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 في جامعة دههك االساسيةالحاجات اإلرشادية لدى طلبة كلية التربية 
 م.د. جيهان سعيد عادل 

 االساسيةعة دههك/ كلية التربية مجا
 ( 0202/ 12/ 11،قبل للنشر يف   0202/ 8/ 1 ) قدم للنشر يف 

 
 : الملخص

عة في جام االساسيةأستيجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى الحاجات اإلرشادية لجى شمبة كمية التخبية       
 فىحا مغ حقيقتالمغ اجل ، و إلرشادية تبعا لستغيخ الجشذ ادىػؾ والتعخؼ عمى الفخوؽ في الحاجات ؛

جامعة  – االساسيةمغ االقداـ االندانية والعمسية في كمية التخبية  اختار الباحثة عيشة عذػائية،  فااليجف
شمبة مغ ( 01بػاقع ) وشالبة   ا  ( شالب011) االساسيةاقداـ ،حيث بمغت العيشة  (01والبالغ عجدىا) دىػؾ .

( 23ى )حتػت عماستبانة بالحاجات اإلرشادية الباحثة ا تاعج، اناث  (5و) ذكػر (5وبػاقع ) كل قدع في
صجقيا الطاىخي وثباتيا بصخيقة اعادة  تريغتيا الشيائية وضسغ خسذ مجاالت .واستخخجبادية حاجة إرش

بعج تصبيق األداة واجخاء التعامل اإلحرائي مع البيانات باستخخاج ، (3..1االختبار حيث بمغ معاممة )
وكاف ىشاؾ فخوؽ  الت الػسط السخجح والػزف السئػي ضيخت لجى عيشة الصمبة بعس الحاجات في كل السجا

وفي ضػء الشتائج اوصت الباحثة  .)الشفدي ، الجشدي(السجاؿ غ وىسا داللة بيغ ذكػر واناث في السجاليذو 
 جسمة مغ التػصيات والسقتخحات .

 ، جامعة دههك االساسيةالكلمات االفتتاحية : الحاجات ، اإلرشادية ، طلبة ، كلية التربية 
 

Identify the advisory needs of students of the College of Basic Education at the 

University of Duhok 
Abstract : 

         The current research aimed to identify the advisory needs of students of the 

College of Basic Education at the University of Duhok and to identify the 

differences in the extension needs according to the gender variable. The number of 

(10) departments, where the basic sample amounted to (100) male and female 

students, of (10) students in each department, with (5) males and (5) females, the 

researcher prepared a questionnaire with guidance needs that contained (32) 
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guidance needs in its final form Within five domains, her apparent validity and 

stability were extracted by the method of retesting, where the treatment reached 

(0.82), after applying the tool and conducting statistical treatment with the data by 

extracting the weighted mean and percentage weight, the sample of students 

appeared to have some needs in all areas and there were significant differences 

between males and females in the two fields. They are the field (psychological, 

sexual). In light of the results, the researcher recommended a set of 

recommendations and proposals. 

key words: Needs, Guidance, Students, College of Basic Education, University 

of Duhok 

 مذكلة البحث :
قج أفخزت مذكالت كثيخة األمخ  اف التغيخات التي تذيجىا الحياة السعاصخة في جسيع مجاالت الحياة ،    

الحي أدى زيادة حاجات الفخد وتشػع أساليب اشباعيا وزيادة أعبائو الشفدية وتعقج وسائل التػافق التي يجب 
 (..0 : .311)الجاىخي ،إتباعيا في مػاجية ىحه التغيخات .

األفخاد ومشيا الصمبة يسخوف  يحتاج الفخد خالؿ مخاحل نسػه الستتالية الى خجمات االرشاد الشفدي ،فجسيع     
يتخمميا صخاعات  خجة  خالؿ مخاحل نسػىع السختمفة ، وغالبا ماح مجدبسذكالت عادية ومذكالت صعب  و 

ولحلظ يعج االرشاد الشفدي خجمة اجتساعي تقجميا السخاكد  وإحباشات وتػتخات وخػؼ مغ السجيػؿ ،
يج احتياجاتيع ومداعجتيع عمى حل مذكالتيع .كسا الستخررة ألفخاد السجتسع تيجؼ الى فيع قجراتيع وتحج

اف فيع حاجات الصمبة والعسل عمى اشباعيا وحفس تػاتخىا مغ شانو يؤدي الى تػافقيع في حيغ تخؾ 
مذكالتيع وحاجاتيع مغ دوف معخفتيع ومعالجتيا او اشباعيا قج يؤدي بيع الى االنحخاؼ وتكػيغ سمػؾ 

 ( . 32-35 : 3112) أبػ زعيدع ، مزاد لمسجتسع .
الرعػبات االكاديسية والذخرية والسيشية شانيع في ذلظ شاف  االساسيةيػاجو الصمبة في كمية التخبية      

بيع يقعػف في  البأسجسيع الصمبة الحيغ يشتقمػف مغ دراسة السخحمة االعجادية الى الجامعة ، حيث اف عجدا   
السذكالت األكاديسية وبعزيع يشتقل مغ كمية الى أخخى لعجـ  رغبتيع أو قجرتيع عمى متابعة تخرريع 

سدات التخبػية وذلظ لسعخفة ؤ ،وندتصع القػؿ اف تحجيج الحاجات االرشادية لمصمبة مغ امػر ميسة داخل الس
 خ عمى تػفقيع الشفدي .انساط السذكالت التي يػاجو الصمبة والتي يؤثخ بذكل أو باخ
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 االساسػيةاألمخ الػحي دفػع الباحثػة الػى الؿيػاـ ببحػث مػسػع لتحجيػج الحاجػات االرشػادية لػجى شمبػة كميػة التخبيػة 
يع فػػي اداء اعػػجادا   صػػحيحا   سػػيؤثخ عمػػيالف اعػػجاد شمبػػة مػػغ الشػػػاحي الشفدػػية والتخبػيػػة واالجتساعيػػة والسيشيػػة 

 وبحلظ يسكغ بمػرة مذكمة البحث بالدؤاؿ االتي :   رسالتيع في السدتقبل ،
 "؟ . شمبة كمية التخبية االساسية في جامعة دىػؾ التي يحتاجياالحاجات اإلرشادية مجى س/ "ما 

 أهمية البحث :
يػـ بعج آخخ تتجمى أىسية االىتساـ بالصمبة وذلظ لكػنيع العسػد الفقخي لمسجتسع ، لحلظ نالحع اىتساـ     

ا ات عمى اختالؼ أنػاعيا ودرجات رقييا في الحزارة شمبتيا ألنيا تعقج عمييع اآلماؿ في استسخارىالسجتسع
أىسية في السجتسعات الشامية لحاجة ىحه السجتسعات إلى اإلسخاع في  حه الفئةوتصػرىا وتقجميا ، وتدداد ى

واإلرشاد ( . .3 : 3112العدة ، ) شمبتياعسمية التشسية الذاممة التي تقع مدؤولياتيا بالجرجة األولى عمى 
في مػاجية ما يعتخضو  الصمبةالشفدي ييجؼ الى مداعجة األفخاد عمى التكيف الشفدي واالجتساعي ومداعجة 

حتى  بأماففي مذكالت ليتسكشػا مغ اعادة مدار حياتيع الى الحالة التي تسكشيع مغ أف يعيذػا مغ خالليا 
ليحا أصبحت  (..2: 02.2الخصيب ، الشفدية والجدسية والسعخؼية .) ييتحقق ليع الشسػ الستكامل في الشػاح

الخجمات اإلرشادية مؤشخَا عمى تقجـ السجتسع ورؾية واىتسامو بخعاية االنداف رعاية شاممة ومتكاممة في جسيع 
ة الشػاحي فمع تعج الخجمات اإلرشادية والشفدية تخفأ ، بل أصبحت ضخورة لمشاس جسيعَا ،لحلظ تصػرت بدخع

فائقة في الجولة الستقجمة لتػاكب الكثيخ مغ السذكالت والرعػبات التي يػاجييا الشاس وااليفاء بحاجاتيع 
 (05: 3113ي ، باليعقػ ) وحاجات السجتسع الحي يشتسػف اليو .

يؤدي الى تػليج صحة نفدية وشخرية مدتقخة ثابتة متستعة بالدعادة  االساسيةاف اشباع الحاجات      
متفقيغ عمى اف كل نػع مغ انػاع الدمػؾ اإلنداني ومبتعجة عغ التشاقس ،وجسيع عمساء التخبية وعمع الشفذ 

 يسكغ فيسو االمغ خالؿ الحاجات االندانية . يعير االنداف معطع حياتو سعيا   في سمػؾ ىادؼ ال يكػف 
إشباع حاجاتو وحفس تػتخاتو ألف إشباع حاجة معيشة يؤدي الى ضيػر حاجة ججيجة وما أف يتع وراء 

 (.3.-0.: .311)حسجي وأبػ شالب ،إشباعيا حتى تطيخ حاجة أخخى وىكحا . 
ليحا يسكغ القػؿ أف الحياة البذخية ماىي سمدمة مغ الحاجات يدعى الفخد الى اشباعيا وحفس تػتخاتيا      

والجوافع .وأف عجـ اشباعيا الحاجات يػلج شعػرا  بعجـ الدعادة وضعف التػافق الشفدي وارضاء الخغبات 
ا يؤدي الى تػافقيع ، في واالجتساعي ومغ ىحا السشصمق فاف فيع حاجات الصمبة واشباعيا وخفس تػتخاتي

قج يؤدي بيع الى االنحخاؼ وتكػيغ سمػؾ مزاد   حيغ تخؾ مذكالتيع وحاجاتيع مغ غيخ معالجة واشباع
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لشفدية الدػية مالع تذبع تتحقق ليا الرحة ا لمسجتسع واضصخاب في شخرياتيع .فالذخرية اذا ال
 (02: .022سيجواي ،)ال.حاجاتيا

 اهداف البحث :
جامعة  – االساسيةيجؼ البحث الحالي الى الكذف عغ الحاجات اإلرشادية لجى شمبة كمية التخبية ي      

 :  اآلتييغ يغالدؤالالبحث الى اإلجابة عغ  دىػؾ  ييجؼ
في جامعة  االساسيةلجى شمبة كمية التخبية  (الخسدةفي السجاالت ) ما ىي الحاجات اإلرشادية"/ 0س

 ؟ ".دىػؾ
في السجاالت  الجشديغ في تختيب حاجات االرشادية لجى شمبة كمية التخبية االساسية الفخوؽ بيغما "/ 3س

 .؟ ")السجاؿ  الشفدي ،والسجاؿ الجشدي (
 حدود البحث :

 لمجراسة ( 3102 -.310) ةالجراسي لمدشةفي جامعة دىػؾ  االساسيةيذتسل شمبة كمية التخبية       
 . يةالرباح

 
 تحديد المرظلحات :

 الحاجة وعرفها كل من : مفههم -
في التخاث الديكػلػجي وعخفيا الحاجات : بانو رغبة او ندعة  الذخز في بأنيا : ( 0292)مػراي  -0

 (30: 3100)حكسية ،السذار الييا في .  نحػ اىجاؼ معيشة . وتػجييووتشطسيو  وتقػيتوالؿياـ  بدمػؾ معيغ 
فتقار يراحبيا نػع مغ التػتخ والزيق الشقز واالالحاجة بأنيا حالة مغ بأنيا :  ( 3112ىسذخي ) -3

 ( 039 : 3112اؿ عشجما تمبى ىحه الحاجة أو يشع اشباعيا .)ىسذخي ، يمبث اف يد  الحي ال
 الحاجات االرشادية عرفها : -
 (33 :3100)حكسية ،  . السذار اليو في .  بانيا جػانب الشقز التي يترف بيا سمػؾ الفخد فػؾيو : -
مغ السخشج الشفدي داخل  والتػجييات التي يحتاجيا الصالب ح: ىي عبارة عغ األفكار والشرائتعخفيا الباحثة 

 ػاجيو مذكالتو الشفدية واالجتساعية والجراسية .ممغ  والسؤسدات التخبػية قرج تسكشي
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الشاتجة عغ االفتقار الى بعس يعاني الصمبة )عيشة البحث( مغ حالة الشقز  او التػتخ  ما التعخيف اجخائيا :
والشفدية السختبصة بالجراسة ، ويدتجؿ عمييا مغ خالؿ  استجابتو  الحاجات األسخية واالجتساعية واالقترادية

  عمى فقخات السؿياس السعج ليحا الغخض في البحث الحالي .
 االطار النظري : -

ىتساما كبيخا في عمع الشفذ مفيػـ الحاجة وؼيسا يمي بعس ا مغ السفاـيع التي القت  الحاجةمفيـػ    
 الرحة أو التقبل االجتساعي وتشذأ في حالة شعػرالحاجة ىي مصمب الفخد لمبقاء أو الشسػ أو  تعاريفيا :

ا تؤدي الى فيديػلػجية لمخالي وىي حالة (39 : 3119)الذخقاوي ،  . الفخد بعجـ التػزاف البيػلػجي أو الشفدي
 (.03: 3113سغ وعجس ،)عبج الخح . تػزافعجـ ال

 بعس السفاـيع السختبصة بالحاجة : -0
قة بصخيقة يغ الحاجة والجافع ،فكل باحث حاوؿ تحجيج ىحا العالفع : في الحؿيقة ىشاؾ تجاخل كبيخ الجا

 الخاصة
حاجات  الحات تشجرج تحتو عجه تأكيجالسختبصة بو ،فجافع محرمة لعجد مغ الحاجات  البعس يقػؿ بأنو -

 Bellenger.M.Jcouchaers.p.1999.p24)،التقجيخ ،الحب ، الشجاح .) نوأىسيا  الحاجة الى السكا
  . البعس يقػؿ باف الجوافع ىػ مػقع الحاجات الكامشة لتربح أىجاؼ وخصط ومذاريع

 (502 : 3113)تػفيق ،                                                                             
الشذػػاط  ياالندػػجة  وىػػحه الحالػػة تػػجفع الحػػافد: نسػػط مػػغ االستذػػارة السمحػػة تشػػتج عػػغ حاجػػة فػػي الجدػػع أو ا

تجؿ الى حاجة الى الصعػاـ  الجـ ، مثل نقز الصعاـ يؤدي الى تغيخات كيسيائية معيشة في شباع : السدتسخ ال
ويػختبط بسفيػـػ الحػافد مبػجأ التػػزاف وىػػ  الحػافد، ،يقػـػ الصعػاـ ويقػـػ الكػائغ الحػي بشذػاط معػيغ لخفػس ىػحا

ثابتػو ندػبيا  بحالػة داخميػة ثابتػو، فػالفخد الدػميع يحػتفع بجرجػة حػخارة  االحتفاظعبارة عغ ميل الكائغ الحي الى 
 ( 30 :3100.)حديغ ،

،فالتمسيح الحي يجفع فزػلو تكػف بػاعثو الفيع  عد كذي لو القجر عمى اشباع الجوافيجركو الفخ  الباعث : ىي ما
ال  اف الشجاح أو الجرجات العالية ىيوالسعخفة ،واذا كاف التحريل دافعا ك ييػا الباعث ،أىع البػاعث التي يمجػا  

 (333 : 3119الخيساوي  ،السجرس ىي الثػاب والعقاب .)
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 نظريات الحاجات -ثانيا  
  نطخية ماسمػ لمحاجات : -0

لقج تػسع ماسمػ في نطخية مغ خسدة مدتػيات ،وتختكد نطخيتو عمى نسػذج تخاتبي لمحاجات ويجب     
فاف أىجافا  االساسيةبخأيو اشباع بعس الحاجات مغ اجل ضيػر دافعية أخخى . واذا لع يتع إشباع الحاجات 

أرقى لغ تطيخ عشج الفخد وتحجد سمػكو . والحاجة التي تذبع التعج حاجة بعج ذلظ ولحا يؤدي إشباع حاجة 
بل بسا يحتاج اليو  بإشباعومغ الحاجات الى إشالؽ الفخد ليحاوؿ إشباع حاجات أخخى ،فالفخد ليذ مجفػعا 

 (.Benedetto,2002.P.107  )جو أف الفخد بحيث ي الجافعية مع الخأي العاـ ، ونتفق نطخية ماسمػ عغ
 يجب أف يكػف لجيو أوال كفايتو مغ الصعاـ فبل أف يتقجـ نحػ األمػر األخخى .

  يػلػجية والجدجية :الحاجات الفيد  -3
الحاجة الى الصعاـ والساء واليػاء والخاحة والجشذ والحساية مغ  الحاجات ، يتزسغ ىحا السدتػى مغ       
 والبخد والحاجة الى االستثارة الحدية والشذاط وذلظ مغ أجل الحفاظ عمى الحياة وأستسخار بقائيا .الحخارة 

األولػية في اإلشباع ،بل حتى  وتبخز أىسية ىحه الحاجات عشجما نتعخض لمحخماف الذجيج ، حيث يربح ليا
تربح غيخ ذات أىسية  األخخى عجاىا مغ حاجات أخخى .حتى انشا نربح أسخى ليا والجوافع  انيا تحجب ما

آخخ ألف شغمو الذاغل ىػ الحرػؿ عمى الصعاـ  شيءييتع بالذعخ أو بالدي أو أب  فالفخد الجائع ال .
مػجػد في مجتسعشا  .ويقػؿ ماسمػ : لحدغ الحع اف ىحا الشػع مغ الجػع )أي جػع الحياة والسػت( غيخ

شجما يتيدخ لمفخد اشباع ىحه الحاجة في الػقت وبالذكل ع .ولكششا نقػؿ انو مػجػد وبكثخة في البمجاف الفقيخة .
 : 3112السشاسب لو ،فاف دافعيتو  تتحخر مغ سيصخة غيخىا مغ الحاجات مثل الحاجة  األمغ .)سميع ،

922) 
  حاجات األمغ  : -2

تطيخ حاجات األمغ كجوافع مديصخة وىحه  الحاجات الفديػلػجية عمى نحػ مخضي تبدغ أوحيغ تذبع        
تذتسل عمى الحاجة الى البشية والشطاـ واألمغ والقابمية لمتشبؤ ،والحاجات األمشية : األمغ الشفدي ،تجشب 

 ( 309 : 3101الختانية وآخخوف ،الخػؼ والفذل والقمق والعجواف .)
 تساء :حاجات الحل واالن -9

عاـ ،ومع  وغ عالقات التعاشف مع اآلخخيغ بػجفي رغبة الفخد الى تكػي اجة الى الحب حتطيخ ال    
الجساعة الشي يعير معيا  بذكل خاصة ، كسا تطيخ قػة ىحه الحاجة لجى الفخد حيشسا يذعخ بػياب 
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الحاجات تشصػي عمى  ، وىػ شعػر شبيعي لجى األفخاد األسػياء نفديا  .وكسا ىػ مالحع فافاألصجقاء 
 نػعيغ رئيدييغ ىسا :

 حاجات الحب والسػدة والرجقة : -أ
فالفخد كسا ذكخنا يكػف بحاجة الى تكػيغ عالقات محبة وتعاشف ومػدة مع اعزاء أسختو وجيخاف      

فيػ بحاجة الى تكػيغ صجاقات مع عجد مغ األشخاص سػاء في السحمة أو السجرسة أو مكاف  العامميغ معو،
 العسل .

لو لحلظ فيػ يخغب في  االجتساعيفالفخد بحاجة الى القبػؿ  نتساء أو العزػية :الحاجة الى اال -ب
مشو أف تمظ الجساعات  الحرػؿ عمى عزػية عجد مغ الجساعات والتشطيسات الستػاججة فب محيصو ، شعػرا

 ( 32 -.03 : 0222ػ،)الكشاف وآخخوف  ستداعجه عمى اشباع الكثيخ مغ حاجاتو .
 حاجات تقجيخ الحات : -5

غ بالقجر الكافي بحيث يذبع حاجاتو الفديػلػجية وحاجاتو  الى األملػ أف شخرا  كاف محطػضا        
تقجيخ سػؼ تديصخ عمى حياتو، وتتصمب ىحه الحاجة تقجيخا مغ اآلخخيغ وىحا والحب ،فاف الحاجة ال واالنتساء

متقبل وذو مكانو وشيخة والى تقجيخ لحاتو الحي يؤدي بجوره الى  التقجيخ يؤدي الى خمق مذاعخ لجى الفخد بأنو
 ( 309 : 3101مذاعخ الكفاءة والثقة الدجاد .)الختاتشو وآخخوف ،

 حاجات تحقيق الحات : -2
بو ،ومدتػى        يحدغ الفخد بيحه الحاجات عشجما تتاح لو الفخص الستخجاـ كل شاقاتو وامكاناتو ومػـا

يترف األفخاد الحيغ  بيغ مدتػى الصسػح الفخد ومدتػى قجراتو وامكاناتو . السالئسةبسجى تحقيق الحات يختبط 
 ػصمػف الى تحقيق الحات بالتالي :يت
 تقبل الحات واآلخخيغ والصبيعة . -0
 عفػية األفكار والجافعية . -3
 االىتساـ بالسذاكل العامة والذعػر بػجػد مذخوع في الحياة . -2
 تكػيغ عالقات شخرية عسيقة . -9
 بالفكاىة والزحظ . اإلحداس -5
 (322 : 3119الشطخ بعيغ ناقجة لمثقافة الدائجة .)سميع ، -2
 حاجات السعخفة والفيع : -2
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ة ، وتتسثل واضحة في الشذاشات ىي حاجات تخمي الى الخغبة السدتسخة في الفيع والسعخف       
البحث عغ السديج مغ السعخفة ، والحرػؿ عمى اكبخ قجر مسكغ مغ ستكذاؼية واالستصالعية ، ووفي اال

أف حاجات السعخفة والفيع ،ىي أكثخ وضػحا عشج بعس األفخاد مغ غيخىع .ويمعب السعمػمات ،يخى )ماسمػ( 
حيػيا في سمػؾ الصالب األكاديسي ، ألف عسمية تعديدىا تسكشيع مغ اكتداب  ىحا الرشف مغ الحاجات دورا  

 اد عمى دوافع ذاتية داخمية .اصػؿ التفكيخ العمسي ،اعتسالسعخفة و 
يجؿ ىحا الشػع مغ الحاجات عمى الخغبة الرادقة في الؿيع الجسالية ،وتتجمي لجى  الحاجات الجسالية : -0

األفخاد في اؾباليع او تفزيميع لمتختيب والشطاـ واالتداؽ واكساؿ سػاء في مػضػعات او اوضاع او نذاشات 
وعجـ التشاسق ، وعمى الخغع مغ اف  ىندعتيع الى تجشب األوضاع القبيحة التي تدػد فييا الفػض،وكحلظ في 

يعتخؼ برعػبة فيع شبيعة الحاجات الجسالية االانو يعتقج اف الفخد الدػي الحي يتستع برحة نفدية  ماسمػ
سة مصمقة ومدتقمة عغ اية ويفزمو كؿي سميسة يشدع الى البحث عغ الجساؿ بصبيعتو سػاء كاف شفال  اـ راشجا  

 ( 092-.09 : 3119أبػ مغمي ، )أبػ حػيج و مشفعة مادية .
 نطخية مػراي : -3

شامال  لمحاجات ودور الذخرية في العسميات التي يسارسيا في تخؽيف الحاح      لقج قجـ مػراي تفريال  
وفي تحقيق األىجاؼ واف يػجيو بيحا الذسػؿ الػاسع حيث أنو يعتبخ الحاجة مخكب تحميمي مشاسب الحاجات 
 يسثل مشصقة خاصة في السخ عبارة عغ قػة تشطيع االدراؾ والتفيع والتعقيل والفعل . االفتخاضيأو مفيـػ 

تأثيخ البيئة مسا يجفع الفخد وقج تدتأثخ الحاجة أحيانا   كجدء مغ عسميات داخمية خاصة ولكغ أكثخ ما تتأثخ ب
ويعخؼ مػراي مفيـػ  نساط مغ الدمػؾ الطاىخ والتخيل .الى البحث إلشباع تمظ الحاجة عغ شخيق بعس أ

مجخدة تختبط بالعسميات الفيديػلػجية كافة في السخ ويدتجؿ عمى حالة  فتخاضي وىػ االحاجة بأنو مفيـػ 
نػع خاص مغ شيائية ونسط األسمػب الخاص واألنتباه التمقائي وجػد الحاجة مغ خالؿ أثخ الدمػؾ والشتيجة ال

           مػضػعات التشبية وكحلظ أسمػب التعبيخ عغ االنفعاؿ وعغ األشباع أو حالة الزيق عشج عجـ اإلشباع .
 (29 : 0222)الجباري ،                                                                               

 اذج صشف عمى اساسيا الحاجات ىي :وقج حجد مػراي خسدة نس
 لبقاء الحياة ،ىشاؾ نػعاف : أىسيتياأوال  : مغ حيث 
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األوؿ : الحاجات الحيػية )العزػية ( : والتي تشذأ بذكل دوري مغ أجيدة الجدع وال يسكغ لمكائغ الحي 
ستجابة االصعاـ ...الخ .وتشذأ ىحه الحاجة نتيجة األستغشاء عشيا ، مثل الحاجة الى الساء واليػاء والجشذ و 

 داخمية .
يػجج جياز خاص بيا ،  الثاني : الحاجات الثانػية )لدكػلػجية (والتي يرعب تحجيجىا لجى الفخد  إذ ال

ولمبيئة الخارجية تأثيخىا فييا وإشباعيا يكػف قج تؤدي الى انفعاؿ  اضصخاباتوتراحب أجيدتيا في الجدع 
 ( 29: .022السيجواي ، والتقجيخ والديصخة وغيخىا .) اإلنجازؿ ذلظ الحاجة الى نفديا  ومثا

 أىع الحاجات التي شخحيا مػراي :
الحاجة الى التحزيخ :وىػ أنو يحتاج الى أف يكػف تحت سمصة شخؼ آخخ ويتقبل الشقج والعقاب  -0

 ويدتستع بحلظ .
 . واالستقالليةمغ الدخعة  الى انجاز أمػر صعبة بأكبخ قجر مسكغ الحاجة الى االنجاز :يحتاج -3
 : وىي الحاجة الى االقتخاب مغ شخز تحبو والتعخؼ عميو وجعمو صجيقا . االنتساءالحاجة الى  -2
 . والثائخالحاجة الى العجواف :وىػ الحاجة الفخد وسعيو الى التغمب عمى السعارضة والقتاؿ  -9
لمتغمب عمى  باستسخارجية : وىي الحاجة الفخد الى الديصخة عمى الفذل والعسل الحاجة الى السػا -5

 الزعف واحتخاـ الحات في مدتػى رؼيع .
عمى اإلساءة أو الفذل أو الحلة أو  التدتخ وإخفاءالجفاعية :  الجفاع عغ الحات ومػاجية اإلىانة الحاجة  -2

 غيخىا .
 بو . واالقتجارلو في حالة حساس  اإلذعافوتأييجه  :األعجاب بالخئيذ االنؿيادالحاجة الى  -2
الحاجة الى الديصخة : يعسل الفخد عمى الديصخة عمى البيئة التي يعير فييا والتأثيخ في سمػؾ اآلخخيغ  -.

 أو وضع العخاقيل . التػجيوعغ شخيق الشريحة أو 
 واعجابيع بو ويدمييع أو يكدب اىتساميع .الحاجة الى اثارة اىتساـ اآلخخيغ الحاجة الى العخض : وىي  -2

الحاجة الى تجشب األذى : وىي حاجة الفخد الى تجشب األلع واألذى البجني والسخض واليخب مغ  -01
 السػقف الخصخة .

عغ السػاقف الحخجة والكف عغ العسل بدبب  االبتعادالحاجة الى تجشب الحلة : وىي حاجة الفخد الى  -00
 الححر مغ الفذل .
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حاجاتيع ومداعجة  وإرضاءالحاجة الى العصف عمى اآلخخيغ : ىي الحاجة الى مداعجة اآلخخيغ  -03
 الزعيف والحي يػاجو خصخا  ومػاساتو .

الحاجة الى المعب : الحاجة الى العسل بقرج التدمية والميػ والبحث عغ السستع والسذاركة في األلعاب  -02
والحاجة ،والحاجة الى األحداسية  ،والحاجة الى الشبح،الى الشطاـ والحفالت .وغيخىا مغ الحاجات كالحاجة 

 (  092 : 3119)أبػ حػيج وأبػ ممغ ، الى الجشذ ،الحاجة الى العصف مغ اآلخخ ،الحاجة الى الفيع .
 

 دراسات سابقة :
 . ( 3113دراسة الصحاف ودمحم ) -0

لجى شمبة جامعة الياشسية ، وىجفت الجراسة  الى تقديع  قاـ الباحثاف بجراسة الحاجات االرشادية      
الحاجات االرشادية لجى شمبة جامعة الياشسية ،وشبقت األداة عمى عيشة تسثل كافة كميات الجامعة بمغت 

(فقخة ، واستخخجت  25كأداة البحث وقج تكػنت مغ ) االستبياف( شالبا وشالبة .وقج تع االعتساد عمى 0322)
ت ثباتو عغ شخيق اعادة االختبار ، واضيخت الشتائج عخضو عمى لجشة مغ الخبخاء وحدبؿ صجقو مغ خال

ل البياني الستعجد تبيغ اف تختيب الحاجات عمى بي واالنحخاؼ السعياري والتحمياباستخجاـ متػسط الحد
شفدية وأخيخ مجاالت مختمفة حدب أىسيتيا مغ وجية نطخ الصمبة كالتالي : الحاجات السيشية فاألكاديسية وال

أف ىشاؾ فخوقا بيغ الجشديغ مغ حيث الحاجات اإلرشادية اذ  اإلحرائياألخالؾية .وأضيخت نتائج التحميل 
 ةث أكثخ مغ معانانااال ةاؿ الشفدي الحي بجت في معاناالسج باستثشاءيعاني الحكػر واالناث بشفدو الجرجة 

الحاجات اإلرشادية وكحلظ أضيخت أف مثل ىحه الحكػر ، وتبيغ أف فخوؽ بيغ شمبة الكميات مغ حيث حجة 
مغ شمبة السدتػيات  ةث كانت السدتػى األوؿ أكثخ معاناالفخوؽ بيغ شمبة السخاحل الجراسية األربعة  حي

 األخخى .
 . ( 3112السخالفي )  دراسة -3

الحاجات اإلرشادية وعالقتيا بالتػافق الشفدي لجى الصمبة اليسانييغ في الجامعات العخاؾية وىجفت الى     
معخفة العالقة بيغ التػافق الشفدي والحاجات االرشادية لمصمبة اليسييغ الػافجيغ الى الجامعات الجامعات 

التعميسي )ليدانذ ، لسدتػى العخاؾية والكذف عغ الفخوؽ في الحاجات االرشادية باختالؼ الجشذ وا
ػراه ( وقج اعتسج الباحث عمى السشيج الػصفي مدتخجما كل مغ مؿياس الحاجات الشفدية تماجدتيخ ، دك
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شالب وشالبة ،وتػصل الباحث الى وجػد عالقة سمبية بيغ  252،عمى عيشة قػاميا ومؿياس التػافق الشفدي
 جراسة وجػد فخوؽ دالة احرائيا  في متغيخات الجراسة .الحاجات االرشادية والتػافق الشفدي كسا أضيخت ال

 (: 3119دراسة االحداـ ) -2
ت االرشادية لمصمبة الستأخخيغ دراسيا   وفق سساتيع الذخرية وىجفت الباحث مغ خالؿ دراستو الى االحاج

لمستأخخيغ دراسيا  الذخرية  الكذف عغ الحاجات االرشادية لعيشة مغ الستأخخيغ دراسيا  والكذف عغ الدسات
والفخوؽ في الحاجات االرشادية باختالؼ الجشذ ، واستخجـ الباحث السشيج االستكذافي عمى عيشة قػاميا 

شالب وشالبة متاخخيغ دراسيا  في الرف الدابع اساسي مغ الجشديغ في السجارس الحكػمية بأمانة  031
لجى  ج مشيا وجػد فخوؽ في الحاجات االرشاديةجسمة مغ الشتائ العاصسة اليسشية صشعاء وتػصل الباحث الى

 الستاخخيغ دراسيا  باختالؼ جشديع وسساتيع الذخرية .
يع ) -9  . ( 3115دراسة ابخـا

ضػء عجدمغ الستغيخات الشفدية والتعميسية لجى عيشة  الفخوؽ لمفخدية في بعس الحاجات االرشادية في     
ي بعس الحاجات االرشادية في عجة مغ ذف عغ الفخوؽ فلى الجراسة الى الكمغ شالب الجامعة وىجفت ا

التخبية بجامعة  السجاالت )نفدية ،وتخبػية ،و اجتساعية ،و ميشية ،و معمػماتية ( عشج عيشة مغ شالب كمية
حث السشيج الػصفي واداة جسع السعمػمات قائسة الحاجات االرشادية وعجد العيشة فػاميا االزىخ واعتسج البا

بة وتػصل الباحث الى وجػد فخوؽ دالة احرائيا وفق متغيخات دراستو في الحاجات شالب شال 311
 االرشادية لمصمبة .

 . ( .311دراسة أبػ زكخي ) -5
صاع غدة في ضػء الستغيخات الجشذ ونػع الجراسة مصمبة وشالبات السخحمة الثانػي بقالحاجات االرشادية ل     

في دراستيا عمى السشيج الػصفي حكػمية وخاصة ومكاف الجراسة وتخرز الجراسة ،وقج اعتسجت الباحثة 
االستكذافي واستخجمت مؿياس الحاجات االرشادية في جسعيا لمسعاومات واعتسجت الباحثة عمى عيشة قػاميا 

مغ مجرسة خاصة ،وخمرت الباحثة الى وجػد فخوؽ  002حكػمية  مغ مجرسة001شالب وشالبة  332
ة و ونػع السجرسة ومكاف الجراسدالة احرائيا  في الحاجات االرشادية باختالؼ متغيخات الجراسة الجشذ 

 تخرز الجراسة . 
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 الحالي : بحثاسات الدابقة والالدر  مهازنة
 اليجؼ: -0

طخ شمبة الحاجات اإلرشادية حدب أىسيتيا مغ وجية ن ( الى تختيب3113ىجفت دراسة الصحاف )     
( ىجفت الى التعخؼ عمى العالقة بيغ التػافق الشفدي 3112جامعة االردنية الياشسية، أما دراسة السحالفي )

يسشييغ الػافجيغ الى الجامعات العخاؾية ،والى الكذف عغ الفخوؽ في الحاجات والحاجات االرشادية لمصمبة ال
(كانت تيجؼ الكذف عغ 3119وأما دراسة االحداـ )اختالؼ الجشذ والسدتػى التعميسي .االرشادية ب

دراسيا  الفخوؽ في  لمستأخخيغدراسياًّ وكذف عغ سسات الذخرية  الستأخخيغالحاجات االرشادية لعيشة مغ 
يع )  ؽ (كانت تيجؼ الى التعخؼ عمى الفخو  3115الحاجات االرشادية باختالؼ الجشذ . وأما دراسة ابخـا

االرشادية في ضػء عجد مغ الستغيخات )الشفدية ،وتخبػية، واجتساعية ، وميشية الفخدية في بعس الحاجات 
(ىجفت التعخؼ عمى الحاجات االرشادية لصمبة وشالبات السخحمة  .311ودراسة أبػ زكخي )،معمػماتية (.

ومكاف الجراسة وتخرز  لجشذ ونػع السجرسة )حكػمية وخاصة(الثانػية بقصاع عدة في ضػء متغيخات ا
الى التعخؼ وتختيب الحاجات  يجؼدتتتذابو مع دراسة الصحاف في اليجؼ ف أما دراسة الحاليةالجراسة .

في جامعة دىػؾ والى التعخؼ عمى الفخوؽ بيغ  االساسيةاالرشادية مغ وجية نطخ شمبة كمية التخبية 
 الجشديغ .

 . العيشة -3
( شالب وشالبة 0322وشمبة مغ كال الجشديغ بمغ عجدىع ) العيشة(كانت 3113دراسة الصحاف )     

ودراسة (شالب وشالبة ، 252) عجدىع (ايزا  كانت شمبة مغ كال الجشديغ وبمغ 3112.ودراسة السخالفي )
دراسيا   في  متأخخ( مغ شمبة  031(كانت العيشة مغ شمبة مغ كال الجشديغ وبمغ عجدىع) 3119األحـد )

يع ) (شالب وشالبة .ودراسة  311وعجدىع ) العيشة شمبة ايزا  ( 3115الرف الدابع اساسي .ودراسة ابخـا
 ( 002و)(شالب  001(شالب وشالبة بػاقع )322( العيشة مغ شمبة ايزا وكاف عجىع ).311أبػ زكخي )

 يع الصمبة ومع تفاوت عجدىع .شالبة .ويسكغ القػؿ اف جسيع دراسات سابقة ودراسة الحالي عيشت
 .الشتائج  -2

(تختيب الحاجات مغ وجية نطخ الصمبة كالتالي )السيشية  3113دراسة الصحاف ) الشتيجةكانت      
،األكاديسية، الشفدية، وأخيخ األخالؾية (وىشاؾ الفخوؽ يغ الجشديغ مغ حيث الحاجات اذ يعاني الحكػر 

 3112جاؿ الشفدي الحي  بجت معاناة االناث أكثخ .ودراسة السخالفي )واالناث بشفدو الجرجة باستثشاء الس
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(كانت الشتيجة وجػد عالقة الدمبية بيغ الحاجات االرشادية والتػافق الشفدي ،وجػد الفخوؽ دالة احرائيا في 
( وجػد فخوؽ في الحاجات  3119دراسة الحـد ) والشتيجةباختالؼ متغيخات الجراسة .الحاجات االرشادية 

يع ) جةيشتوالدراسيا باختالؼ جشديع وسساتيع الذخرية . الستأخخيغاالرشادية لجى  (وجػد  3115دراسة ابخـا
(ايزا  .311فخوؽ ذو دالو احرائيا وفق متغيخات دراسة في الحاجات االرشادية لمصمبة .ودراسة أبػ زكخي )

راس )الجشذ ،ونػع السجرسة ومكاف وجػد فخوؽ دالو احرائيا في الحاجات االرشادية باختالؼ متغيخات الج
الجراسة وتخرز الجراسة ( ودراسة الحالي تتذابو مع دراسات سابقة في وجػد فخوؽ ذو داللة احرائية في 

 تختيب الحاجات االرشادية باختالؼ متغيخ الجشذ .
 اجراءات البحث :

 مجتمع البحث : -أوال  
لمعاـ  و لجواـ الرباحية في جامعة دىػؾ االساسيةيتكػف مجتسع البحث مغ جسيع شمبة كمية التخبية    

 3193(شالب و) 0022شالب وشالبة ،بػاقع )(  2322وبمغ عجدىع ) (. 3102 - .310الجراسي )
 (.0في ججوؿ رقع ) كسا مػضح (شالبة مغ االختراصيغ )العمسي ،واالنداني (.

 
 

 مجتسع البحث( 0ججوؿ رقع )
 كلي لقدممجمهع  مجمهع اناث مجمهع ذكهر قدم

 950 .32 052 المغة الكخدية 
 325 039 090 جتساعات اال

 923 ..3 029 إنكميديةالمغة 
 5.1 915 025 خياضيات ال

 022 025 3 أشفاؿ  رياض
 910 .33 022 تخبية وعمع الشفذ ال
 991 350 0.2  ةتخبية خاصال
 059 22 .5 تاريخ ال
 029 29 011  اغخاؼيجال
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 0.5 052 23 عمػـ ال
 2221 2402 9911 مجمهعال

 . بيانات اعجاد الصمبة في اقداـ كمية التخبية االساسية0
 عينة البحث : -ثانيا  
ل قدع وبػاقع (شمبة مغ ك01،بػاقع )( شالب وشالبة 011مكػف مغ ) سمػب عذػائياختيار العيشة بأتع    

 (.3كسا مػضح في الججوؿ رقع ) اناث . (5ذكػر و) (5)
 عيشة البحث (3)ججوؿ رقع 

 المجمهع اناث ذكهر األقدام
 01 5 5 المغة الكخدية

 01 5 5 جتساعاتاال
 01 5 5 إنكميديةالمغة 

 01 5 5 خياضياتال
 01 5 5 أشفاؿرياض 

 01 5 5 التخبية وعمع الشفذ
 01 5 5 تخبية خاصةال
 01 5 5 اغخاؼيجال
 01 5 5 عمـػال
 01 5 5 تاريخال
 944 04 04 مجمهعال

 أداة البحث : -ثالثا  
جت الباحثة عمى اعتس  االساسيةألجل اعجاد فقخات مالئسة لسعخفة الحاجات لجى شمبة كمية التخبية    

 السرادر اآلتية :
 السقاييذ واألدوات السدتخجمة في الجراسات الدابقة . -0

                                                           

1
 االساسيةيل في كمية التخبية جة التدتع استالميا مغ وحج بياناتال 
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 األدبيات الستػفخة حػؿ حاجات الصمبة . -3
عغ حاجات الصمبة  ستبياف استصالعي تزسغ سؤاال  مفتػحا  اتقجيع ستصالعية مغ خالؿ ااجخاء دراسة  -2

( عمى عيشة مغ الصمبة مغ األقداـ ةالجشديو ،  ةالشفديو ،  ةاألسخيو الذخرية ، و ،  ةفي مجاالت )التخبػي
 31،بػاقع ) االساسية( شالب وشالبة  مغ شمبة كمية التخبية 91الكمية ، وتكػنت العيشة االستصالعية مغ )

 ( .2كسا مػضح في الججوؿ رقع ) ( شالبة . 31(شالب و)
 ( يػضح عيشة االستصالعية2ججوؿ رقع )

 
 

 . االستبانة صدق -رابعا  
يء السخاد ؾياسو ،وأف الرجؽ مغ أىع الرفات العمسية التي يجب أف تتػفخ االستبانة لؿياس الذج يع     

 عمى ؾياس ما وضع مغ أجمو او السيسة السخاد ؾياسيا ( . االستبانةيعشي )قجرة  ةاناالستبصجؽ 
 (22: 3111جي،ي)الخش                                                                                

 الستخخاجلقج أشار الكثيخ مغ الستخرز في الؿياس الشفدي والتخبػي الى وجػد شخؽ متعجدة        
الباحثة الرجؽ الطاىخي  والبحث ،فقج أستخجمق مغ تػفيخ ىحه الخاصية في االداة الرجؽ ،ولغخض التحق

ة مغ الخبخاء بفحز فقخات االداة ،وتحجيج مجى قجرتيا كسا تبجو ضاىخيا  ؾياس والحي يعشي )ؾياـ مجسػع

 المجمهع اناث ذكهر القدم ت
 9 3 3 التخبية وعمع الشفذ -0
 9 3 3 المغة الكػردية -3
 9 3 3 المغة االنكميدية -2
 9 3 3 االجتساعات -9
 9 3 3 الخياضيات -5
 2 3 3 اخاؼيغجال -2
 9 3 3 التخبية خاصة -2
 9 3 3 العمـػ -.
 9 3 3 تاريخال -2
 9 3 3 رياض االشفاؿ -2

 04 24 24 المجمهع
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خبخاء والسختريغ في مجاؿ عمى مجسػعة مغ ال االستبانةتع عخض  (95: 3113عالـ ، .) الخاصية 
عمى  فقخاتيا ( خبخاء ،يعتبخ االستبانة الحالية صادقة وذلظ لحرػؿ جسيع.التخبية وعمع الشفذ وبمغ عجدىع )

 %( . 5.بيغ الخبخاء وكانت ) االتفاؽندبة 
 . االستبانةثبات  -خامدا     

في الؿياس أو السالحطة وعجـ تشاقزو مع نفدو  االختباري قرج بالثبات في الؿياس الشفدي " دقة        
ثابتا  إذا كاف يؤدي  االختبارؼيسا يدودنا بو مغ معمػمات عغ سمػؾ السدتجيب " ويعج  واشخاده واتداقو

والسدتجيب متساثمة في كال  باالختبارالشتائج نفديا في حالة تكخاره خاصة إذا كانت الطخوؼ السحيصة 
ولمكذف عغ مؤشخ ثبات االداة الحالي اعتسجت الباحثة عمى شخيقة (  0.: 3100التصبيقيغ )مجيج وعياؿ ،

اعادة  االختبار وىي أف يصبق االختبار عمى مجسػعة مغ األفخاد ، ثع بعج مجة مغ الدمغ  حػالي عادة تكػف 
بيغ  اطاالرتبنفدو عمى مجسػعة األفخاد نفديا ، بعج ذلظ يحدب معامل  االختبارأسبػعيغ الى ي عاد تصبيق 

الشتائج  استقخار( إذ إنو ي عبخ عغ مجى االستقخارمعامل ى معامل الثبات في ىحه الصخيقة )التصبيقيغ ويدس
 االختبار_ إعادة  االختبار( ، ولحداب معامل ارتباط الثبات بصخيقة 030:  3115بخ الدمغ )العجيمي ، ع

عذػائيا  مغ شمبة  اختيخوا( شالبا  وشالبة 91تو الشيائية عمى عيشة مؤلفة مغ )الحالي ش بق السؿياس برػر 
ستعساؿ معامل ، وبا أسبػعيغثع أ عيج تصبيق السؿياس عمى العيشة ذاتيا بعج مخور  ، االساسيةكمية التخبية 

 ( وىػ معامل ثبات جيج .2.،1الثبات لمسؿياس الحالي قج بمغ )إف معامل  حتزارتباط بيخسػف ا
 . اإلحرائيةالهسائل  -سادسا  

 (091:  .311معامل ارتباط بيخسػف: لحداب ثبات أداة البحث .  )البياتي، -0
 (23: .311. )البياتي، الػسط السخجع : لحداب حجة الفقخة -3
 (02: 0223. )الجبػري، الػزف الشدبي :لتحجيج االىسية الشدبية لمفقخة -2
 
  عرض النتائج ومناقذتها: -

لجى شمبة كمية التخبية االساسية في جامعة  (الخسدةفي السجاالت ) ما ىي الحاجات اإلرشادية"/ 0س
 ؟ ".دىػؾ

بحدب الػسط السخجح والػزف السئػي      تع تختيب الحاجات التي تع حرخىا في ىحا البحث تختيبا تشازليا  
 سيتع عخض الحاجات حدب السجاالت :لكل حاجة ، 
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   المجال األول :  حاجات تتعلق بالجانب التربهي :
تع تختيب الحاجات تختيبا تشازليا  بحدب الػسط السخجح والػزف السئػي لكل حاجة ،الحاجة التي حرمت    

وىي )أسعى لسعخفة بعس الصخؽ تخمرشي مغ  (52( ووزف مئػي ).0.2عمى أعمى درجة بػسط مخجح )
( وىي 20مئػي ) ( ووزف 0.9متحاف(.وحاجة التي حرمت عمى أقل درجة بػسط مخجح )االحالة القمق ػثشاء 

 )أسعى لسعخفة شخز يعمسشي اصػؿ التعامل بيغ الصالب والقدع(.
 جامعة دىػؾ يحتاجػف الى مغ يقجـ االساسيةىحا يعشي أف شمبة عيشة البحث مغ االقداـ كمية التخبية      

 متحاف وفي حياتيع برػرة عامة .االليع اإلرشاد في كيؽية التخمز مغ القمق  أثشاء 
 ( حاجات تتعمق بالجانب التخبػي 9) ججوؿ رقع

 الهزن المئهي  الهسط المرجح الحاجات ت
تخمرػػػشي  مػػػغ حالػػػة القمػػػق  أسػػػعى لسعخفػػػة بعػػػس الصػػػخؽ  -0

 متحاف أثشاء اال
0.2. 52 

 .5 0.22 متحانات الجامعية فة تعميسات االأسعى لسعخ  -3
 52 0.23 متحاف فة الػقت السشاسب لمقخاءة قبل االأسعى لسعخ  -2
 52 0.52 السشاسبة لمجراسةاألوقات أسعى لسعخفة  -9
 53 0.52 أسعى لسعخفة كيؽية تشطيع وقتي بيغ الجراسة والخاحة  -5
 50 0.55 أسعى لسعخفة العقػبات التي يتختب عمييا نطاـ الػيابات  -2
 50 0.59  البيتية أسعى لسعخفة كيؽية تشطيع وقتي ألداء واجباتي -2
مػػػػع  الػػػػػدمالء  ل ،القػػػػػخاءةىػػػػػػ األفزػػػػ أسػػػػعى لسعخفػػػػػة مػػػػا -.

 22 0.03     لػحجي

أسعى لسعخفة شخز يعمسشي أصػؿ التعامل بيغ الصالب  -2
 20 0.9 عوالقد

 
 المجال الثاني :حاجات تتعلق بجانب الذخرية  :

التي  الػسط السخجح والػزف السئػي لكل حاجة ،والحاجة يا  بحدب درجةتشازل تع تختيب الحاجات تختيبا  
( وىي )لجى الخغبة في معخفة كيؽية 20( ووزف مئػي )5..0حرمت عمى أعمى درجة بػسط مخجح )
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( 0.92.والحاجة التي حرمت عمى أدني درجة بػسط مخجح )   مذاركة اآلخخيغ في افخاحيع واحدانيع (
 اآلخخيغ (.الخغبة في معخفة كيف اخمز نفدي مغ الخػؼ واالرتباؾ أماـ ي ( وىي )لج 92ووزف مئػي )

ىحا يعشي أف شمبة عيشة البحث مغ الحكػر واالناث يحتاجػف الى مغ يخشجىع الى كيؽية مذاركة اآلخخيغ     
 افخاحيع واحدانيع .

 ( حاجات تتعمق بجانب الذخرية :5ججوؿ رقع ) 
 الهزن المئهي  جحالهسط المر  الحاجات ت
 20 5..0 اركة اآلخخيغ أفخاحيع واحدانيع لجى الخغبة في معخفة كيؽية مذ -0
 21 3..0 الحرػؿ عمى حب واحتخاـ اآلخخيغ  لجى الخغبة في معخفة كيؽية -3
لجى الخغبة في معخفة الرفات السخغػبة والغيخ مخغػبة في  -2

 شخريتي 
0.22 55 

 53 0.52 يغ لجى الخغبة في معخفة كيؽية بشاء الثقة باآلخخ  -9
 51 0.50 خفة كيؽية استغالؿ أوقات الفخاغ في معلجى الخغبة  -5
لجى الخغبة في معخفة كيف أخمز نفدي مغ الخػؼ واالرتباؾ  -2

 أماـ اآلخخيغ 
0.92 92 

 
 الحاجات التي تتعلق بالجانب األسري : -المجال الثالث

حاجة ،والحاجة التي والػزف السئػي لكل  جحبحدب درجة الػسط السخ  تشازلياتع تختيب الحاجات تختيبا     
التي  (ىي )أود أف أتعمع ماىي الترخفات21ووزف مئػي ) (3..0حرمت عمى أعمى درجة بػسط مخجح )

 تجعل والجاي يخضػف عشي( .
(ىي )أود أف أتعمع مغ اخػاتي 91( ووزف مئػي )0.3والحاجة التي حرمت عمى أدني درجة بػسط مخجح )

 مية (.الكبار أصػؿ التعامل مع الدمالء في الك
ىحا يعشي اف شمبة عيشة البحث يحتاجػف الى مغ يقجـ ليع اإلرشاد حػؿ كيؽية الحرػؿ عمى رضا     

 الػالجيغ وغيخىا مغ الحاجات .
 

 ( حاجات تتعمق بالجانب األسخي 2ججوؿ رقع )
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الهزن  الهسط المرجح الحاجات ت
 المئهي 

 21 3..0 خفات التي تجعل والجي يخضػف عشي أود أف أتعمع ماىي التر -0
 52 0.20 اجبات السصمػبة أداىا في االسخة أود أف أتعمع مغ والجي الػ  -3
 50 0.55 والجي أصػؿ التعامل مع الجيخاف  أود أف أتعمع مغ -2
 51 0.50 ية الخػؼ مغ فقجاف أحجمغ األسخة أود أف أتعمع كيؽية مػاج -9
ؿ التعامل مع الدمالء في أخػاتي الكبار أصػ أود أف أتعمع مغ  -5

 الكمية 
0.3 91 

 
 :الحاجات التي تتعلق بالجانب النفدي -المجال الرابع 

تع تختيب الحاجات بحدب تختيبا  تشازليا  بحدب درجة الػسط السخجح والػزف السئػي لكل حاجة ،       
( ىي )أحتاج لسعخفة كيؽية 53مئػي )ووزف  (0.52والحاجة التي حرمت عمى أعمى درجة بػسط مخجح )

 مػاجية مذكالتي الخاصة (.
( 0.95شسمت حاجتيغ حرمتا عمى نفذ الجرجة بػسط مخجح ) والحاجة التي حرمت عمى ادني درجة     

احتاج و) ( وىسا )احتاج لسعخفة كيؽية تجاور حاالت الفذل واالضصخاب في حياتي ( .9ووزف مئػي )
 مكاناتي(.ابقجراتي و لسعخفة كيف يثق اآلخخيغ 

مغ يقجـ ليع االرشاد في كيؽية مػاجية السذكالت  ىحا يعشي أف شمبة عيشة البحث يحتاجػف الى     
الخاصة وكيؽية الحرػؿ عمى ثقة اآلخخيغ بيع وتجاوز حاالت الفذل والديصخة عمى السػاقف االنفعالية 

 واتخاذ القخارات .
 الشفدي( حاجات تتعمق بالجانب 2ججوؿ رقع )

 الهزن المئهي  جحالهسط المر  الحاجات ت
 53 0.52 تاج لسعخفة كيؽية مػاجية مذاكمي أح -0
 51 0.53 أعتسج عمى نفدي في اتخاذ القخار أحتاج لسعخفة كيف -3
 51 0.50  االنفعاليةعمى السػاقف  أحتاج لسعخفة كيؽية الديصخة -2
 .9 0.95 مكاناتي ايثق اآلخخيغ بقجراتي و  أحتاج لسعخفة كيف -9
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 .9 0.95 حاالت الفذل واالضصخاب في حياتي أحتاج لسعخفة كيؽية تجاوز  -5
 

 الحاجات التي تتعلق بالجانب الجندي : -المجال الخامس
والػزف السئػي لكل حاجة ،الحاجة التي حرمت عمى  جحتع تختيب الحاجات تختيبا  بحدب الػسط السخ     

شقرشي معمػمات عغ التغيخات (  وىي ) أشعخ بأنو ت91ف مئػي )( ووز 0.3) جحأعمى درجة بػسط مخ 
 . الجشدية التي تحجث لي في ىحا العسخ(

( وىي ) أشعخ بأنو  35( ووزف مئػي ) .1.2) جحوالحاجة التي حرمت عمى أدني درجة بػسط مخ   
 تشقرشي معمػمات في كيؽية التعامل مع الجشذ اآلخخ(.

ىحا يعشى اف شمبة عيشة البحث يحتاجػف الى مغ يقجـ ليع االرشاد حػؿ التغيخات الجشدية التي تحجث في    
 مخحمة الجامعة وكحلظ كيؽية التعامل مع الجشذ اآلخخ وغيخىا مغ حاجات تتعمق بالجانب الجشدي .

 ( حاجات تتعمق بالجانب الجشدي :.ججوؿ رقع )                                 

 الهزن المئهي  الهسط المرجح الحاجات ت

شدية التي تحجث أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ التغيخات الج -0
 91 0.3 لي في ىحا العسخ 

ايجابيات الدواج أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ سمبيات و  -3
 22 0.12 السبكخ والستأخخ

تجشب السسارسة الجشدية  أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ كيؽية -2
 23 1.22 الخاشئة 

 23 1.22 مات عغ األمخاض الجشدية الذائعة أشعخ بأنو تشقرشي معمػ  -9
 رشي معمػمات عغ بعس الشذاشات التي تداعجنيقأشعخ بأنو تش -5

 في الديصخة عمى رغباتي الجشدية 
1.22 23 

خ الحي بفزل أف يتدوج أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ العس -2
 ؼيو الفخد 

1..2 32 

 35 1.22 امل مع الجشذ اآلخخ عأشعخ بأنو تشقرشي معمػمات في كيؽية الت -2
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في السجاالت  الفخوؽ بيغ الجشديغ في تختيب حاجات االرشادية لجى شمبة كمية التخبية االساسيةما "/ 3س
 .؟ ")السجاؿ  الشفدي ،والسجاؿ الجشدي (

 لشفدي لحكػر كاف تختيب كالتالي :الحاجات التي تتعمق بالجانب ا -أ -0
بحدب الػسط السخ  والػزف السئػي لكل حاجة ،الحاجة التي حرمت عمى أعمى درجة جح تع تختيب تشازليا  

 ( ىي أحتاج لسعخفة كيؽية اعتسج عمى نفدي في اتخاذ القخار(.53(ووزف مئػي ) 0.55) جحبػسط مخ 
ىي )أحتاج لسعخفة  (و 92( ووزف مئػي ) 0.99بػسط مخجح) حرمت عمى أدني درجةوالحاجة التي     

 .مكاناتي (  اكيف يثق اآلخخيغ بقجراتي و 
 حاجات تتعمق بالجانب الشفدي لمحكػر (2ججوؿ رقع )

 الهزن المئهي  الهسط المرجح الحاجات ت
 53 0.55 اعتسج عمى نفدي في اتخاذ القخار أحتاج لسعخفة كيف -0
 50 0.52 خفة كيؽية مػاجية مذاكمي الخاصة أحتاج لسع -3
 50 0.53  االنفعاليةالديصخة عمى السػاقف أحتاج لسعخفة كيؽية  -2
 .9 0.92  واالضصخابية تجاوز حاالت الفذل احتاج لسعخفة كيؽ -9
 92 0.99 مكاناتي ايثق اآلخخيغ بقجراتي و احتاج لسعخفة كيف  -5

 
 كاف تختيب كالتالي : ناثلإللحاجات التي تتعمق بالجانب الشفدي ا -ب

مى أعمى تع تختيب تشازليا   بحدب الػسط السخجح والػزف السئػي لكل حاجة ، الحاجة التي حرمت ع    
 ( ىي ) أحتاج لسعخفة كيؽية مػاجية مذاكمي الخاصة .50( ووزف مئػي )0.59)جحدرجة بػسط السخ 

( وىي أحتاج لسعخفة 92( ووزف مئػي )0.95والحاجة التي حرمت عمى أدني درجة بػسط مخجح . )    
 كيؽية تجاوز حاالت الفذل واالضصخاب ( .

 لإلناثحاجات تتعمق بالجانب الشفدي   ( 01ججوؿ رقع )
 الهزن المئهي  الهسط المرجح الحاجات ت
 50 0.59 أحتاج لسعخفة كيؽية مػاجية مذاكمي الخاصة  -0
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 51 0.52  االنفعاليةأحتاج لسعخفة كيؽية الديصخة عمى السػاقف  -3
 51 0.50 عتسجت عمى نفدي في اتخاذ القخارا كيف أحتاج لسعخفة  -2
 92 0.92 أحتاج الى لسعخفة كيف يثق اآلخخيغ بقجراتي وامكاناتي . -9
 92 0.95 . واالضصخابأحتاج لسعخفة كيؽية تجاوز حاالت الفذل  -5

 الحاجات التي تتعمق بالجانب الجشدي لمحكػر كاف تختيب كالتالي : -ج
تع تختيب الحاجات تختيبا تشازليا بحدب الػسط السخجح والػزف السئػي لكل حاجة ، الحاجة التي حرمت     

شي معمػمات عغ كيؽية تجشب وىي )أشعخ بأنو تشقر (22ووزف مئػي ) ( 0.0) جحأعمى درجة بػسط مخ 
  لجشدية الخاشئة (.ا السسارسات

لع يحرل اي تغيخ في  تختيب بقيت الحاجات  التي تتعمق بالجانب الجشدي بالشدبة لمحكػر كسا مػضح     
 ( 00في ججوؿ رقع )

 جانب الجشدي لمحكػر( حاجات تتعمق بال 00ججوؿ رقع )
 الهزن المئهي  جحالهسط المر  الحاجات ت
تجشب السسارسة الجشدية  أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ كيؽية -0

 الخاشئة 
0.0 22 

جشدية التي تحجث لي أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ التغيخات ال -3
 22 .0.1 ىحا العسخ  في

أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ سمبيات وايجابيات الدواج السبكخ  -2
 25 0.12  والستأخخ

 23 1.22 عغ بعس األمخاض الجشدية الذائعة أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات  -9
 32 2..1 معمػمات ثقاؼية عغ العالقة الجشدية أشعخ بأنو تشقرشي -5
يتدوج ؼيو  مػمات عغ العسخ الحي يفزل افعتشقرشي مأشعخ باف  -2

 الفخد
1.2. 32 

 32 1.22 جشذ اآلخخ أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات في كيؽية التعامل مع ال -2
    

 كاف تختيب كالتالي : لإلناثالحاجات التي تتعمق بالجانب الجشدي بالشدبة  -د
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تع تختيب الحاجات تختيبا تشازليا بحدب الػسط السخجح  والػزف السئػي لكل حاجة ، الحاجة التي حرمت     
بأنو تشقرشي معمػمات عغ سمبيات  ( وىي ) أشعخ.2( ووزف مئػي )0.0عمى أعمى درجة بػسط مخجح )

 الجشدي  بالشدبة الحاجات  بؿيةتختيب  ي فولع يحرل اي تغييخ  ( .والستأخخوايجابيات الدواج السبكخ 
 ( .03رقع ) في ججوؿ االناث  كسا مػضح

 
 

 لإلناثتتعمق بالجانب الجشدي  حاجات( 03ججوؿ رقع )
 الهزن المئهي  الهسط المرجح الحاجات ت

رشي معمػمات عغ سمبيات وايجابيات قو تشبأنأشعخ  -0
  والستأخخالدواج السبكخ 

0.0 2. 

أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ التغيخات الجشدية  -3
 التي تحجث لي في ىحا العسخ 

0.12 22 

مات عغ األمخاض الجشدية أشعخ بأنو تشقرشي معمػ  -2
 الذائعة 

0.12 25 

أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ بعس الشذاشات  -9
 التي تداعجني في الديصخة عمى رغباتي الجشدية 

1..2 22 

خ الحي يفزل أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ العس -5
 أف يتدوج ؼيو الفخد 

1... 23 

ي كيؽية التعامل مع أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات ف -2
 الجشذ اآلخخ 

1.25 20 

2- 
أشعخ بأنو تشقرشي معمػمات عغ كيؽية تجشب 

 السسارسة الجشدية الخاشئة 
1.29 20 

 
 التهصيات والمقترحات :

 يلي : ء النتائج يمكن التهصية بمافي ضه  -التهصيات
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ي كيؽية اشباع ىحه الحاجات التي جامعة دىػؾ وذلظ البحث ف ،  االساسية تذكيل لجشة في كمية التخبية -0
  .بحدب نتائج البحث الحالي ومحاولة التخؽيف مغ حجتيا خزت لجى الصمبةب

،جامعة دىػؾ الى اجخاء المقاءات واالجتساعات الجورية  االساسيةجسيع  األقداـ في كمية التخبية  عمى -3
 . إلشباعيامع الصمبة لمتباحث في تذخيز الحاجات واقخار  وسائل وشخؽ مشاسبة 

 يجب اىتساـ لبشاء بخنامج ارشادي شامل لسداعجة الصمبة في تحقيق و اشباع حاجاتيع السختمفة . -2
ضخوري وجػد مخشج نفدي في السؤسدات الجامعية ويكػف عمى اتراؿ مباشخة مع الصمبة لسداعجتيع  -9

 في فيع حاجاتيع وحل مذاكمتيع .
 

 المقترحات :
 الييئتيغ )االندانية ،والعمسية ( في جامعة دىػؾ .اجخاء دراسة مذابية لمجراسة الحالية عمى  -0
 اجخاء دراسة مذابية لمجراسة الحالية عمى مخاحل دراسية أخخى وبحدب متغيخات أخخى . -3

  المرادر :
يع ، احسج ميجي مرصفى ،) -0 النفدية يرات تغالحاجات االرشادية في ضهء عدة الم(: 3115ابخـا

 ،مرخ  . األزىخمشذػرة بجامعة  خ،رسالة ماجدتيخ غي لدى طالب الجامعة والتعليمية
،الصبعة األولى ، دار  مدخل الى علم النفس التربهي (:  3119أبػ احػيج ،مخواف وأبػ مغمي ،سسيخ ،) -3
 ازوري العمسية لمشذخ والتػزيع ،عساف ،االردف .يال
،الصبقة  أساسيات االرشاد النفدي والتربهي بين النظرية والتظبيق( : 3112هللا ،) أبػ زعيدع ،عبج -2

 األولى ،دار يافا لمشذخ والتػزيع ،عساف ،االردف .
لبات المرحلة الثانهية وطا الحاجات االرشادية لظلبة(: .311أبػ زكخي ،   سشاء مشرػر احسج، ) -9

 عة القجس ،فمدصيغ .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جام،  غزة بقظاع
وفق سماتهم  المتأخرينالحاجات االرشادية للظلبة (: 3119االحداـ لصف هللا عمي لصف هللا ،) -5 دراسيا  

 ،  رسالة ماجدتيخ ،اليسغ .الذخرية
اإلحراء الهصفي واالستداللي في التربية  (0222عبج الجبار تػفيق وزكخيا زكي أثشاسيػس ) لبياتي،ا -2

 بغجاد .  مصبعة مؤسدة الثقافة العسالية، ،وعلم النفس
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،الصبقة الثانية ، دار الدالـ  االسالمي للدراسات النفدية  التأصيل(: 3113تػفيق ، دمحم عداديغ ،)   -2
 ،القاىخة .

 يرة وعالقتها بمفههم الذات والقبهل االجتماعي للمراهق العراقيالمد(:  0222لجباري ،عسخ ياسيغ )ا -.
 ،كمية أبغ رشج ،جامعة بغجاد ،) أشخوحة دكتػرة غيخ مشذػرة (.

لمصباعػة  ةدار الحكسػ ،الجامعػة السدتشرػخية، التظبيقاي اإلحرااء(0223شالؿ حبيب عبج هللا) الجبػري، -2
 بغجاد . والشذخ،

(:لياس وحل السذكالت والػحجة الشفدية وفاعمية الحات بترػر االنتحار  3112فايج  ،) حديغ ،عمي -01
 . 013،العجد المجلة المررية  للدراسات النفديةلجى شالبات الجامعة ، 

الحاجات االرشادية وعالقتها بالتهافق النفدي والرضا عن الدراسة لدى (: 3100حكسية ، نيذ، ) -00
، رسالة ماجدتيخ في عمع الشفذ التخبػي ،كمية العمػـ االندانية  ن التعلم الثانهي تالميذ الدنة األولى م

 . 3واالجتساعية ،جامعة الجدائخ 
 في مراحل العمر والتهجيهاالرشاد (: .311حسجي ،نديو عبج القادر وأبػ شالب ،صابخ سعجي ،) -03

 لقاىخة ،مرخ.،الصبعة األولى ،الذخكة العخبية الستحجة لمتدػيق والتػريجات ،ا
 مبادئ علم ( : 3101الختاتشة ،سامي محدغ وأبػ أسعج ،احسج عبج المصيف والكخكي ،وججاف خميل ،) -02

 ،الصبعة األولى ، ادار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ، األردف . النفس
،وكالة الغػث الجولية  واالرشادي  النفدي بين النظرية والتظبيق التهجيه(: 02.2الخصيب ،جػاد ،) -09

 ،عدة . 
،الصبعة  أساليبه ونظرياته–سيكهلهجية االرشاد النفدي المدرسي (:  .311الجاىخي ، صالح حدغ ،) -05

 األولى ،دار يافا لمشذخ والتػزيع ،عساف .
،دار الكتاب الحجيثة  مبدظة تظبيقية رؤيامناهج البحث التربهي ،(: 3111بذيخ صالح، ) الخشيجي، -02

 لكػيت ،ا
 ،الصبقة األولى ، دار السديخة ، االردف . علم النفس العام(:  3119الخيساوي ، دمحم عػدة ،) -02
، الصبعة األولى ، دار الشيزة العخبية ، بيخوت  علم النفس التربهي ( : 3119سميع ،مخيع دواد ،) -.0

 ،لبشاف .
 ألولى ،دار الشيزة العخبية ،بيخوت ،لبشاف .،الصبعة ا علم النفس التعلم(  : 3112سميع مخيع دواد ،) -02
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 ،دار الشيزة العخبية ، بيخوت . علم الرحة النفدية(: 3119الذخقاوي ،مرصفى خميل ،   ) -31
مجلة ( :دراسة الحاجات االرشادية لجى شمبة جامعة الياشسية ، 3113الصحاف ،دمحم ،وعصية ،سياـ ) -30

 ،العجد األوؿ  الدراسات منذهرة في العلهم التعليمية
 االساسية علم النفس التربهي النظرية والتظبيق(: 3112عبج الخحسغ ،عجس ،وقصامي يػسف ) -33

 ،الصبعة األوؿ ، دار الفكخ لمصباعة والشذخ ،عساف .
خكد التخبية الصباعة والشذخ م،  2،ط القياس والتقهيم التربهي (: 3115العجيمي ، صباج حديغ ،) -32

 ،صشعاء .
 ،جامعة بغجاد . تمريض الرحة النفدية وعالقتها بالذكاء االنفعالي(: 3112العدة ،سعيج حدشى ،) -39
سية وتهجهاته التقهيم والتربهي والنفدي )أساالقياس (:  3113عالـ ، صالح الجيغ محسػد ،) -35
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