كبل 
في كؿ المجاالت بطريقة متعادلة. وتفسر الباحثتاف ذلؾ لتقارب 

وتطابقت  ي سنو واحده،ف يفالمستويالدراسية، وأف  اتالمستوي
[ 6] ودراسة الضامف، [،25الجوىرة ] ىذه النتيجة مع دراسة

، مف حيث عدـ وجود فروؽ ذات داللة [22] والحكماني،
 .إحصائية تعزى إلى المستوى الدراسي

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
السؤاؿ الثالث والذي نصو: ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة      

في  (α ≤ 5%) الداللة اإلحصائية إحصائية عند مستوى
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الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية بجامعة الجوؼ، 
في سكف الطالبات(؟  –مع األسرة ) حسب مكاف اإلقامة

عمى ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثتاف اختبار )ماف  جابةولئل

وتني( الرتبي لمعرفة الفرؽ بيف متوسط مجموعتيف ألف أحد 
( مفحوصيف، فأظيرت 10عدد أفرادىا عف ) المجموعتيف يقؿ

 :4نتيجة ىذا اإلجراء النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ 
 4 جدول

 اختبار )ت( لممجموعتين المستقمتين لمعرفة الفروق في الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية بجامعة الجوف تبعا لنوع اإلقامة
الحاجات 
 اإلرشادية

 متوسط االتعدد الح نوع اإلقامة
 الرتب

 قيمة مان وتني
 )ز(

القيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

 األكاديمية
 سكف طالبات

 األسرة السكف مع
08 
72 

54.1 
38.9 

ال توجد فروؽ دالة بيف  0.079 1.75 178.5
 المجموعتيف في ىذا البعد.

 النفسية
 سكف طالبات

 األسرة السكف مع
08 
72 

48.0 
39.6 

ال توجد فروؽ دالة بيف  0.331 0.973 227.5
 المجموعتيف في ىذا البعد.

 المينية
 سكف طالبات

 األسرة السكف مع
08 
72 

57.8 
38.5 

توجد فروؽ دالة لصالح سكف  0.026 2.22 149.5
 الطالبات مع األسرة.

 االجتماعية
 سكف طالبات

 األسرة السكف مع
08 
72 

57.1 
38.6 

لصالح سكف توجد فروؽ دالة  0.033 2.13 155.0
 الطالبات مع األسرة.

فروؽ ذات داللة  مف الجدوؿ أعبله عدـ وجوديبلحظ    
سكف طالبات(  - )مع األسرة إحصائية تعزى إلى مكاف اإلقامة

في المجاؿ األكاديمي والنفسي، ألف كبل الطالبات البلتي يقمف 
مع األسرة أوفي سكف الطالبات يبديف رغبتيف في تحسيف 

في حؿ مشكبلتيف  وأيضا لدييف رغبة مستواىـ األكاديمي.
كما  النفسية التي تعتبر ضاغطًا وعائقًا ضد التحصيؿ الدراسي.

وأوضحت الدراسة أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
الطالبات البلتي يقمف مع األسرة والبلتي يقمف في سكف 
الطالبات في المجاؿ الميني لصالح الطالبات البلتي يقمف في 

ف األسرة عامؿ ميـ في الحث سكف الطالبات، وذلؾ يوضح إ
عمى العمؿ وعمى الوظيفة المناسبة وىي التي تحث دائما عمي 
التطوير في القدرات واألداء لتبلءـ سوؽ العمؿ والفرص المتاحة 
لمعمؿ. وأيضا توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات 
البلتي يقمف مع األسرة وبيف الطالبات البلتي يقمف في سكف 

لصالح الطالبات البلتي يقمف  ت في المجاؿ االجتماعي،الطالبا
في سكف الطالبات، وىذا األمر يمكف تفسيره بأف ىؤالء الطالبات 

حديثات عيد بالحياة الجامعية، وصادفتيف كثير مف المشكبلت 
نتيجة الختبلؼ بيف البيئة التي يعشف فييا والبيئة الجامعية، 

الطالبة المستجدة مف حيث وىذا االنتقاؿ يشكؿ عبئا كبيرا عمى 
نظاـ الدراسة، واالعتماد عمى الذات، والتكيؼ مع الحياة 
الجامعية، مما قد يقمؽ الطالبة ويضعيا في معاناة شديدة أحيانا، 
قد تؤثر عمى دراستيا، وىذا يفسر أف األسرة تكثر فييا العبلقات 
االجتماعية سواء بيف أفراد األسرة الواحدة أو العبلقات بيف 

بينما الطالبات البلتي يقمف  ألسرة الواحدة واألقارب واألصدقاء.ا
 .في سكف الطالبات تقؿ فييا العبلقات االجتماعية

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع
السؤاؿ الرابع والذي نصو: ىؿ ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 

في الحاجات  (α ≤ 5%) عند مستوى الداللة اإلحصائية
إلى  طالبات السنة التحضيرية بجامعة الجوؼ، تعزىاإلرشادية ل

مستوي تعميـ األب واألـ؟ ولدراسة ىذا السؤاؿ استخدمت 
الباحثتاف معامؿ ارتباط سبيرماف لمعرفة العبلقة بيف المتغيريف، 

 (:5) رقـفأظيرت نتيجة ىذا اإلجراء النتائج الموضحة بالجدوؿ 
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 5جدول 
 (08فة العالقة بين الحاجات اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية بجامعة الجوف والمستوى التعميمي لموالدين )ن = معامل ارتباط سبيرمان لمعر 

 معامل االرتباط مع تعميم األب معامل االرتباط مع تعميم األم الحاجات اإلرشادية
 *0.232- 0.078- األكاديمية
 *0.190- *0.198- النفسية
 *0.196- 0.070- المينية

 0.115- 0.072- االجتماعية
 0.05قيمة معامؿ االرتباط دالة عند  *

يتضح مف الجدوؿ أعبله وجود عبلقة عكسية دالة بيف       
الحاجة اإلرشادية )األكاديمية والنفسية والمينية( وتعميـ األب، 
بمعنى أنو كمما زاد تعميـ األب قمت الحاجة اإلرشادية، أما فيما 

يـ األـ فانو توجد عبلقة دالة عكسية بيف الحاجة يتعمؽ بتعم
لئلرشاد النفسي وتعميـ األـ، أي أنو كمما زاد تعميـ األـ قمت 

مما يتضح جميا الدور الذي يمعبو تعميـ  الحاجة لئلرشاد النفسي.
الوالديف في إرشاد الطالبات، ومساعدتيف لموصوؿ إلى الحالة 

دي إلى حياة سعيدة. وىذا النفسية واالجتماعية المتزنة، مما يو 
يفسر أف تعميـ األب يكوف بمثابة اإلرشاد األكاديمي والنفسي 
والميني لمطالبات فاألب يعتبر القدوة والمثؿ األعمى برأيو السيما 
أف كمما زادت درجة األب العممية يستطيع أف يكوف معينًا 
ومرشدًا لمطالبة في المجاالت المختمفة ويعطي أبنتو مف الخبرة 

ة فبالتالي تقؿ حاجة ما ىو معيف ليا في المجاالت المختمف
اإلرشاد في المجاالت األكاديمي والميني والنفسي.  الطالبة إلى

[ التي 26] وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية عف دراسة جونسوف،
مف أىـ نتائجيا أف الطبلب الميتميف باإلرشاد التعميمي والميني 

ة عالية، وكانت لدييـ مشكمة في لدييـ أباء لدييـ درجات عممي
 اتخاذ القرار، وكانت مف أىـ المشاكؿ لدييـ اختيار التخصص.
وكمما زاد تعميـ األـ زاد إرشادىا البنتيا في المجاؿ النفسي ألف 
األـ تعتبر أقرب إنساف إلى ابنتيا، وأفضؿ مرشد لدييا لمتغمب 
ف عمى المشاكؿ والضغوط النفسية التي تكوف عائقًا ليا ع

التحصيؿ األكاديمي، فبالتالي تقؿ حاجة الطالبة إلى اإلرشاد 
النفسي كمما زاد درجة تعميـ األـ كانت عمى درجة مف عمـ 

رشاد ابنتيا، واستبصارىا بالحموؿ  بالطرؽ السميمة في توجيو وا 

المختمفة لممشكبلت التي تقابؿ ابنتيا. وال توجد في الدراسات 
 .تغير وعبلقتو بالحاجات اإلرشاديةالسابقة دراسة تناولت ىذا الم
 التوصيات. 6

في ضوء ما أشارت إليو نتائج الدراسة الحالية لمحاجات  -
اإلرشادية لطالبات السنة التحضيرية بجامعة الجوؼ توصي 
الباحثتاف بإعداد برامج إرشادية لبلىتماـ بالحاجات اإلرشادية 

 .لمطالبات في جميع المجاالت
بعاده واآلثار المترتبة عميو في التوعية باإلرشاد و  - أىدافو وا 

 .النجاح األكاديمي والوظيفي
أف يستفيد القائموف عمى شؤوف الطالبات في جامعة الجوؼ  -

 مف نتائج الدراسة بتقديـ قاعدة بيانات لمحاجات اإلرشادية
 .لمطالبات سواء مينية وأكاديمية ونفسية واجتماعية

رشاد، حيث ال يقتصر ضرورة إجراء أبحاث في مجاالت اإل -
اإلرشاد عمى الدور األكاديمي فقط بؿ البد أف يشمؿ كافة 

 .المجاالت النفسية والمينية واألكاديمية واالجتماعية
عمؿ دورات تدريبية لممرشدة عف كيفية تقديـ برامج إرشادية  -

 .فردية وجماعية كاممة لمطالبات في المجاالت المختمفة
حة لكؿ تخصص وما ىي الدورات و التعرؼ عمى الميف المتا -

التدريبات المطموبة التي تنمي القدرات وتساعد عمي الحصوؿ 
 .عمي الوظيفة

عمؿ دورات تدريبية لمغات والميارات البلزمة لموظيفة  -
 .بالصيؼ تحت إشراؼ الجامعة

استثارة دافعية الطالبات نحو الدراسة مف خبلؿ عمؿ  -
الكميات المختمفة والمسابقات بيف  المسابقات العممية والثقافية بيف
 .الجامعات واألنشطة البلمنيجية
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عمؿ لوحات شرؼ لكؿ كمية بأسماء المتفوقات الستثارة  -
 .دافعية الطالبات لمتعمـ

عمؿ لقاءات مع األميات لمناقشة امثؿ الطرؽ في إرشادىف  -
 لمطالبات.
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THE COUNSELING NEEDS AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE ACADEMIC 

LEVEL OF THE STUDENTS OF THE 

PREPARATORY YEAR IN AL- JOUF 

UNIVERSITY 
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ABSTRACT_ This study tries to investigate the counseling needs in the academic, professional, 

psychological and social domains among students of preliminary year at the University of Al-Jouf, 

and its relationship to the school level. The study also aims to identify the significant differences in 

counseling needs according to the following variables: class, place of residence and the level of 

parent's education. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a counseling 

scale composed of 40 items, divided to four dimensions: for each of 10 items (academic, social, 

psychological, and professional) scale has got a high degree of validity and reliability and internal 

consistency. It was then applied to a sample of 80 student enrolled in Level I and II in the 

preliminary year at the University of Al-Jouf, in the academic year 1435/1436 first semester. The 

data manipulated statistically using statistical package for social science (SPSS). The most 

important results of the study are: The needs professional counseling is the most pressing needs of 

the female students, followed by academic needs, then psychological and social needs. There is no 

statistically significant difference in counseling needs according to the level of study. The results 

showed that there are statistically significant differences in counseling needs according to place of 

residence in favor of students who live in students residence. There is a negative correlation 

between counseling needs (academic, psychological and vocational) with fathers’ educational 

level. There is a significant negative correlation between the need for psychological counseling 

with mothers’ educational level. The researchers postulated a number of recommendations 

according to the findings reached. 

KEY WORDS: counseling needs, school level, preliminary year. 

 

 

 


