الحاجات االرشادية للطلبة الجامعيين في الجزائر
وعالقتها ببعض أساليب المعاملة الوالدية

أ .قزوي ججيقة

جامعة الجزائر2
ملخص:
في ضوء أهمية اكتشاف وتقييم الحاجات اإلرشادية كخطوة أولية وأساسية في تقديم

الخدمات اإلرشادية ،تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الحاجات اإلرشادية للطالب الجامعي،

وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية كالجنس ،والتخصصات الدراسية والمستوى التعليمي لدى

الطلبة الجامعيين.

توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج تتلخص في الحاجة الملحة للطلبة الجامعيين إلى

اإلرشاد في المجال النفسي أوال ثم التعليمي ثم المهني واالجتماعي ،دون وجود اختالف بين
الجنسين في حين تختلف تلك الحاجات باختالف التخصصات الجامعية والمستويات الدراسية.

 -1مقدمة:
إن التقدم الذي حدث في مجال علم النفس خالل السنوات األخيرة ،جعل مسألة االهتمام
بالصحة النفسية ذات أهمية بالغة تضاهي أهمية العناية بالصحة الجسدي .لذلك فقد نالت الخدمات

اهتماما لدى كافة المجتمعات على المستوى الفردي واالجتماعي ،وعلى مستوى كل
النفسية
ً
مؤسسات المجتمع التعليمية واإلدارية واالقتصادية.

كما أن ظاهرة التغير االجتماعي التي تجتاح المجتمعات والتي تمخضت خاصة عن التقدم
طا نفسية وتحديات كبيرة قد يعجز الفرد عن
العلمي والتكنولوجي ،جعلت األفراد يواجهون ضغو ً
إدارتها بنجاح ،خاصة إذا تعلق األمر بالطالب الجامعي الذي يمثل أحد األركان األساسية في
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المجتمع المتطور لدوره في التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية .ما يثبت الحاجة إلى اإلرشاد
لهذه الفئة العمرية .وهو ما أثبتته الدراسات األجنبية منها والعربية ،كدراسة موني ،هيوستن ،وير

وستون وأرشر ،محمد محروس الشناوي ومحمد الطحان وسهام أبو عطية ،األمر الذي دفعنا في

هذه الدراسة إلى االهتمام بالحاجات اإلرشادية للطالب الج امعي الجزائري بالتركيز على عينة من

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة الجزائر ،ومدى تقبل الطالب لإلرشاد وذلك ما قد ّبينته

دراسة محمد محروس الشناوي على طلبة

كلية العلوم االجتماعية جامعة محمد بن سعود

اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية ،التي اهتمت بالبحث في العالقة بين المشكالت الشخصية
والحاجات اإلرشادية .كما أن الطالب يتأثر بالمحيط االجتماعي الذي يعيشه خاصة منه األسرة ،هذه

بارز في شخصية األفراد على مر العصور عبر مراحل عمره
دور ًا
األخيرة التي لعبت والتزال تلعب ًا
المختلفة .فكان االهتمام بالحاجات اإلرشادية للطالب الجامعي في ظل األسرة من خالل األساليب
التي تتبعها هذه األخيرة في تربية األبناء ،وأهدافها وكذا حدودها.

فقد بينت الدراسات أن المعاملة اإليجابية والسوية لها تأثير في تقبل الذات ومفهوم الذات
كدراسة وير ودراسة فالنتين .كما ّبينت تأثيرها وعالقتها اإليجابية بالثقة بالنفس كدراسة مصطفى
تركي ودراسة مرسي .ولقد ّبينت دراسة علي محمد محمد الديب أن األسرة التي تربي أبنائها على
التسامح تنمي في األفراد الثقة المتبادلة ،واألسرة التي لديها ارتباط وثيق بأبنائها يقل لديهم الضغط

النفسي ويكون لديهم ثقة بالنفس (ماكرثي ومولر) .وعليه يظهر جلياً تأثير أساليب المعاملة الوالدية

في بناء شخصية األبناء ببناء الثقة فيهم وتكوين مفهوم إيجابي للذات لتكون بذلك المنطلق للبحث

في دراسة الحاجات اإلرشادية وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية من األب واألم.
وعليه تنطلق هذه الدراسة من إشكال ية عامة تتلخص في محاولة معرفة العالقة بين
الحاجات االرشادية للطالب الجزائري وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية خاصة في ظل التغيرات

االجتماعية المتالحقة والتي تترك بصماتها على أساليب المعاملة الوالدية .من جهة أخرى محاولة
استخالص تأثيرها على الصحة النفسية من خالل معرفة الحاجات االرشادية على الصعيد النفسي

والمهني واالجتماعي والتعليمي.
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لتنتهي مشكلة البحث باستثارة التساؤالت التالية التي سنحاول تسليط الضوء عليها في

الدراسة الحالية تحليالً ومناقشةً.
 -2أسئلة الدراسة:

 ما هي الحاجات األكثر أهمية لدى الطلبة الجامعيين في الجزائر؟ -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الحاجات اإلرشادية لدى الطلبة

الجامعيين؟

 -ما هي األساليب الوالدية األكثر استخداماً عند أفراد العينة؟

 -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مختلف الحاجات اإلرشادية حسب أساليب

المعاملة الوالدية (األم واألب) لدى الطلبة الجامعيين (أفراد العينة).
 -3أهداف الدراسة:
خالل:

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الكشف عن الحاجات اإلرشادية للطالب الجامعي من
 -دراسة مدى الحاجة اإلرشادية والتوجيهية للطالب الجامعي.

 البحث في مدى الحاجة إلى اإلرشاد وتقبل اإلرشاد لدى الطلبة الجامعيين. إبراز أهم الحاجات اإلرشادية للطالب الجامعي (عينة الدراسة) تعليمياً ،ونفسياً،واجتماعياً ومهنياً.

 دراسة طبيعة العالقة بين الحاجات اإلرشادية والمتغيرات الشخصية. -معرفة األساليب الوالدية األكثر استخداماً في الوسط الجزائري.

 دراسة العالقة بين ا لحاجات االرشادية للطالب الجامعي وأساليب المعاملة الوالدية. -4تحديد المفاهيم األساسية:
تتمحور الدراسة حول متغيرات أساسية هي :الحاجات اإلرشادية وأساليب المعاملة الوالدية،

نذكر فيما يلي التعاريف اإلجرائية لهذه الدراسة:
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 -1-4الحاجات اإلرشادية:

هي رغبة الطالب الجامعي في التعبير عن مشكالته المختلفة النفسية ،واالجتماعية،
والتربوية (التعليمية) والمهنية بهدف اإلرشاد والتوجيه ،تلك المشكالت التي تقاس باالستبيان الذي
وضعناه لقياسها.

 -2-4أساليب المعاملة الوالدية:

هي تلك اإلجراءات واألساليب التي يتبعها الوالدان في تطبيع واكساب األبناء أنواعاً من

السلوك خالل عملية التنشئة االجتماعية وتتحدد الممارسات الوالدية من خالل مقياس أساليب

المعاملة الوالدية .EMBU

 -5أدوات الدراسة:
 -1-5االستبيان الحاجات اإلرشادية:
وصف استبيان الحاجات اإلرشادية:

بعددد االطددالل والبحددث عددن المقدداييس واالختبددارات التددي تقدديس الحاجددات اإلرشددادية تبددين لنددا

ضرورة بناء استبيان لغرض الوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة .حيث تم بناء االسدتبيان متكدون فدي

صددورته النهائيددة مكون داً مددن خمسددين ( )05حاجددة إرشددادية ،اثنددي عشدرة ( )21تعليميددة ،واثنددي عش درة

( )21اجتماعية ،واثني عشرة مهنية ( ،)21وأربعة عشرة ( )21نفسية مرتبة ،بالترتيب التالي :حاجدة
تعليمية ،وحاجة نفسية ،وحاجة اجتماعية ثم حاجة مهنية ،باإلضافة إلى خمس أسئلة مفتوحة.
الخصائص السيكومترية لالستبيان:

ثبات االستبيان:

يشير الثبات إلى درجة التوافق أو االتساق في أداء مجموعة من األفراد عند تكرار تطبيق
المقياس نفسه أو بتطبيق صورة مكافئة .هناك عدة طرق لحساب الثبات ،لكن يشيع استخدام طريقة

التجزئة النصفية ألنها تعتمد على تطبيق االختبار أو أداة القياس مرة واحدة (عبد اهلل زيد الكيالني

وآخر ،1551 ،ص ص .)41-88
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فعليه تم حساب ثبات استبيان الحاجات اإلرشادية عن طريق التجزئة النصفية ،إذ قسم

االستبيان إلى نصفين هما اإلجابات ذات األرقام الزوجية واإلجابات ذات األرقام الفردية ليتم حساب

معامل االرتباط بيرسون بينها للقيام بتعديل القيمة المحسوبة بمعادة سبيرمان براون.
فعليه فمعامل ثبات استبيان الحاجات اإلرشادية يساوي .0,94
الصدق:

يقصددد بالصدددق أن يقدديس االختبددار ( أو أداة البحددث) مدددى صددالحية االختبددار لقيدداس مددا
وضع لقياسه (رشيد زرواتي ،1552 ،ص .)182

وقد تم حساب صدق االستبيان بطريقتين هما:

صدق المحكمين :حيث تم توزيع االستبيان في مرحلة التحكيم على عشرة أساتذة مدن قسدم
علددم الددنفس وعلددوم التربيددة واألرطفونيددا مددن جامعددة الج ازئددر .أعدداد خمسددة مددنهم إجابدداتهم فقددط ،والتددي
أقرت تبديل الصياغة اللغوية لبعض البنود وازالة البعض منها.بعدد حسداب صددق المحكمدين تب ّدين لندا
أن الموافقة على البنود تراوحت ما بدين  %75و ،%100عددا البندود التدي تدم حدذفها إذ كاندت نسدبتها
منخفضة.
الصدق الذاتي :

يمثل الصدق الذاتي العالقة بين الصدق والثبات ،ويعبر عما يحتويه

االختبار حقيقة من القدرة التي يقيسها خالية من أي أخطاء (سعد عبد الرحمن ،2448 ،ص ص

 .)281-280وبذلك فإن صدق االستبيان يساوي0,96 :

يشير الحاصل إلى صدق ٍ
عال ،لذا يمكن االعتماد على االستبيان للبحث في الحاجات

اإلرشادية للطالب الجامعي.

 -2-6مقياس أساليب المعاملة الوالدية:

وصف المقياس :هو اختبار من إعداد بريس وآخرون سنة ( ،)2485اختبار سويدي
األصل أطلق عليه  EMBUوهي الحروف األولى من اسمه باللغة السويدية The Egna
( Minnen Betraffande Uppforstranضيف فلاير ،1551،ص.)21
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في ( )2481قام روس وآخرون  Rose et alبتقنينه على المتحدثين باالنجليزية .ثم قام

أريندل  Arindell et alورفقائده ( )2482بتقنينده وترجمتده إلدى األلمانيدة .وهدو مدا أثبدت مصدداقيته
عبر الثقافات .ليأتي كل مدن محمدد السديد عبدد الدرحمن ومداهر المرربدي ( )2484وتقنينده وترجمتده
إلى العربية من النسخة اإلنجليزية (محمد نصر ،1551 ،ص ص .)252-255
وقددد تددم تعددديل االختبددار إلددى اختبددار خدداص بال ارشدددين والمدراهقين مددن قبددل جرسددما وزمالئدده
( ،Gersma et al )2442والددى اختبددار خدداص باألطفددال مددن قبددل كاسددترو وزمالئدده ()2442
( Castro et alضيف فلاير ،1551 ،ص .)21
طبقدت فدي هدذه الد ارسددة الصدورة المختصدرة للمقيداس المترجمددة مدن قبدل الباحثددة ضديف فددل
فد ددي د ارسد ددتها بعن د دوان د ارسد ددة العالقد ددة بد ددين إدراك الم ارهد ددق للمعاملد ددة الوالديد ددة وسد ددلوكه فد ددي المواقد ددف
االجتماعية باالعتماد على ترجمة هدى كشرود ومحمود بوسدنة ( .)1552يتكدون المقيداس مدن 21

بندًا (مقسمة على ثالثة أبعاد وهي :بعد الدفء العاطفي وفيه أربعة عشرة ( )21بندًا ،بعد النبدذ فيده
عشرة ( )25بنود وبعد الحماية الزائدة فيه عشرة ( )25بنود .تكون اإلجابة على البنود بأربعة خيارات

هي :أبدًا ،ناد ًار ،أحيان ًا وغالب ًا (ضيف فلاير ،1551 ،ص .)21
الخصائص السيكومترية للمقياس:

الثبات :قدام بيتدر مدوريس ( )2442بحسداب ثبدات المقيداس علدى عيندة مدن األبنداء تتدراوح

أعمارهم ما بين  28-8سنة ،وكانت نتائج معامل ثبات ألفا كرومباخ واالرتباط بين المحداور لببعداد
الثالثددة حيددث أن معامددل ثبددات اختبددار المعاملددة الوالديددة لصددورة األم واألب كددان مرتفددع فددي بعدددي

الدفء العاطفي والنبذ ،غير أن بعد الحماية الزائدة كان يتراوح بين  0,58و.0,61

كمددا قامددت ضدديف فددل بحسدداب معامددل الثبددات ألفددا كرومبدداخ علددى عينددة مددن  25مراهق داً،

فوجدددت أن معامددل الثبددات لددبب ه ددي  0,79و 0,84لددبم وهددي عاليددة (ضدديف ف ددلاير ،1551 ،ص

 .)82في حين تم حساب معامل الثبات لهذا االختبار في هدذه الد ارسدة عدن طريدق التجزئدة النصدفية
بتطبيق معادلة سبيرمان براون ،فتبين أن معامل ثبدات صدورة األب هدو 0,92 :ومعامدل ثبدات صدورة

األم .0,83
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الصدق :تبين من دراسة ضيف فل بأن االختبار أخضع لمصفوفة االرتباطات بين أبعداد

المقيداس فكاندت درجدات تشددبع صدورة األب مرتفعدة إ تذ تراوحدت مددا بدين  0,68و ،0,72كمدا كانددت

درجدات تشدبع صددورة األم أيضدا مرتفعددة إ تذ تراوحدت مدا بددين  0,66و( 0,74ضديف فددلاير،1551 ،
ص ص  .)82-81تددم حسدداب الصدددق الددذاتي لالختبددار فددي هددذه الد ارسددة فتبددين أندده يسدداوي 0,91

لصورة األم  0,96لصورة األب.
 -7العينة:
لقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عرضية من جامعة الجزائر،

 1-7تقديم العينة:

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية للعام الدراسي  ،1554-1558حيث اشتملت على مختلف

التخصصات الموجودة في الكلية وهي علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا ،علم االجتمال،

الفلسفة ،التاريخ وعلم المكتبات والتوثيق .وقد تم اختيار  255طالب من كل تخصص بحيث تمثلت

العينة الكلية في  055طالباً وطالبة تم تسليمهم أدوات الدراسة .لكن بعد جمع األدوات ومعالجتها تم

استبعاد والغاء  152إجابة أو نسخة لعدم توفرها على الشروط الالزمة .فعليه تكونت العينة النهائية
من  144طالب وطالبة موزعة حسب الخصائص التالية.
 2-7خصائص العينة:

تتمثل خصائص عينة الدراسة فيما يلي:
حسب الجنس:
جدول رقم ( :)01توزيع أفراد العينة حسب الجنس.
الجنس
التكرار
النسبة المئوية

ذكر

أنثى

81

122

%27,42

%72,57

يظهر من الجدول أن النسبة األكبر من العينة تتمثل في فئة اإلناث بنسبة ،%72,57
والنسبة الباقية  %27,42تمثل فئة الذكور ،ولعل ذلك يعكس إلى حد ما خصائص المجتمع

اإلحصائي (الذي تعذر فيه الحصول على اإلحصائيات الالزمة الختيار العينة انطالقاً منه).
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حسب التخصص الدراسي:

جدول رقم ( :)02توزيع أفراد العينة حسب التخصص الدراسي.
التخصص
التكرار
النسبة

المئوية

علم

علم النفس

فلسفة

االجتمال

تاريخ

المكتبات

علم

والتوثيق

15

15

01

11

04

%20,06

%20,06

%18,06

%22,07

%19,73

يتبين من الجدول أعاله أن نسب توزيع أفراد العينة حسب التخصصات تقريباً متساوية .إذ
ّ
نجد أوال نسبة  %22,07الممثلة لتخصص التاريخ ،تليها نسبة  %20,06الممثلة في طلبة علم

النفس وبالتساوي أيضا لعلم االجتمال ،بعدها نسبة  %19,73الممثلة لتخصص علم المكتبات
والتوثيق ،في األخير نجد تخصص الفلسفة والذي يمثل نسبة  %18,06من العينة الكلية للدراسة.
حسب المستوى التعليمي:

جدول رقم ( :)03توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي.
المستوى الدراسي السنة األولى السنة الثانية
التكرار
النسبة المئوية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

11

22

28

85

21,40

25,75

26,08

26,75

يتضح من الجدول السابق أن النسبة الكبيرة من العينة يمثلها مستوى السنة الرابعة وذلك
بقيمة  ،%26,75الذي يكبر المستوى الثالث وبفارق  . %0,76يليه المستوى الثاني بنسبة

 ، %25,75وفي األخير نجد المستوى األول والذي يمثل نسبة  %21,40من العينة الكلية .هذا ما
يمثله المخطط البياني الموالي.
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حسب السن:
جدول رقم ( :)04توزيع أفراد العينة حسب السن.
24-28

السن
التكرار
النسبة المئوية

12-15

12-11

10-11

12-11

14-18

22-25

11

44

221

11

8

2

2

8,69

33,11

38,79

14,71

2,67

1,003

1,003

يمثل الجدول أعاله توزيع أفراد العينة حسب السن .فنجد النسبة الكبيرة تمثل في الفئة
( )12-15سنوات بنسبة ، %38,79فتليها الفئة ( )12-15بنسبة  . %33,11ثم تليها الفئة

( )10-11بقيمة  ،%14,71فالفئة ( )24-28بقيمة  ،%8,69بعدها الفئة ( )12-11بقيمة
 ،%2,67وفي األخير الفئتان ( )14-18و( )22-25بنفس النسبة وهي .%1,003
 -6عرض ومناقشة النتائج:
 -1-6التساؤل األول :ما هي الحاجات األكثر أهمية لدى الطلبة الجامعيين في الجزائر؟
لإلجابة على هذا السؤال قمنا بحساب النسب المئوية بعد تقسيم الحاجات اإلرشادية من

حيث القوة والضعف ثم حساب كاف تربيع لمعرفة داللة الفروق في أهمية هذه الحاجات .أما ترتيب

الحاجات اإلرشادية من حيث األهمية فقد استعملت معادلة فريدمان.

جدول رقم ( :)05توزيع الحاجات االرشادية حسب أهميتها:
الرتبة

الحاجات

النسية المئوية

كاف تربيع

مستوى الداللة

2

النفسية

71,91

57,395

0,000

1

التعليمية

69,23

44,231

0,000

2

المهنية

66,89

34,117

0,000

1

االجتماعية

64,88

26,492

0,000
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من خالل هذا الجدول يظهر أن الحاجات النفسية هي األكثر أهمية بنسبة %71,91

ثم التعليمية بد  ،%69,23بعدها المهنية بنسبة  %66,89وفي األخير نجد الحاجات االجتماعية

بنسبة  .%64,88ما يبرز واضح ًا في الرسم البياني التالي.
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مخطط رقم ( :)11ترتيب الحاجات اإلرشادية حسب األهمية.
وقد تمثلت الحاجات التعليمية حسب القوة واألهمية في :اكتساب مهارة اإلجابة على أسئلة

االمتحانات ،لتليها الحاجة إلى معرفة كافة متطلبات التخرج ،فالحاجة إلى الحصول على بيانات
حول الدراسات العليا .ثم نجد الحاجة إلى كيفية تنظيم وادارة الوقت للدراسة ،فالحاجة إلى تطوير

قدرة الطلبة على القراءة واالستيعاب .لتأتي بعدها حاجتهم إلى معرفة أفضل أساليب المراجعة،

لتليها الحاجة إلى التغلب على الرسوب في بعض المواد الدراسية ،ثم الحاجة إلى حضور
المحاضرات والملتقيات العلمية واأليام الدراسية ،فالحاجة إلى التعرف على البرامج الموجودة في
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الجامعة .في الترتيب األخير للحاجات التعليمية نجد الحاجة إلى اكتساب مهارة القراءة ،فالتخلص
من االتجاهات السلبية نحو بعض المواد الدراسية ،ثم اكتساب مهارة تلخيص المحاضرات

والدروس.

بينما في الحاجات النفسية كانت الحاجة إلى استثمار المواهب والخبرات بطريقة مثمرة هي

الحاجة األولى ،لتليها كل من الحاجة إلى تحديد األهداف الشخصية وكيفية تحقيقها ،والحاجة إلى
القدرة على االحتفاظ بحالة مزاجية بنفس الترتيب ،بعدها نجد الحاجة الكتساب مهارة حل

المشكالت ثم الحاجة إلى اكتساب مهارة اتخاذ الق اررات ،لتليها الحاجة إلى القدرة على إثبات
الذات ،فتأتي مباشرة حاجة الطلبة إلى اكتساب الجرأة للمطالبة بحقوقهم ،ثم حاجتهم إلى القدرة
على تشخيص المشاكل الشخصية ،فالحاجة إلى القدرة على ضبط النفس والسلوك.

ثم نجد الحاجة إلى مواجهة الصرال والقلق الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية .لتليها

حاجة الطلبة إلى تحمل مسؤولية أخذ الق اررات ،والى تحديد نقاط القوة في شخصياتهم ،وحاجتهم
إلى اكتساب الثقة بالنفس .في الترتيب األخير تظهر الحاجة إلى التخلص من اليأس والكآبة.
أما الحاجات االجتماعية فتلخص ترتيبها في الحاجة إلى التعرف على المعايير والطرق
السليمة في بناء األسرة ،الحاجة إلى اختيار أسلوب التفاعل االجتماعي األفضل.

ثم الحاجة إلى

معرفة أسلوب التفاعل االجتماعي الناجح ،لتليها الحاجة إلى التوافق بين الحاجات الشخصية

وواجباتي تجاه أسرتي (الوالدين واإلخوة)  ،بعدها تأتي الحاجة إلى فهم القوانين التي تحكم
السلوكيات االجتماعية  ،فالحاجة إلى التفاعل الصحيح مع األسرة ثم إلى المعاملة السوية
واإليجابية منها.

ثم نجد حاجة الطلبة الجامعيين (أفراد العينة) إلى معرفة كيفية تصحيح عالقاتهم بعد

الصرال والنزال ،فحاجتهم إلى تفهم العالقات السوية مع الجنس األخر .لتأتي بعدها الحاجة إلى
كيفية التواصل شخصياً مع األساتذة  ،ثم الحاجة إلى القدرة على التوافق مع البيئة االجتماعية.

أخي اًر تظهر الحاجة إلى معرفة كيفية طلب المساعدة من اآلخر عند الحاجة.
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في حين أن ترتيب الحاجات في المجال المهني تمثل أوال في الحاجة إلى كيفية أداء مقابلة

ناجحة للحصول على العمل ،ثم الحاجة إلى تطوير قدرات الطالب على كيفية البحث عن عمل،

بعدها الحاجة إلى كيفية التوفيق بين قدراته والمهن المتوفرة في المجتمع ،ثم الحاجة إلى معلومات
عن المهن المختلفة ،لتليها الحاجة إلى التخطيط الختيار مهنة المستقبل ،فالحاجة إلى معرفة

العالقة بين الدراسة والعمل  ،ثم حاجة الطلبة إلى معلومات عن مجال العمل أثناء الدراسة،

فحاجتهم إلى التعرف على ميولهم المهنية ،ثم كيفية المفاضلة بين المهن وفي األخير الحاجة إلى

الحصول على معلومات حول سوق العمل.

مع اإلشارة فقط أن جميع الحاجات السابقة المرتبة حسب األهمية كلها تراوحت نسبها ما

بين  %15و  ، %81ما يبين أنها كلها حاجات قوية ال بد من العمل على تلبيتها للطلبة للسعي
وراء تحقيق النجاح على الصعيد التعليمي ،والصحة النفسية على الصعيد النفسي ،والتوافق على

الصعيد االجتماعي ،والتوافق والنجاح أيضا على الصعيد المهني.

كما تؤكد نتائج األسئلة المفتوحة الستبيان الحاجات اإلرشادية مدى حاجة الطلبة (أفراد

العينة) إلى اإلرشاد من خالل تدعيمهم وتأييد الكثير منهم على فتح مركز لإلرشاد والتوجيه وقبول
الكثير منهم أيضا بالتوجه نحو اإلرشاد .كما بينت الحاجات التي أضيفت مدى الحاجة إلى اإلرشاد

من خالل عرض بعض الحاجات التي لم يتم ذكرها في بنود االستبيان ،مع العلم أن هناك من

الحاجات ما أعيد ذكرها وهذا دليل واضح للحاجة الملحة للطلبة في تلبية مثل هذه الحاجات.

كالعاطفية التي تمثلت خاصة في الزواج واقامة عالقة عاطفية مع الجنس اآلخر ،والحاجات
الدينية التي رأى منها البعض منفذ للتخلص من المظاهر الالأخالقية في الجامعة حسب تعبير

البعض منهم .كذا الحاجات الخدماتية لحاجة الطلبة لتحسين الخدمات الجامعية من إدارة واقامة
ومكتبات جامعية متطورة ،وتحسين مستوى التواصل مع األساتذة الجامعيين .هذا وقد أضيفت

بعض المجاالت لحاجات الطلبة منها الدينية ،والعاطفية ،واألسرية ،والترفيهية والتوعوية والخدماتية

اإلرشادية .لكن النسبة الكبرى من الطلبة أيدوا المجاالت التي تناولتها الدراسة الحالية ،لذلك ال بد

من االهتمام أوال بهذه المجاالت ،خاصة وأنه بينت البعض من الدراسات أهميتها كدراسة هيوستن

 )2412( Houstonسهام أبو عطية (.)2488
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هذا و قد أشارت الدراسات السابقة إلى مثل هذه المجاالت بإضافة مجاالت أخرى كالمجال

الصحي ،والنفسي ،واالجتماعي ،والدراسي والمجال اإلرشادي مثل دراسة نادية محمد الشريف

ومحمود عودة محمد (.)2481

كما أضافت دراسة أحمد صمادي ومحمد طحان ( )2441المجال األكاديمي والنفسي

واالجتماعي والمجال المهني ومجال المعلومات .لتضيف دراسة فريد عبد الوهاب آل مشرف
( )1555المجال الصحي ،والنفسي ،والمعرفي ،واالنفعالي ،والقيمي ،واالجتماعي واألسري،
والمجتمع الدراسي واإلرشادي .كما أظهر كل من محمد طحان وسهام أبو عطية ()1551

الحاجات المهنية ،واألكاديمية ،والنفسية ،واالجتماعية واألخالقية.
كذلك بينت دراسة سميرة محمد يحيى الرياشي ( )1551مجاالت الحاجات اإلرشادية
للطلبة الجامعيين في المجال األكاديمي ،والنفسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،والصحي والديني.
بينما حدد محمد لحرش ( )1558مشكالت الشباب في المجاالت التالية :النفسية،
واألسرية ،والمدرسية ،والصحية ،والجنسية ،وأوقات الفراغ ،واالجتماعية واالقتصادية.

هذه النتائج إذاً تعكس خصائص المرحلة العمرية من جهة وخصائص المرحلة الدراسية من

جهة أخرى .إذ تتمثل المرحلة الجامعية مرحلة المراهقة المتأخرة التي درسها العديد من الباحثين
ووصفوها كمرحلة أزمة أمثال ستالين هول.

أما خصائص المرحلة من جهة الدراسة فإن المرحلة الجامعية هي المرحلة النهائية التي

تهيأ األفراد لإلقبال على عالم الشغل (طبعاً ليس فقط الجامعة بل هناك بعض المراكز المهنية

والتكوينية) .بعدها سيُقبل الطلبة إلى عالم األسرة المستقلة باالستقالل عن األسرة األم ،وبناء أسرة
بالزواج .أضف إلى أن هذه المرحلة تتميز بجملة من المشكالت التي برزت من خصوصية

المرحلة العمرية والدراسية ،هذا ما أكدته الدراسات والبحوث دراسة موني  )2412( Mooneyأين

وضع موني قائمة عملية للتعرف على مشكالت الشباب ،دراسة على محمد صوانة ( )2482التي
أظهرت المشكالت التي يعاني منها الطلبة في ستة مجاالت وهي حسب تواترها هي :دراسية،

واجتماعية ،ومالية ،وانفعالية ،وأسرية وصحية.
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مما سبق يظهر الحاجة القوية للطلبة لإلرشاد والتوجيه على الصعيد النفسي ثم التعليمي

فالنفسي وفي األخير االجتماعي .ولمزيد من التفصيل أردنا معرفة اختالفات تلك الحاجات حسب
بعض المتغيرات الشخصية لدى أفراد عينتنا.

 -2-6التساؤل الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الحاجات
اإلرشادية لدى الطلبة الجامعيين (أفراد العينة).

لمعرفة داللة الفروق بين الجنسين ،قمنا بحساب اختبار-ت -وتحصلنا على ما يلي:

جدول رقم ( :)06نتائج الفرق بين الجنسين في الحاجات اإلرشادية.
المتوسط الحسابي

الحاجات

مستوى الداللة

إناث

ذكور

ت

التعليمية

40,2

40,8

-0,579

0,563

النفسية

48,9

48,3

0,354

0,724

االجتماعية

39,3

40,4

-0,961

0,337

المهنية

39,5

40,5

-0,846

0,398

من خالل الجدول السابق يظهر عدم داللة الفروق بين متوسطات الطلبة في الحاجات

اإلرشادية التعليمية والنفسية واالجتماعية والمهنية حسب الجنس .وبالنظر إلى المتوسطات
الحسابية يظهر أن متوسط الذكور أكبر من اإلناث في الحاجات التعليمية واالجتماعية والمهنية،

ومتوسط اإلناث أكبر في الحاجات النفسية.

فعليه نستنتج أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث والذكور في الحاجات

اإلرشادية التعليمية ،والنفسية ،واالجتماعية والمهنية.

 -3-6التساؤل الثالث :ما هي األساليب الوالدية األكثر استخدام ًا عند أفراد العينة؟
التالية:

لإلجابة على هذا السؤال قمنا بحساب التك اررات والنسب المئوية وتحصلنا على النتائج
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أساليب معاملة األمهات:
جدول رقم ( :)07التك اررات والنسب المئوية ألساليب معاملة األم.
الدف العاطفي

األسلوب

الحماية الزائدة

النبذ

ت

ن

ت

ن

ت

ن

منخفض

1

0,7

70

23,4

6

2,0

متوسط

15

6,7

122

71,2

205

50,2

مرتفع

122

92,6

21

5,4

212

47,6

المستوى

يتضح من الجدول أن األسلوب العاطفي هو األكثر استخداما عند أمهات أفرد العينة يليه

األسلوب الحماية الزائدة ثم أسلوب النبذ.
أساليب معاملة األب:

جدول رقم ( :)08التك اررات والنسب المئوية ألساليب معاملة األب.
األسلوب

الدف العاطفي

الحماية الزائدة

النبذ

المستوى

ت

ن

ت

ن

ت

ن

منخفض

0

1,7

41

30,8

25

3,3

متوسط

21

10,7

242

63,9

244

66,6

مرتفع

111

87,6

21

6,4

45

30,1

كما يوضح الجدول أن معظم أسلوب العاطفة هو األكثر استخداماً ( )%82.1عند آباء

أفراد العينة لكن بنسبة أقل من األمهات ( ،)%41.1وبعده نجد أسلوب الحماية الزائدة بنسبة

( )%25.2وهي أقل من نسبة استخدام األمهات له ( .)%12.1وفي األخير يأتي أسلوب النبذ
بنسبة ( )%1.1وهي أعلى من نسبة األمهات(.)%0.1

70

وعليه نستنتج أن أسلوب العاطفة هو األكثر استخداماً ،وأسلوب النبذ هو األقل عند

الوالدين معاً كما يبينه الرسم البياني أدناه.
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الحماية الزائدة

العاطفي

مخطط رقم( :)12الرسم البياني لمقارنة االساليب الوالدية بين األم واألب.
 -4-6التساؤل الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مختلف الحاجات
اإلرشادية حسب أساليب المعاملة الوالدية (األم واألب) لدى الطلبة الجامعيين (أفراد العينة).

الحاجات اإلرشادية التعليمية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الحاجات اإلرشادية

التعليمية حسب أساليب المعاملة الوالدية (األم واألب) لدى الطلبة الجامعيين (أفراد العينة).
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جدول رقم ( :)09نتائج تحليل التباين لحساب الفروق بين متوسطات الطلبة في الحاجات اإلرشادية
التعليمية حسب أساليب المعاملة الوالدية.

منخفض
األسلوب

م

مرتفع

متوسط

ف

الداللة

 0,457غ.د

ل

م

ل

م

9,9

41,6

7,96

8,51 40,29

0,786

39,9 12,1 31,67

9,39

8,31 40,48

1,663

 0,191غ.د

النبذ لبم

39,7

8,18 40,77 8,69

10,9 36,88

1,469

 0,232غ.د

النبذ لبب

8,09 41,01 8,74 38,72

10,8

1,985

 0,139غ.د

الحماية الزائدة لبم 8,21 39,16 12,6 38,67

8,43 41,63

3,278

0,01 0,039

الحماية الزائدة لبب 7,76 39,98 12,6 36,56

9,43 41,53

2,449

0,05 0,088

الدفء العاطفي لبم 34
الدفء العاطفي
لبب

40,6

ل

التفسير

يتضح من قراءة الجدول وجود فروق دالة بين متوسطات الطلبة في الحاجات اإلرشادية
التعليمة حسب أسلوب الحماية الزائدة لكل من األم واألب ،فالفروق بين الحاجات وفق مستوى

أسلوب الحماية الزائدة الألم في مقياس أساليب المعاملة الوالدية ( )EMBUدالة عند مستوى
 ،0,01والفروق حسب الحماية الزائدة لبب دالة عند مستوى .0,05

إذ أن الطلبة الذين تحصلوا على الدرجات الكبيرة في أسلوب الحماية الزائدة لكل من األم

واألب هم من بحاجة إلى اإلرشاد التعليمي من خالل حصولهم على أعلى المتوسطات الحسابية.
الحاجات اإلرشادية النفسية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الحاجات اإلرشادية
النفسية حسب أساليب المعاملة الوالدية (األم واألب) لدى الطلبة الجامعيين (أفراد العينة).
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جدول رقم ( :)10نتائج تحليل التباين لحساب الفروق بين متوسطات الطلبة في الحاجات اإلرشادية
النفسية حسب أساليب المعاملة الوالدية.
منخفض
األسلوب
الدفء العاطفي

متوسط

م

ل

م

ل

مرتفع
م

ل

ف

الداللة

التفسير

39,5

23,3

51,1

48,62 10,4

0,342 1,076 11,5

غ.د

35,67

12,5

48,64 12,9 50,74

0,664 0,409 11,3

غ.د

النبذ لبم

46,72

12,3

11 49,49

46,31

0,367 1,005 14,1

غ.د

النبذ لبب

47,27

12,1

48,87 11,2 49,34

1,16 12,4

0,315

غ.د

الحماية الزائدة لبم 47,67

11,4

50,34 11,6 47,23

0,069 2,705 11,4

41,67

14,2

50,1 11,1 48,44

لبم
الدفء العاطفي
لبب

الحماية الزائدة
لبب

12

0,08 2,543

0,01
غ.د

يوضح الجدول أنه ليس هناك فروق دالة بين متوسطات الحاجات اإلرشادية النفسية حسب
أساليب المعاملة الوالدية ،ما عدا في أسلوب الحماية الزائدة لبم ،إذ أن هذه الفروق دالة عند مستوى

الداللة .0,01

فيتبين من المتوسطات الحسابية أن الطلبة الذين تحصلوا على الدرجات المرتفعة في

أسلوب الحماية الزائدة لبم ،هم األكثر حاجة لإلرشاد النفسي.

الحاجات اإلرشادية االجتماعية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الحاجات اإلرشادية
االجتماعية حسب أساليب المعاملة الوالدية (األم واألب) لدى الطلبة الجامعيين.
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جدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين لحساب الفروق بين متوسطات الطلبة في الحاجات اإلرشادية

االجتماعية حسب أساليب المعاملة الوالدية.
منخفض
األسلوب

مرتفع

متوسط

م

ف

ل

م

ل

م

ل

43,5

4,95

41,9

0,9 9,05 39,4 8,31

الدفء العاطفي لبب 35,7

6,66

39,7

الداللة

التفسير

0,407

غ.د

0,741 0,301

غ.د

النبذ لبم

38

9,81

40,1

8,6

0,504 0,687 10,7 38,6

غ.د

النبذ لبب

37,8

9,68

40,3

0,083 2,512 10,2 40,5 8,48

غ.د

الحماية الزائدة لبم

38,3

9,79

38,7

0,174 1,759 8,97 40,6 8,94

غ.د

الحماية الزائدة لبب

32,6

10,1

39,4

0,026 3,678 9,43 40,8 8,63

غ.د

الدفء العاطفي لبم

33

12

38,4

-0,08 3,648 9,69 41,1 8,76

غ.د

الدفء العاطفي لبم

9 39,6 9,26

يتبين من الجدول أعاله أنه ليس هناك فروق دالة بين متوسطات الحاجات اإلرشادية

االجتماعية حسب مستويات كل أساليب المعاملة الوالدية من الدفء العاطفي ،النبذ ،والحماية الزائدة
وذلك لكل من األم واألب.

الحاجات اإلرشادية المهنية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الحاجات اإلرشادية

المهنية حسب أساليب المعاملة الوالدية (األم واألب) لدى الطلبة الجامعيين (أفراد العينة).
جدول رقم ( :)10نتائج تحليل التباين لحساب الفروق بين متوسطات الطلبة في الحاجات
اإلرشادية المهنية حسب أساليب المعاملة الوالدية.
منخفض

مرتفع

متوسط

األسلوب

م

ل

م

ل

الدفء العاطفي

36

11,3

42,25

8,82
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م

ل

ف

الداللة

0,389 0,946 9,09 39,64

التفسير
غ.د

لبم
الدفء العاطفي

33,67

13,8

39,45

9,58

39,9

0,661 0,415 8,98

غ.د

النبذ لبم

40,77

9,45

39,79

8,88

0,135 2,014 9,81 35,94

غ.د

النبذ لبب

39,44

9,67

39,89

8,7

10,5 39,73

0,961

غ.د

الحماية الزائدة لبم

34,33

7,23

38,83

9,6

0,039 3,281 8,41 41,02

غ.د

الحماية الزائدة لبب 34,11

7,34

39,45

8,95

0,056 2,903 9,32 41,15

غ.د

لبب

0,4

يتضح من خالل الجدول عدم وجود الفروق بين متوسطات الحاجات المهنية حسب
مستويات كل أساليب المعاملة الوالدية من الدفء العاطفي ،النبذ والحماية الزائدة .وعليه فإن

فالفروق دالة فقط في الحاجات التعليمية وفق أسلوبي الحماية الزائدة لبم واألب في الحاجات
التعليمية ،وفي الحاجات النفسية وفق نفس األسلوب لكن في صورة األم فقط .بينما ليس هناك فروق

دالة في هذه الحاجات المذكورة وفق أسلوبين الدفء العاطفي والنبذ كما أنه ليس هناك فروق بين

متوسطات الحاجات اإلرشادية االجتماعية والمهنية حسب كل أساليب المعاملة الوالدية المتناولة في

الدراسة .رغم حدة حاجاتهم في المجال التعليمي ،النفسي ،االجتماعي والمهني إال أنه لم تتأثر
حاجاتهم بأساليب المعاملة الوالدية فقط في أسلوب الحماية الزائدة ،هذا األسلوب الذي يعتبر كمثبط

لقدرات األبناء كون هذا األسلوب من األساليب السالبة خاصة أن التساؤل الرابع انتهت أيضا إلى
أن العالقة بين الحاجات اإلرشادية وأساليب المعاملة الوالدية سجلت فقط مع أسلوب الحماية الزائدة.

كما تدعمها أيضا في ارتباط حاجات الطلبة الجامعيين بعوامل غير متناولة في هذه الدراسة.
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خاتمة:

مما سبق يظهر حاجة الطلبة افراد العينة لإلرشاد والتوجيه والتي تبين أنها كلها ملحة لكن

بدرجات متفاوتة .حيث جاءت الحاجات المهنية أكثرها أهمية ثم الحاجات النفسية فالحاجات
التعليمية تليها الحاجات االجتماعية.

أما فيما يخص االساليب المعاملة الوالدي ة األكثر استخداما فقد وجدنا أسلوب العاطفة هو

األكثر يليه أسلوب الحماية الزائدة .أما وأسلوب النبذ فهو األقل عند الوالدين مع ًا.

وعن العالقة بين الحاجات االرشادية والمعاملة الوالدية فقد بينت هذه الدراسة وجود فروق

دالة فقط في الحاجات التعليمية وفق أسلوبي الحماية الزائدة لبم واألب معاً ،وفي الحاجات النفسية

وفق نفس األسلوب لكن لبمهات فقط .بينما ليس هناك فروق دالة في هذه الحاجات المذكورة وفق
أسلوبين الدفء العاطفي والنبذ كما أنه ليس هناك فروق بين متوسطات الحاجات اإلرشادية

االجتماعية والمهنية حسب كل أساليب المعاملة الوالدية المتناولة في الدراسة.
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