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 بجامعة السلطان قابوس2015/2014  هدفت الدراسة إلى معرفة دوافع التحاق طلبة السنة األولى للعام الدراسي:ملخص
 والتعرف على الفروق المتعلقة بدوافع االلتحاق، والوقوف على ترتيبها من حيث أهميتها،والجامعات خارج السلطنة
 وقد قام الباحث بتطوير استبانتين تكونتا.ألفراد عينة الدراسة في ضوء متغيرات الجنس والكلية والمنطقة السكنية
 طالبا وطالبة من طلبة جامعة السلطان قابوس والطلبة662  طبقت الدراسة على عينة تكونت من. فقرة27 من
 وأشارت النتائج إلى أن دوافع التحاق طلبة السنة األولى بجامعة السلطان قابوس.الدارسين بالجامعات خارج السلطنة
 والتخصص الذي التحقوا به ال يوجد بكليات أو جامعات أخرى، حصولهم على معونة مالية شهرية جيدة:هي
 وتقاضي خريجي، وعلى ترقيات سريعة بمجاالت أعمالهم، وحصول خريجي الجامعة على وظيفة بسرعة،بالسلطنة
 أن معدلهم لم: وأن دوافع التحاق طلبة السنة األولى الدراسة بالجامعات خارج السلطنة هي.الجامعة رواتب جيدة
 وتلبية، والتخصص الذي التحقوا به ال يوجد بجامعة السلطان قابوس،يؤهلهم لاللتحاق بجامعة السلطان قابوس
 وانطباعهم السلبي، وحصولهم عند الدراسة بالجامعات خارج السلطنة على معونة مالية شهرية جيدة،لرغبة والديهم
.عن جامعة السلطان قابوس من الطلبة الدارسين بها
. اجلامعات خارج السلطنة، جامعة السلطان قابوس، الدوافع:كلمات مفتاحية
_____________________________________________

Motives of Enrollment of Omani Students at Universities from their Points of View
Almur M. Al-Hashimi*
Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman
_____________________________________________

Abstract: This study aimed to find out the motives of Omani students to join Sultan Qaboos

University and other universities outside the Sultanate. Ranking of importance of reasons as
well as differences in motives of enrollment based on gender, college and residential area
were explored. The researcher developed two questionnaires with 27 items. They were
applied to a sample that consisted of 662 male and female students from Sultan Qaboos
University and students studying in universities outside the sultanate. The results indicated
that the motivesfor student enrolling in the first year at Sultan Qaboos University were:
access to good financial support, availability of their specialization, securing jobs quickly,
quick promotions, and good salaries. The results also indicated that the motives to join
universities outside the Sultanate were: their GPA did not qualify participants for enrollment
at Sultan Qaboos University, the unavailability of specialization at Sultan Qaboos University,
the desire of their parents, receiving good monthly financial support, and negative
perception of Sultan Qaboos University.
Keywords: Motivated, Sultan Qaboos University, universities outside the Sultanate .
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اهتم علماء النفس بدراسة الدوافع لكونها من
أكثر المواضيع حيوية في النشاطات
األفراد
توجهات
باختالف
اإلنسانية
واهتماماتهم خصوصا فيما يتعلق بالتعليم،
لكونها من العوامل التي تساهم في نجاح
العملية التعليمية ،وخصوصا بعصرنا الحالي
الذي غدا التطور في العلوم والتكنولوجيا
وتقنية المعلومات أحد سماته ،والتي بال
شك تسهم في تغير توجهات األفراد
ودوافعهم ،لذلك فإن معرفة دوافع الطلبة
نحو االلتحاق بجامعة دون أخرى تعد أمرا
غاية في األهمية ،لما لها من أهمية في بناء
المناهج والبرامج األكاديمية ،باإلضافة إلى
دورها في عملية التعلم وتحسينها واالرتقاء
بمستوى األداء بها ،وذلك أن االستثمار في
التعليم من أبرز أنواع االستثمار في رأس
المال البشري ،والجامعات أصبحت بعصرنا
الحالي مطالبة أكثر في أن يظهر دورها
الفعال في تحقيق وبلوغ االبداع والتقدم
العلمي والقدرة على المنافسة ومجاراة
الواقع في مجاالت الفكر والعلم والمعرفة.
ودراسة دوافع الملتحقين بالجامعات يساعد
أصحاب القرار في تحديد الكثير من
التوجهات لدى المجتمع ،وبالتالي تطوير
المساقات والبرامج المرغوبة لدى كل
الراغبين لاللتحاق بها وفقا الحتياجات
التنمية وحاجات سوق العمل .والعالم
باستمرار يمر بتغيرات جذرية في كل
نواحي الحياة وتتطلب هذه التغيرات تغيرات
مماثلة في جانب السلوك البشري حتى
يستطيع االنسان أن يتوافق مع المستجدات
في أساليب الحياة (حسن والنبهاني.)2002 ،
وتعد التنمية هدف كل أمة ومسعى كل
دولة ،واإلنسان هو صاحب الدور األساسي في
التنمية بل صانعها ،ولذا تعتمد األمم على
الشباب ،فهم وسيلتها في تحقيق أهدافها،
ولذلك توجه األمم اهتماما خاصا للتعليم

الجامعي الذي يلتحق به الشباب ،ألنه يعكس
الصورة الحضارية لألمة ويتصل بمستقبلها
اتصاال مباشرا ،كما أنه يعتبر أهم مكون
لالستثمار في الموارد البشرية ،والوسيلة
التي يتحقق بها بناء المجتمع واستمراره،
كما يساعد على مواجهة تحديات المجتمع
والتغلب عليها (الرازق.)2006 ،
وتعتبر الجامعة مؤسسة اجتماعية تؤثر
وتتأثر بالجو االجتماعي واالقتصادي
والحضاري المحيط بها تفعل فيه وتنفعل
به .كما أن االوضاع االقتصادية واالجتماعية
والمحيط الحضاري للمجتمع يؤثر في
دوافع التحاق الطلبة بالتعليم الجامعي وفي
تحديد نوعية هذه الدوافع .وكلما اتسعت
قاعدة التعليم وازدادت اعداد الملتحقين به،
كلما تنوعت الدوافع التي تحدو بالطلبة الى
االلتحاق به ،وكلما تزايد االهتمام بنوعية
التعليم وتطوير مخرجاته ،اشتدت الحاجة
الى معرفة دوافع االلتحاق به بهدف معرفة
وتوجيه الحاالت والنوازع الداخلية لدى
االفراد التي تستثير سلوكهم وتعمل على
استمرار هذا السلوك وتوجيهه الى تحقيق
األهداف العامة للتعليم الجامعي (العمري،
.)2001
وتعمل الدوافع على تحريك سلوك الفرد
وتوجيه للوجهة التي تحقق الهدف ،وتعمل
الدوافع أيضا على استمرار السلوك ودوامه،
كما أن للدوافع أهمية في تكيف الفرد
للبيئة التي يعيش فيها ويسهم في تشكيل
االتجاهات والقيم والتكيف التربوي والمهني،
باإلضافة إلى أنها تسهم في فهم سلوك الفرد
والتنبؤ به في المواقف المستقبلية (قطامي،
 .)1996ووظيفة الدافع في عملية التعلم
ثالثية االبعاد ،فهي تحرر أوال الطاقة الكامنة
في الكائن الحي والتي تثير نشاطا معينا،
وثانيا تملي على الفرد طريقة االستجابة
لموقف معين ،وعدم االستجابة لباقي

المثيرات ،وثالثا توجه السلوك وتعمل على
استمراره (.)Slavin, 1986

التقدم المهني والعلمي ،أما الطلبة الكبار
فكان السبب لديهم يتعلق بخدمة المجتمع.

وقد قسم علماء النفس التربويون الدوافع
إلى دوافع أولية كدوافع الطعام والشراب
والجنس ،ودوافع ثانوية كدوافع الحاجة الى
التملك وتقدير الذات .وال يقتصر تأثير
الدوافع على السلوك البشري الظاهر ،بل
يتعداه الى العمليات العقلية العليا ،أو ما
يسمى بانتقائية الدوافع (.)Anastasi, 1982

أما دراسة الحراشفة ( )1994فقد هدفت
معرفة دوافع االلتحاق بالتعليم الجامعي لدى
طلبة جامعة اليرموك وأثر بعض المتغيرات
على هذه الدوافع ،وقد شملت العينة 752
طالبا وطالبة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
الحصول على شهادة جامعية يمثل المركز
األخير بين دوافع االلتحاق ،ويليه دافع
المستوى الثقافي ثم تنمية التفكير السليم
ولم يحصل الدافع االقتصادي على أي مرتبة
من المراتب العشر لدوافع االلتحاق وهناك
فروقا ذات داللة احصائية لصالح الذكور في
الدافع االقتصادي.

إن معرفة الدوافع التي حدت بالطلبة
لاللتحاق بالتعليم الجامعي هي عادة الخطوة
األولى لمعرفة نوازع السلوك وخلفياته
ومحاولة توجيهه بما يساعد تعديله وتطوير
العملية التربوية وتحسين مخرجاتها ويحقق
بالتالي أهدافها العامة ،فمعرفة النوازع تؤدي
إلى معرفة الغايات واألهداف التي يضعها
الطلبة نصب أعينهم عند االلتحاق بالتعليم
الجامعي ،وما يتوقعون الحصول عليه من
الدراسة الجامعية وهذه الغايات واألهداف
ترتبط بوثاق متين مع حاجات المجتمع
واحتياجات سوق العمل ،حيث أن الطلبة
يتحسسون بدقة احتياجات المجتمع الذي
يعيشون فيه وبالتالي يكونون أكثر دقة في
تحديد احتياجات سوق العمل والمهن
المطلوبة أو منحنى الطلب عليها في
المراحل القادمة من تطور المجتمع ولكن
ذلك يتطلب تعديال وتطويرا يلغي تأثير
العوامل الثانوية التي تلعب دورا غير ثانوي
في خيارات الطلبة واتجاهاتهم (العمري،
.)2005

واستهدفت دراسة ديرك
التعرف على دافعية االلتحاق بكلية مجتمع
أونز ( )Owensوعدم االلتحاق بها ،وقد
أظهرت نتائج الدراسة فروقا ذات داللة
احصائية فيما يتعلق بالملتحقين حيث كان
الملتحقون مدفوعين بالحاجة الى تعميق
معرفتهم ،وتحقيق نضجهم ،وتحصيل
الشهادات الجامعية ،ولم تظهر مثل هذه
الفروق فيما يتعلق بغير الملتحقين.

ونظرا ألهمية موضوع دراسة دوافع التحاق
الطلبة بالتعليم الجامعي فقد حظي باهتمام
من قبل العديد من الباحثين ؛ فقد اهتمت
دراسة رودريجز ( )Rodriguez, 1993دراسة
بهدف تقييم الدوافع العلمية والمهنية لطلبة
برامج االنتساب الجامعي وقد أظهرت النتائج
من استطالع  417مشتركا وهم طلبة
ماجستير في برامج التعليم المهني والتقني
وتعليم الكبار أن السبب في التحاقهم كان

وفيما يتعلق بطلبة جامعة السلطان قابوس
جاءت دراسة إبراهيم ( )1997للتعرف على
الدوافع المؤثرة في اختيار المقررات لدى
طلبة جامعة السلطان قابوس وأوضحت
النتائج أن العوامل المرتبطة بمحتوى
المقرر وفائدته والقدرة العلمية لألستاذ
تحتل المراتب األولى من حيث تأثيرها على
اختيار المقررات االختيارية ولكن جاء ضمن
هذه العوامل ذات المراتب المتقدمة المرتبطة

كما هدفت دراسة سترينتا ()Strenta, 1994
األسباب المؤدية الى ترك الطلبة الدراسة
الجامعية ومنها ضعف الرغبة في التخصص،
طبيعة المناخ األكاديمي السائد في القاعة
الدراسية ،عدم مراعاة أعضاء هيئة التدريس
للفروق الفردية بين الطلبة ،عدم اتاحة
الفرصة للنقاش ،وضعف طرائق التدريس.
(1994

)Derik,
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بسهولة المادة والحصول على درجة عالية،
كما أظهرت النتائج أن أكثر المقررات
االختيارية التي يقبل عليها الطالب هي
مقررات العلوم االسالمية حيث اختيرت
مقرراته بنسبة  %66من مجموع االختيارات.
أما هانين وسيلفر
فقد هدفت دراستهما التعرف على دوافع
الطلبة وحوافزهم واختياراتهم التي حدت
بهم الى دخول التعليم العالي .واجريت على
عينة مكونة من  1278طالبا وطالبة من طلبة
الدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة،
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أقوى الدوافع
لدى أفراد العينة كانت مرتبطة بدرجة
كبيرة برغبتهم في تطوير وتحسين أفاقهم
العملية التسويقية ،واالستجابة الى حوافزهم
المهنية .وكان ترتيب الدوافع كاالتي:
المساعدة في الحصول على وظيفة أفضل
ومواصلة وظيفة معينة يحتاج اليها ذات
تأهيل محدد واالهتمام بموضوع المنهاج
والرغبة في مواصلة التعلم والتعليم.
()Hanen & Silver, 2003

كما هدفت دراسة صبيحات ( )2003معرفة
دوافع التحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا
في الجامعات الفلسطينية على عينة مكونة
من  429طالبا وطالبة واستخدمت االستبانة
كأداة لجمع البيانات وأوضحت النتائج أن
دوافع الطلبة لاللتحاق ببرامج الدراسات
العليا لدى طلبة الجامعات الفلسطينية جاءت
الدوافع المهنية بالدرجة األولى ثم الدافع
العلمي ثم النفسي ثم االقتصادي ثم دافع
البطالة .ووجدت فروق ذات داللة احصائية
تعزى لمتغير العمر في مجال دافع البطالة
ولم تجد فروق دالة احصائيا ببقية المجاالت
كما لم توجد فروق دالة احصائيا لمتغير
التخصص لجميع المجاالت ووجدت فروق
دالة احصائيا تعزى لمتغير الجامعة على
كافة المجاالت وال توجد فروق دالة
احصائيا لمتغير مكان السكن على جميع
المجاالت.

وهدفت دراسة عبد الرحيم ( )2004التعرف
على بعض دوافع خريجي الشهادة الثانوية
والتقنية
المهنية
بالكليات
لاللتحاق
بمحافظات غزة وأهم مجاالتها ،والكشف عن
الفروق في الدوافع تبعا لمتغير الكلية
والجنس والمؤهل ومعدل الثانوية العامة.
استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع
البيانات حيث طبقها على عينة عشوائية
بسيطة قوامها  110طالبا وطالبة ،وأظهرت
النتائج أن أهم الدوافع عند الطلبة هو الدافع
النفسي وجاء مجال مصادر المعلومات في
المرتبة األخيرة ،وكشفت الدراسة عن وجود
فروق دالة احصائيا في دوافع الخريجين تبعا
للمتغيرات المستقلة للدراسة.
وقام طناش ( )2007بدراسة بهدف تعرف
اهداف الطلبة الشخصية والمهنية لاللتحاق
بالجامعات االردنية الرسمية ،واجريت
الدراسة على عينة عشوائية طبقية من طلبة
الجامعات األردنية الرسمية قوامها ()953
طالبا وطالبة ،وتوصلت الدراسة إلى أن أهم
أهداف الطلبة الشخصية لاللتحاق بالجامعات
األردنية هي تحسين حياتهم اليومية من
خالل فهم أفضل للحياة ،ولتطوير قدراتهم
على التكيف مع الحياة وتطوير شخصياتهم
وصقلها ،بينما كانت االهداف المهنية:
االعداد للعمل المستقبلي ولتطوير المهارات
التقنية ولتطوير القدرات العملية في مجال
العمل .كما خلصت الدراسة الى وجود فروق
دالة احصائيا بين الطلبة في مجال األهداف
الشخصية واألهداف المهنية تبعا لمتغيرات:
الجنس ،والكلية ،والجامعة ،والمستوى
الدراسي للطلبة ،والمستوى الدراسي
للوالدين.
والجعافرة
الهباهبة
دراسة
وهدفت
والخرابشة ( )2009التعرف على دوافع
التحاق الطلبة ببرنامج الماجستير في كلية
األميرة عالية الجامعية وتم تطوير استبانة
لجمع البيانات على عينة مكونة من 100
طالب وطالبة وأظهرت النتائج أن دوافع

التحاق الطلبة ببرنامج الماجستير بالكلية
كانت مرتبة تنازليا كالتالي :الدافع العلمي،
الدافع المهني ،الدافع النفسي ،والدافع
االقتصادي ،والدافع االجتماعي ،كما بينت
النتائج وجود فروق دالة احصائيا بالنسبة
للدافع النفسي وللدافع االجتماعي ولم تظهر
النتائج فروقا دالة احصائيا تعزى لمتغير
التخصص أو العمر أو الحالة االجتماعية.
واستهدفت دراسة بالل ( )2012معرفة دوافع
التحاق الطلبة بقسم التربية البدنية
والرياضية بجامعة محمد خيضر ،وأجريت
على عينة تكونت من  99طالبا وتوصلت
الدراسة الى أن الدوافع البدنية والصحية لها
دور بدرجة عالية جدا في التحاق الطلبة
بقسم التربية الرياضية ثم تلتها الدوافع
الشخصية واالجتماعية ثم تلتها الدوافع
االكاديمية والمهنية.
من خالل استعراض الدراسات السابقة
المرتبطة بموضوع الدراسة يرى الباحث أن
هناك اهتماما واضحا من قبل الباحثين
بدراسة الدوافع مع فئات مختلفة من الطلبة.
وتظهر الدراسات مدى الحاجة لمعرفة
الدوافع مما سوف يساعد القائمين على وضع
البرامج والخطط التطويرية مستقبال بما
يلبي حاجات الطلبة .ومن خالل الدراسات
السابقة يمكن القول أن دوافع االلتحاق
بالجامعات يمكن أن تكون متباينة ومتأثرة
بعوامل ديمغرافية وشخصية وعوامل أخرى.
كما يتضح للباحث من العرض السابق
للدراسات أن معظمها ركزت على دوافع
التحاق الطلبة بالتعليم الجامعي عدا دراسة
سترينتا ( )Strenta, 1994التي جاءت لدراسة
األسباب المؤدية الى ترك الطلبة الدراسة
الجامعية ،ودراسة طناش ( )2007التي هدفت
الى تعرف اهداف الطلبة الشخصية والمهنية
 ،كما أن هناك تشابها في بعض المتغيرات
التي تناولتها بعض تلك الدراسات كدراسة
صبيحات ( )2003ودراسة طناش ( ،)2007إال
أن نتائج هذه الدراسات جاءت متباينة في
دوافع االلتحاق بالتعليم الجامعي سواء في

أهميتها أو ترتيبها ،ويرى الباحث أن عدم
وجود إتساق فيما توصلت إليه الدراسات من
نتائج يدعو إلى إجراء دراسات جديدة.
واستخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي
وهو يتالءم مع الدراسة الحالية .وتراوح
عدد أفراد العينة في الدراسات السابقة بين
 99إلى  1287فردا ،فنجدها في دراسة بالل
( 99 )2012فردا ،وفي دراسة هنين وسليفر
( 1278 )Hanen & Silver, 2003فردا ،ويالحظ
الباحث أن دراسة ابراهيم ( )1997التي أجريت
على طلبة جامعة السلطان قابوس أجريت
منذ عشر سنوات واستهدفت معرفة الدوافع
المؤثرة لدى طلبة جامعة السلطان قابوس
في اختيار المقررات ،مما يجعل دراسة دوافع
الطلبة بالفترة الحالية جديرة باالهتمام.
واتفقت معظم الدراسات في عينة الدراسة
وهم طلبة المرحلة الجامعية األولى عدا
دراسة صبيحات ( )2003ودراسة الهباهبة
والجعافرة والخرابشة ( )2009التي تناولتا
طلبة برامج الدراسات العليا إال انها اتفقت
في فئة ومجتمع طالب الجامعات ،وهذا يعزز
أهمية الدراسة.
مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها
تعتبر المرحلة الجامعية أحد المراحل
التعليمية غاية في األهمية إذ يتم فيها تحديد
الدور الذي سيقوم به الطالب في المجتمع،
حيث يعد اختيار الطالب لتخصصه في
الجامعة مبنيا على رغبته وفقا لقدراته
وامكاناته وذلك يشكل دافعا قويا نحو بذل
المزيد من الجهد نحو تعلمه في هذه
المرحلة (رشدي.)2009 ،
ونظرا الرتباط الجامعة بالمجال العلمي
وإنتاج المعرفة فهي في تطور وحركة
دائمة نحو التجديد "فالجودة ليست محطة
بل هي رحلة ،هي مسار ال ينتهي .يكشف في
كل محطة عن أوجه جديدة" ( Perellon,
.)2003

كما أن االرتقاء بمهنة التعليم مسئولية تقع
على المؤسسات التي تتولى اعداد وتدريس
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طالب الجامعة ،ومن أهداف جامعة السلطان
قابوس الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم
( )2006/17بتاريخ  2يوليو 2006م في مجال
التعليم العالي (التجديد المستمر للعملية
التعليمية على مستوى الدرجة الجامعية
األولى والدراسات العليا) وكذلك من
أهداف الجامعة في مجال تقييم األداء الصادر
بنفس المرسوم (تطوير برامج التدريس
ومعايير الجودة وتشجيع األنشطة الطالبية)،
ولتحقيق هذين الهدفين بالشكل المرضي
كان لزاما على الجامعة أن تسعى دائما إلى
قبول الطالب في التخصصات المختلفة وفقا
لشروط وضوابط محددة منها الدوافع
الحقيقية اللتحاقهم بجامعة السلطان قابوس
دون غيرها وكذلك الدوافع الحقيقية
لتفضيل الدراسة خارج السلطنة بديال عن
جامعة السلطان قابوس ،وهو ما سوف يفيد
الجامعة في تحديث وتطوير برامجها
التعليمية وخدماتها وأن يرتبط القبول لديها
للمؤهلين له فعليا بناء على دوافعهم
الحقيقية ،فأي تقدم وتطور يتحقق للسلطنة
يعود الى كفاءة وفاعلية النظام التعليمي
والتربوي .وتعد جامعة السلطان قابوس
واحدة من مراكز االعداد المهني الرائدة
وهي الجامعة الحكومية الوحيدة بسلطنة
عمان وهي محط أنظار العديد من الراغبين
بالدراسة من أبناء سلطنة عمان وأصبح عدد
الدارسين ببرامجها المختلفة يربو على
 17000طالبا وطالبة وذلك في بداية العام
األكاديمي ( )2015/2014وهؤالء الطلبة
يمثلون مختلف شرائح المجتمع العماني،
كما بلغ عدد طالب وطالبات السنة األولى
المقبولين للدراسة بالجامعة للعام الدراسي
2015/2014م  3260طالبا وطالبة ،وحسب
اإلحصائية الصادرة من مركز القبول
الموحد بسلطنة عمان فإن أعداد الطلبة الذين
وضعوا تخصصات جامعة السلطان قابوس
ضمن رغباتهم األولى في طلب االلتحاق
االلكتروني بمؤسسات التعليم العالي للعام
الدراسي 2015/2014م هي  8848طالبا وطالبة

كرغبة أولى ،وكذلك فإن أعداد الطلبة
الذين وضعوا تخصصات البعثات الخارجية
ضمن رغباتهم األولى في طلب االلتحاق
االلكتروني بمؤسسات التعليم العالي للعام
الدراسي 2015/2014م هي 1407 :طالبا وطالبة،
وال شك أن هؤالء الطلبة قد تدفعهم دوافع
عدة قد تختلف من شخص آلخر ومن منطقة
ألخرى.
لذلك كان من الطبيعي أن يتم دراسة
الدوافع التي تدفع بالطلبة الى االلتحاق
بجامعة السلطان قابوس وكذلك الدوافع
التي تدفع الطالب الى االلتحاق بالدراسة
خارج السلطنة ليتم دراسة هذه الدوافع
واالستفادة منها في تحسين أداء الجامعة
وبالتالي المحافظة على مكانة الجامعة
كبيئة جاذبة للطالب وتحسين مخرجات
الجامعة.
وبناء على ما ذكر أعاله فإن مبرر اجراء
هذه الدراسة له أهميته في ظل التسارع الذي
أصبح سمة العصر ،فالباحث يحاول في هذه
الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
 ما دوافع التحاق الطلبة العمانيين
بالجامعات من وجهة نظرهم؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في
تصورات الطلبة العمانيين لدوافع
التحاقهم بالجامعات تعزى لمتغيرات:
الجنس ،الكلية ،المنطقة السكنية؟
أهمية الدراسة
تستمد الدراسة أهميتها من كونها تنبع من
أن معرفة دوافع الطلبة يمكن أن تساهم في
اتخاذ القرار الرشيد ووضع خطة مستقبلية
للتوسع في قبول الطالب بجامعة السلطان
قابوس واالعداد المتوقعة في ظل الظروف
والمتغيرات التي يشهدها مجتمع السلطنة
وأفراده والنظر في معايير القبول وانتقاء
الطلبة بالجامعة وتطوير آلياتها وتحسين
الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالبها بما
يحقق غايات الدراسة الجامعية وأهدافها،
والمساهمة في تطوير العملية التربوية

والتعليمية وتحسين نوعية مدخالتها عن
طريق تطوير الخطط والمساقات واألنشطة
المعدة للطلبة .كما أن نتائج الدراسة قد
تفتح المجال العداد البرامج والدراسات
الجديدة وطرح برامج جديدة بما يتفق مع
رغبات الطلبة وحاجات المجتمع الى
تخصصات جديدة .ومما يعزز أهمية الدراسة
أنها تقارن بين دوافع طلبة السنة األولى
الملتحقين بجامعة السلطان قابوس للعام
الدراسي 2015/2014م والطلبة الدارسين خارج
السلطنة بنفس العام بمختلف جامعات العالم
وأيضا ما قد تسفر عنه نتائجها في تنمية
الوسائل التي يمكن التركيز عليها لجذب
الطلبة لاللتحاق بجامعة السلطان قابوس
والتي تتوافق مع الدوافع الحقيقية التي
تدفع هؤالء الطلبة لاللتحاق بها.
مصطلحات الدراسة
الدافع  :Motiveحالة من التوتر الداخلي
تعمل على إثارة السلوك وتوجيهه" كما
ينظر إليه على أنه "حالة أو قوى داخلية
تسهم في تحريك السلوك وتوجيهه نحو
هدف معين" (عيسى.)2009 ،

للعام



حدود الدراسة



الحدود الزمانية :العام الدراسي
2015/2014م
الحدود البشرية :تقتصر هذه
الدراسة فقط على طلبة السنة
األولى الملتحقين بالدراسة في
جامعة السلطان قابوس وبالجامعات

خارج السلطنة
2015/2014م.
الحدود المكانية :مسقط – سلطنة
عمان.

الطريقة واإلجراءات
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي
لمناسبته لطبيعة الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طالب السنة
األولى المقبولين للدراسة بالجامعة والبالغ
 3260طالبا وطالبة والطلبة
عددهم
المقبولين للدراسة بالجامعات خارج السلطنة
للعام الدراسي 2015/2014م والبلغ عددهم
 1600طالبا وطالبة تم اختيار عينة عشوائية
طبقية وجدول  1يبين ذلك ،كما يوضح
ملحق  1توزيع عينة الدراسة حسب
متغيراتها.
جدول 1

مجتمع وعينة الدراسة
الفئة

وعرف الدافع على أنه القوة التي تحرك
الفرد لكي يقوم بسلوك ما ،من أجل تحقيق
هدف ما (.)Woolfolk, 1990
ويعرف الباحث إجرائيا دوافع التحاق الطلبة
بالجامعات بأنه :مجموعة األسباب التي توجه
الطالب  /الطالبة لاللتحاق بجامعة مكانا
للدراسة وتحدد بالدرجة التي يحصل عليها
في أداتي الدراسة التي أعدها الباحث.

الدراسي

طمبة السنة األولى

طمبة السنة األولى

قابوس لمعام

بالجامعات خارج

بجامعة السمطان
الدراسي

الدارسين

المجموع

السمطنة لمعام

4102/4102م

الدراسي

المجتمع

 0421طالبا

 0211طالبا

2621

العينة

 215طالبا

 022طالبا

 224طالبا

وطالبة

وطالبة

وطالبة

وطالبة

4102/4102م
وطالبة

طالبا وطالبة

أداة الدراسة
قام الباحث ببناء استبانتين ألغراض جمع
البيانات ومعالجتها لغرض تحقيق أهداف
الدراسة ،وذلك لتحديد دوافع التحاق طلبة
السنة األولى بجامعة السلطان قابوس
وكذلك دوافع التحاق طلبة السنة األولى
للدراسة بالجامعات خارج السلطنة بديال عن
جامعة السلطان قابوس .واتبع الباحث
الخطوات اآلتية لتطوير استبانتي الدراسة:
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أ .مراجعة المقاييس السابقة
بهدف االستفادة من األفكار الواردة في
فقرات مقاييس الدوافع السابقة ،قام الباحث
بمراجعة مقاييس الدوافع التي استخدمت في
دراسات وبحوث سابقة منها :بطاح ( )1998؛
حماد ()1998؛ أبو طامع ( )2006؛ ربايعة
( )2007؛ عبدالرازق (.) 2006

على نسبة اتفاق  %80وأكثر ،أي حصلت
على موافقة  9محكمين .وبهذا تم اإلبقاء
على  27فقرة وإلغاء  19فقرة ،إما لكون هذه
الفقرات باالستبانتين مكررة ،أو التفاق
المحكمين على ضعفها أو غموضها .أما
التعليمات وبدائل اإلجابة فقد كانت واضحة
ومالئمة.
ج .ثبات األداة

إعداد الصيغة األولية للمقياس
بعد مراجعة المقاييس السابقة ،أمكن صياغة
 38فقرة لالستبانة األولى الخاصة بطلبة
جامعة السلطان قابوس وكذلك أمكن
صياغة  46فقرة لالستبانة الثانية الخاصة
بالطلبة الدارسين بالجامعات خارج السلطنة
تغطي أربعة مجاالت للدوافع ،وهي( :دوافع
معرفية وأكاديمية -دوافع اجتماعية –
دوافع اقتصادية ومهنية – دوافع ذاتية) .كما
تم وضع مقياس تقدير خماسي إزاء كل
فقرة (موافق بشدة ،موافق ،محايد ،ال أوافق،
ال أوافق بشدة) ،كما تم صياغة ووضع
تعليمات توضح طريقة اإلجابة.

تم التحقق من ثبات األداتين عن طريق
استخدام طريقة ألفا كرو نباخ ،وقد
تراوحت معامالت االتساق الداخلي لمجاالته
األربعة بين  ،0.87 – 0.81ولألداة ككل ،0.85
وهي قيمة جيدة تدل على ثبات المقياس
بصفة عامة واتساقه الداخلي مما يعني
امكانية الوثوق في نتائج المقياس ،كما
استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية،
وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين
نصفي االستبانة لمجاالته األربعة بين (0.80
–  )0.88مما يؤكد صالحية االستبانة
لالستخدام.

ب .دراسة صدق المقياس


د .تطبيق المقياس

للتحقق من الصدق الظاهري
ألداتي الدراسة قام الباحث بعرضهما على
مجموعة مكونة من  12محكما في مجال
التربية وعلم النفس ،وطلب منهم الحكم على
مالئمة التعليمات ألفراد العينة ،ومدى
وضوح الفقرات ومالءمتها لقياس الدوافع،
كذلك الحكم على بدائل اإلجابة المقترحة
لها ،مع تحديد الفقرات المكررة إن وجدت
أو إجراء أية تعديالت يرونها مناسبة .بعد
تحليل استجابات المحكمين ،نالت  27فقرة
من أصل  38على نسبة اتفاق  :80وأكثر،
أي حصلت على موافقة  9محكمين .وبهذا تم
اإلبقاء على  27فقرة وإلغاء  11فقرة بالنسبة
لالستبانة األولى الخاصة بطلبة جامعة
السلطان قابوس وبالنسبة لالستبانة الثانية
الخاصة بالطلبة الدارسين بالجامعات خارج
السلطنة فقد نالت أيضا  27فقرة من أصل 46

تم تطبيق المقياس الكترونيا على أفراد
العينة ،وتم استبعاد  43استبانة لم تكن
استجاباتها كاملة وال يمكن االعتماد عليها
في التصحيح وتحليل البيانات.

face validity

المعالجة اإلحصائية
لإلجابة على األسئلة المطروحة اعتمد
الباحث على المعيار اآلتي بناء على
متوسطات اجابات الطلبة على المقياس:
 اذا كان المتوسط الحسابي من -1
 2.33فيكون الدافع ضعيف /منخفض.
 اذا كان المتوسط الحسابي 3.67-2.34
فيكون الدافع متوسط.
 اذا كان المتوسط الحسابي 3.68
فأكثر يكون الدافع قوي  /مرتفع.
كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون
واختبار "ت" (.)T-test

من خالل جدول  2يتبين أن مستوى التأثير
لدوافع التحاق طلبة السنة األولى بجامعة
السلطان قابوس للعام الدراسي 2015/2014م
والضعيفة
المتوسطة
بين
تراوحت
/المنخفضة ،كما يبين جدول  2ترتيب
دوافع التحاق طلبة السنة األولى بجامعة
السلطان قابوس للعام الدراسي 2015/2014م
مرتبة تنازليا وفقا لمتوسطات تقديرات
أفراد عينة الدراسة حيث جاء أكثر خمس
عبارات تكرارا لدى استجابات عينة الدراسة،
حصولهم على معونة مالية شهرية جيدة،

النتائج ومناقشتها
نتائج السؤال األول" :ما دوافع التحاق
الطلبة العمانيون بالجامعات من وجهة
نظرهم؟"
لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لتقدير دوافع التحاق طلبة السنة األولى
بجامعة السلطان قابوس وطلبة السنة األولى
الدراسين بالجامعات خارج السلطنة للعام
الدراسي 2015/2014م للمجاالت ككل
والجداول  3 ،2توضح ذلك.
جدول 2

دوافع التحاق طمبة السنة األولى بجامعة السمطان قابوس لمعام الدراسي 2115/2114م مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي
الرتبة

العبارة

إن ما دفعني لاللتحاق بجامعة السمطان قابوس هو:

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

0

00

يحصل طمبة الجامعة عمى معونة مالية شهرية جيدة

0522

0544

4

40

التخصص الذي التحقت به ال يوجد بكميات أو جامعات أخرى بالسمطنة

0500

0500

2

06

يحصل خريجو الجامعة عمى ترقيات سريعة في مجاالت أعمالهم

4562

1577

0

5

2

0

5

02

2

يحصل خريجو الجامعة عمى وظيفة بسرعة
يتقاضى خريجو الجامعة رواتب جيدة

4567

0500

4527

0500

4521

0500

02

زيادة فرص العمل المالئم لخريجي الجامعة

4520

6

05

تميز كادرها التدريسي كما عممت فعال قبل التحاقي بها

4506

0512

01

42

يمكنني الحصول عمى شهادتها العممية من إيجاد فرصة عمل بسهولة

4540

0511

00

42

تتيح لي الجامعة المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقيمها بهدف االطالع عمى كل ما هو جديد لتنمية 4544

1572

04

2

إتاحة فرصة أكبر لي لبناء صداقات وعالقات جديدة مع أفراد من مختمف محافظات السمطنة

4506

0500

00

00

حرص الجامعة عمى توظيف التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت في التعميم

4502

1570

02

04

قناعاتي بتميز طمبة الجامعة عن غيرهم

4500

0510

7

02

6

44

نصح أصدقائي بااللتحاق بها

إتاحة الفرصة لي لتنمية مواهبي وقدراتي باألنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية

قدراتي المعرفية

توافق التخصصات الموجودة بالجامعة مع احتياجات سوق العمل

4500

4500

0510

1575

1577

02

45

انطباعي اإليجابي قبل التحاقي بالجامعة عن نظام التدريس المتبع فيها

تتيح الجامعة لطمبتها المجيدين عمميا في مختمف األنشطة فرصة السفر لدول مختمفة

4500

06

01

تمبية لرغبة الوالدين

4512

0540

41

0

4510

1570

05
07

07

1572

إتاحة الفرصة لي لصقل شخصيتي وزيادة مهاراتي

4510

40

40

تمكنني من تحقيق مركز اجتماعي مرموق

0572

1566

40

4

المكانة االجتماعية لخرجي الجامعة في المجتمع

0564

1572

44

2

4500

0510

02

توافر فرصة تثقيف نفسي وتوسيع مداركي الفكرية

شعوري بأنها تعدني بجدارة لتحمل المسئولية واالعتماد عمى النفس

1574

42

42

2

تحقيق طموحي العممي في الحصول عمى درجة أكاديمية

0552
0554

1570

42

7

حصولي عمى معدل أهمني لاللتحاق بها

0522

1562

42
45

41

سمعة الجامعة أكاديميا مقارنة بغيرها

0562

1571

توافر منظومة متكاممة بها من المرافق العممية كالمكتبات والمراكز التعميمية والبحثية

0522

1557
1554
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دوافع التحاق الطلبة العمانيين بالجامعات من وجهة نظرهم
المر الهاشمي

والتخصص الذي التحقوا به اليوجد بكليات
أو جامعات أخرى بالسلطنة ،وحصول
خريجي الجامعة على وظيفة بسرعة،
وحصول خريجي الجامعة على ترقيات
سريعة بمجاالت أعمالهم ،وتقاضي خريجو
الجامعة رواتب جيدة ،حيث يالحظ من
النتائج أن الدوافع اإلقتصادية والمهنية
إحتلت المراكز المتقدمة ،ويعزو الباحث
ذلك أن الفطرة اإلنسانية جبلت على حب
المال لقوله تعالى "زين للناس حب الشهوات
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واهلل عنده
حسن المئاب" آل عمران اآلية  ،14وكذلك
أن التوجهات المجتمعية بالعصر الحالي
أصبحت تهتم أكثر فيما يخص الجوانب
االقتصادية ،وما للعامل االقتصادي من
تأثيرات في جوانب الحياة االجتماعية ،كما
يرى الباحث من قراءته للنتائج أن هناك
وعيا أكثر لدى طلبة الجامعة الختيار
التخصص المرتبط بالمهنة وسوق العمل،
وأن الطلبة لم يعد ينظرون إلى الدراسة
الجامعية على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة
والتعلم ،وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع
دراسة كل من (،)Hanen & Silver, 2003
(صبيحات( ،)2003 ،العمري.)2001 ،
كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج
دراسات كل من،)Rodriguez, 1993( :
( ،)(Derik, 1994عبد الرحيم( ،)2004 ،طناش،
( ،)2007الحراشفة( ،)1994 ،الهباهبة،
والجعافرة ،والخرابشة( ،)2009 ،بالل.)2012 ،
يتبين من خالل جدول  3أن الدافع األول
(معدلي لم يؤهلني لاللتحاق بجامعة
السلطان قابوس) كان مستوى التأثير به
قويا بمتوسط حسابي ( )4.30بينما كان
مستوى التأثير بباقي دوافع التحاق طلبة
السنة األولى الدراسة بالجامعات خارج

السلطنة عن جامعة السلطان قابوس للعام
الدراسي 2015/2014م متوسطة وضعيفة/
منخفضة ،كما يبين جدول  2ترتيب دوافع
التحاق طلبة السنة األولى الدراسة
بالجامعات خارج السلطنة عن جامعة
السلطان قابوس للعام الدراسي 2015/2014م
مرتبة تنازليا وفقا لمتوسطات تقديرات
أفراد عينة البحث حيث جاءت أكثر خمس
عبارات تكرارا لدى استجابات عينة البحث ،أن
معدلهم لم يؤهلهم لاللتحاق بجامعة
السلطان قابوس ،وأن التخصص الذي التحقوا
به ال يوجد بجامعة السلطان قابوس ،وتلبية
لرغبة والديهم ،وحصولهم عند الدراسة
بالجامعات خارج السلطنة على معونة مالية
شهرية جيدة ،وإنطباعهم السلبي عن جامعة
السلطان قابوس من الطلبة الدارسين بها،
ويالحظ الباحث أن الدوافع الخمسة األولى
للطلبة الدراسين خارج السلطنة ثالثة منها
كانت بتأثير ظروف معينة وان الدافع
االقتصادي من خالل الحصول على معونة
مالية شهرية كان له دور في اختيارهم
للدراسة خارج السلطنة ربما ألن المعونة
المالية الشهرية الجيدة قد تتيح لهم العيش
خارج الوطن وتجربة حياة جديدة والتعرف
على ثقافات أخرى ،كما أن معدلهم لم
يؤهلهم لاللتحاق بجامعة السلطان قابوس
ربما يعود ذلك لمحدودية مقاعد القبول
بها ،ويظهر من النتائج أن تأثير الوالدين ال
زال قائما حيث احتل المرتبة الثالثة من
الخمسة الدوافع األولى ،وربما ذلك يعود إال
أنه ال زالت فكرة الحصول على المؤهالت
العلمية من خارج الوطن هو األقوى من حيث
السمعة واألفضل من حيث المردود المالي،
واتفقت هذه النتائج مع دراسة بالل ()2102
حيث احتلت الدوافع الشخصية واالجتماعية
مرتبة متقدمة.

لمعرفة الفروق تم إجراء اختبار
لتحديد داللة الفروق بين متوسطات
االستجابات على كل مجال من مجاالت
الدراسة والجداول  7 ،6 ،5 ،4توضح نتائج
التحليل.

نتائج السؤال الثاني" :هل توجد فروق ذات
داللة إحصائية في تصورات الطلبة العمانيون
لدوافع التحاقهم بالجامعات تعزى لمتغيرات:
الجنس ،الكلية ،المنطقة السكنية؟"

()T-test

جدول 3
دوافع التحاق طمبة السنة األولى الدراسين بالجامعات خارج السمطنة عن جامعة السمطان قابوس لمعام الدراسي 2115/2114م مرتبة تنازليا
حسب المتوسط الحسابي

الرتبة العبارة
0

7

0

01

4

فضمت الدراسة بالخارج ولم التحق بجامعة السمطان قابوس نظ ار ل:

المتوسط

معدلي لم يؤهمني لاللتحاق بجامعة السمطان قابوس5

2501

0502

0522

0542

الحسابي

االنحراف
المعياري

40

التخصص الذي التحقت به ال يوجد بجامعة السمطان قابوس5

0522

2

00

حصول الطمبة المبتعثين لمدراسة بالجامعات خارج السمطنة عمى معونة مالية شهرية جيدة5

0511

0506

2

2

السكن الداخمي الذي يوفر جوا اجتماعيا جيدا لم يعد متوف ار بجامعة السمطان قابوس5

4522

0501

2

45

تمبية لرغبة الوالدين5

انطباعي السمبي عن جامعة السمطان قابوس من الطمبة الدارسين بها5

4555

0505

0522

5

02

نصح أصدقائي لي بالدراسة خارج السمطنة5

7

06

حصول خريجو الجامعات من خارج السمطنة عمى فرص ترقيات أسرع في مجاالت أعمالهم5

4524

حصول خريجو الجامعات من خارج السمطنة عمى وظيفة بسرعة5

4502

1575
0544

6

0

01

5

04

04

00

تقاضي خريجو الجامعات من خارج السمطنة عمى رواتب جيدة5

4522

0547
1571

4520

40

التمكن من تحقيق مركز اجتماعي مرموق5

شعوري بتميز الطمبة الدارسين بالجامعات خارج السمطنة عن غيرهم5

4542

00

02

زيادة فرص العمل المالئم لخريجي الجامعات من خارج السمطنة5

4505

02

42

4542

اتاحة الجامعات خارج السمطنة المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقيمها بهدف االطالع عمى كل 4502

ما هو جديد لتنمية قدراتي المعرفية5

0512

0512
1571
1575

02

07

اتاحة الدراسة بالجامعات خارج السمطنة فرصة أكبر لزيارة بمدان أخرى قريبة من بمد الدراسة5

4501

1570

02

44

توافق التخصصات الموجودة بالجامعات خارج السمطنة مع احتياجات سوق العمل5

0577

1561

05

00

حرص الجامعات خارج السمطنة عمى توظيف التكنولوجيا الحديثة واإلنترنت في التعميم بصورة أكبر 0572

مقارنة بجامعة السمطان قابوس5

1560

06

41

توافر منظومة متكاممة من المرافق العممية كالمكتبات والمراكز التعميمية والبحثية بالجامعات خارج 0574

1572

07

6

اتاحة الجامعة التي التحقت بها خارج السمطنة فرصة أكبر لتنمية مواهبي وقدراتي باألنشطة الثقافية 0570

1567

السمطنة مقارنة بجامعة السمطان قابوس5

والرياضية واالجتماعية5

41

05

امتالك الجامعات خارج السمطنة ذات التصنيف المتقدم أساتذة من مختمف دول العالم5

0562

1572

44

2

التصنيف الدولي الجيد لمجامعة التي أدرس فيها مقارنة بجامعة السمطان قابوس5

0524

1570

42

0

وجود الجامعات ذات الجودة العالية بالتعميم والتوجه البحثي والتي تجعل الطالب محور اهتمامها 0522

1552

40
40

4

42

تكوين صداقات جديدة من ثقافات ومجتمعات مختمفة5

تحقيق طموحي العممي في الحصول عمى درجة أكاديمية5
وبرامجها5

0520
0524

42

42

اكتساب وتعمم المغة االنجميزية أفضل بالجامعات خارج السمطنة5

45

02

شعوري بأن الدراسة بالجامعات خارج السمطنة تعدني بجدارة أكثر لتحمل المسئولية واالعتماد عمى 0542

42

2

اتاحة الفرصة بصورة أكبر لصقل شخصيتي وزيادة مهاراتي الحياتية5

النفس5

0505
0502

1550
1550

1556
1524
1522
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دوافع التحاق الطلبة العمانيني باجلامعات من وجوة نظرهم
املر اهلامشي

يبين جدول  4التأثير الواضح للدوافع
المعرفية واألكاديمية حيث توجد فروق
دالة احصائيا عند مستوى ( )0.1مع المنطقة
السكنية لطلبة السنة األولى بجامعة السلطان
قابوس ،ولمعرفة الفئة األكثر تأثيرا تم
استخدام  ،kruskall post Hocفأتضح أن طلبة
محافظة ظفار ،هم من يفضلون اإللتحاق
بجامعة السلطان قابوس أكثر من غيرهم.
كما يتبين وجود فروق دالة إحصائيا
للجنس عند مستوى ( )0.05لصالح الذكور
الملتحقين بالدراسة في الجامعات خارج
السلطنة ،وقد يرجع ذلك من وجهة نظر
الباحث ربما لرغبة الطلبة الذكور لإلطالع
واالستكشاف وخوض التجربة .ويتضح أيضا
وجود فروق دالة إحصائيا للمنطقة السكنية
عند مستوى ( )0.01لصالح طلبة محافظة
مسقط ،ويعزو الباحث ذلك ربما لكون
مدينة مسقط تمثل العاصمة فسكانها اكثر
انفتاحا واطالعا وتشجيعا للطالب من بقية
المحافظات ،وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة
مع نتائج دراسة كل من،)Derik, 1994( :
(طناش( ،)2007 ،عبدالرحيم ،)2005 ،واختلفت
نتائجها مع دراسة (صبيحات.)2003 ،
جدول 4

اختبار"ت" ( )T-testلمعرفة داللة الفروق بين المتغيرات
المستقمة ومجال الدوافع المعرفية واألكاديمية
مستوى الداللة لممتغيرات المستقمة

البعد

الجنس

الكمية/الجامعة

غير دال

غير دال

المنطقة
السكنية

طمبة السنة األولى

بجامعة السمطان
قابوس

طمبة السنة األولى

الدراسين خارج

<

1512

غير دال

< 1510

< 1510

السمطنة

من خالل جدول  5يتبين تأثير واضح
للدوافع االقتصادية أو المهنية لدى كال من
طلبة السنة األولى بجامعة السلطان قابوس،

وطلبة السنة األولى في الجامعات خارج
السلطنة ،مما يعزى بأن الدافع االقتصادي أو
المهني من أولويات الطلبة عند اختيارهم
وتسجيلهم للجامعات ،وتأكيدا لما بينته
النتائج بالسؤال األول من الدراسة ،وقد
اتفقت النتائج مع دراسة (صبيحات،)2003 ،
واختلفت مع دراسة (الحراشفة،)1994 ،
(طناش( ،)2007 ،الهباهبة ،والجعافرة،
والخرابشة.)2009 ،
جدول 5
اختبار "ت" ( )T-testلمعرفة داللة الفروق بين المتغيرات
المستقمة ومجال الدوافع االقتصادية أو المهنية
مستوى الداللة لممتغيرات المستقمة

البعد

الجنس
طمبة

السنة

األولى

<

طمبة

السنة

األولى

<

بجامعة السمطان قابوس
الدراسين خارج السمطنة

1512
1510

الكمية/

المنطقة

الجامعة

السكنية

< 1512

< 1510

<

1512

غير دال

من خالل جدول  6يتبين التأثير الواضح
للدوافع االجتماعية حيث توجد فروق دالة
احصائيا عند مستوى  0.5لصالح الجنس
ولمعرفة الفئة األكثر تأثيرا تم استخدام
اختبار كروسكال ( ،)Kruskallفاتضح أن
اإلناث ،هن من يفضلن االلتحاق بجامعة
السلطان قابوس أكثر من الذكور ،وقد
يرجع ذلك لتوفر الخدمات األساسية لإلناث
من سكن وتغذية في الحرم الجامعي،
وكذلك ربما لتفضيل كثير من أولياء
األمور بقاء بناتهم للدراسة داخل السلطنة
وكذلك توفر التخصصات المالئمة للمرأة
بجامعة السلطان قابوس .كما يتبين وجود
فروق دالة إحصائيا للجنس عند مستوى
( )0.01لصالح الذكور الملتحقين بالدراسة
في الجامعات خارج السلطنة ،وقد يرجع
ذلك لرغبة الطلبة الذكور في تحقيق
ذاتهم ،وتكوين رأس مال اجتماعي ،واتفقت

نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ديريك
(.)Derik, 1994
جدول 6

نتائج إختبار ( )T-testلمعرفة داللة الفروق بين المتغيرات
المستقمة ومجال الدوافع االجتماعية
مستوى الداللة لممتغيرات المستقمة

م

البعد

0

طمبة السنة األولى

المنطقة

الجنس

الكمية

< 1512

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

السكنية

4

بجامعة السمطان
قابوس

طمبة السنة األولى

لمطمبة الدراسين خارج

.2
< 1510

السمطنة

.3

من خالل جدول  7يتبين وجود تأثير
للدوافع الذاتية (الشخصية)حيث يوجد فروق
دالة احصائيا عند مستوى  0.05لصالح
الجنس ولمعرفة الفئة األكثر تأثيرا تم
استخدام  ،kruskall post Hocفأتضح أن
الطلبة الذكور هم من يفضلون االلتحاق
للدراسة في الخارج ،وقد يعود ذلك حبهم
لخوض تجربة جديدة واالعتماد على النفس،
وزيارة بلدان أخرى جديدة والتعرف على
ثقافتها ،واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة
عبدالرحيم ( ،)2004ودراسة طناش (.)2007

.4

.5

.6

جدول 7
نتائج إختبار ( )T-testلمعرفة داللة الفروق بين المتغيرات
المستقمة ومجال الدوافع الذاتية (الشخصية)
مستوى الداللة لممتغيرات المستقمة

م

البعد

0

طمبة السنة األولى

الجنس

الكمية

غير دال

غير دال

المنطقة
السكنية

4

بجامعة

السمطان

قابوس

طمبة السنة األولى

لمطمبة

الدراسين

< 1012

< 1512

غير دال

غير دال

خارج السمطنة

التوصيات
.1

تحسين المرافق المتعلقة باألنشطة
الطالبية وخدمات الطالب مثل
(الصاالت الرياضية للطلبة  /تحسين

.7

وتنويع المطاعم /االستراحات /وسائل
الترفيه بالجامعة  /بناء مجمعات سكنية
للطالب داخل الحرم الجامعي /تحسين
السكنات الداخلية للطالبات /تقديم
معونة لذوي الدخل المحدود /مراعاة
الطلبة القاطنين على بعد 100كم عن
الجامعة /تحسين وسائل النقل من وإلى
الجامعة وداخل الجامعة /توفير قاعات
للمذاكرة....ألخ.
الموجودة
التخصصات
مراجعة
بالجامعة وإيجاد تخصصات تتالءم مع
احتياجات سوق العمل.
تحسين الخدمات اإللكترونية والشبكة
الالسلكية بالجامعة وخصوصا ما يتعلق
بتسجيل الطلبة للمقررات واالختبارات
اإللكترونية.
العمل على وضع خطة تعزز من قيمة
ومكانة الجامعة لدى موظفيها
وطالبها.
العمل على مراجعة المناهج الدراسية
وتحسينها مع مراعاة التركيز أن
أكثر
العملية
الجوانب
تكون
بالمقررات الدراسية.
مراجعة قوانين الجامعة بما يتناسب مع
احتياجات الطلبة بعصرنا الحالي
ومتغيراته المتسارعة.
تفعيل المجلس الطالبي بالجامعة.
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