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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية لدى طلبة احللقة الثانية والتعليم ما بعد
أ�سا�سي يف �سلطنة عمان ،وفقا ملتغريي التح�صيل وال�صف؛ ولتحقيق ذلك الهدف َّمت اختيار ع ِّينة ع�شوائ َّية،
ال ِّ
تكونت من ( )5491طالبا وطالبة ،من جميع حمافظات �سلطنة عمان الإحدى ع�شرة .حيث َّمت تطبيق مقيا�س
احلاجات الإر�شاد َّية على �أفراد ع ِّينة الدرا�سة� .أظهرت النتائج �أنَّ م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية قد جاءت يف
املدى املرتفع ،و�أظهرت النتائج �أي�ضا �أنَّ هناك فرو ًقا يف متو�سط درجات احلاجات الإر�شاد َّية ،وذلك ل�صالح
ال�صفوف ال�سابع والتا�سع والثاين ع�شر ،ول�صالح الطلبة احلا�صلني على مع َّدالت مرتفعة ( 80فما فوق) ،وقد
مَ َّت مناق�شة النتائج وو�ضع التو�صيات.

الكلمات املفتاحية :احلاجات الإر�شاد َّية ،الطلبة ،التح�صيل ،ال�صف� ،سلطنة عمان.
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Abstract
This study aimed at investigating the level of counseling needs in the light of
achievement and grade variables among the Second Cycle and Post- Basic Education
Students. To achieve that, a randomized sample was selected consists of (5491)
students, from the entire Sultanate of Oman eleven Governorates. Student counseling
scale was applied on the study sample. Results show that the counseling needs came
in the high-level range; also, the results show significant differences in the means of
counseling needs. Results also show significant differences in the means of grades in
favor of seventh, ninth and twelfth and in favor of students who average more than 80.
Discussion of results and recommendations were made.
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املقدمة:
النف�سي الأ�سا�س َّية
لقد بد�أت مراحل الإر�شاد
ِّ
املهني� ،إذ
من خالل تقدمي خدمات التوجيه
ِّ
بد�أ املر�شدون بتهيئة الطلبة للمهن املنا�سبة بعد
تخ ُّرجهم من املدر�سة ،و ُيع ُّد فرانك بار�سونز
املهني (Schmidt,
� Frank Parsonsأبو التوجيه
ِّ
النف�سي ليوفرِّ
 ،)2003ولذلك فقد ولد الإر�شاد
ُّ
املهني للطلبة بعد �إنهاء املرحلة
خدمات االختيار
ِّ
الثانو َّية.
نحى جدي ٌد
وبحلول القرن الع�شرين فقد ظهر ُم ً
أكادميي (Gysbers,
يف الإر�شاد هو الإر�شاد ال
ُّ
 )2001ومن م� ِّؤ�س�سي هذا االجتاه جون بريور (John
 )Brewerالذي ر َّكز على دور اجلانب الرتبويِّ يف
املهني ،وبحلول منت�صف
حتقيق �أهداف الإر�شاد
ِّ
عام  1930حتى عام  ،1940فقد بد�أ املر�شدون
النف�سي
يف املدار�س بتزويد خدمات الإر�شاد
ِّ
وال�شخ�صي للطلبة على حدٍّ �سواء ،بالإ�ضافة �إىل
ِّ
أكادميي ،كما بد�أ
ل
وا
املهني
التوجيه
خدمات
تقدمي
ِّ
ِّ
املر�شدون بتوفري خدمات ال�صحة النف�س َّية.
ومما يجدر ذكره هو �أنَّ التط ُّور الذي ح�صل
يف مدار�س مَ
العال مبا فيها مدار�س �سلطنة عمان
مما ترتَّب عليه
قد رافقه ظهور مل�شكالت متن ِّوعةَّ ،
نف�سي للتعامل مع
التفكري يف ت�أ�سي�س مراكزَ � ٍ
إر�شاد ٍّ
هذا التط ُّور ،وهذا ما ح�صل يف معظم بلدان العامل
التي �سبقت يف جمال الإر�شاد والتوجيه (Gysbers,
)2004؛ ففي الواليات املتَّحدة الحظت جمع َّية
http://journals.uob.edu.bh

املر�شدين يف املدار�س الأمريك َّية �أنَّ برامج التوجيه
والإر�شاد قد وجدت ا�ستجاب ًة لإ�شباع حاجات
ما
الطلبة اليوم َّية والتو ُّقعات املتنامية للمجتمع ،مِ َّ
ترتَّب عليه ُ
عدد كبري جدًّا من الأطفال �إىل
دخول ٍ
املدار�س مبع ِّوقات وم�شكالت �شخ�ص َّية وج�سد َّية
وانفعا ِل َّية وتعليم َّية� ،إذ ر َّكزت برامج التوجيه
والإر�شاد على تطوير مهارات الطالب منذ دخوله
�إىل املدر�سة حتى تخ ُّرجه منها (& Desocio
.)Hootman, 2004
وت�شري جمع َّية املدار�س للمرحلة املتو�سطة
العامل َّية National Middles School Association
ب�أنَّ متط َّلبات جناح الطلبة يف املدار�س هو
جناحهم ،لتحقيق متط َّلبات النم ِّو ،و�إ�شباع
احلاجات ،والك�شف عن االهتمامات ،و�أنَّ الطلبة
الذين ُي�ش ِبعون حاجاتهم الإر�شاد َّية �سوف ينجحون
من�سجمة وحميمة مع الأ�صدقاء
يف ت�أ�سي�س عالقات ِ
أنف�سهم ب�شكل �أف�ضل،
والوا ِل َد ْي ِن ،و�سيكت�شفون � َ
ِّ
وتتح�سن لديهم مهارات التوا�صل وحل امل�شكالت،
َّ
َّ
�إ�ضافة �إىل ذلك �سيتمكنون من اكت�ساب املهارات
االجتماع َّية ،والتعامل مع قلق االختبار ،و�أن يتَّخذ
قرارات �أكرث فاعل َّية ون�ضجا (American School
ٍ
.)Counselor Association, 2005; Kesici, 2007
ومن جهة �أخرى؛ عندما ال يت ُّم �إ�شباع احلاجات
وظيفي
الإر�شاد َّية ف�سوف يعاين الطلبة من خلل
ٍّ
مهام املدر�سة وواجباتها ،ومن املمكن �أن ي�ؤد َِّي
يف ِّ
ذلك �إىل ت�س ُّرب الطلبة من املدر�سة (Desocio
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 .)& Hootman, 2004ويف حقيقة الأمر ف�إنَّ طلبة
القرن احلادي والع�شرين يواجهون عدد ًا من
الق�ضايا وامل�شكالت التي قد ت�ؤ ِّثر على وظائفهم
وواجباتهم يف املدر�سة ،ومن بني هذه الق�ضايا
ُ
تفاعل ال ِّرفاق مع بع�ضهم البع�ض ،ومع
املع َّقدة؛
و�سلوك الطلبة،
والتح�صيل الأكادميي،
مع ِّلميهم،
ِ
ِ
ُ
وردو ِد فعل املجتمع نحوهم ،وقد �أل ِق َيت جمي ُعها
على عاتق النظام الرتبويِّ  ،وبالأخ�ص املر�شدين
النف�س ِّيني يف املدار�س.)Menataeu-Horta, 1986( .
وال ينظر �إىل هذه احلاجات على امل�ستوى الفرديِّ
عام� ،إ َّنها ثقافة
فقط ،بل على م�ستوى املدر�سة ب�شكل ٍّ
املدر�سة ،كما هو احلال يف االختالفات الثقاف َّية بني
الطلبة ،والذي رُبمَّ ا يوجد تلك االختالفات التي
تتع َّلق بحاجات الطلبة الإر�شاد َّية (،)Lee, 2001
لقد ركز كيز وبيماك ولوكهارت (& Keys, Bemak
 )Lockhart, 1998على دور املر�شدين يف املدر�سة،
خ�صو�صا يف ما يتع َّلق با�ستك�شاف احلاجات
الإر�شاد َّية ،والأولو َّيات الرتبو َّية ،وامل�صادر املتو ِّفرة،
وقد مَ َّت مناق�شة حاجات الإر�شاد الطال ِب َّية يف العديد
من الدِّ را�سات ،مَ َّ
وت ن�شر العديد من الق�ضايا ذات
العالقة.
وبالن�سبة ملور ثوما�س ولينت (Moore- Thomas
النف�سي يجب
 )& lent, 2007ف�إنَّ خدمات الإر�شاد
ِّ
�أن تبقى يف حالة تقييم م�ستم َّرة ،و�أن ت�سعى �إىل
وت�سهم يف النم ِّو
�إ�شباع احلاجات الأكادمي َّية،
َ
ال�شخ�صي ،وت�ساعد الطلبة على اكت�ساب القيم
ِّ
واملهارات ال�شخ�ص َّية� ،إ�ضاف ًة �إىل و�ضع الأهداف
املِه ِن َّية ،مع �إطا ِر عمل منا ِئ ٍّي منا�سب ،ومن غري
ُ
جتاهل التغيرُّ ات النما ِئ َّية التي حت�صل
املنا�سب
�أثناء مرحلة املراهقة ،و�أث َر هذه التغيرُّ ات على
حاجات الطلبة الإر�شاد َّية.
وهناك ثالثة جوانب منائ َّي ٍة ورئي�سة؛ هي:
و�سنُّ البلوغ ،والهو َّية ال�شخ�ص َّية،
التغيرُّ ات املعرف َّيةِ ،
اختالفات بني الذكور والإناث يف
وطاملا �أنَّ هناك
ٍ
مرحلة املراهقة ،وخالل فرتة البلوغ ،ف�إنَّ هناك
اختالفات ت�أتي نتيج ًة ل�صورة الذات ال�سلب َّية،
�أي�ضا
ٍ
وتدنيِّ مفهوم الذات وغريها (Frojd, Nissinen,
http://journals.uob.edu.bh
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Pelkonen, Marttunen, Koivisto, & Kaltiala-

.)Heino, 2008; Orth, Robins & Roberts, 2008
لقد وجد كي�س�سي ( )Kesici, 2007ب�أنَّ �أكرث
ِّ
ال�صف ال�ساد�س فما فوق قد
من  % 50من طلبة
ُّ
حاجات لتعلم املهارات االجتماعية ،فيما
�أظهروا
ٍ
�أظهر طلبة املرحلة الثانوية حاجات وموا�ضيع
ال�شخ�صي ،واحلاجات االنفعال َّية
تتع َّلق بالنم ِّو
ِّ
واالجتماعية ،والتنمر والعالقة مع الرفاق و�ضحايا
الرفاق واحلزن وت�أثريات الأ�سرة.
بناء على ذلك؛ ف�إنَّ املدر�سة هي املكان الذي
واالجتماعي واالنفعا َّ
يل
العقلي
ي�س ِّرع النم َّو
َّ
َّ
للمراهقني خالل مرحلة من ِّوهم ،وبالإ�شارة �إىل
درا�سة ٍّ
كل من نيتو وجاي�سرب (Nyutu, & Gysbers,
 )2008ف�إنَّ التفاعل الذي يح�صل بني ال ِّرفاق �سيو ِّفر
لهم فر�ص ًة للنم ِّو من خالل تناف�س املراهقني
ما ي�ؤدِّي يف النهاية �إىل
مع بع�ضهم البع�ض ،مِ َّ
من ِّوهم يف املجاالت االجتماع َّية ،و�ضبط ال�سلوكات
العدوا ِن َّية ،وتطوير مفهوم الذات ،وغري ذلك.
وتكمن �أه ِّمية املدر�سة يف رفع حت�صيل الطلبة
من خالل الك�شف عن العوامل التي ت�ؤ ِّثر على
حت�صيلهم ودافع َّيتهم للإجناز ،و�أ�ساليب دعم
الطلبة للنجاح والتف ُّوق ،ومن جهة �أخرى ف�إنَّ الطلبة
ظهرون اجتاهات �إيجاب َّية نحو القدرة
الناجحني ُي ِ
على التعلم� ،إذ يكمن م�صدر جناحهم من خالل
قدراتهم املعرف َّية ،ودافع َّيتهم للإجناز ،وكفاءتهم
الذاتية (& Brener, Weist, Adelman, Taylor

;Vernon- Smiley, 2007; Paisley & Hayes, 2003
.)Bowen, Rose, Powers & Glennie, 2008

�إنَّ التع ُّرف على عامل املهن يف املدرا�س �أم ٌر
�ضروري ،ويجب البدء يف ا�ستك�شاف ميول الطلبة،
ٌّ
وقدراتهم ،وا�ستعداداتهم منذ البداية؛ �إذ �إنَّ
املهني يتمحور على اخل�صائ�ص
الرتكيز يف الإر�شاد ِّ
النمائ َّية واالجتماع َّية وال�سلوك َّية واالنفعال َّية
للأفراد ،والتخطيط مهن ًّيا مبا يتنا�سب مع تلك
وال�سمات ()Paisley & Hayes, 2003
اخل�صائ�ص ِّ
ويجب تزويد الطلبة مبعلومات ُمهِ َّمة تتع َّلق باملهن
املمكنة واملنا�سبة لهم منذ وقت مب ِّكر من العمر،
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ورُبمَّ ا يكون منذ ُع ُمر ريا�ض الأطفال ،بحيث تز ِّود
هذه املعلومات الأطفال باملهن التقليد َّية ،ك ٌّل ح�سب
اجلن�سي ذكورا كانوا �أم �إناثا (Hartung,
دوره
ِّ
Porfeli & Vondracek, 2005; Rivera & Pellitteri,

.)2007

وعليه ال ُب َّد من قيام املر�شدين يف املدار�س
ب�شكل
با�ستك�شاف حاجات الطلبة الإر�شاد َّية
ٍ
�شامل ،وو�ضع َّ
وبرامج �إر�شاد َّي ٍة
عالج َّية،
خطة
ِ
َ
منا�سب ٍة ت�ساع ُد على �إ�شباع تلك احلاجات ،ومن
املُهِ ِّم التع ُّرف على احلاجات الإر�شاد َّية للطلبة
أنف�سهم،
يف املرحلة الثانو َّية من خالل الطلب ِة � ِ
و�إدراكا ِتهم مل�شكال ِتهم ،وحاجا ِتهم من املر�شدين،
عام (Thompson,
و�أع�ضا ِء الهيئة التدري�س َّية ب�شكل ٍّ
 .)Loesh & Seraphine, 2003وبالن�سبة ِلـهربرت
وكولن وروبن�سون (Hierbert, Collins & Robinson,
 )2001ف�إ َّنه يكفي احل�صول على بيانات تتع َّلق
املهم
بحاجات الطلبة الإر�شاد َّية فقط ،ولكن من ِّ
�أن ن�ستفيد من هذه البيانات يف تطوير ُخ َط ٍط
عالج َّية ،وتقدمي �أد َّل ٍة عمل َّية ،و�أن�شط ٍة تدري ِب َّي ٍة
ِ
ت�ساعد املر�شدين يف ت�أدية �أعمالهم مبهارة،
وكفاءة عالية.
�إنَّ تقييم احلاجات الإر�شاد َّية هي بب�ساطة طريق ٌة
واحلكم على
النف�سي،
برنامج يف الإر�شاد
لتقييم
ِّ
ٍ
ِ
املنا�سبة،
تطبيق الأ�ساليب الإر�شا ِد َّية ِ
فاعل َّيته ،ومدى ِ
�إ َّنه ي�ساعد يف الك�شف عن احلاجات واجلوانب
الإر�شاد َّية ال�صامتة واخل ِف َّية يف حياة الطالب
و�شخ�ص َّي ِته (Drefs, 2002; Herr, 2001; Hiebert,
 .)Collins & Robinson, 2007ففي درا�سة �أُ ْج ِر َيت
على ( )378طالبا من عمر (� )16-15سن ًة َو َجدَ ميلر
وقاالغار و�إلي�س ()Millar, Gallagher & Ellis, 2003
املهم تطوي ُر ا�ستبانة للك�شف عن حاجات
�أنَّ ِمن ِّ
الطلبة الإر�شاد َّية ،بحيث ت�شم ُل هذه اال�ستبانة ك ًّال من
جمال املهارات االجتماع َّية ،واحليات َّية ،وال�شخ�ص َّية،
والأكادمي َّية ،واملهن َّية.
جر َيت العديد من الدرا�سات العامل َّية
لقد �أُ ِ
والعرب َّية يف جمال احلاجات الإر�شاد َّية الطالب َّية،
حيث تو َّزعت احلاجات من طلبة املرحلة اجلامع َّية �إىل
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اخلا�صة،
طلبة املدر�سة الثانو َّية ،وحتى ُط َّالب الفئات
َّ
اخلا�صة .ففي البيئة العرب َّية قد
وذوي االحتياجات
َّ
حاجات
عدد ِمن الدِّ را�سات تباينت بني
ٍ
َّمت �إجراء ٍ
مهن َّية و�أخرى �أكادمي َّية ،وعلى ع ِّينات خمتلفة (�آل
م�شرف2000 ،؛ الدحادحه2008 ،؛ فرح واملومني،
2002؛ ال�ضبع1989 ،؛ قا�سم وثاين .)1994 ،وقد
درا�سات تر َّكزت
ن�شر عد ٌد من الباحثني العرب حدي ًثا
ٍ
حاجات طلبة اجلامعات (�أبو �أ�سعد؛
يف معظمها على
ِ
 ،2010جمل الليل؛  ،2012ح�سونه؛ � ،2011صمادي
ومرعي؛  ،2012رم�ضان؛ .)2013
جر َيت � ً
أي�ضا عد ٌد من
�أ َّما حول العامل؛ فقد �أُ ِ
الدِّ را�سات ،فت ََّم ترتيب الدِّ را�سات الأجنب َّية التالية
من الأحدث �إىل الأقدم؛ فقد �أجرى بريكرد وجيالن
ومارتينز و�سكايت (& Burkard, Gillen, Martinez
 )Skytte, 2013درا�س ًة بعنوان :تطبيقاتُ احلاجات
التدريب َّية وحتدِّ َياتها لربامج الإر�شاد يف املدار�س
الثانو َّية ال�شاملة يف و�سكن�سون ()Wisconsin؛
وخل�صت هذه الدِّ را�سة من خالل البيانات التي مَ َّت
النف�سي
جم ُعها ب�أنَّ معيقات تطبيق برامج الإر�شاد
ِّ
عالي ٌة جدًّا ،وقد خل�صت الدرا�سة �أي�ضا �إىل
تف�صيالت كثري ٍة تتع َّلق بتلك التحدِّ يات ،و�أو�صت
ٍ
تدريب املر�شدين يف
الدِّ را�سة ب�أه ِّمي ٍة و�ضرور ٍة
َ
املدار�س الثانو َّية ،وخا�صة يف جمال تطبيق معايري
جمع َّية املر�شدين النف�س ِّيني يف مدار�س الواليات
املتَّحدة ،كما ناق�شت الدِّ را�س ُة املع ِّوقات التي
و�صف امل�شكالت
أ�ساليب ِ
تعرت�ض جناح الطلبة ،و� َ
وتقييمِ ها والبحث عن حلول لها.
ويف درا�سة �أخرى؛ قام بها دوجان (Dogan,
 )2012بعنوان :درا�سة طويلة للحاجات الإر�شاد َّية
لطلبة اجلامعة الرتك َّية؛ �إذ ح َّلل الباحث بيانات
( )1664طال ًبا م�سرت�شِ دً ا يف �ضوء متغيرِّ ات
ال�سنة الدرا�س َّية ،واجلن�س ،وم�صد ِر التحويل ،ونو ِع
امل�شكلة ،والذين ح�صلوا على اخلدمات الإر�شاد َّية
من املركز الإر�شاديِّ  ،خ�صو�صا الإر�شاد الفرديِّ
على مدى (� )11سنة.
الدرا�س َّي ،وم�صد َر
�أظهرت النتائج ب�أنَّ امل�ستوى
ِ
التحويل ،ونو َع امل�شكالت ،قد �أظهروا اختال ًفا داالًّ

)Int. J. Res. Edu. Psy. 3, No. 2 (Oct. 2015

اجلن�س �أ َّية فروقات
�إح�صا ِئ ًّيا ،فيما مل يُظهِ ر
ُ
مل�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية .كما �أظهرت النتائج
�أنَّ الطلبة الذين ح�صلوا على الإر�شاد يف ال�سنة
احلالية هم غال ًبا يف �سنتهم الدرا�س َّية الأخرية
يف اجلامعة ،وقد جاءوا على الأغلب من م�صدر
حتويل ،ومل ي�أتوا �إىل املركز ب�أنف�سهم ،وكانوا
ٍ
�ضغوط نف�س َّية �شديدة.
من
يعانون
ٍ
ويف كينيا �أجرى ناتيو وغا�سرب (& Nyutu
 )Gysbers, 2008درا�س ًة بعنوان :تقييم احلاجات
الإر�شاد َّية يف املدار�س الثانو َّية على ع ِّينة مك َّونة
من ( )867طال ًبا وطالبة ،مَ َّ
وت حتليل البيانات
العاملي اال�ستك�شافيِ ِّ  ،و�أظهرت
با�ستخدام التحليل
ِّ
َ
النتائج وجو َد �أربع ِة عوامل رئي�س َّي ٍة هي :احلاجة
�إىل العالقات الإن�سان َّية ،واحلاجة �إىل النم ِّو
املهني ،واحلاجة �إىل القيم االجتماع َّية ،و�أخريا؛
ِّ
ُّ
احلاجة �إىل تعلم املهارات الدرا�س َّية .وقد �أ�شارت
النتائج �إىل �أهم َّية ا�ستخدام �أداة التقييم للتع ُّرف
على حاجات الإر�شاد لدى طلبة املرحلة الثانو َّية
بكينيا.
ويف مو�ضوع �آخر �أجرى وانغ ووات�س (Wang
 )& watts, 2007درا�س ًة بعنوان :الإر�شاد اجلي ِن ُّي
من خالل حتليل مل�سح وط ِن ٍّي حلاجات الرعاية
ال�صح َّية للأطفال اال�ستثنائ ِّيني ،فقد مَ َّت توظيف
البيانات الإح�صائ َّية الو�صف َّية لت�شخي�ص العائالت
التي لديها �أطفال ا�ستثنائ ِّيني من حيث تقدمي
اخلدمات التي تل َّقوها ،ومدى حاجتهم �إىل خدمات
اجليني ،وقد َّمت ا�ستخدام االنحدار
الإر�شاد
ِّ
املنطقي حل�ساب االرتباط ما بني تل ِّقي الإر�شاد
ِّ
وع ُم ِر الطفل ،وتعليم
أمني
�
والت
،
اجليني
ال�صحيُ ،
ِّ
ِّ
ال ِّأم ،وال ِع ْر ِق ،والثقافة ،و�صعوبة احلالة .و�أ�شارت
النتائج �إىل �أنَّ  %7من العائالت �أ�شاروا �إىل
اجليني (�أي حوايل
�أ َّنهم يحتاجون �إىل الإر�شاد
ِّ
� 643.400شخ�صا) ،ومن بني ه�ؤالء؛ ف�إنَّ حوايل
(� )123.117شخ�صا �أفادوا ب�أ َّنهم مل يتل َّقوا
الإر�شاد اجلي ِن َّي مقارن ًة بالأ�شخا�ص الذين لديهم
ت�أمينات �صح َّية.
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و�أجرى هيون وكوين ومدن ولي�ستنغ
 )Quin, Madon & lusting, 2007درا�س ًة بعنوان:
حاجات ال�صحة النف�س َّية ،والوعي بها ،وتوظيف
اخلدمات الإر�شاد َّية لدى طلبة الدرا�سات العليا� ،إذ
هدفت الدرا�سة �إىل اكت�شاف ن�سبة حاجات ال�صحة
النف�س َّية لدى طلبة الدرا�سات العليا ،ومدى وع ِيهم
النف�سي
بتلك اخلدمات ،وتو ُّف ِرها يف مراكز الإر�شاد
ِّ
يف اجلامعات .ا�شتملت الع ِّينة على ( )551طال ًبا
من الطلبة الأجانب الذين �أكملوا مقيا�س الدِّ را�سة.
�أظهرت النتائج �أنَّ  %44من �أفراد الع ِّينة لديهم
م�شكالتٌ انفعال َّية ،و�ضغوط نف�س َّية ،وقد �أ َّثرت
ب�شكل ٍّ
أكادميي،
دال �إح�صائ ًّيا على حت�صيلهم ال
ِّ
و�صحتهم النف�س َّية خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية.
َّ
َّ
عالقات
�سوا
أ�س
�
قد
هم
ن
�
أ
ب
أفادوا
�
الذين
الطلبة
�أ َّما
ٍ
َّ
اجتماع َّي ًة ف َّعالة مع ُمر�شديهم؛ فكانوا � َّ
أقل معانا ًة
من ال�ضغوط النف�س َّية ،واالنفعال َّية؛ لأ َّنهم ا�ستفادوا
النف�سي ،وباملقابل ف�إنَّ الطلبة
خدمات الإر�شاد
من
ِ
ِّ
الذين كانوا ال يعانون من �ضغوط مال َّية كانوا �أق َّل
النف�سي.
بحثا عن خدمات الإر�شاد
ِّ
و�أجرى كروز وزمال�ؤه (Cruz, Alfredo,
 )Gutierrez, Farias, & Mora, 2007درا�س ًة بعنوان:
التع ُّرف على احلاجات الإر�شاد َّية لل�شباب من
خالل الإر�شاد عرب الهاتف ،ون َّفذ الدرا�سة معه ُد
الأمن االجتماعي يف املك�سيك؛ �إذ قام ب�إجراء
( )345مكاملة مع ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم
بني (� )24-11سنة ،وقد َّمت حتليل نتائج ()294
َ
مقابل ( )51مكامل ًة للذكور ،وقد
مكاملة للإناث
َتبَينَّ �أن املكاملات التي َّمتت مع الإناث كانت تدور
حول امل�شكالت العائل َّية واجلن�س َّية ،فيما كانت
ال�صحة ،والإنتاج َّية.
ترت َّكز م�شكالت الذكور حول
َّ
و�أظهرت النتائج �أن هناك فرو ًقا ذات دالل ٍة
والعمر فيما يتع َّلق
�إح�صائ َّية تُعزَ ى �إىل اجلن�س
ِ
مبتغيرِّ اخلدمات ال�صح َّية ،وقد �أو�صت الدِّ را�سة
ب�أ َّنه على ُمتَّخذي القرار يف املجال الرتبويِّ
االهتمام بحاجات ال�شباب الإر�شاد َّية،
وال�صحي
ُ
ِّ
َوج ِه ال�شباب
وتطوي ُر
َ
برامج �إر�شاد َّي ٍة تعزِّ ز من ت ُّ
ممار�سات �صح َّية ج ِّيدة ،وت�ساعدهم على
نحو
ٍ
جت ُّنب ال�سلوكات اخلاطئة.
(Hyun,
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�أما برت�سون ( )Peterson, 2006فقد قام بدرا�س ٍة
بعنوان :احلاجات الإر�شاد َّية للطلبة املوهوبني� ،إذ
ا�ستندت الدِّ را�سة على فكرة �أنَّ خ�صائ�ص الطلبة
حاجات
املوهوبني قد ترتبط ب�شكل مبا�شر بوجود
ٍ
وم�شكالت نف�س َّية تعك�س
خا�صة بهم،
ٍ
�إر�شاد َّية َّ
مواهبهم ،ومع �أنَّ هناك وع ًيا كب ًريا ب�أهم َّية تقدمي
النف�سي للموهوبني ،وتدريب
خدمات الإر�شاد
ِّ
املر�شدين على تقدمي اخلدمات املنا�سبة لهم� ،إ َّال
كاف
�أنَّ املر�شدين ما زالوا غ َري ُم�ست َِجيبني ب�شكل ٍ
للحاجات الإر�شاد َّية لدى الطلبة املوهوبني .وقد
ر َّكز الباحث يف هذه الدِّ را�سة على حتديد دور
املر�شِ د وواجبا ِته الرئي�سة لإ�شباع حاجات الطلبة
والك�شف عنها.
املوهوبني ،وتقييمها،
ِ
ال�صحة
وقد �أظهرت النتائج �أنَّ حاجات
َّ
النف�س َّية ارتبطت ب�شكل ٍّ
دال �إح�صائ ًّيا و�سلب ًّيا
بالثقة يف الأو�ضاع املال َّية ،والعالقات ال�شخ�ص َّية
َ
املنتظم مع
العالية مع امل�شرف ،والتوا�صل
الأ�صدقاء ،والزواج ،و�أظهرت النتائج �أنَّ �إ�شباع
احلاجات الإر�شاد َّية قد ارتبط �إيجاب ًّيا لدى ٍّ
كل
من الإناث ،و�أعرا�ض االكتئاب ،وعدد الف�صول
يف املدر�سة ،و�أنَّ ه�ؤالء الطلبة الذين كانت لديهم
خربات �س ِّيئة يف املا�ضي كانوا يعانون باملقابل من
مما �س َّبب
عالقات �شخ�ص َّية �س ِّيئة مع املر�شدينَّ ،
عدم �إ�شباع حاجاتهم الإر�شاد َّية ،وقد اقرتحت
َ
ُ
النف�سي لإ�شباع
الدرا�سة زياد َة مراكز الإر�شاد
ِّ
حاجات ال�صحة النف�س َّية لدى الطلبة.
ومن جهة �أخرى �أجرى يو ومون (Yoo & Moon,
 )2006درا�سة بعنوان :احلاجات الإر�شاد َّية لدى
الطلبة املوهوبني؛ حتليل للمقابالت املبدئ َّية يف
مركز الإر�شاد ،وهدفت الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف
حاجات الإر�شاد للطلبة املوهوبني من وجهة
النف�سي
نظر �آبائهم؛ �إذ يقدِّ م مركز الإر�شاد
ِّ
واملهني
تقييم خدمات الإر�شاد والتوجيه الرتبويِّ
َ
ِّ
جنبا �إىل جنب مع الإر�شاد
النف�سي والأ�سريِّ
ِّ
واالجتماعي ،لتلبية احتياجات الطلبة املوهوبني
ِّ
من ُع ُمر (� )18-4سنة.
لقد �شارك الآباء يف تعبئة اال�ستبانة املك َّونة من
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( )47فقرة ،وامل�ص َّممة بهدف تقييم اخلدمات
الإر�شاد َّية .و�أ�شارت النتائج �إىل �أنَّ هناك �أث ًرا
ذا دِالل ٍة �إح�صائ َّية ل ُع ُمر الوا ِل َد ْين ،فيما يتع َّلق
ب�إدراكاتهم حلاجات �أبنائهم املهن َّية ،والنف�س
اجتماع َّية ،و�أنَّ هناك �أث ًرا للمدر�سة والعائلة
عام يرى الآباء �أنَّ �أبناءهم
وال ِّرفاق ،وب�شكل ٍّ
بحاجة �إىل
ما
ٍ
خدمات �إر�شاد َّية �أكرث بكثري مِ َّ
يح�صلون عليه ،وخ�صو�صا فيما يتع َّلق بالتخطيط
أكادميي ،وامل�شكالت النف�س اجتماع َّية.
املهني ،وال
ِّ
ِّ
ويف درا�سة �أخرى �أجراها ك ٌّل من لوك�س وبريكل
( )Lucas & Berkel, 2005بعنوان :احلاجات
الإر�شاد َّية للطلبة الباحثني عن م�ساعد ٍة يف مركز
الطالبي يف �ضوء اجلن�س والثقافة .تك َّونت
الإر�شاد
ِّ
ع ِّينة الدرا�سة من ( )597طالبا� ،أفادوا جمي ُعهم
ب�أ َّنهم يعانون من �ضغوط نف�س َّية يف جوانب متعدِّ دة،
ولكن الطلبة من �أ�صول �أفريق َّية كانوا يعانون من
�ضغوط �أكرث ،وخ�صو�صا فيما يتع َّلق بالأهداف
املهن َّية ،فيما يعاين الطلبة من �أ�صول �آ�سيو َّية
ِمن عدم و�ضوح ال ُه ِو َّية امله ِن َّية .و�أظهرت النتائج
ب�أنَّ هناك عالق ًة بني ال�ضغوط املهن َّية وال�ضغوط
النف�س َّية لدى الطلبة البي�ض ،و�أنَّ احلاجات
الإر�شاد َّية مرتفع ٌة لدى الإناث ،وخا�صة يف جمايل
القلق واالكتئاب.
ويف درا�سة بعنوان� :إر�شاد الطلبة املخت ِّلفني
ثقاف ًّيا ولغو ًّيا ،وحاجاتُ املر�شدين النمائ َّية واملهن َّية؛
قام بها جدي�س وزمال�ؤُه (Giddis, Anstrom,
)Patricio, Sardi & Granato, 2004؛ حيث َّمت ا ِّتباع
النوعي يف هذه الدرا�سة بهدف ا�ستك�شاف
املنهج
ِّ
يات التي تواجه
احلاجات املهن َّية والنمائ َّية ،والتحدِّ ِ
وخ�صو�صا �أولئك
املر�شدين يف املدار�س الثانو َّية،
ً
املر�شدين الذين يعملون مع الطلبة املختلفني
ثقاف ًّيا ولغو ًّيا وعائالتهم� ،إ�ضافة �إىل التعامل مع
�إدراكاتهم وانطباعاتهم ،وقد َّمت تدريب املر�شدين
مل َّدة (� )9أ�شهر على برنامج منا ِئ ٍّي مه ِن ٍّي ير ِّكز
على حت�سني وعي املر�شدين نحو الطلبة املختلفني
ثقاف ًّيا ،وتع ُّدد الثقافات واللغات ،وتزويدهم
باملهارات واملعارف ال�ضرور َّية.
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كما �أجرى �شِ نْ ( )Chen, 2004درا�س ًة بعنوان:
ط َّالب الثانو َّية العا َّمة الذين يعانون من �صعوبات
تعلُّم :الأهداف الرتبو َّية ،واالهتمامات املهن َّية،
واحلاجات الإر�شادية ،والتوجيه الرتبوي؛ �إذ
تك َّونت ع ِّينة الدِّ را�سة من طلبة املرحلة الثانو َّية
الذين يعانون من �صعوبات التعلُّم ،وقد َّمت
تق�سيمهم �إىل ثالث جمموعات تب ًعا مل�ستوى �صعوبة
التعلُّم (ح�س َّية� ،أو ج�سم َّية� ،أو نف�س َّية) .وقد
�أظهرت النتائج ب�أنَّ طموحات الطلبة الذين يعانون
من �صعوبات التعلُّم هي �أق ُّل من طموحات الطلبة
العاد ِّيني ،وهناك �أث ٌر ٍّ
التخ�ص�ص ،واخليار
لكل من
ُّ
املهني يف م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية.
ِّ
ويف درا�سة �أخرى �أجراها ك ٌّل من راي�س
وكولربت ( )Reis & Colbert, 2004بعنوان:
احلاجات الإر�شاد َّية الأكادمي َّية للطلبة املتف ِّوقني
الذين يعانون من �صعوبات التعلُّم� .إذ �أظهرت
نتائج هذه الدِّ را�سة النوع َّية التي اتَّبعت منهج
درا�سة احلالة للطلبة الذين يعانون من �صعوبات
تعلُّم ،ولديهم موهبة �أو تف ُّوق يف جانب ُمعينَّ ،
�أظهرت النتائج �أنَّ له�ؤالء الطلبة خرباتٌ �سلب َّية
خالل �سنوات املرحلة االبتدائ َّية والثانو َّية ب�سبب
هذا اال�ستثناء املتم ِّثل يف �صعوبات التعلُّم من جهة،
مما �أ َّثر على
والتف ُّوق
الدرا�سي من جهة �أخرىَّ .
ِّ
ِّ
االجتماعي واالنفعايل ،كما �أظهر التحليل
من ِّوهم
ِّ
َّ
املع َّمق �أنَّ اخلربات الرتبو َّية قد مكنت الباحثني
من التن ُّب�ؤ بامل�ستقبل ب�إدراكاتهم وم�شكالتهم ،ومن
التو�صيات التي خرجت بها الدِّ را�سة :زياد ُة دور
املدر�سي يف الك�شف عن الطلبة املوهوبني
املر�شد
ِّ
ُّ
�أكادمي ًّيا؛ الذين يعانون من �صعوبات التعلم،
وعالج َّية.
برامج �إر�شاد َّي ٍة منائ َّية ووقائ َّية
وتقد ُمي
ِ
َ
وقد �أظهرت النتائج �أنَّ هناك عددًا من
الأحداث ال�ضاغطة التي يواجهها طلب ُة التمري�ض؛
و�أه ُّمها :الأعمال الدرا�س َّية الكثرية ،وامل�شكالت
املال َّية ،وعدم تو ُّفر الت�سهيالت للإبداع والإنتاج،
�إ�ضاف ًة �إىل �ضعف اخلدمات العا َّمة ،كما �أظهرت
نتائج الدِّ را�سة �أنَّ هناك عالق ًة ما بني ال�ضغوط
ُ
م�شكالت
يتح�س�سون
ِ
النف�س َّية ووجو ِد حما�ضرين ال َّ
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الطلبة ،و�أنَّ حوايل ( )% 60من الطلبة �أجابوا ب�أنَّ
النف�سي كانت مفيدة بالن�سبة
خدمات الإر�شاد
ِّ
وخا�صة فيما له عالق ٌة بامل�شكالت الأكادمي َّية
لهمَّ ،
واملال َّية.
و�أجرى ثومب�سون ولو�سك و�سريافني
( )Thompson, Loesch, & Seraphine, 2003درا�س ًة
بعنوان :تطوير �أدا ٍة لتقييم احلاجات الإر�شاد َّية
لطلبة املدار�س االبتدائ َّية؛ على �أ�سا�س �أنَّ تقييم
رئي�س من
حاجات الإر�شاد الطال ِب َّية هو مك َّو ٌن ٌ
املدر�سي الفاعلة،
متط َّلبات النم ِّو لربامج الإر�شاد
ِّ
الذي َّمت �أخذه بعني االعتبار ب�شكل وا�سع على
مدى ال�سنوات املا�ضية .ول�سوء احلظ؛ فقد واجه
نق�صا يف التح ُّقق من اخل�صائ�ص
هذا التقييم ً
والتعرف
قيا�س حاجات الطلبة
ِ
ال�سيكومرت َّية عند ِ
�إليها .ومع ذلك؛ فقد �سعت هذه الدِّ را�سة �إىل
تطوير قائمة مب�سح احلاجات الإر�شاد َّية لطلبة
املدر�سة االبتدائ َّية� ،إذ مت َّيزت هذه الأدا ُة ب�أ َّنها
متط ِّورة وقد ح َّققت خ�صائ�ص �سيكومرت َّي ًة موثو ًقا
بها ،ولها قابل َّية للتطوير.
�أما هاربر وهاربر و�ستيلز (& Harper, Harper
 )Stills, 2003فقد قاموا بدرا�س ٍة عنوا ُنها� :إر�شاد
الأطفال الذين تع َّر�ضوا للأزمات ،اعتمادًا على
هرم ما�سلو يف احلاجات الأ�سا�س َّية ،وقد ر َّكزت
وتو�ضيحه من
هذه الدِّ را�سة على �شرح هرم ما�سلو
ِ
منظور احلاجات الإن�سان َّية الأ�سا�س َّية ،باعتباره
�إطا ًرا نظر ًّيا عابرا للثقافات ،ومفيدً ا يف �إر�شاد
الأطفال الذين تع َّر�ضوا للأزمات .وبنا ًء عليه؛
فقد اهت َّمت هذه الدِّ را�سة بالأطفال الذين ال
ي�ستطيعون �إ�شباع حاجاتهم الإن�سان َّية الأ�سا�س َّية
ب�سبب تع ُّر�ضهم لظروف كارث َّية� ،أو غ ِري طبيع َّية؛
أ�شكال الإ�ساءة ،والفقر املدقع،
كالعنف ،وخمتلف � ِ
وعدم تو ُّفر املدار�س� ،أو امل�صادر املجتمع َّية.
ِ
وقد َّمت مناق�شة حاجات الأطفال وتقيي ُمها يف
�ضوء ا�سرتاتيج َّيات الإر�شاد التي ميكن تقدميها
ُّ
التدخل
لهم؛ مثل� :أ�ساليب الدعم ،و�أ�ساليب
العالجي للتعامل مع �آثار الأزمات ،وبرامج
ِّ
الإر�شاد النمائ َّية ،وتقدمي اخلدمات املجتمع َّية،

158

Basim Aldahadha, et al.: The Counseling Needs among the Second ...

وم�صادر احل�صول عليها ،وخدمة حتويل احلاالت
خمت�ص
املخت�صني ،وتوفري مر�شد �أو
ال�صعبة �إىل
ِّ
ٍّ
همني يف حياة
�أو م�ست�شار للآباء� ،أو الأ�شخا�ص املُ ِّ
الأطفال.
النوعي من هذه الدرا�سة فقد هدف
�أ َّما اجلانب
ُّ
�إىل ا�ستك�شاف وجهات نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
ب�ش�أن حاجات الطلبة الإر�شاد َّية ،وطبيعة اخلدمات
مقابالت
الإر�شاد َّية املق َّدمة لهم ،حيث َّمت �إجراء
ٍ
مع عدد من �أع�ضاء الهيئة التدري�س َّية ،و�أظهرت
حاجات
نتائج املقابالت �أنَّ الطلبة الذين يُظهِ رون
ٍ
خمتلف ًة يبحثون عن خدمات �إر�شاد َّية خمتلفة ،كما
�أظهرت النتائج طبيعة اخلدمات الإر�شاد َّية التي
يجب ا�ستحداثها ،وجوانب التغيري والتح�سني التي
الطالبي.
يجب �أن ُتط َّبق على خدمات الإر�شاد
ِّ
َّ
املف�ضلة
�أ�شارت النتائج �إىل �أنَّ امل�صادر
للح�صول على خدمة الإر�شاد تكمن يف ح�ضور
املخت�صني من خارج اجلامعة،
املحا�ضرات ،وزيارة
ِّ
وقد اختار �أفراد ع ِّينة الدرا�سة خم�سة حاجات
�إر�شاد َّية من �أ�صل ( )42حاجة يرغبون يف
احل�صول على خدمة الإر�شاد الفرديِّ فيها لتلبيتها
و�إ�شباعها .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أنَّ تع ُّرف
امل�صادر َّ
املف�ضلة للح�صول على خدمة الإر�شاد
ته ِّيئ الفر�صة لتقدمي خدمات �إر�شاد َّية �أف�ضل،
وتفعيل نظام خدمة حتويل امل�سرت�شدين.
و�أجرى كيز وبيماك ولوكهارت (Keys, Bemak
 )& Lockhart, 1998درا�سة بعنوان :خدمات
املدر�سي لرفع م�ستوى ال�صحة النف�س َّية
الإر�شاد
ِّ
للطلبة املع َّر�ضني للخطر؛ حيث �إنَّ املر�شدين جز ٌء
مه ٌّم يف م�ساعدة باقي �أع�ضاء الهيئة الإدار َّية
والتعليم َّية يف املدر�سة يف تلبية و�إ�شباع احلاجات
الإر�شاد َّية للطلبة املع َّر�ضني للخطر ،خ�صو�صا
فيما يتع َّلق بحاجات ال�صحة النف�س َّية ،وقد هدفت
هذه الدرا�سة �إىل حتديد الإر�شادات واملخت�صرات
النمائ َّية ،و�أبرز اخلدمات الإر�شاد َّية النموذج َّية
امله َّمة واملتع ِّلقة بخ�صائ�ص الطلبة املع َّر�ضني خلطر
را�سي ،هذا بالإ�ضافة �إىل تقدمي منوذج
الف�شل الدِّ ِّ
ُمقرتح يت�ض َّمن برامج ُ
وخ َط َط ت�ساعد املر�شدين
http://journals.uob.edu.bh

مف�صل
للقيام ب�أدوارهم من خالل تقدمي �شرح َّ
للمهارات التي يجب على املر�شد �أن يتقنها ليخدم
بها الطلبة ،مقابل العوائق التي ميكن �أن ت�ؤ ِّثر على
نوعية اخلدمات الإر�شاد َّية.
و�أجرى باي�شوب وبايور وبيكر (Bishop, Bauer
 )& Becker, 1998درا�سة بعنوان :م�سح احلاجات
الإر�شاد َّية للطلبة الذكور والإناث ،وذلك على ع ِّينة
مك َّونة من ( )303طالبا وطالبة ،وقد �أظهرت
النتائج �أنَّ هناك فروقا بني الذكور والإناث يف
م�ضمون احلاجات الإر�شاد َّية ،كما �أظهرت النتائج
فرو ًقا تُعزَ ى ملتغيرِّ اخلوف من امل�ستقبل ،وخل�صت
الدِّ را�سة �إىل �أه ِّم َّية تقييم احلاجات الإر�شاد َّية،
وتوفري خدمات مهن َّية لإ�شباع تلك احلاجات.
يتَّ�ضح من الدِّ را�سات ال�سابقة وجود تن ُّوع
واختالف يف الفئات التي ا�ستهدفت لبحث حاجاتها
الإر�شاد َّية ،وقد تباينت بني طلبة وطالبات املدار�س
الثانو َّية والأ�سا�س َّية ،وطلبة اجلامعات ،واملع َّر�ضني
للخطر والأزمات ،والأ�شخا�ص الذين يعانون من
�أمرا�ض ج�سم َّية ،وذوي االحتياجات اخلا�صة،
وطلبة الدرا�سات العليا وغريهم .كما يتَّ�ضح
اهتمام معظم دول العامل بالك�شف عن احلاجات
الإر�شاد َّية بهدف ت�سهيل تقدمي اخلدمات
الإر�شاد َّية ،وحت�سني نوعيتها .وقد خل�صت معظم
نتائج تلك الدرا�سات �إىل �أهم َّية درا�سة احلاجات
الإر�شاد َّية وا�ستك�شافها ،بهدف حت�سني م�ستوى
اخلدمات النمائ َّية ،والوقائ َّية ،والعالج َّية ،وبهدف
متخ�ص�صة يف تقدمي
نف�سي
ِّ
ت�أ�سي�س مراكز �إر�شاد ٍّ
اخلدمات الإر�شاد َّية.
م�شكلة الدِّ را�سة:
حظ َيت احلاجاتُ الإر�شا ِد َّية للطلبة
لقد ِ
باهتمام كب ٍري؛ �إذ مَ َّت �إجرا ُء العديد من الدِّ را�سات
ٍ
حول هذا املو�ضوع ،و�سيبقى االهتمام البح ِث ُّي
للحاجات الإر�شاد َّية �أم ًرا ُم ِل ًّحا ،لي�س فقط لدى
فئة الطلبة ،بل � ً
أي�ضا لدى ُك ِّل الفئات ال ُع ُمر َّية،
و ُك ِّل الفئات اخلا�صة �ضمن جميع مراحل العمر،
أزمات
وخ�صو�صا تلك
الفئات التي تعاين من � ٍ
ِ
أمرا�ض ج�سم َّية� ،أو ما �شابه ،لأنَّ تلك
منائ َّية� ،أو � ٍ
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احلاجات �ستبقى يف تط ُّور م�ستم ٍّر ما دامت احليا ُة
ُمتغيرِّ ة ومتط ِّورة.
م�سح
وتكمن م�شكلة هذه الدِّ را�سة يف ِ
غياب ٍ
�شامل ميكن �أن ُيع َّمم على جميع طلبة احللقة
�شِ ب ِه ٍ
الثالثة ،وجزءٍ من طلبة احللقة الثانية .كما تربز
م�شكلة هذه الدِّ را�سة يف ُن ْد َرة تَو ُّفر تلك البيانات
واملخت�صني النف�س ِّيني
توجه الباحثني
التي ميكن �أن ِّ
ِّ
واالجتماع ِّيني نحو العمل.
ومن هذا املنطلق فقد �سعت هذه الدرا�سة
للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 -1ما م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية؟ وما �أبرز
م� ِّؤ�شراتها لدى �أفراد ع ِّينة الدِّ را�سة من وجهة
نظرهم؟
متو�سط
 -2هل توجد فرو ٌق ذاتُ دِالل ٍة �إح�صا ِئ َّية يف ِّ
درجة احلاجات الإر�شاد َّية ُت ْعزَ ى ملتغيرِّ ي
ِّ
ال�صف ،واملع َّدل والتفاعل بينهما؟
�أهداف الدِّ را�سة:
وتهدف الدرا�سة التعرف �إىل �أبرز احلاجات
الإر�شاد َّية و�أه ِّمها لدى طلبة احللقة الثانية والثالثة
يف املدار�س احلكوم َّية يف �سلطنة عمان ،وبالتحديد
ال�صفوف من  12-7من وجهة نظر الطلبة
�أن ُف ِ�سهم .كما تهدف �إىل تطوير ا�ستبانة احلاجات
الإر�شاد َّية ال�ستك�شاف حاجات الطلبة الإر�شادية.
�أهمية الدرا�سة:
ما ال َّ
�شك فيه �أنَّ �إجرا َء درا�س ٍة علمِ َّية م�سح َّية
مِ َّ
حلاجات الطلبة �سيكون له عظيم الأثر يف �إثراء
قي
النف�سي �أو
املخت�ص
دور
ِّ
االجتماعي نحو ال ُّر ِّ
ِّ
ِّ
نوع َّية اخلدمات املق َّدمة للطلبة ،بحيث تكون
يف ِ
ُ
هذه اخلدمات مبن َّية على �أ ُ�س ٍ�س علم َّية ،ونابع ًة
أنف�سهم ،الأمر الذي �س ُي�سهِ م
من حاجات الطلبة � ِ
كث ًريا يف اخلف�ض من حجم امل�شكالت املدر�س َّية
ونوع َّيتها ،من خالل تفعيل اجلانب الوقا ِئ ِّي الذي
تظهره قائمة م�سح احلاجات الط َّال ِب َّيةِ ،للعمل على
تالفيها والتغلُّب عليها قبل وقوعها.
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�إنَّ التعامل مع حاجات الطلبة �سوف يُ�سهِ م
يف خف�ض ِح َّدة امل�شكالت التح�صيل َّية والأكادمي َّية
ما ي�ساعد يف رفع م�ستوى
واالجتماع َّية وغريها ،مِ َّ
حت�صيل الطلبة ،وحت�سني البيئة التعليم َّية ،ورفع
م�ستوى تق ُّبل الطلبة للمدر�سة والعمل َّية التعليم َّية
عام ،وذلك من خالل التغلُّب على ال�صعوبات
ٍ
ب�شكل ٍّ
التي تحَ ُ ُ
ول دون جناح الطالب �أكادمي ًّيا وحت�صيل ًّيا،
املخت�صني
كما �سي�ستفيد من هذا امل�شروع فئ ُة
ِّ
االجتماع ِّيني والنف�س ِّيني واملع ِّلمني و�أوليا ِء الأمور،
وذلك من خالل التع ُّرف على �أبرز احلاجات
الإر�شاد َّية ،و�أ�ساليب التعامل مع تلك احلاجات،
توجه االجتماعات يف املدر�سة مع الآباء
بحيث َّ
�إىل �أه ِّم َّية �أخذ تلك احلاجات بعني االعتبار ،كما
املخت�صني نحو ن�شر الوعي
ميكن توجيه �أعمال
ِّ
الإر�شاديِّ بتلك احلاجات ،والعمل على تلبي ِتها ما
�أمكن ،فالفوائد �ستكون عا َّم ًة و�شاملة ،و�سوف تكون
النظريِّ من
نتائج هذه الدِّ را�سة ُمه َّمة من اجلانب ِ
خالل َت َو ُّفر بيانات م�سح َّية� ،إذ �ست�ستفيد منها
فئ ٌة كبرية من فئات املجتمع العمانيِ ِّ  ،وهي فئة
الطلبة يف مرحلة املراهقة ،تلك الفئة التي ي�صعب
�أحيانا التعا ُمل معها ب�سبب عوائقَ
وم�شكالت هي
ٍ
يف جمملها تندرج حتت عنوان :فهم احلاجات
الإر�شاد َّية والنما ِئ َّية للطلبة.
ومن اجلدير ِّ
بالذكر �أنَّ تلبي َة احلاجات
َ
والتعامل مع امل�شكالت املتو َّقعة
الإر�شاد َّية للطلبة،
باعتباره جان ًبا وقا ِئ ًّيا� ،سيكون له �أث ٌر عظيم يف
خف�ض التكلفة االقت�صاد َّية للتعليم ،من خالل
خف�ض حجم امل�شكالت ُّ
ونوعها ،كما �أ َّنه
الطال ِب َّية ِ
َ�س ُي�سهم يف رفع م�ستوى التعليم ،وبالتايل اال�ستثمار
ب�شكل �أف�ضل للم�صروفات التعليم َّية التي ُتن َفق على
أنف�سهم؛ لأ َّنهم �سيكونون �أكرث �إقبا ًال نحو
الطلبة � ِ
التعلُّم.
حمدِّ دات الدرا�سة:
جري هذا البحث يف �إطار املحدِّ دات التالية:
�أُ ِ
 -1اقت�صرت هذه الدِّ را�سة على �أداة واحدة هي:
ا�ستبانة م�سح احلاجات الإر�شاد َّية؛ لذا ف�إنَّ
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نتائجها تتح َّدد بخ�صائ�ص املقايي�س ،وقدر ِتها
َ
(ب�أبعادها اخلم�سة) على قيا�س ما �أُ ِع َّدت
لقيا�سه.
 -2كما تتح َّدد نتائج هذه الدِّ را�سة ب�صدق �إجابات
الطلبة على مقيا�س احلاجات الإر�شاد َّية.
 -3وتتحدَّد نتائج هذه الدِّ را�سة بالع ِّينة التي مَ َّت
اختيا ُرها؛ وهم طلبة ال�صفوف من ال�سابع حتى
الثاين ع�شر يف �سلطنة عمان ،خالل الف�صل
الدرا�سي الأول  .2013لذا ف�إنَّ تعميم نتائج
هذه الدِّ را�سة يقت�صر على املجتمع الذي َّمت �أخ ُذ
الع ِّينة منه.
وحت َّدد نتائج هذه الدِّ را�سة ب�صدق املع َّدل
ُخدم متغيرِّ ً ا يف هذه الدِّ را�سة،
التح�صيلي الذي ا�ست ِ
ِّ
ِّ
واعتمد على اختبارات ُ�ص ِّممت من ِق َبل املعلمني يف
املدارِ�س ،ولي�س على اختبارات مق َّننة.
الطريقة والإجراءات:
جمتمع الدرا�سة:
تَك َّونَ جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة
والطالبات املنتظمون يف ال�صفوف من  12-7يف
�سلطنة عمان ،وذلك خالل ف�صل اخلريف من
را�سي  .2014/ 2013وقد بلغ عدد �أفراد
العام الدِّ ِّ
جمتمع الدِّ را�سة ( ،)122472منهم ()61196
طالبا و( )61276طالبة ،مو َّزعني على احدى
ع�شرة حمافظات.
عينة الدرا�سة:
لقد َّمت توزيع ما يقارب ( )7821ا�ستبانة ،مَ َّ
وت
ا�سرتجاع ( )5491ا�ستبانة مكتملة البيانات �أي
بن�سبة هدر ُتق َّدر بحوايل ( .)%23وقد مَ َّت اختيار
ع ِّينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوا ِئ َّية العنقود َّية لتم ِّثل
جميع حمافظات ال�سلطنة� ،إذ مت تق�سيم العينة �إىل
حمافظات ويف كل حمافظة مديريات للرتبية،
ويف كل مديرية جمموعة مدار�س للذكور و�أخرى
للإناث .ويو�ضح اجلدول ( )1عدد �أفراد ع ِّينة
واملتو�سطات احل�سا ِب َّية ،واالنحرافات
الدِّ را�سة،
ِّ
املعيار َّية لأفراد ع ِّينة الدرا�سة وفقا ملتغيرِّ ي
الدرا�سة.
http://journals.uob.edu.bh

�أداة الدرا�سة:
مقيا�س احلاجات الإر�شادية؛ لقد َّمت م�سح عدد
من املقايي�س التي تقي�س احلاجات الإر�شاد َّية� ،إذ
مقيا�س
َّمت الرجوع �إىل املقايي�س بهدف تطوير
ٍ
يالئم البيئة العمان َّية� ،إذ َّمت اال�ستفادة من
املقايي�س التاليةDrefs, 2002; Kesici, 2007; Lee, :

;2001; Peterson, 2006; Reis & Colbert, 2004
& Thompson, Loesch & Seraphine, 2003; Yoo

.Moon, 2006
وبالرجوع �إىل فقرات هذه املقايي�س فقد تبينَّ
�أنَّ مقيا�س نايتو وجاي�سرب (Nyutu and Gysbers,
 )2008هو الأكرث �شمول َّية وو�ضوحا� ،إذ َّمت ترجمة
هذا املقيا�س �إىل اللغة العرب َّية .وي�شتمل هذا
املقيا�س على ( )50فقرة ،ويتك َّون من جز�أين� :أ َّما
الأ َّول في�شتمل على البيانات الأولية ،فيما ي�شتمل
اجلزء الثاين على فقرات املقيا�س.
�صدق املقيا�س وثباته:
من �أجل التع ُّرف على ال�صدق الظاهريِّ
للمقيا�س ،فقد ُعر�ض املقيا�س على (� )11أ�ستاذاً
يتقنون اللغتني العرب َّية والإجنليز َّية ،وبعد ترجمته
�إىل اللغة العرب َّية ،والت�أ ُّكد من تطابق الرتجمة،
والو�صول �إىل املعنى نف�سهَّ ،مت تعديل ما �أُجمِ ع
على تعديله ( )%20من املحكمني ف�أكرث� ،أي ثالثة
حمكمني فاكرث من �أ�صل ( )11حمكما ،وكانت
بع�ض التعديالت قد تر َّكزت حول ا�ستبدال بع�ض
الكلمات� ،أو �إعادة �صياغة البع�ض الآخر ،ويف
خطوة الحقة فقد َّمت ترجمة الن�سخة العرب َّية �إىل
اللغة الإجنليز َّية ،وقد ُع ِر�ضت م َّرة �أخرى على ()7
محُ َّكمني يتقنون اللغتني العربية والإجنليزية ،وذلك
لتقييم مدى تطابق املعنى يف الن�سخة الإجنليز َّية
املرتجمة عن العرب َّية ،مع الن�سخة ذات الأ�صل
الإجنليزيِّ  ،وقد اتَّفق جميع املحكمني وعددهم
( )7ب�أنَّ املقيا�س يف ن�سخته الإجنليزية املرتجمة
عن الن�سخة العرب َّية مطاب ٌق متاما للمقيا�س يف
الن�سخة ذات الأ�صل الإجنليزيِّ  ،ويف خطوة الحقة
ُع ِر�ضَ املقيا�س (الن�سخة العرب َّية) على املحكمني
للت�أ ُّكد من �سالمة املعنى وو�ضوح الفقرات ،واللغة،
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ومدى منا�سبته للبيئة العمان َّية� ،إذ َّمت تعديل ما
�أجمع على تعديله  %20من املحكمني �أو �أكرث.
وللت�أ ُّكد من ثبات املقيا�س ،فقد َّمت �إيجاد
معامل الثبات بطريقة الإعادة ،وذلك بتطبيق
املقيا�س على ع ِّينة م�ؤ َّلفة من ( )52مع ِّلما و()72
َ
و َّ
مقابل ( )205طالبا وطالبة ،وبفا�صل
أمر،
يل � ٍ
زمني مقداره �أ�سبوعني بني التطبيقني ،وقد
�أ�شارت النتائج �إىل �أن معامل اال�ستقرار بالن�سبة
للمقيا�س ال ُك ِّلي ،وعلى التوايل ي�ساوي (،)0.89
( .)0.93( ،)0.92وبالن�سبة لأبعاد املقيا�س
فكانت معامالت االرتباط بري�سون فقد تراوحت
ما بني ( .)0.92-0.84وبهذا �أ�صبح املقيا�س
يتك َّون من  50فقرة تقع الإجابة على ِّ
كل فقرة يف
املقيا�س �ضمن ُ�س َّل ٍم م�ؤ َّلف من ( )6خيارات هي:
متو�سطة،
(غري موافق ب�ش َّدة ،وغري موافق بدرجة ِّ
وغري موافق بدرجة ب�سيطة ،وموافق بدرجة
متو�سطة ،وموافق ب�ش َّدة).
ب�سيطة ،وموافق بدرجة ِّ
إيجابي،
عل ًما �أنَّ جميع الفقرات هي يف االجتاه ال ِّ
ال�سدا�سي بهدف �إلغاء
وقد مَ َّت اختيار التد ُّرج
ِّ
النزعة نحو التمركز يف الو�سط ،وت�شري الدرجات
العليا التي يح�صل عليها املفحو�ص على �أبعاد
املقيا�س �إىل ارتفاع م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية،
�إذ ي�شري املدى من (� )2.66-1إىل درجة متد ِّنية
من احلاجة للخدمات الإر�شاد َّية ،فيما ي�شري املدى
متو�سطة من
من (� )4.33-2.67إىل درجة
ِّ
اخلدمات ،و�أخريا ي�شري املدى (� )6-4.34إىل
درجة مرتفعة من احلاجة للخدمات الإر�شاد َّية.
كما �أ�صبح املقيا�س يتك َّون من الأبعاد التالية:
املجال الأ َّول :العالقات الإن�سان َّية؛ وي�شمل الفقرات
املهني؛ وي�شمل
من ( .)15-1املجال الثاين :النم ُّو
ُّ
الفقرات من ( .)27-16املجال الثالث :النم ُّو
الذاتي؛ وتقي�سه الفقرات من ( .)35-28املجال
ُّ
الرابع :القيم االجتماعية؛ وتقي�سه الفقرات من
( .)45-36املجال اخلام�س :املهارات الدرا�سية؛
وتقي�سه الفقرات من (.)50-46
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�إجراءات الدرا�سة:
لقد �سارت منهج َّية البحث �ضمن اخلطوات
التالية:
 -1حتديد جمتمع الدرا�سة؛ وهم طلبة احللقة
الثانية والثالثة من ال�صف .12-7
 -2تطوير مقيا�س احلاجات الإر�شاد َّية.
� -3أخذ املوافقات الإدار َّية لتطبيق �إجراءات
العنقودي جلميع
الع�شوائي
ا ِّلدرا�سة ،واالختيار
ُّ
ُّ
مديريات الرتبية والتعليم يف ال�سلطنة.
ت�صميم الدِّ را�سة واملعاجلة الإح�صائ َّية
ُت َع ُّد هذه الدِّ را�سة من الدِّ را�سات امل�سح َّية التي
حاولت الك�شف عن �أبرز احلاجات الإر�شاد َّية لدى
طلبة ال�صفوف من  12-7يف �ضوء بع�ض املتغيرِّ ات،
حيث ت�ض َّمنت هذه الدِّ را�سة متغريين م�ستقلني
هما :التح�صيل وال�صف.
مبتو�سط
�أ َّما املتغيرِّ التابع ف ُي�شار �إليه
ِّ
درجات ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س احلاجات
الإر�شاد َّية .وللإجابة عن �أ�سئلة الدِّ را�سة فقد مَ َّت
واملتو�سطات احل�ساب َّية،
ح�ساب معامالت االرتباط،
ِّ
واالنحرافات املعيار َّية وحتليل التباين الأحاديِّ .
النتائج:
نتائج ال�س�ؤال الأول
للإجابة على ال�س�ؤال الأ َّول والذي ن�صه ما
م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية؟ وما �أبرز م� ِّؤ�شراتها
لدى �أفراد ع ِّينة الدِّ را�سة من وجهة نظرهم؟ فقد
املتو�سطات احل�ساب َّية واالنحرافات
َّمت ا�ستخراج
ِّ
املعيار َّية لأفراد ع ِّينة الدِّ را�سة وف ًقا ملتغيرِّ ي
الدرا�سة.
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اجلدول رقم ()1
ملتغيي الدرا�سة
املتو�سطات احل�ساب َّية ،واالنحرافات املعيار َّية ،وعدد �أفراد ع ِّينة الدِّرا�سة وف ًقا رِّ
ِّ
املتغي
ال�صف

املعدَّل
املجموع

امل�ستوى
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
�أقل من 60
من 69 -60
من 79-70
من 89-80
من 100-90

احل�سابي
املتو�سط
ِّ
ُّ
4.83
4.72
4.78
4.63
4.72
4.80
4.66
4.63
4.72
4.81
4.80
4.76

العدد
745
763
1226
892
958
907
476
743
1327
1728
1217
5491

املتو�سط احل�سا ِب َّي
يتبينَّ من اجلدول (� )1أنَّ
ِّ
ال ُك ِّل َّي مل�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية ي�ساوي ()4.76
بانحراف معياري بلغ ( )0.87393مما يعني �أن
م�ستوى احلاجات الإر�شاد َّية جلميع �أفراد ع ِّينة
الدرا�سة جاءت على درجة مرتفعة ،على جميع
متغيرِّ ات الدِّ را�سة الفرع َّية ،والكل َّية ،وم�ستوياتها،
وبالرجوع �إىل معايري ت�صحيح مقيا�س احلاجات
الإر�شاد َّية حيث ي�شري املدى من (� )6- 4.34إىل
درجة مرتفعة للحاجات الإر�شاد َّية.

االنحراف املعياريُّ
0.53934
0.44710
0.53369
0.49950
0.57190
0.61256
0.59402
0.56045
0.60174
0.66258
0.51219
0.87393

وملعرفة �أبرز م� ِّؤ�شرات احلاجات الإر�شاد َّية،
املتو�سطات احل�ساب َّية ،واالنحرافات
فقد مَ َّت ح�ساب ِّ
املعيا ِر َّية على فقرات مقيا�س احلاجات الإر�شاد َّية،
�إ�ضافة �إىل الرتتيب التنا ُز ِّ
يل للفقرات ،بنا ًء على
ِّ
ويو�ضح اجلدول ()2
املتو�سطات احل�سا ِب َّية.
ِّ
واالنحرافات املعيا ِر َّي َة،
طات احل�ساب َّي َة،
ِ
املتو�س ِ
ِّ
و ُرتبة الفقرات ملقيا�س احلاجات الإر�شاد َّية ح�سب
الفقرات واملجاالت.

اجلدول رقم ()2
ُ
واالنحرافات املعيار َّية ،ورتبة الفقرات ملقيا�س احلاجات الإر�شاد َّية ح�سب الفقرات واملجاالت
املتو�سطات احل�سا ِب َّية،
ِّ

الرقم

م�ضمون الفقرة

38

معرفة كيف َّية اختيار اجلامعة املنا�سبة.
معرفة كيفية مذاكرة درو�سي وكيف َّية احل�صول على درجات
عالية.
معرفة املق َّررات الدرا�س َّية املنا�سبة الختياراتي املهن َّية يف
امل�ستقبل.
فهم عملية اختيار املواد التي �أرغب يف درا�ستها.
فهم اهتماماتي وقدراتي ،واجلوانب التي ميكن �أن �أمت َّيز بها.
معرفة كيف َّية تطوير املهارات الدرا�س َّية التي ت�ساعدين يف
احلياة.
املجال
املهني
النم ُّو ُّ
القيم االجتماع َّية
املهارات الدرا�س َّية
العالقات الإن�سان َّية
الذاتي
النم ُّو
ُّ

16
13
19
50
37
2
4
5
1
3
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الرتبة الو�سط
احل�سابي االنحراف املعياريُّ
ُّ

امل�ستوى

1

5.15

1.391

مرتفع

2

5.10

1.438

مرتفع

3
4
5

5.09
5.03
5.02

1.399
1.434
1.424

مرتفع
مرتفع
مرتفع

6

5.00

1.424

مرتفع

5
4
3
2
1

4.92
4.86
4.81
4.68
4.48

1.007
1.076
1.225
0.9109
1.201

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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املجاالت لدى �أفراد عينة الدرا�سة قد جاء �ضمن
املدى املرتفع.
نتائج ال�س�ؤال الثاين:
للإجابة على ال�س�ؤال الثاين والذي ن�صه هل
متو�سط درجة
توجد فرو ٌق ذاتُ دِالل ٍة �إح�صا ِئ َّية يف ِّ
ِّ
ال�صف ،واملع َّدل
احلاجات الإر�شاد َّية ُت ْعزَ ى ملتغيرِّ ي
والتفاعل بينهما؟ فقد َّمت �إجراء اختبار حتليل
التباين الثنائي كما يف اجلدول (.)3

يتَّ�ضح من اجلدول (� )2أنَّ الفقرات (،16.38
 )37.50 ،19.13على الرتتيب كانت �أبرز م�ؤ�شرات
احلاجات الإر�شاد َّية لدى �أفراد ع ِّينة الدِّ را�سة .كما
يتَّ�ضح من اجلدول نف�سه �أن املجاالت (،5 ،4 ،2
 )3 ،1على الرتتيب كانت �أبرز مظاهر �أو م� ِّؤ�شرات
احلاجات الإر�شاد َّية لدى �أفراد ع ِّينة الدِّ را�سة.
متو�سط احلاجات
وت�شري النتائج �إىل �أن م�ستوى ِّ
الإر�شاد َّية للمقيا�س ككل وجلميع الفقرات وجميع

اجلدول رقم ()3
ِّ
ال�صف واملعدَّل والتفاعل بينهما يف متو�سط درجات احلاجات الإر�شادية
نتائج حتليل التباين الثنائي لأثر
متو�سط املر َّبعات
جمموع املر َّبعات درجة احل ِّرية
ِّ
5
2.841
14.204
4.588
5
22.939
1.220
26.851
22
0.755
5458
4118.799

املتغي
ال�صف
املعدل
التفاعل (املعدل * ال�صف)
اخلط�أ

128402.168
املجموع
* * دالة عند م�ستوى داللة 0.001 ≥ α
* دالة عند م�ستوى داللة 50.0≥ α

قيمة ف
3.765
6.080
1.617

م�ستوى الداللة
*200.
**000.
*430.

حجم الأثر
0.003
0.006
0.006

5491

يظهر من خالل النتائج يف اجلدول (� ،)3أ َّنه
متو�سط
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائ َّية يف ِّ
درجات احلاجات الإر�شاد َّية تبعا ملتغيرِّ ال�صفِّ،
واملع َّدل والتفاعل بينهما؛ وهي دا َّلة �إح�صائ ًّيا
عند م�ستوى داللة  .0.001 ≥ αملتغري املعدل،
بينما هي دالة �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى داللة α
≥  .0.05ملتغري ال�صف ،والتفاعل بني متغريي
ال�صف واملعدل .وملعرفة حجم الأثر فقد َّمت تطبيق

معادلة مربع ايتا ( )Eta squaredوقد تبينَّ �أنَّ حجم
ِّ
ال�صف؛ وهي قيمة
الأثر كان ( )0.003ملتغري
ب�سيطة ح�سب معادلة كوهني ( ،)Cohen, 1988فيما
كان حجم الأثر ( )0.006بالن�سبة ملع َّدل الطلبة
والتفاعل بني املتغريين ،وهي قيمة متو�سطة وفقا
للمعادلة ال�سابقة .وملعرفة داللة الفرق َّمت ا�ستخدام
اختبار توكي  Tokeyللمقارنات املتعدِّ دة.

اجلدول رقم ()4
ِّ
ال�صف واملعدَّل
ملتغي
نتائج اختبار توكي  Tokeyللمقارنات املتعدِّدة تبعا رِّ
املتغري

امل�ستوى (ا)
ال�سابع

ال�صف

التا�سع
العا�شر
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امل�ستوى (ب)
عا�شر
احلادي ع�شر
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر

متو�سط الفروق
*0.1566
*0.1304
**0.1544
*0.1282
*-0.1217-

الداللة
0.004
0.026
0.001
0.008
0.035
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اقل من 60
املعدل
من 69 - 60
* دالة عند م�ستوى داللة داللة 0.001 ≥ α
** دالة عند م�ستوى داللةداللة 0 ≥ α
املتغي

من � 80إىل 89
من � 90إىل 100

*-.-1703
*-.-1623

0.003
0.010

من � 80إىل 89

**-.-1878

0.000

من � 90إىل 100

**-.-1799

0.000

امل�ستوى
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
�أقل من 60
من 69 -60
من 79-70
من 89-80
من 100-90

ال�صف

املعدَّل

املجموع

يتَّ�ضح من نتائج اختبار توكي الواردة يف
اجلدول )� (4أ َّنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائ َّية
متو�سط درجات احلاجات الإر�شاد َّية تبعا
يف
ِّ
ال�صف واملع َّدل وذلك بني ٍّ
ِّ
كل من:
مل�ستويات متغيرِّ
ال�صف ال�سابع مبتو�سط ح�سابي مقداره ()4.83
وال�صف العا�شر مبتو�سط ح�سابي مقداره ()4.78
وال�صف احلادي ع�شر مبتو�سط ح�سابي مقداره
( )4.72ول�صالح ال�صف ال�سابع؛ كما �أظهرت
النتائج وجود فروق بني ال�صف التا�سع مبتو�سط
ح�سابي مقداره ( ،)4.78وكل من ال�صفي العا�شر
مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )4.63واحلادي ع�شر
ول�صالح ال�صف التا�سع؛ و�أخريا بني ال�صف
العا�شر وال�صف الثاين ع�شر مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( )4.80ول�صالح ال�صف الثاين العا�شر.
�أما بالن�سبة ملتغري املعدل فقد �أظهرت نتائج
املقارنات البعدية �أن هناك فروقا بني الطلبة
احلا�صلني على مع َّدالت اقل من  60مبتو�سط ح�سابي
http://journals.uob.edu.bh

العدد
745
763
1226
892
958
907
476
743
1327
1728
1217
5491

احل�سابي
املتو�سط
ِّ
ُّ
4.83
4.72
4.78
4.63
4.72
4.80
4.66
4.63
4.72
4.81
4.80
4.76

االنحراف املعياريُّ
0.53934
0.44710
0.53369
0.49950
0.57190
0.61256
0.59402
0.56045
0.60174
0.66258
0.51219
0.87393

مقداره ( )4.66وكل من الطلبة احلا�صلني على
معدالت من � 80إىل  89مبتو�سط ح�سابي مقداره
( )4.81واحلا�صلون على معدالت من � 90إىل
 100مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )4.80ول�صالح
احلا�صلون على املعدالت العليا؛ فيما �أظهرت
النتائج وجود فروق ل�صالح الطلبة احلا�صلون على
معدالت من � 60إىل  69مبتو�سط ح�سابي مقداره
( )4.63مقارنة مع الطلبة احلا�صلون على
معدالت من � 80إىل  89واحلا�صلون على معدالت
من � 90إىل  100ول�صالح احلا�صلون على املعدالت
العليا �أي�ضا.
مناق�شة النتائج:
يتَّ�ضح من نتائج ال�س�ؤال الأ َّول ب�أنَّ م�ستوى
متو�سط احلاجات الإر�شاد َّية للمقيا�س ككل وجلميع
ِّ
الفقرات وجميع املجاالت لدى �أفراد عينة الدرا�سة
مما ي�شري �إىل حاجة
قد جاء �ضمن املدى املرتفع؛ َّ
الطلبة لإ�شباع احلاجات الإر�شاد َّية امل�شار �إليها يف
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قائمة م�سح احلاجات الإر�شاد َّية؛ وميكن تف�سري
هذه النتيجة من خالل نق�ص اخلدمات الإر�شاد َّية،
وعدم توفرها للطلبة ،وخ�صو�صا اخلدمات
النف�سي،
خمت�صو الإر�شاد
النف�س َّية التي يقدِّ مها
ُّ
ِّ
َّ
عل ًما �أنَّ اخلدمات الإر�شاد َّية التي يتلقاها الطلبة
خمت�صو
هي يف معظمها خدمات اجتماع َّية يقدِّ ُمها
ُّ
اخلدمة االجتماع َّية �أو علم االجتماع.
كما �أظهرت النتائج �أن الفقرات التالية :معرفة
كيف َّية اختيار اجلامعة املنا�سبة .ومعرفة كيفية
مذاكرة درو�سي وكيف َّية احل�صول على درجات
عالية .ومعرفة املق َّررات الدرا�س َّية املنا�سبة
الختياراتي املهن َّية يف امل�ستقبل .قد ح�صلن على
اعلى املتو�سطات احل�سابية ،مما يعزز �أهمية
توجيه اخلدمات الإر�شادية نحو تدريب الطلبة
على املهارات الدرا�سية وتزويدهم ب�أ�س�س ومهارات
املذاكرة والرتكيز واالحتفاظ واملراجعة واال�ستعداد
لالمتحانات وغري ذلك من املهارات التي تزيد من
قدرة الطالب يف احل�صول على درجات وم�ستوى
حت�صيلي متقدم.
�أما بالن�سبة للمجاالت فقد �أظهرت النتائج
املهني قد ح�صل على �أعلى
�أن جمال النم ُّو
ُّ
متو�سط ح�سابي ،يليه القيم االجتماع َّية فاملهارات
الدرا�س َّية ثم العالقات الإن�سان َّية و�أخريا النم ُّو
الذاتي؛ ويت�ضح من هذه النتائج �أن حاجات
ُّ
الطلبة ترتكز حول النمو املهني والتخطيط ملهنة
امل�ستقبل والتفوق الدرا�سي واختيار التخ�ص�ص
املنا�سب للميول والقدرات ،وبنا َء على ذلك ميكننا
القول بان قلق الطلبة على م�ستقبلهم املهني ورمبا
التناف�س وندرة الفر�ص تدفع الطلبة نحو التناف�س
والبحث عن املهارات التي ت�شبع حاجاتهم املهنية
والتي ت�سهم يف تطوير قدراتهم وطموحاتهم.
وما يج ُد ُر ذكره �أنَّ نتائج هذه الدِّ را�سة
مِ َّ
قد اتفقت مع معظم نتائج الدِّ را�سات ال�سابقة؛
كدرا�سةDogan, 2012; Harper, et al., 2003; :
Lucas & Berkel, 2005; Nyutu and Gysbers,

2008;.
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وفيما يتع َّلق بتف�سري نتائج املتغيرِّ ات ،فقد
جاءت النتائج ل�صالح ال�صفوف ال�سابع والتا�سع،
وهي فئة الطلبة الذين و�صلوا �إىل بدايات مرحلة
املراهقة ،ورمبا يكونوا بحاجة �إىل معرفة �أكرث فيما
يتعلق مبراحل النمو والتهي�ؤ للم�ستقبل ،وعليه فانه
ب�إمكاننا القول �إن هذه ال�صفوف بحاجة �إىل �إر�شاد
و�إ�شباع للحاجات بدرجة �أكرب من غريها ،ورمبا
تتغري احلاجات من وقت �إىل �آخر ومن منطقة �إىل
�أخرى.
ومن جهة �أخرى جاءت النتائج ل�صالح الطلبة
احلا�صلني على مع َّدالت مرتفعة ،وهي نتيجة
من�سجمة مع حاجات الطلبة املوهوبني ،واملتفوقني
حت�صيليا ،والذين يظهرون نزعة نحو الكمالية،
ورمبا يفكرون مبنطق العقالين ،ويرف�ضون الف�شل،
مما يعني انهم فئة بحاجة �إىل �إ�شباع للحاجات
ب�شكل �أكرب من غريهم من الطلبة ذوي التح�صيل
العادي �أو املتدين.
ومما يف�سر �أنَّ الطلبة املتفوقني حت�صيل ًّيا
َّ
�أك ُرث حاجة للخدمات الإر�شاد َّية لأنَّ طموحاتهم
ودافع َّيتهم للدِّ را�سة والتخطيط للم�ستقبل �أك ُرب
من الطلبة ذوي التح�صيل املتدنيِّ  ،كما �أنَّ وع َيهم
وفه َمهم للحاجات الإر�شاد َّية �أك ُرب مقارن ًة بغريهم.
وبالرغم من املحددات التي مت ذكرها �سابقا،
والتي رمبا حتد من �إمكانية تعميم النتائج؛ �إال
انه ميكننا القول بان نتائج الدرا�سة قد �أف�ضت
�إىل بيانات مهمة تتعلق ب�أبرز واهم احلاجات
الإر�شادية ،ول�صالح من .وتتميز هذه الدرا�سة
بالعينة الكبرية من جميع حمافظات ال�سلطنة.
التو�صيات:
وبنا ًء على نتائج الدرا�سة؛ ف�إ َّننا نو�صي
ب�أهم َّية ن�شر الوعي الإر�شاديِّ لدى جميع الطلبة
يف جميع حمافظات ال�سلطنة ،كم نو�صي ب�أهمية
تعريف الأخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني
ب�أبرز احلاجات الإر�شادية ،و�سبل التعامل معها
و�إ�شباعها ،كما نو�صي ب�ضرورة تكثيف ح�ص�ص
التوجيه اجلمعي وبرامج الإر�شاد اجلمعي املوجهة
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للطلبة ،و�أخريا نو�صي ب�إجراء املزيد من الدِّ را�سات
والتي ت�أخذ بعني االعتبار متغريات �أخرى كالنوع
االجتماعي ،والآباء واملعلمني والدخل وامل�ستوى
التعليمي وغريه.
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