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  ردنفي األعینة من طلبة الجامعة لدى اإلرشادیة المهنیة  الحاجات
  الحسن حسین الرزاق عبد، *نایف فدعوس علوان الحمد

  .جامعة البلقاء التطبیقیة، األردنقسم اإلرشاد النفسي، كلیة أربد الجامعة، 

  Naayef.alhamad@bau.edu.jo: البرید اإللكتروني*

  :المستخلص
لجامعــة، طلبــة اعینــة مــن اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى الحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة لــدى 

لكلیـــة ومتغیـــر النـــوع اوالكـــشف عـــن الفـــروق فـــي الحاجـــات اإلرشـــادیة المهنیـــة تعـــزى لمتغیـــر 
طالـب وطالبـة مـن كلیـة اربـد الجامعیـة وكلیـة الحـصن ) 696(االجتماعي، وتكونت العینة من 

الجامعیـــة ـفــي مرحلـــة البكـــالوریوس التابعتـــان لجامعـــة البلقـــاء التطبیقیـــة، واســـتخدمت الدراســـة 
)Alhamad And , Hayajnehلحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة المعــد مــن قبــل مقیــاس ا

)2020, Others وتــم جــراء الــصدق والثبــات للمقیــاس، ولتحلیــل بیانــات الدراســة اســتخدم ،
المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة، واختبــار : الباحثــان األســالیب اإلحــصائیة التالیــة

ل ارتبـاط بیرسـون،  وتوصـلت الدراسـة فـي نتائجهـا إلـى ان ، ومعامل الفا كرونباخ، ومعامـ)ت(
مــستوى الحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة لــدى الطلبــة جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وال توجــد فــروق فــي 
الحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة تعــزى للنــوع االجتمــاعي، وال توجــد فــروق فــي الحاجــات اإلرشــادیة 

ٕعزیـــز وتنمیـــة واشـــباع الحاجـــات اإلرشـــادیة المهنیــة تعـــزى للكلیـــة، وأوصـــت الدراســـة بـــضرورة ت
المهنیــة لطلبـــة الجامعــات، واالهتمـــام بـــالمیول واالســتعدادات المهنیـــة عنــد اختیـــار التخـــصص 

  .الدراسي والمهني

  .الحاجات اإلرشادیة، الحاجات المهنیة، طلبة الجامعة: الكلمات المفتاحیة
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The Professional Guidance Needs among 
 a Sample of University Students in Jordan 

 
Nayef Fadous Alwan Alhamad*, Abd Al-Razaq Al-Hassan 

Department of Psychological Counseling, Irbid University Faculty, 
Al-Balqa Applied University, Jordan. 

*E-mail: Naayef.alhamad@bau.edu.jo 

ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the professional guidance needs 
among a sample of university students and reveal the differences in the 
professional guidance needs due to the faculty and the gender 
variables. The study sample consisted of (696) students from Irbid 
University Faculty and Al-Hosn University Faculty in the bachelor's 
stage at Al-Balqa Applied University. The study made use of the 
professional guidance needs scale prepared by (Hayajneh, Alhamad 
and Others, 2020). Furthermore, the validity and reliability of the scale 
were reassured. For analyzing the study data, the researchers used the 
following statistical methods: the arithmetic means, standard 
deviations, t test, Alpha Cronbach Coefficient, Pearson correlation 
coefficient. The results of the study revealed that the level of the 
professional guidance among the students was at a high degree and 
there were no differences in the professional guidance needs attributed 
to gender. There were no differences in the professional counseling 
needs attributed to the faculty. The study recommended the need to 
strengthen, develop and satisfy the professional guidance needs of the 
university students and attention to the professional tendencies and 
preparations when choosing the academic and professional 
specialization. 
Keywords: guidance needs, professional needs, university students  
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  :لبحثمشكلة ا
ویقــع علــى عــاتق الجامعــات ًتحــدیا لــدى الجامعــات، یــشكل ً مهنیــا لبــةإعــداد الطإن   

التنسیق بین طاقات وحاجات الطلبة من جهة وحاجات سوق العمل من جهة أخرى، مـن أجـل 
ً آمــاال كبیــرة معقــودة علــى جهــودهم وطاقــاتهم نحــو بنــاء التعلـیم واإلعــداد لــسوق العمــل، فهنالــك

حیــث أنهــا تتمثــل فیمــا بعــد بالبطالــة وتــدني قیمــة العمــل وانخفــاض اإلنتاجیــة، ، مــستقبل أفــضل
 .ً مهما لمؤسسات المجتمع المدنيًوتشكل بعدا

 ةالجامعـ إشباع الحاجات اإلرشادیة المهنیة للطلبة فـي  مدىوتظهر مشكلة الدراسة في
الالزمـة للتهیئـة للحیـاة العملیـة، وذلـك مـن  المهنیـة بهم المعلومات والمهـارات واالتجاهـاتٕواكسا

تتفـق واسـتعداداته  والتدریبات العملیة التي المساقات والتخصصات الحدیثة خالل تقدیم كل من
ومیولــه واهتماماتــه مــن جهــة ومتطلبــات ســوق العمــل وتوقعاتــه مــن جهــة أخــرى، والحاجــة إلــى 

رامج اإلعــداد المهنــي، وتطــویر المنــاهج الدراســیة والتدریبیــة لتواكــب تلــك التغیــرات التخطــیط لبــ
ـــشكلة ال. المعاصـــرة والمـــستمرة فـــي ســـوق العمـــل واإلعـــداد المهنـــي الجیـــد ـــتلخص م  بحـــثوت

  :ة التالیاألسئلةب
 ما الحاجات اإلرشادیة المهنیة لدى طلبة كلیة اربد الجامعیة وطلبة كلیة الحصن الجامعیة؟ .1
الحاجـات اإلرشــادیة المهنیــة لـدى طلبــة كلیـة اربــد الجامعیــة وطلبـة كلیــة الحــصن ستوى مــمـا  .2

 الجامعیة؟
هل توجد فروق دالـة إحـصائیا فـي مـستوى الحاجـات اإلرشـادیة المهنیـة لـدى طلبـة كلیـة اربـد  .3

 ؟كلیةلالجامعیة وطلبة كلیة الحصن الجامعیة تعزى ل
 اإلرشـادیة المهنیـة لـدى طلبـة كلیـة اربـد هل توجد فروق دالـة إحـصائیا فـي مـستوى الحاجـات .4

  الجامعیة وطلبة كلیة الحصن الجامعیة تعزى للنوع االجتماعي؟
  التربویـة التـيمـن أهـم القـضایاالمرحلـة الجامعیـة الحاجات اإلرشادیة المهنیـة فـي  وتعد

لثقافیـة ة وافـي ظـل التغیـرات والتطـورات المـستمرة المعرفیـة والتكنولوجیـتعود بالنفع على الطلبـة 
والتي أثرت على جمیع جوانـب ، (Lee,  Olson, and Locke, 2009)التي یشـهدها العالم

 مـن الـضروريالحیـاة االقتصادیة، واالجتماعیة، والتعلیمیة، وبخاصة التعلیم الجامعي، وأصبح 
دة تقدیم الحاجات اإلرشادیة المهنیة للطلبـة الجـامعیین لمـساعدتهم فــي مواجهـة التحـدیات الجدیـ

 توصــلو، (Adefunke, 2015)والجــودة التعلیمیـة التـي یفرضــها سـوق العمــل وعــالم المهـن 
أهمیـة وقیمـة الخـدمات اإلرشـادیة والمهنیـة كجـزء ) Turner & Berry, 2000(تیرنـر وبیـري 

  .المهن عالم عن معلومات بجمع القرار واهتمامه من عوامل واستقاللیة صنع
من ســواء كــان هــذا التغیــر كبیــرا أو ضــئیال، ممــا إن المجتمعــات تتغیــر مــع مــرور الــز

یتوجـــب علـــى الجامعـــات مراعـــاة هـــذا التغیـــر لتـــتمكن مـــن تحقیـــق أهـــدافها، فقـــد تغیـــرت نظـــرة 
ٕالمجتمع إلى التعلیم والى المهن وكـذلك التغیـر فـي بعـض العـادات االجتماعیـة ونظـم المجتمـع 

علـــیم الجـــامعي وفجـــوة بـــین والظـــواهر الـــسلوكیة؛ ممـــا أدى إلـــى ظهـــور خلـــل فـــي مخرجـــات الت
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األجیال وظهور العدید من المشكالت التي یجعـل مـن البحـث فـي الحاجـات اإلرشـادیة المهنیـة 
  .(Kwok-Tung. et al, 2019) ضرورة ملحة للطلبة

بــشكل  وتــسهم الجامعــة، مرحلــة تــشكیل الشخـــصیة للطالــبتعتبــر  المرحلــة الجامعیــةو
 إرشـادیةخـدمات  مـن تـوفره ومـا متطـورة ن منـاهجمـ تقـدم بمـا الطالـب شخـصیة بنـاء  فـيفعـال

(Abdullah &  Hamoud, 2015)،تتبلـور وتتـضح شخـصیة الطالـب إن القـول یمكـن و 
وقیمـه  الطالـب ومیولـه واسـتعداداته اتجاهـات یـشمل ذلـك وان الجـامعي، اإلعـداد فتـرة خـالل

  .(Wright, 2011) المتعددة ودوافعه حاجاته إلى باإلضافة العقلیة، وقدراته
 المراحـــل الدراســـیة إلـــى وجـــود ضـــرورة ملحـــة لإلرشـــاد المهنـــي فـــي الدراســـاتوتـــشیر 

 حیــث أن ،ةلهــا حاجـات مهنیــكــل مرحلــة مـن مراحــل التعلـیم و، (Borders,2002) المختلفـة
 ,Gruman & Hoelzen, 2011; Amoah) األهـداف تختلـف مـن مرحلـة إلـى أخـرى

Kwofie & Kwofie, 2015) ،تـسهم اإلرشاد المهني برامج تتضمن التي  المرحلة الجامعیةو
 قدراتـه و وتقییم میولـه، واكتساب مهارات مهنیة، المهنیةتطویر اختیاراته على طالبمساعدة الب
  ).Gladding,2009 ؛2011الدلیم،(ظیفيالووالتخطیط للمستقبل المهني  واستعداداتهو

ر التخـصص خطـوة اختیـا كـون  الجـامعيالحاجـات المهنیـة للطالـبدواعي دراسـة من و
 االختیـار الخـاطئ عنـد كثیـر مـن الطـالب للتخصـصات المناسـبةف، أولـى علـى طریـق النجـاح

 ,Ngeno & Magut)  لهــموالتخصــصات غیــر المالئمــة المهــن لهــم والتــي تقــودهم إلــى
 فـي سـوق  بـالتغیر الحاصـلاالقتـصادیة المرتبطـة التطـورات والتغیـراتك بـسبب وذلـ ،(2014
قلــة المعلومــات عــن ، والجامعــاتفــي والمهنیــة والتقنیــة  صات العلمیــةتنــوع التخصــ، والعمــل
  .(Sculli, 2011)  والتخصصات الضروریةالمهن

 االهتمــــام بالحاجــــات المهنیــــة والتوجیــــه المهنــــي إلــــى فرانــــك بارســــونزأصــــول وتعــــود 
(Frank Parsons)  كیفیــة  علــى صحیــث اقتــرح إجــراءات لمــساعدة الــشخ، م1909عــام

 فـي مات عن المهن المتـوفرة وما یقدم له من معلو، ومیوله على استعداداتهًابناءالمهنة اختیار 
الـشخص بمتطلبـات وأسـس النجـاح فـي معرفـة و، (Galassi & Akos, 2012) سـوق العمـل

اتخاذ قرار ناضج یعتمـد ، والمهن بما فیها االیجابیات والسلبیات وخصائص ومیزات، كل مهنة
 Geltner)عـن المهـن والقـدرات واإلمكانیـات للـشخصمعلومـات  بین الحقائق والعلى الموائمة

& Clark, 2005).  
فـــي االختیـــار األكـــادیمي للطالـــب  اتخـــاذ القـــرار الـــسلیم یـــساهم فـــيواإلرشـــاد المهنـــي   

، واإلعـــداد لهـــا هة وتلبـــي إشـــباع حاجاتـــیـــ المهنالســـتعداداته وقدراتـــه ومیولـــه والمهنـــي المناســـب
 بهــــدف زیـــادة قدرتـــه علـــى النجـــاح والتقــــدم وذلـــك، )2007 ،ملحـــم( "ُوااللتحـــاق بهـــا مـــستقبال

جاءت مـن هنیة م الاإلرشادیةوالحاجات ، ، وتحقیق حالة من التوافق المهنيالعمل والتطور في
أن اإلرشــاد المهنــي  (super)ســوبرفقــد وجــد  ماهتمــام العلمــاء فــي نظریــاتهخــالل تــصورات و
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 هـــذهأن تكــون  علــى اختیــار المــساعدة و، لذاتــه وتقبلهــاته علــى تكــوین صــور الــشخصیــساعد
 Frank)أمـا فرانـك بارسـونز، (Ngeno & Magut, 2014)إلسـعاد نفـسه طریـق الـصورة 

Barsons)   فهـم عـالم ، و بكـل جوانبهـانفـسه لالـشخصفهـم فیرى أن اإلرشاد المهني مهم فـي
 الــــسلیمالتخــــاذ القــــرار المهنــــي ٕ قــــدرات وامكانیــــات الفــــرد ن والمواءمــــة بــــیطالبــــهالعمــــل بكــــل م

(Lapan, Gysbers, Stanley & Pierce, 2012).  
 المهـن، نحـو والتوجـه االختیـار فـي الطالـب إشـراك فـي المهنـي النـضج عناصـرومـن 

 & Moshtaghi) المهـن عـالم عـن معلومـات بجمـع واهتمامـه القـرار، صـنع فـي واسـتقاللیته
Moghadam, 2018) ،تیرنــر وبیــري یــرىو )Turner & Berry, 2000 (مــة ی قأن

 الجامعـة، فـي تقـدم ونجـاح الطلبـة فـي جزء مـن العوامـل األساسـیة والمهنیة الخدمات اإلرشادیة
أدوات القیـــاس ، والمرشـــد النفـــسي والمهنـــي االحتیاجـــات الـــضروریة لتفعیـــل دورأهمیـــة تلبیـــة و

النفـــــسي والمهنـــــي للتعــــــرف علـــــى قــــــدرات الطلبـــــة والشخـــــصیة وقیــــــاس میـــــولهم واتجاهــــــاتهم 
 .همواهتمامات
 مــن أهمیــة كبیــرة فــي حیــاة الطالــب الجــامعي، فإنــه قــد ة المهنیــ للحاجــاتإلشــباعمــا لو

ــــى وعــــي ونــــضج مهنــــي للتوجــــه إلــــى  ــــین أن االســــتقرار المهنــــي ألفــــراد المجتمــــع یحتــــاج إل تب
لمعلومـــات المهنیـــة ، وال یـــأتي ذلـــك إال باإللمـــام با(Saskia, 2013) التخـــصص المناســـب

تعریـــف الطلبـــة بالمجـــاالت المهنیـــة التـــي ســـوف وهنـــي النـــضج الم، وتحقیـــق للوظـــائف والمهـــن
لـذا ینبغـي ؛ (Dodson, 2009) یمارسونها بعد التعلیم الجامعي أو المباشـرة فیهـا بعـد التخـرج
، ومیوله وتحدید احتیاجاتـه المهنیـةمساعدة الطالب على فهم ذاته في ضوء قدراته واستعداداته 

یمارسونها بعد التعلیم الجامعي أو المباشرة فیهـا وتعریف الطلبة بالمجاالت المهنیة التي سوف 
  .(Shdifat,2019)بعد التخرج
 بـشكل عـام اإلرشـادیة موضـوع الحاجـات تناولـتالتـي  الدراسـات مـن عـدد أجـري وقـد

 & Al-Momani, Alhamad) ومنها الحاجات المهنیة، ففي دراسة المومني والحمد والعزام 
Al-Azam, 2018)اإلرشـادیة المهنیـة والنفـسیة لـدى طلبـة حاجـات اسـتهدفت الكـشف عـن ال 

الجامعــة فــي ضــوء بعــض المتغیــرات، وطبقــت أداة الدراســة تمثــل الحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة 
ًطالبــا وطالبــة، وقـد أظهــرت نتـائج الدراســة أن مــستوى ) 291(والنفـسیة علــى عینـة مكونــة مـن  ً

درجـة متوســط، وأن درجـة الحاجــات الحاجـات اإلرشـادیة المهنیــة والنفـسیة لــدى الطلبـة جــاءت ب
اإلرشــادیة المهنیــة والنفــسیة لــدى اإلنــاث أعلــى مــن الــذكور، وأعلــى لــدى طلبــة الــدبلوم مقارنــة 

  .بطلبة البكالوریوس
 Hayajneh, Alhamad, El-Omari, Bani)الحمد وآخرون أجرى هیاجنة وكما و

Yassien & Alhassan, 2020)  الحاجــات دراســة بنــاء والتحقــق مــن صــدق مقیــاس
ًطالبـــا وطالبـــة، ) 811(اإلرشـــادیة المهنیـــة لـــدى طلبـــة الجامعـــة، تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن 

واهتمــت الدراســة ببنــاء والتحقــق مــن تطــویر مقیــاس للحاجــات المهنیــة لــدى طلبــة الجامعــات، 
َّیتمتــع بخـــصائص ســـیكومتریة مقبولـــة للطلبـــة الجـــامعیین ویناســـب البیئـــة األردنیـــة خاصـــة، أن 
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َّقـــة النمـــوذج المتبنـــى لعالقـــة فقــرات مقیـــاس الحاجـــات اإلرشـــادیة المهنیـــة باألبعـــاد مؤشــر مطاب ُ
  . قد حققت معاییرهاالتابعة لها

 اسـتهدفت (Moshtaghi & Moghadam, 2018) ومقـدم  وفـي دراسـة مـشتاجي
تحدیـد احتیاجـات التوجیـه واإلرشـاد للطـالب فـي جامعـة أزاد اإلسـالمیة فـي إیـران، الدراسـة إلـى 

 للحاجـــات اإلرشـــادیة اســـتبانهطالـــب وطالبـــة، واســـتخدمت الدراســـة ) 375( حجـــم العینـــةبلـــغ و
فــي نتائجهــا إلــى أن أهــم الحاجــات لــدى الطلبــة هــي التعــرف إلــى للطلبــة، وتوصــلت الدراســة 

ل، ووجـــود حلـــول للمـــشكالت الحیاتیـــة المختلفـــة، وهنـــاك فـــرص العمـــل، والحـــصول علـــى العمـــ
ًاختالفــا كبیــرا فــي بعــض المجــاالت بــین الطــالب والطالبــات فــي الحاجــات واحتیاجــات التوجیــه  ً

  .واإلرشاد، ولكن لم یكن هناك فروق في تعزى للمستوى التعلیمي ومجال الدراسة
دیة المهنیة والنفـسیة استهدفت الكشف عن الحاجات اإلرشا )2017،زكریا(وفي دراسة 

طالــب وطالبــة، واســتخدمت الدراســة ) 620(لــدى طلبــة الجامعــات، وتألفــت عینــة الدراســة مــن 
مقیــاس الحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة والنفــسیة، وتوصــلت الدراســة فــي نتائجهــا إلــى أن مــستوى 

تعـزى إلـى الحاجات اإلرشادیة المهنیة والنفسیة مرتفعة، وعدم وجود فروق للحاجـات اإلرشـادیة 
 .متغیر النوع االجتماعي

ـــــسي(وأجـــــرى    ـــــى الحاجـــــات اإلرشـــــادیة  )2017،المن دراســـــة اســـــتهدفت التعـــــرف عل
طالـــب، اســـتخدمت الدراســـة ) 325(والمـــشكالت لـــدى طـــالب الجامعـــة، وتكونـــت العینـــة مـــن 

، وأظهـرت النتـائج وجـود العدیـد مـن واألكادیمیة المهنیة المشكالت والحاجات اإلرشادیةمقیاس 
، وظهــور عــدد مــن المــشكالت منهــا  بمــستوى مرتفــعحاجــات اإلرشــادیة لــدى طــالب الجامعــةال

  .المهنیة والنفسیة واالجتماعیة
  الحاجــاتوالكـــشف عــناســتهدفت التعــرف  (Gamar,2016)  قمــروفــي دراســة  
المهنیـة،  المجـاالت فـي الـسوداندنقـال فـي  جامعـة طلبـة لـدي واالجتماعیـة النفـسیة اإلرشـادیة
طالب وطالبـة، واسـتخدمت الدراسـة ) 300(واالجتماعیة، وبلغت العینة  والنفسیة، میة،واألكادی

 جـاءت  لـدى الطلبـة اإلرشادیةمقیاس الحاجات اإلرشادیة، وتوصلت الدراسة إلى أن الحاجات
فـروق  األكـادیمي فـالمهني فالنفـسي واألكـادیمي، ووجـود ، وكـان ترتیبهـا المجـالمرتفعـة بدرجـة

  .الكلیات األدبیة وال توجد فروق حسب متغیر المستوى الدراسيولصالح الذكور و
 اســــتهدفت التحقــــق مــــن االحتیاجــــات اإلرشــــادیة )2014،أبــــو العــــیش( وفــــي دراســــة  

للطالبات في كلیـة التربیـة بجامعـة حائـل، وعالقتهـا بالوضـع االجتمـاعي، والتخـصص العلمـي، 
 النتـائج إلـى أن ترتیـب احتیاجـات طالبـة، وأشـارت) 281(ومكان المعیشة، وتكونت العینة من 

الطالبات كاالحتیاجات المهنیة واألكادیمیـة والنفـسیة واالجتماعیـة بالترتیـب، وعـدم وجـود فـروق 
بــین الطالبــات فــي الحاجــات اإلرشــادیة یعــزى لمتغیــر الحالــة االجتماعیــة والتخــصص ومكــان 

  .اإلقامة



  نایف فدعوس علوان الحمد/ د ردنعینة من طلبة الجامعة في األلدى اإلرشادیة المھنیة  لحاجاتا
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اإلرشـــادیة لطلبـــة  اســـتهدفت الكـــشف عـــن الحاجـــات )2008،الحكمـــاني(وفـــي دراســـة 
طالــب وطالبــة، واســتخدمت ) 410(الجامعــات الخاصــة العمانیــة، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

اســــتبانة تــــشتمل علــــى الحاجــــات اإلرشــــادیة األكادیمیــــة، واالجتماعیــــة، والنفــــسیة، والمهنیــــة، 
تهـا جـاءت الحاجـات اإلرشـادیة األكادیمیـة فـي المقدمـة، تل: وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتیـة

الحاجــات النفــسیة، فالمهنیــة، فاالجتماعیــة، وعــدم وجــود فــروق فــي الحاجــات اإلرشــادیة تعــزى 
  .إلى متغیري الجنس والمعدل التراكمي

، (Kolone, Karen & Christine, 2006)وفي دراسـة كـولن وكـارین وكریـستین   
الهویــة المهنیــة، اســتهدفت التعــرف إلــى العالقــة بــین الكفــاءة الذاتیــة لــصنع القــرار الــوظیفي، و

والـــسلوك واالستكـــشاف الـــوظیفي لـــدى طـــالب المـــدارس الثانویـــة األمریكیـــة األفریقیـــة، تكونـــت 
طالبــا، وأشـــارت النتــائج إلـــى أن أعلـــى مــستویات الكفـــاءة الذاتیــة فـــي صـــنع ) 72(العینــة مـــن 

ف القــرار الـــوظیفي تـــرتبط أكثـــر بمفهـــوم التمیـــز المهنـــي والتفاعـــل الزائـــد مـــع أنـــشطة االستكـــشا
  .الوظیفي، كما تم مناقشة اآلثار المترتبة على التوجیه المهني والبحوث المستقبلیة

) Guneri ,aydin and Skovholt, 2003(وقـام جــونري وآیـدن وســكوفولت   
بدراسة علـى طلبـة فـي إحـدى الجامعـات التركیـة، وأظهـرت نتـائج دراسـة أن الطلبـة المـستجدین 

رشـادیة لمعالجـة األمـور األكادیمیـة، وعـن حـاجتهم إلــى عبـروا عـن حـاجتهم الـشدیدة للخدمـة اإل
  .تطویر مهارات البحث عن الوظیفة واتخاذ القرار وفهم الذات

غیـــر تأدت إلـــى  الطفـــرة المعلوماتیـــة والمعرفیـــة والتكنولوجیـــة الحدیثـــة  فـــإن؛خالصـــةو  
 فـــي لـــةاألعمـــال والمهـــن ومتطلباتهـــا، كمـــا یتغیـــر تركیـــب وتوزیـــع القـــوى البـــشریة العامعـــالم 

 غیــر المهــرة وتغیــر تكنولوجیــا األعمــال، ذه التغیــرات تــضاؤل الحاجــة للعمــال، ومــن هــالمجتمــع
وزیادة المهن الخدمیة والمعلوماتیة وتغیـر دور المـرأة فـي العمـل، والزیـادة المـستمرة فـي البطالـة 

  . تتوفر لدیه متطلبات سوق العملبین الشباب الذي ال
الحاجـــات دراســـة  علـــى ســـات الـــسابقة فـــي تركیـــزه الحـــالي عـــن الدرابحـــثختلـــف الیو  

ومناسـب للبیئــة ة الجامعـة، واسـتخدام مقیـاس حـدیث اإلرشـادیة المهنیـة بـشكل خـاص لـدى طلبـ
 الباحثــاندعــا  وهـذا مــا ،للكــشف عــن الحاجـات اإلرشــادیة المهنیــة لـدى طلبــة الجامعــةاألردنیـة 

ات اإلرشــادیة المهنیــة تــساعد إللقــاء الــضوء علــى الحاجــ الدراســةإلــى ضــرورة إجــراء مثــل هــذه 
إشـــباع وتلبیــة تلـــك الحاجــات ومواجهـــة ساعد فــي فـــي الجامعــات وتـــلمتخصــصین والمرشــدین ا

  .التي تسفر عن عدم إشباعهاالمشكالت 
  : والحاجة إلیهبحثمبررات ال
 الطالـــب فـــي یـــشعر بـــهمـــا  مـــن خـــالل بحـــثر مبـــررات وحاجـــة إجـــراء هـــذه التظهـــ  

 للتعــرف ةحاجــالوتخــصص وال یــةظیفالوو ة المهنیــاجــاتتیحالجامعــات مــن مــشكالت تتعلــق باال
، لتخــصصااختیــاره  فــي اســب ویتفــق مــع میولــه وقدراتــه یتنعلــى التخصــصات الجامعیــة، ومــا

، التخـرج مـن الجامعـةق أحالمه وطموحاتـه التـي خطـط لهـا بعـد یحقًمناسبا، وهل سیكون وهل 
دات، لــذلك ت ومهــارات واســتعدال علــى الوظیفــة التــي تتناســب مــع مــا یملــك مــن خبــراوحــصوال
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لمهنیــة بــشكل خــاص لــدى طلبــة  ااإلرشــادیة الــضوء علــى الحاجــات سلطیــ لبحــثالا جــاء هــذ
إیجـاد الحلـول الناجعـة البحـث عـن  ًبناءا علـى نتـائج هـذه الدراسـة وتوصـیاتهاوالجامعة للتعرف 

  .ًلها مستقبال
  :بحثأهداف ال
 كلیــة ى طلبــةد المهنیــة لــادیةاإلرشــ حاجــاتال الكــشف عــن  الحــاليبحــثال اســتهدف  

التعــرف إلــى و،  ومــستواهاجامعــة البلقــاء التطبیقیــة فــي اربـد الجامعیــة وطلبــة الحــصن الجامعیــة
  .في ضوء متغیرات الكلیة والنوع االجتماعي  في الحاجات المهنیةالفروق

  :بحثأهمیة ال
دم قاعــدة تقــبحیــث أهمیــة الحاجــات اإلرشــادیة المهنیـة مـن اسـتمدت الدراســة أهمیتهــا   

بیانـــات بخـــصوص الحاجـــات اإلرشـــادیة المهنیـــة للطلبـــة تـــساعد القـــائمین علـــى شـــؤونهم فـــي 
ــة لتوســـیع خـــدماتهم وتحقیـــق أهـــداف خطـــط التنمیـــة الـــشاملة وأهمیـــة توجیـــه الطـــالب  الجامعـ
للتخصصات الدراسیة في المرحلة الجامعیة، بما یتالءم وحاجاتهم واتجاهاتهم ومیـولهم، واتخـاذ 

الئــم فــي اختیــار تخصــصه الدراســي والمــستقبلي؛ ممــا یحقــق تنمیــة متكاملــة للطالــب القــرار الم
  .الجامعي

الفـرص  وتنـوع المهنـي، مـصیره یقرر بأن مساعدة الطالب إلى ترتقي عملیة اإلرشادو  
 مساعدة الطلبـة علـى في المهني اإلرشاد حاجات تلبیة أهمیة أمامه، وتظهر المفتوحة المهنیة
 فالطالب الرضا، من معینة درجة یحقق فإنه المهنة اختیار فإذا أحسن ي،الصح النفسي النمو

 سـلبا فیـنعكس للمهنـة، اختیـاره أسـاء إذا أمـا العمل فیمـا بعـد، في حیاته من جزءا هاما یقضي
العمل، ومن هنـا تنبـع أهمیـة دراسـة الحاجـات اإلرشـادیة المهنیـة لـدى  في وفعالیته إنتاجه على

  .تطبیقیة لما لها قیمة ثمینة في تحدید مستقبل الطالب المهنيطلبة جامعة البلقاء ال
  :بحث ومحدداتهحدود ال
تتحدد إمكانیة تعمیم نتائج الدراسة الحالیـة تبعـا للخـصائص الدیموغرافیـة ألفـراد عینـة   

فـي جامعـة البلقـاء التطبیقیـة، في كلیة اربد الجامعیة وكلیة الحصن الجامعیة  الدراسة من طلبة
وكمـا تتحــدد بــأداة الدراســة ، 2019/2020راســي األول مــن لعـام الدراســي الجــامعي الفـصل الد
   ).مقیاس الحاجات اإلرشادیة المهنیة (المستخدمة

  :التعریفات اإلجرائیة
 الطالـب الجـامعي حیـاة بجوانب مـناجات مهنیة ترتبط حهي " :اإلرشادیة المهنیة الحاجات

، واتخــــاذ القــــرار المهنــــي الــــسلیم فــــي اختیــــار  األكادیمیــــة المهنیــــةفیمــــا یتعلــــق بالتخصــــصات
 ،المهنـي الـسلیم الستعداداته وقدراته ومیوله، واإلعداد التخصص المناسباختیار ، والتخصص
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 الـــوظیفي، وال لمــستقبله المناســبة المهنـــةوفیمــا یتعلــق ب علــى اســتعداداته الشخـــصیة، التعــرفو
التكیـف النفـسي  تحقیـقل شـباعهاالمـساعدة المتخصـصة إل إلـى إشـباعها، بـل یحتـاج لـه یتهیـأ

 ,Hayajneh, Alhamad, El-Omar, Bani Yassien & Alhassan)"واألكـادیمي
2020).   
ــــا   ًواجرائی  اإلعــــداد فــــي  المهنیــــة التــــي یحتاجهــــا الطالــــباإلرشــــادیةهــــي الحاجــــات : ٕ

للتخــصص والحیــاة العملیــة وفیمــا یتعلــق بــالمیول واالســتعدادات والقــدرات وغیرهــا مــن حاجــات 
الدرجـــة التـــي یحـــصل علیهـــا الطالـــب علـــى مقیـــاس  وهـــو .هنیـــة یتطلبهـــا تخـــصص الطالـــبم

  .الحاجات اإلرشادیة المهنیة
  :بحث الٕاجراءاتالطریقة و

ــة الدراســة وذلــك عــن طریــق وصــف  المقــارنالمــنهج الوصــفي اســتخدمت الدراســة  :منهجی
ة الدراســة المــستخدمة  عنهــا باســتخدام أداوجمــع البیانــات والمعلومــات والتعــرف علیهــا المــشكلة

، تـسهم  وتفـسیرهاة ومن ثم وضع نتائج علمیة دقیق،تم تحلیل البیانات التي تم جمعها ثم ی،فیها
  .في تحقیق أهداف الدراسة

  :عینة البحث
 كلیـــة الحـــصن الجامعیـــة بـــةكلیـــة اربـــد الجامعیـــة وطل بـــةطل ن مـــبحـــث العینـــة تتكونـــ

  الجـامعيللعـامفـي الفـصل الدراسـي األول  ة اربـد فـي محافظـالتطبیقیـةجامعة البلقـاء التابعتان ل
مـنهم فـي مرحلـة البكـالوریوس،  طالـب وطالبـة) 696(بلغ عدد أفراد الدراسـة و، 2019/2020

كلیـــة الحـــصن طالــب وطالبـــة مــن ) 351(و ، مــن كلیـــة اربــد الجامعیـــةطالــب وطالبـــة) 345(
  .الجامعیة

 :بحثال أداة
مقیـاس الحاجـات اإلرشـادیة المهنیـة  انالباحثـدم اسـتخ :مقیاس الحاجات اإلرشادیة المهنیة

-Hayajneh, Alhamad, El)هیاجنـة والحمـد والعمـري وبنـي یاسـین والحـسن الـذي أعـده 
Omari, Bani Yassien & Alhassan, 2020) 1ملحـق  (،األردنیـةالمناسـب للبیئـة و(، 

لیكـرت  مقیاس ضوء في  المهنیة اإلرشادیة الحاجاتأهمتمثل   فقرة) 27 (من  المقیاستكونو
  . )ًأبدا ، أحیانا ، غالبا، ًدائما ( التدریج رباعي

  :الصدق
صدق الـبـالتحقق مـن  (Hayajneh, et al, 2020)آخـرونو هیاجنـةقـام  : البنـائيالـصدق
؛ األردنیــةمناســبته للبیئــة مــدى  ومقیــاس الحاجــات اإلرشـادیة المهنیــةلوالــصدق العــاملي البنـائي 

الجامعــات ین مــن أعــضاء هیئــة التــدریس فــي وعــة مــن المحكمــعلــى مجمالمقیــاس فقــد عــرض 
حساب معـامالت كما قاموا ب،  في اإلرشاد النفسي وعلم النفس التربوي والقیاس والتقویماألردنیة

 فقــرة، وكانــت جمیــع قــیم )27(المكــون مــنوالمقیــاس ككــل االرتبــاط المــصحح لفقــرات المقیــاس 
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) 0.30 (جـــات اإلرشـــادیة المهنیـــة أكبـــر مـــنمعامـــل االرتبـــاط المـــصحح لفقـــرات مقیـــاس الحا
 وأن فقـرات مقیــاس الحاجــات ،). α  =0.01(عنــد ًوجمیـع معــامالت االرتبـاط دالــة إحـصائیا 

  .)0.40(تزید عن ة وعشبتماإلرشادیة المهنیة 
 )6(علـى  الدراسـة أداة  عرض البنائي من خالل الصدق من تم التحققوفي الدراسة الحالیة

ُطلــب إلــیهم إبــداء آرائهــم و ، شــاد النفــسيواإلرالقیــاس والتقــویم ین فــي مــن المحكمــین المختــص
  المهنیـةمناسـبة لقیـاس الحاجـات اإلرشـادیةاألداة  جمع المحكمـین علـى أن أحیثومالحظاتهم 

 . وللبیئة االردنیةلدى طلبة الجامعة
  :الثبات

 ثبـات مقیـاس الحاجـاتحـساب ب  (Hayajneh,et al, 2020) وآخـرونقـام هیاجنـة 
معامــــل ثبــــات و، )0.91(بلغــــت قیمتـــه  ومعامــــل ارتبــــاط بیرســـون اإلرشـــادیة المهنیــــة بطریقـــة

  .، وهي قیم ثبات مقبولة)0.94(غت قیمته  الذي بل-معادلة كرونباخ ألفا -االتساق الداخلي 
 معامـل ارتبـاط بیرســون: تین، األولـىحـساب معامـل الثبـات بطـریقتـم  :وفـي الدراسـة الحالیـة

(T.test) وبلــغ ،التطبیــق إعــادةتــم بعــد أســبوعین مــن و ًطالبــا مــن خــارج العینــة،) 46( علــى 
عادلــة ماالتــساق الـداخلي حــساب معامـل تـم : الثانیــةالطریقـة ). 0.82(معامـل ارتبـاط بیرســون 

  . ألغراض الدراسةالثبات مقبولةأن قیم معامالت  الباحثانوجد و ،)0.87(كرونباخ ألفا وبلغ 
 للمقیـــاس ولكـــل بعـــد يتــم حـــساب المتوســـط الحــساب:  النتـــائج لتفـــسیرالمعیـــار اإلحـــصائي

حاصـــل جمـــع . بحاصـــل جمـــع درجـــات فقـــرات البعـــد وقـــسمتها علـــى عـــدد فقـــرات ذلـــك البعـــد
منتـصف هـذا ) 2,99-2(بحیـث تـشكل القیمـة المتوسـط الحـسابي،  = عدد الفقرات / الدرجات
  :وتفسیر النتائج تم اعتماد المعاییر التالیة .المقیاس

 )3(وتــشمل الفقــرات التــي حــصلت علــى متوســطات حــسابیة أكبــر مــن : الدرجــة المرتفعــة -
  .درجة

 )2.99 -2(وتــشمل الفقــرات التــي تراوحــت متوســطاتها الحــسابیة بــین : الدرجــة المتوســطة -
  .درجة

 )2(وتــشمل الفقــرات التــي حــصلت علــى متوســطات حــسابیة أقــل مــن : الدرجــة المنخفــضة -
  .درجة
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  :نتائج الدراسة
ما الحاجات اإلرشادیة المهنیة لـدى طلبـة كلیـة  :تائج السؤال األول الذي نص على ن-والأ

  اربد الجامعیة وطلبة كلیة الحصن الجامعیة؟
لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة   

) 1( والجـدول األداة واألداة ككللتقدیرات أفراد الدراسة للحاجات اإلرشادیة المهنیة على فقرات 
 بـــین مهنیــة لـــدى الطلبــةال رشـــادیةاإلحاجــات لل وتراوحـــت المتوســطات الحـــسابیة یوضــح ذلــك،

  :كاآلتي  لدى الطلبة أهم الحاجات اإلرشادیة المهنیةفقد جاءت .)2.09( و) 3.88(
 المهنیة واستعداداتي ورغباتي میولي لقیاس حاجتي یلبي من أجد ال. 
 ومیـــولي قـــدراتي مـــع یتفـــق الـــذي التخـــصص اختیـــار فـــي یـــساعدني مـــن إلـــى احتـــاج 

 .المهنیة
 العمل سوق في المطلوبة بالمهن توعیتي في یساعدني من إلى احتاج. 
 العلیا الدراسات (المستقبل في الدراسة فرص عن معلومات لدي یوجد ال(. 
 الجامعة داخل المهني للتدریب المشاغل تجهیز إلى الحاجة. 
 ًمستقبال العمل فرص لي یوفر ال اخترته الذي نيالمه المسار. 
 تخصصي في المهنیة المواد بعض في متخصصین مدرسین وجود إلى الحاجة. 
 الجنسین تناسب مهنیة تخصصات وجود قلة. 
 الجامعة داخل المشاغل في األولیة المواد توفر عدم. 
 المناســبة نیــةالمه المجــاالت عـن المعرفیــة الحــصیلة بزیــادة یـساعدني مــن إلــى احتـاج 

  .لتخصصي
ما مستوى الحاجات اإلرشـادیة المهنیـة لـدى  :سؤال الثاني الذي نص علىالنتائج ال :ًثانیا

  طلبة كلیة اربد الجامعیة وطلبة كلیة الحصن الجامعیة؟
 رافــات المعیاریــةلإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تــم اســتخراج المتوســطات الحــسابیة واالنح  

، واألداة ككـــلداة فقـــرات األ  علـــى المهنیـــة اإلرشـــادیةراســـة للحاجـــاتلتقـــدیرات أفـــراد الدوالرتبـــة 
المتوســطات الحــسابیة واالنحرافــات المعیاریــة األداة الدراســة ككــل مرتبــة  )1(الجــدول ویوضــح 

  .ًتنازلیا
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  ًككل مرتبة تنازلیاة سالدرا ألداةت المعیاریة المتوسطات الحسابیة واالنحرافا: )1(جدول 

المتوسط    المهنیةاتالحاج  بةالرت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحاجة

ال أجـــــد مـــــن یلبـــــي حـــــاجتي لقیـــــاس میـــــولي ورغبـــــاتي  1
  مرتفعة  1.22  3.88 واستعداداتي المهنیة

 إلى من یساعدني في اختیـار التخـصص الـذي احتاج 2
  مرتفعة  1.25  3.87 تفق مع قدراتي ومیولي المهنیةی

وعیتي بالمهن المطلوبة احتاج إلى من یساعدني في ت 3
  مرتفعة  0.87  3.79 في سوق العمل

ال یوجـــــد لــــــدي معلومــــــات عــــــن فــــــرص الدراســــــة فــــــي  4
  مرتفعة  1.01 3.71 )الدراسات العلیا(المستقبل 

 تجهیــز المــشاغل للتــدریب المهنــي داخــل إلــىالحاجــة  5
  مرتفعة  1.02  3.70 الجامعة

 المسار المهني الذي اخترته ال یوفر لي فـرص العمـل 6
  مرتفعة  0.89 3.68 ًمستقبال

وجـــود مدرســـین متخصـــصین فـــي بعـــض الحاجـــة إلـــى  7
  مرتفعة  0.87 3.65  في تخصصيالمهنیةالمواد 

  مرتفعة  1.56  3.64 .قلة وجود تخصصات مهنیة تناسب الجنسین 8
  مرتفعة  1.21 3.61 عدم توفر المواد األولیة في المشاغل داخل الجامعة 9
یـــادة الحـــصیلة المعرفیـــة احتـــاج إلـــى مـــن یـــساعدني بز 10

  مرتفعة  0.48 3.55 عن المجاالت المهنیة المناسبة لتخصصي
  مرتفعة  0.78  3.52 الحاجة إلى فتح تخصصات یتطلبها سوق العمل 11
 تقـــــدیم استــــشارات مهنیـــــة وفنیــــة للطلبـــــة الحاجــــة إلــــى 12

  مرتفعة  1.03 3.49 وتوجیههم لمصادر التوظیف

 حول التخصـصات  تنمیة مهاراتي العلمیةالحاجة إلى 13
  مرتفعة  1.24 3.44 الدراسیة الحدیثة

احتـــاج إلـــى مـــن یـــساعدني فـــي توضـــیح العالقـــة بـــین  14
  مرتفعة  1.54  3.41 التخصص والمهن المختلفة والمرتبطة به

ال أجـــد مـــن یلبـــي حـــاجتي لقیـــاس اتجاهـــاتي والتعـــرف  15
  مرتفعة  1.22  3.40 علیها في الجامعة

16 
عن شروط االنتقال احتاج إلى من یزودني بمعلومات 

مـــن تخـــصص إلـــى آخـــر بمـــا یتوافـــق مـــع اســـتعداداتي 
 وقدراتي

  مرتفعة  1.42  3.38

  اخترت تخصصي دون أدنى معلومات عن متطلباته 17
  مرتفعة  0.67  3.37 
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المتوسط    المهنیةاتالحاج  بةالرت
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحاجة

لــــــــم أجــــــــد مــــــــن یــــــــساعدني فــــــــي تحدیــــــــد التخــــــــصص  18
  مرتفعة  0.84  3.25 المهني/ األكادیمي

الحاجـــة إلـــى وجـــود مدرســـین متخصـــصین فـــي بعـــض  19
  مرتفعة  0.76  3.22 لتخصصات المهنیةا

الحاجــــة إلــــى المرافــــق الحیویــــة لألنــــشطة الالمنهجیــــة  20
  مرتفعة  0.67  3.18 داخل الجامعة

والكافیـة عدم توافر المعامل وقاعـات التـدریب الالزمـة  21
  مرتفعة  0.74  3.05 للدراسة

 مرتفعة  1.32  3.04 تخصصي الحالي ال یلبي طموحاتي 22
الطلبة في شؤون المهن الحیاتیـة  مساعدة الحاجة إلى 23

 مرتفعة  1.25  3.01  والوظیفیة

ًلـــــم اختـــــر تخصــــــصي بنـــــاءا علــــــى میـــــولي ورغبــــــاتي  24
 مرتفعة  0.89  3.00 واستعداداتي

قلــــة خــــدمات التوجیــــه واإلرشــــاد المهنــــي التــــي توفرهــــا  25
 متوسطة  0.67  2.25 الجامعة قبل التخرج

 متوسطة  0.71  2.11 لدي الرغبة في تغییر تخصصي 26
من الصعب الحصول على المراجع المطلوبـة لـبعض  27

 متوسطة  0.81  2.09 المواد المهنیة
  مرتفعة  0.89  3.41  المقیاس ككل

لمقیـــاس الحاجـــات اإلرشـــادیة المهنیـــة أن المتوســـط الحــسابي ) 1( الجـــدول یتــضح مـــن
الحاجـــة ت حیـــث جـــاء، وبدرجـــة مرتفعـــة) 0.89(وانحـــراف معیـــاري بلـــغ ، )3.41( بلـــغ ككـــل
فــي المرتبـــة  "ال أجــد مــن یلبــي حــاجتي لقیــاس میــولي ورغبــاتي واســتعداداتي المهنیــة" یــةالمهن

مـــن الـــصعب الحـــصول علـــى "ت الحاجـــة المهنیـــة وجـــاء، )3.88(األولـــى بمتوســـط حـــسابي 
  ).2.09(بمتوسط حسابي في المرتبة األخیرة " المراجع المطلوبة لبعض المواد المهنیة

جـــاءت المهنیـــة لـــدى الطلبـــة اإلرشـــادیة الحاجـــات بـــأن  هـــذه النتیجـــة انیفـــسر الباحثـــو
بـشكل وتفعیلـه  الجـامعيالمهنـي اإلرشـاد خدمات  توفر إشباع هذه الحاجات یتطلبلما مرتفعة 

، ومعالجـة المــشكالت  واألكادیمیـةالمهنیــةالخـدمات اإلرشـادیة تــوفر مراكـز الحاجـة إلـى ، وجیـد
ختلــف الجوانــب  بحاجــات الطلبــة فــي متهــتم مناســبة اســتراتیجیاتوضــع و ،لــدى الطلبــةالمهنیـة 

خــدمات إرشـادیة فــي تتـوفر لـدیهم  بحاجـة إلــى أنممـا یعنـي أن الطلبــة ، وخاصـة المهنیـة منهــا
ًنظــرا الهتمــام الطلبــة ً فــرص العمــل مـستقبال یــوفر لهـم كالمــسار المهنـي الــذيالمجـال المهنــي، 

 القـرار الـسلیم فـي االختیـار اتخـاذعدم ینتظرهم في المستقبل بعد التخرج، وهذا مؤشر على بما 
أن اإلرشـاد المهنـي مهـم  (Frank Barsons) فرانـك بارسـونزیؤكـد، كمـا  لـدى الطلبـةالمهنـي

فــي  فهــم الفــرد لذاتــه بكــل جوانبهــا، وفهــم عــالم العمــل بكــل متطلباتــه والمواءمــة بینهمــا التخــاذ 
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ن خـالل تنمیـة حیـث یـسعى الجمیـع إلـى الحـصول علـى فرصـة عمـل، مـ ،القرار المهني السلیم
خبراتهم المهنیة، ومـستوى تعلمهـم وتـدریبهم، واسـتعداداتهم وقـدراتهم العقلیـة والجـسمیة، وتحدیـد 

  .سبة لقدراتهم واستعداداتهممیادین العمل المنا
مـــن خــالل عقــد النـــدوات  أن إشــباع الحاجـــات المهنیــة للطلبــة تتحقــق ان ویــرى الباحثــ

مـن خاللهــا تعـرض وتنــاقش مها الجامعـة باســتمرار، ووالـورش الالمنهجیــة التـي تقــدوالمـؤتمرات 
لفـــة استـــضافة أفـــراد مـــن مهـــن مختفـــرص خـــصائص ومتطلبـــات المهـــن واألعمـــال المختلفـــة، و

إعــداد ونــشر الكتــب والــدوریات حــول المهــن ر الجامعــة یللتحــدث عــن تجــاربهم المهنیــة، وتــوف
ت فــي مجــال العمــل علــى معالجــة ضــعف المعلومــاالجامعــة تركیــز و ،وفــرص العمــل المختلفــة

 وسـوق العمـل أثناء الدراسة، وكیفیة التوفیق بین قدرات الطلبة والوظـائف المتـوفرة فـي المجتمـع
 والمنــــاهج التربویــــة  الدراســـیة دائــــم للبـــرامج والخطــــطاســـتحداث وتحــــدیث وتطـــویرمـــن خــــالل 

  . المهني عن شروط النجاحمعومات بالوالمهنیة، وتزوید الطلبة
مهنیـــة تناســـب ال تخصـــصاتمزیـــد مـــن التـــوفر یتطلـــب لمـــا ة هـــذه النتیجـــتـــشیر كمـــا 
 بـالمرافق  واالهتمـام، بكامـل طاقتهـاتجهیز المشاغل للتدریب المهني داخـل الجامعـةالجنسین، و

ر المعامــل وقاعــات التــدریب الالزمــة للدراســة، وحــصول یف لألنــشطة الالمنهجیــة، وتــوالحیویــة
 المهـن  علـى مـساعدة الطلبـة فـي شـؤونالعمـل، والطلبـة علـى المراجـع المطلوبـة للمـواد المهنیـة

ـــــب الحیاتیـــــة والوظیفیـــــة، واالهتمـــــام ـــــاتهم الشخـــــصیة بجوان  للطالـــــب مـــــن حیـــــث میـــــولهم ورغب
كفایــة و،  قبــل التخــرجللطلبــةواســتعداداتهم مــن خــالل تقــدیم خــدمات التوجیــه واإلرشــاد المهنــي 

رامج التـدریب مـن خـالل تنـوع ، وكفایة بـ في المیدان بعد التخرجمواد التخصص لإلعداد للعمل
جــود تخصــصات بالجامعـــة وجهــات التــدریب العملــي، وتـــوفر أخــصائیین للتــدریب المیـــداني، و

  . لبعض المساقات كافیهمواكبة لتغیرات الحیاة، ووجود تدریبات عملیة
 بمراجعـة بـرامج (Ngeno & Magut, 2014) جینـو ومـاجیو ننتائج دراسـةوتوصلت 

مـن أجـل   لتكـون أكثـر جاذبیـةبأریحیـةتقـدم للطلبـة وكثـر عملیـة وسـهلة التوجیه المهني لتكون أ
 وتقترح الدراسة بترسیخ التوجیـه المهنـي فـي المنـاهج الدراسـیة العادیـة تلبیة احتیاجاتهم المهنیة،

  .لیكون أكثر وضوحا وخلق الوعي بقیمة التوجیه واإلرشاد المهني
مـن  تقـدم لطالـب المهنیـة بمـابـشكل فعـال فـي بنـاء شخـصیة ا وحیـث تـسهم الجامعـات

 إن القـول یمكـن وعلیه خدمات إرشادیة مهنیة وأكادیمیة ونفسیة، من توفره وما متطورة مناهج
 اتجاهـات یـشمل ذلـك وان الجـامعي، اإلعـداد فتـرة خـالل تتبلـور وتتـضح شخـصیة الطالـب

یــة الــشاملة وقیمــه المهنیــة، وعلــى الجامعــات المــساهمة فــي التنم الطالــب ومیولــه واســتعداداته
  .للمجتمع وتطویر موارده البشریة من خالل إثراء الطلبة بالمعارف النظریة والتطبیقیة
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ــاثا ــسؤال الثا: لث ــائج ال ــذي نــص علــىلــثنت توجــد فــروق دالــة إحــصائیا فــي مــستوى ل هــ:  ال
الحاجات اإلرشادیة المهنیة لدى طلبة كلیة اربد الجامعیة وطلبة كلیـة الحـصن الجامعیـة تعـزى 

  ؟ر الكلیةلمتغی
المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة  اسـتخدام ولإلجابـة عـن هـذا الـسؤال تـم  
 علـى مقیـاس الحاجـات اإلرشـادیة المهنیـة تبعـا لمتغیـر الكلیـة، لبـةالط لتقـدیرات )ت(واختبـار 
  .یوضح ذلك) 2(والجدول 
درجات الطلبة على ل) ت(اختبار و  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة):2(جدول 

  لكلیةًتبعا لمتغیر امقیاس الحاجات اإلرشادیة المهنیة 

متوسط   الكلیة  المتغیر
  حسابي

انحراف 
درجة   ت  معیاري

  الداللة  حریة

الحاجات   0.74  3.25  اربد
اإلرشادیة 

  0.69  3.19  الحصن  المهنیة
0.650  694  0.426 

حــصائیة عنــد مــستوى داللــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إ) 2(یتبــین مــن الجــدول   
  .كلیةًتبعا لمتغیر اللتقدیرات أفراد الدراسة للحاجات اإلرشادیة المهنیة ) α = 0.05(إحصائیة 
فـي كـال الكلیتـین تابعتـان  إلى أن جمیع أفراد عینة الدراسة هذه النتیجةویمكن تفسیر   

تكـــون الحاجـــات لجامعـــة واحـــدة وهـــي جامعـــة البلقـــاء التطبیقیـــة وقـــد یكـــون مـــن المنطقـــي ان 
  .المهنیة لدى طلبة الكلیتین متقاربةاإلرشادیة 

ــا ــائج : ًرابع ــعالــسؤال النت  فــي مــستوى إحــصائیاتوجــد فــروق دالــة هــل :  الــذي نــص علــىراب
تعـزى الجامعیـة لدى طلبة كلیة اربد الجامعیة وطلبة كلیـة الحـصن المهنیة الحاجات اإلرشادیة 

  للنوع االجتماعي؟
  المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـةاسـتخدام ؤال تـملإلجابـة عـن هـذا الـسو  
 تبعــا لمتغیــر النــوع  علــى مقیــاس الحاجــات اإلرشــادیة المهنیــةلبــةالط لتقــدیرات "ت"واختبــار 

  . یوضح ذلك) 3( الجدولو االجتماعي،
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طلبة لدرجات ال )ت(اختبار نتائج و  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة:)3(جدول 
  ًتبعا لمتغیر النوع االجتماعيالمهنیة  الحاجات اإلرشادیةمقیاس على 

النوع   المتغیر
  االجتماعي

متوسط 
  حسابي

انحراف 
درجة   ت  معیاري

  الداللة  حریة
الحاجات   1.26  3.43  ذكر

 0.346  694  0.689  1.14  3.31  أنثى  اإلرشادیة المهنیة

داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة عـــدم وجـــود فـــروق ذات ) 3(یتبـــین مـــن الجـــدول 
ًتبعــا لمتغیــر  لتقــدیرات أفــراد عینــة الدراســة للحاجــات اإلرشــادیة المهنیــة) α=0.05(إحــصائیة 

  .النوع االجتماعي
الحاجــات   مــستوىأن الطلبــة الــذكور واإلنــاث یتـساوون فــيعلـى أسـفرت نتــائج الدراســة 

 د عینــة الدراســة یعیــشون فــي وســطإلــى أن جمیــع أفــراویمكــن تفــسیر ذلــك ، اإلرشــادیة المهنیــة
تعلیمیــة   وكــل مــا ینطبــق علــى الــذكور مــن متطلبــات،جــامعي متجــانس فــي متطلباتــه وحاجاتــه

فـال ، ینطبق علـى اإلنـاث، كمـا أن األنظمـة والتعلیمـات الجامعیـة ال تمیـز بـین الـذكور واإلنـاث
ـــبـــد للجامعـــات مـــن أن تعتنـــي  متطلبـــات وفیر بالحاجـــات المهنیـــة للطلبـــة مـــن كـــال الجنـــسین بت

 وحیاتیـه أكادیمیـة ذلـك مـن شـؤون إلـىومـا األكـادیمي واختیـار المـسارات المناسـبة، التخصص 
 علــى  الطلبــةوبالتــالي قــدرة،  للطلبــةالمهنــي مــستقبالوالتكیــف   التوافــق إلــىوهــذا یــؤدي بــدوره 

  .اختیار التخصصات المالئمة لحركة التطور العلمي والتكنولوجي الذي یشهدها العالم
الخــارجي مــن ً انفتاحـا علــى العـالم حقــقجاهــدة لتالیـوم جامعــة البلقـاء التطبیقیــة تـسعى و

 ، وتــسعى للتمیــز والریــادة المنتــشرة فـي الــوطننقــل وتــوطین النمــاذج العالمیـة فــي كلیاتهــاخـالل 
من خالل توفیر التخصصات الحدیثة التي تلبـي حاجـات الـسوق المحلـي، على مستوى األردن 

 لتخصصات تقنیة ومهنیة، وتعمل على مواكبة آخر مـستجدات العلـوم الحدیثـة وحاجات اإلقلیم
فــي التــدریس میـز  متصـرح علمــيالتقنیــات المتطـورة والحدیثــة كـي تــصبح  فـي ومواكبـة التطــور

  .التدریب على مستوى األردنو
  :التوصیات

ر مــن حــسن اختیــاهم توعیــة الطلبــة بأهمیــة اإلعــداد األكــادیمي والمهنــي مــن اجــل تمكیــن -
اختیـــار المهنـــة المـــستقبلیة وفقـــا للمیـــول ومـــساعدتهم  ،تخصـــصاتهم ومـــساراتهم التعلیمیـــة

  .والمهنیةوالكفاءة األكادیمیة 
ـــــة  - ـــــارات الشخـــــصیة مـــــن أجـــــل تعریـــــف الطلب تطبیـــــق اختبـــــارات المیـــــول المهنیـــــة واالختب

  .باستعداداتهم وقدراتهم
رضها على الطلبـة بمـا جمع المعلومات عن المهن وما تتطلبه من تخصصات مختلفة وع -

  .والنضج المهنيیحقق لهم النمو 
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