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abstract 
Towards a perception of the responsibilities of the student 

counseling departments in higher education institutions 

A study from the perspective of the general practice of social 

service 
1-thestudy problem 
Educational guidance and counseling is based on specialists, and 

educators agree on the importance of the existence of guidance 

and direction at all school levels 

2-Importance of the study 
      University youth are the most needy groups that need unified 

efforts to assist them and even provide all kinds of care, whether 

(social - cultural - psychological - correct - religious - economic) as 

they are an essential element in human development and a maker 

of the future 

3- Study objectives 
Determining the responsibilities of student counseling in higher 

education institutions. 

 4- Study question 
What are the responsibilities of student counseling in higher 

education institution 

5- Methodological procedures for the study 
Study type: Descriptive- 

- - Type of curriculum used: comprehensive social survey and 

sample . 

- Data collection tool: questionnaire, dialogue and discussion-  
- fields of study - 

= Spatial domain: The Higher Institute for Social Service in Kafr 

El Sheikh 

= The human domain: No. 155 

 Time range: (1/5/2019) to (15/5/2019= 
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 ملخص   

 نحو تصور لمسئوليات أقسام اإلرشاد الطالبي بمؤسسات التعليم العالي 
 االجتماعية دراسة من منظور الممارسة العامة لخدمة 

 مشكلة الدراسة   -1
التوجيه واإلرشاد التربوي، يقوم عليه متخصصون، كما يتفق المربون على أهمية وجود 

 اإلرشاد والتوجيه ضمن كافة المراحل الدراسية  
 أهمية الدراسة:   -2
يعتبر الشباب الجامعي أكثر الفئات التي تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود لمساعدتها        

  – دينية  –صحيحة  –نفسية  –ثقافية  –بل وتقديم كافة أنواع الرعاية سواء ) اجتماعية  
 اقتصادية( وذلك باعتباره عنصر أساسي في التنمية البشرية وصانع للمستقبل. 

 أهداف الدراسة:   -3
 ي. ليات اإلرشاد الطالبي بمؤسسات التعليم العا تحديد مسئول  

 تساؤالت الدراسة:    -4
 ؟   التعليم العالي تبمؤسسا ما مسئوليات اإلرشاد الطالبي  

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:   -5
 نوع الدراسة: وصفية.  -
 بالعينة .  و المسح االجتماعي الشامل  :نوع المنهج المستخدم -
 االستبيان  الحوار والمناقشة   البيانات:أداة جمع  -
 مجاالت الدراسة:  -
 المجال المكاني: المعهد العالي للخدمة االجتماعية بكفرالشيخ  -
 155المجال البشري: عدد   -
 م( 2019/ 15/5( إلى )1/5/2019المجال الزمني: ) -جـ
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 أواًل: مدخل لتحديد مشكلة الدراسة: 
تدعر  يمثل االرتقاء باإلنساا  حااًاو عتيمًمًاو عامامااًاو عاصادااًياو عفقاًًاو اوماار او    

 .(6، 2000)عبداورحمن حافي عثما : ،  حاوه اوانمًة عأهدافها عسًاساتها
 -اوماًية –حيت تيابر اوانمًة كقضااااااااااًة تاق  االساااااااااااثمار اة ثل وممااًر )او  اااااااااار ة   

إتاحاها  ساااااقبمو،  و ةاااارعرك تضااااافر كافة اوهي ا  عاةمه ك   عاواي يمكناوانظًمًة( اومااحة  
ًاة   ًااو يسااااااااااااااي     –اوقاامماة في اوممامو )اواكا  ًاة(  ن أمال تاقًقهاا، بااعا اارهاا هادفااو صا  اةهم

اقًقه، فضاامو عن إسااها ا  كافة اومهن عاواتداادااا  اويممًة في تاقي  ه ا  اوممامو إو  ت 
 .(6 -5م، 2009طميت  دطفي اوسرعمي،  )اوهدف

عتقام اوانمًة بدااافة عا ة عاوانمًة او  ااار ة بدااافة ماحاااة عم   ااعر رمًساااًة ي اااكل   
 رعي   هاشا )  اويندار او  ار  فيها اوياية عاواسايمة فها  اار اوانمًة في أ   ن اومماميا 

 (.605م، 2006هاش ،  امد عرفا  عبداوااحد ،  
ع يابر اويندااار او  ااار  ها أساااا  كل تقدم يمكن أ  اااق  في اوممامو عكمما كا   

ه ا اوينداار أرثر  يرفة ع هارك كمما كا  أًامه أرثر تيفيراو في  ماال  اوممارسااة اومهنًة في 
انًة اومتامفة في كل ماانب او اااااتداااااًة  اوممامو ع ن ف  كا  االهامام بانمًة اوقدرا  اإلنسااااا 

وااقي  اإلش اعا  اإلنسانًة     همةةرعرك حامًة تفرةها  اطم ا  اواًاك اومياحرك عكاسيمة 
كما تكمن أهمًة اويندااار او  ااار  باونسااا ة   ،اومتامفة وماحاااال إو   سااااا  أفضااال  ن اواًاك

ة في  ساااااا اوًة تاقي   ومممامو ًًما يمثمه  ن  داااااادر وماييير عاوااديا   ن ممل اوم ااااااارك
 .(م2013) سها حممي أبا ز د،    أهداف اوممامو

ها في تقدم اوممامو عتاقي  تنمياه    عباورغ   ن أهمًة عناحاااااار اوثرعك او  اااااار ة ع ااًر
اورمًساااااي في صاك    عاوينداااااراوقا  او  ااااار ة اويا مة،   كإال أ  ويندااااار او ااااا او أهمًة تفا  ًعر 
امامااًة(.    -عقمًة –نفسااااًة   –مدااااامس )مساااامًة    اإلنااج في أ   مامو وما ااماو به  ن

رما أنه اويندار اومنا  عاومسااهمف في    عاحد، كما أنه ييابر اويا ل اوفيال في أ  تتطً   
أحمد  امد اوسااااانهار  ع مرع  ، )اصادااااااً  عاماماعي ساااااااء كا  يوف  ن ناحًة اوك  أع اوكً 

 .(81م، 1998
حيث تيابر اومؤسااااااااااااسااااااااااااة اواربا ة اومساااااااااااا اوة عن إعداً  ،اوما يا  عةهمًة ه ه اوف ة عهد  بها  

اوكفاءا   ن او ااااااااااا او وبنامه  في كافة اواتداااااااااااداااااااااااا  عاومهن اومتامفة بما ااف   و  ا اامي  به هؤالء  
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  –ر اةاًة    –اصادااًية    –فقاًًة    –حااًة    –امامااًة    –عقمًة    –مسامًة    –او ا او  ن حافا  )نفساًة  
 .(30، 1983)اوها ي عبداوي     اماو،  ما عًةترفيهًة( أفناء حًاته  او

عقًمة حضار ة تساه  في تامًه اةهداف   ،عتيد اوما ية  رك  إشياع فقافي ومممامو 
أه  ركام  اواقدم االصادااااااااااااااً  عاالماماعي وااقي  اورفا ًة    أيضااااااااااااااو عهي   ،في اواقدم اوماً 

 امد )  باوما يا  عاوايمً  اوما ييعه ا  ا يفسر اهامام اوياو     ،عاورماء ومممامو او   تتد ه
 .(98، 2004ب ير حداً ، 

عتيابر اوماا ياة  ن أه  اومؤسااااااااااااااسااااااااااااااا  اواي ييهاد إويهاا اوممامو بمهماة رعااياة أبنااماه  
إو  مانب إرسااااابه  اوميارف عاومهارا ، عوه ا   ،عتن اااا اه  عبرسااااابه  اوقً  عاالتماها  اوبناءك
تييير في بناء شاااتداااًة اوطاوب اوما يي عيوف تقام اوما يا  برعاية طمبها بهدف إحداث 

 ن ممل تقدي  مد ا   هنًة عبرا   عأن اااااااااااااطة  تططة  نظمة تًؤ  وم ااااااااااااا او اوما يي،  
عاماًاااز  رحمااة اونما اواي يمر بهااا عبشاااااااااااااا اااع احاًاااماااتااه    ،وانمًااة  هاااراتااه عمبراتااه ع يااارفااه

 (.28، 1999اومياطي عم ،  اهر أبا )  ع اامهة   كمته أفناء تاامده  في اونس  اوايمًمي
ع سااااااقطب اوايمً  اوما يي في صطااًه اويام عاوتا  صاك ب ااااار ة كبيرك  ن او ااااار اة   

اوتاااحااااااااااااااااة( حااوي   –اوسااااااااااااااكااانًااة إيا ابمي عاادً اوطمو اومقياادان باااومااا يااا  )اواكا ًااة  
 ميا  نساااااااااامة اامقا  مد ا  اوايمً  عاوايهيل في  ماال  اون ااااااااااا  اومماميي    1.722.968

 (.م2015اومهاز اومرك   ومايب ة اويا ة عاإلحداء ، )عةاومانا 
حيث يمكن وممؤساااساااا  اوايمًمًة، عهي تمثل أحد اواساااامل اوها ة ومان ااا ة االمامااًة   

اومسااااااااااااهمة في حماية اون ااااااااااال، عبعداًه  عممًاو ععممًاو باوقدر او   يسااااااااااااعده  عم  ارامال  
ث يكا  وه  اوقدرك عم  اوايا ل  و نضاااااااامه  اونفسااااااااي عاالماماعي عفه  ياته  ععاصيه ، باي 

 (10،   1987اوسيد عبداوياط ، )تاديا  اومساقبل
عوا ا فنان هناا أ اام تاال  ن  رحماة االهاماام بااوميما اا  إو   رحماة االهاماام بنما   

اوقدرا  او ااااااتدااااااًة عاالمامااًة ومطاوب عاواي تاضاااااامن أنما  سااااااماكًة ساااااامًمة  ن  تام   
نا إو  طبًية اومناه  اودراساااااااة في اوما ية نمد أنها ال تساااااااااعب  اومااص  عاوتبرا  عبيا نظر 

ها ا اوك   ن اوتبرا  عاومااص  اومز اة إلعاداً اوطااواب اوماا يي، فهناا الباد  ن إيمااً فر  
 .(3089م،  2005فاز ة  امد اوييمي ، ) أمر   كممة ويممًة اإلعداً
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 –تيمًمًاااو    –تربا اااو    –مقًاااو  واا وااف ماااء  أهمًااة اإلعااداً وهؤالء اوطمو )إعااداًاو( )أم  
امامااًاو(  ن ممل إرساااااااابه  اويداد  ن االتماها  االمامااًة اوسااااااامًمة  –نفساااااااًاو   –فقاًًاو  

ناا أنفسااااااه  عناا  ماميه ، ك وف إرسااااااابه  اويداد  ن اومهارا  عاوتبرا  اواي تمكنه   ن 
 و قً  ععاصو ه ا  فه  أنفسااااااااه  عسااااااااماكه  عفه  هرعف ععاصو  ماميه  فهما حاااااااااًااو ااف   

 .(430، 1995عرفا  ز دا  مميل، )  اوممامو
عوه ا و  تيد اوما ية  ؤساااااااااساااااااااة تيمًمًة فاساااااااااب، بل أحااااااااا ات  نظمة انامي إويها  

  اوطاوب ممل  رحمة  ن أه   راحل حًاته وًمد فيها إشاااااااااا اعاو ومتام  ماان ه او ااااااااااتدااااااااااًة 
 (.5016: 5015م، 2008عاط  ممًفة  امد ، )

ه  أهداف اوما ية عاواي تسااااااي  وااقًقها هي إعداً او اااااا او  ن كافة  ن أ فإ  عوه ا  
االماماااااًاااة( حا  يكاناا صااااًر ن عم  قًااااًك اويمااال وااقي  اوانمًاااة    -اومااناااب )اةرااااًيمًاااة

اوممامعًة بماانبها اومايدًك، عحا  تاق  اوما يا  أهدافها كا   ن اوضرعر  تافير ماانب  
 (.م2013ي  امد اوراماي ، تا ر او رباح) اورعاية اومتامفة

ع ن ه ه اورعاية هي اواامًه عاإلرشاااااااااااً حيث ساااااااااايت أغمب اوما يا  إو  تنفي  ه ه   
اوتد ة عأحا ات تقدم مد ا    اشارك تداب ومداماة اوطاوب نفساه عاوممامو  عه ا  ا ًعي 
او احثين إو  عةاااو اسااااراتًمًا  عنظر ا  تسااااتدم ب اااكل أرثر فياوًة في اواامًه عاإلرشااااً  

 .(Sun, V, Yuen. M, 2012,  22) اوطمبي عيوف وًكا  أرثر فياوًة  و اوطمو

عه ا  ا أردته إحد  اودراساا  اواي ماء  ومك ا  عن اوااما  اونفساًة عاالمامااًة   
( طاوب ععمد  100(  در  ، )50عاواربا ة ومطمو اوماهابين عط قت ه ه اودراسااااااااااااااة عم  )

كاااوااااوي )االحاًااامااا  اونفسااااااااااااااًااة، اواااامااا  االمامااااًااة،  أ  أه  احاًااامااا  اوطمو ماااء   
 أه  االحاًاما  اإلرشاااًية ومطمو  ياوااما  اويقمًة( عه ا  ا أرد عمًه اومدرسااا  أيضاااو عه

 (.120، 2015سمير  تًمر، )
أ  أه  االحاًاما  اإلرشااااااااااااًية وطمو عم   ف  ماء  إحد  اودراساااااااااااا  اواي أرد   

ًااماات  ًاة فكاا  أه  اومرحماة اةعو  هي احا ه  وميرفاة  ياوه  عياته ، أ اا طمو اومرحماة اونهاام
ًاامااته  اإلرشااااااااااااااااًياة هي طبًياة اومهن اواي ساااااااااااااااف امااقا  بهاا بياد إتماام اوادراساااااااااااااااة   احا

 ..(Mitchells, S: Green wood A: and Guglialmi, 2007,  2341)اوما عًة
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 ااااااااطة اوارفيهًة، عاالهامام  رما أرد  إحد  اودراسااااااااا  عم  أهمًة تافير اوبرا   عاةن  
بيقد وقاءا  إرشااًية تها  بدافعًة اإلنماز ومطمو، عأهمًة إعداً برا   عم   سااا  اوما ية 
ومهامام باوااما  اإلرشااااًية، إساااناً اويممًة اإلرشااااًية ةعضااااء هي ة اوادر ف او ان تااافر 

  ااارمه ، تافير عحدك إرشاااً  فيه  اومهارك اومز ة وإلرشاااً عاواامًه ومساااعدك اوطمو في حل  
ية  .( 150 -73 ،م2015فر د عم   امد فر د، )فًر  ومساعدك اوطمو عم  حل   كمته  اوفًر

عهناك  ن أرد عم  اساتدام اةمدامي االماماعي وممماعة  ن اةساويب اإلرشاًية  
عيوف  ن ممل تبني   ،اواي تساااااااتدم ب ااااااكل مماعي وانمًة اتماهاته  وماامهة اوي ع اوثقافي

ميها   )  مماعة  ن اوميارف تيابر كبرنا   إرشااااً  إلبياًه  عن مطارك ه ا اوي ع اوثقافي
 (.م2002عبداواميد ر ضا ، 

 يرفة  راء  دار  اومدار  )اواكا ًة اوتاحة( في ساة  عم عأرد  إحد  اودراسا    
عأرد  عم  أهمًة    ،اومتامفة  ماانب  نها )عممًة اإلرشاااااااااااااً اوطمبي( ًامل اومدار  بناعيها

عباوااوي كانت    ،عممًة اإلرشاااً اومدرسااي في تاسااين تاداايل اوطمو عز اًك فياوًة اومدرسااة
 Olcay Yavuz, Nurcayirdag, Caral) هناك أهمًة في تاسااااين مد ا  اإلرشاااااً اومدرسااااي

Dahir, 2017,  1056-7879). 

عةهمًة اإلرشاااً اوطمبي ماء  إحد  اودراسااا  اواي أرد  عم  أهمًة تطا ر برا    
ًاة اوطاب( بماا ياة   ًاا  )رم بكار اا عيواف  ن   (Keimyng)اإلرشاااااااااااااااً اوطمبي في إحاد  اوكم

ًاة اوطاب حياث   ًااماا  طمو كم ممل تطا ر برناا   وإلرشااااااااااااااااً اوطمبي يقام عم  فه  احا
ًاة ع 278طب  عم  ) ًااماا  اوطمو في اوادرماة اةعو   هي ( طااواب  ن اوكم مااء  أه  احا

 .(Kim MS, Park H.J, 2018, 13.1.29)  اماًار اواتدس

إحد  اودراسااا  اإلرشاااً اةراًيمي وطمو اودراسااا  اويمًا عأرد  عم  أ    تناعوتف    
اوماي ال  ن صساااااااااااااا  اإلرشاااااااااااااااً اةرااًيمي مااء في تنظً   مماعاة  ن عر  اويمال اومتامفاة 

عدم اهامام اومرشااااااااد  )  ااااااااكم  اوطمو اةراًيمًة، عماء  أه  اوداااااااايابا  في ومناص ااااااااة 
عهي )اةساار ة أع االمامااًة(   (اةراًيمي بإعطاء اواصت اوكافي وم ااكم  اوطمو اوتاحااة

 .(2015طار   ارم حدصي اوسيد عبدهللا ، ) عه ا أًع  إو  عمًا صس  اإلرشاً اوطمبي
أهمًة اإلرشاااااً اوطمبي حيث هدفت ه ه اودراسااااة  عماء  إحد  اودراسااااا  تؤكد عم   

اوايرف عم  اوفر  بين طم اة اومرحماين عأصرانه   ن اوطمو اويااًاين عيواف في ةاااااااااااااااء   إو 
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( 408بيض اوماييرا   ثل )اومنف، إصا ة اوطمو، اومساااااا  اةراًيمي( عيوف عم  عينة )
رشااااااًية هي )اإلرشااااااً اونفساااااي، طاوب عماء  أه  ناام  ه ه اودراساااااة أ  أه  االحاًاما  اإل

 أ ااإلرشااااااااااااً اةراًيمي، اإلرشااااااااااااً االماماعي، اإلرشااااااااااااً اةسااااااااااار ( عيوف وطمو اوما ية 
احاًاما  اوطمو اوياًاين هي )اإلرشااااً اةراًيمي، اإلرشااااً اونفساااي، اإلرشااااً االماماعي،  

 . (م2010 امد سييد ، ) اإلرشاً اةسر (
اوطمبي أرد  إحد  اودراسا  يوف  ن ممل  يرفة اوديابا  عةهمًة ًعر اإلرشاً   

اواي تاامه اوطاو ا  اومساااااااااامدا  في اوكمًا  اةًبًة بما ية اوممف سااااااااايًا ععمصاها بدرمة  
اورةاااا وداهن عن اوايمً  اوما يي، عأرد  اودراساااة عم  عمًا بيض اودااايابا  عهي )عدم  

حاااة في عممًة اواساااميل في اواًاو عاوار ا ، إًراك اوطاو ا  ويممًة اإلرشااااً اةراًيمي عما
 (. م2002فاز ة بكر او كر ، ) نعك وف تيريد اوطاو ا  عم  عدم عمًا  رار  إرشاًية وه

عأرد  إحد  اودراساااااااااااا  عم  أهمًة ًعر اإلرشااااااااااااً اوطمبي ًامل اومدار  وماامهة   
رشااااااااًية وماامهة  عيوف  ن ممل  رامية ومبرا   اإل  ،هاهرك اواميي  باحااااااافه ساااااااماك عدعاني

بها  ن  ي  ًامل اومدار  عك وف حاايابا  تطبًقها ع ا ًة اةًعار اواامب اوقًامي عتقميل اوام
 . )Chang Boman, 2008( صبل اومرشد باواياع   و اوقًاًك اومدرسًة

ف  ماء  إحد  اودراساا  اواي أرد  عم  تفييل أًاء اومرشاد اوطمبي وبرا   اواامًه   
عدم تاداد عاةاااااااا ودعر اومرشاااااااد    )عكانت  ن أبرز اومياصا    ،  اوثانا ةعاإلرشااااااااً باومدار 

في  مال اواامًه عاإلرشاااااً    وديه، بمانب صمة اوتبرك   هاوطمبي، عك وف عدم تياع  اإلًارك  ي
 .(م2015أحمد بن عبدهللا اويمم  ، )  اوطمبي
اًية اومايمقة ف  ماء  إحد  اودراساااااااا  اواي أشاااااااار  إو  أهمًة تقا   اوبرا   اإلرشااااااا  

ععمد أ  هناك اوا ام  ن مانب اومرشااااااااااادان تماه   ،باةًاء اومهني وممرشااااااااااادان ًامل اومدار 
اوتد ا  اإلرشاااااااًية اواي يقد انها، عأرد  أيضاااااااو عم  أهمًة عمًا برا   تدر بًة وممرشاااااادان 

 Rondell , L, Coker, J & Hoskin) ًامل اومدار  وااساااااااااين  سااااااااااا  اةًاء اومهني وه 

S.W, 2005). 

مدرسااااااي عم  تبني  فهام اوسااااااياًك  عأشااااااار  إحد  اودراسااااااا  عم  أهمًة اإلرشاااااااً او 
  اومناخ اومدرسي اويام عيوف  ن ممل صس   ً ومطمو ًامل اومدار  بل عاعابرها م ء  ن تقي 
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ن  ي اإلرشاااااااً اوطمبي او   أرد  عمًه اودراسااااااة في اوابني ومتماها  اواداثة عاومدادك وااساااااا 
 .(Richard E. Cleveland, Christopher. A. sink, 2017)  أًاء اومؤسسة اوايمًمًة

اومقام  عماء  اودراساااااا  اواي أرد  عم  أهمًة اوقاممين بيممًة اإلرشااااااً اوطمبي في   
عاواي تقدم  ساااعدا    ،ع نها اومنظما  اودانًة  ،بإصا ة عمصا   و  ؤسااسااا  اوممامو  اةعل

   عبرا   ومطمو او ان ييانا   ن   كم  اصاداًية، عأرد  أيضاو ه ه اودراسة أنه ت  تاقي
 و إحد   ؤسااااااااااسااااااااااا   كاسااااااااااب ومطمو  نها تيمً  اوقراءك  ن ممل فاا عمصا  تياعنًة  

 ,Lynette M. Henry, Julia Bryon, canlos P. zalaquett) اوممامو وممساااااااااااااعدك في يوف

2017). 

رما ماء  إحد  اودراسااااااااااا  اواي أرد  عم  أهمًة أ  يكا  اومرشااااااااااد اوطمبي وديه  
را  اومرت طة باومانب اةممصي عاوقاناني عماحاااااااااااااة في عساااااااااااااامل  اومهااوميارف ع اويداد  ن  

اواااحاااااااااااال االماماعي عيوف واقدي  برنا   إرشاااااااااااااً  يقًا اوطمو ومافاعل اوساااااااااااامً   و تمف 
 . )Rebecca A. Willaw and others, 2018(اواسامل
ع اضااا  ما سااب  أ  االتماه اواداث في رساا  اوسااًاسااا  اواربا ة اؤكد عم  ةاارعرك   

يكا  أ  نظاام تربا    اااااااااااااااممو عم  برا   في اواامًاه عاإلرشااااااااااااااااً اواربا ، يقام عمًاه أ   
 اتداااااااداااااااا ، كما ااف  اومربا  عم  أهمًة عمًا اإلرشااااااااً عاواامًه ةااااااامن كافة اومراحل 

 (.13، 2006عبدهللا اوطراعنة ، اودراسًة )
 الدراسات السابقة:  مستخلص عام من

بساااااابب  وقساااااا  اإلرشاااااااً اوطمبي عيوف   عاومه وايا  أرد  أغمب اودراسااااااا  عم  اودعر ا -1
 –اونفسااااًة  نها )االحاًاما   ز اًك احاًاما  ع  ااااكم  اوطمو ًامل اوما يا  عاواي  

اوايرف عم   يال اوطمو( عكاا وااف اوايرف عم    ااااااااااااااكم     -اويقمًااة  –االمامااااًااة  
 mitchells. S. Green  -2015اوطمو عتاساااين تادااايل اوطمو ) سااامير  تًمر  

wood, 2007-   م2015طار   ارم حااااااااااادصي- alcoy, ya, vu, Canal Dalir, 

2017.) 
أعحااااااااات  يظ  اودراساااااااااا  عم  أهمًة أ  يكا  وإلرشااااااااااً اوطمبي  مماعة  ن اوبرا     -2

عاالسااااااااويب اإلرشااااااااًية عك وف أًعا  عاسااااااااراتًمًا   ثل )عحدك إرشااااااااً فًر  عمماعي(  
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ميهاا  عباداوامياد    -2015  )فر اد عم   امادياة   ااااااااااااااكم  اوطمو  تانااسااااااااااااااب  و طبً 
 م(.2002ر ضا  

يقام عم  فه  او    أرد  أغمب اودراسااااااااااا  عم  أهمًة تطا ر برا   اإلرشاااااااااااً اوطمبي   -3
اإلرشاااااااً    –اإلرشاااااااً اونفسااااااي  –احاًاما  اوطمو عاواي تاضاااااامن )اإلرشاااااااً اةراًيمي  

 ,.Kim Ms, park u.J  -م2010اإلرشااااااااااً اةسااااااااار  )  امد ساااااااااييد،   –االماماعي  

2018.) 
أرد  أغمب اودراساااا  أ  أه  اودااايابا  اواي تاامه اإلرشااااً اوطمبي )عدم عمًا عصت  -4

عدم فه  اوطمو وإلرشاااااااااااااً   –عدم عمًا  رار  إرشاااااااااااااًية  –ود  اوم اااااااااااارفين ومطمو  
عدم عمًا ًعر عاةااا وممرشااد  – رامية اوبرا   اإلرشاااًية اوممممة ومم ااارل    -اوطمبي
صمة اوتبرك وممرشاااادان ) طار   ارم    -عدم تياع  اإلًارك  و اإلرشاااااً اوطمبي  -اوطمبي

 –م 2002فاز اة بكر او كر،   -م2015أحماد بن عبادهللا اويمم ،   -م2015حاااااااااااااادصي،  
Chany Bomman, 2008.) 

أعحاااااااااات أغمب اودراسااااااااااا  عم  أهمًة تقا   اوبرا   اإلرشاااااااااااًية اومايمقة باةًاء اومهني   -5
تبني ومتماها  اواداثة اواي تاسان    –أهمًة عمًا برا   تدر بًة وممرشادان   –وممرشادان 

إصا ة    - ن اةًاء اومهني وإلرشااااً اوطمبي عباوااوي تاساااين  سااااا  اومؤساااساااة اوايمًمًة
أهمًة تبني اوقاممين باويممًة اإلرشااااااااااااًية   -مصا   و  ؤساااااااااااساااااااااااا  اوممامو اوتارميع

 Rebecca مماعااة  ن اوميااارف عاومهااارا  اومرت طااة باااومااانااب اةممصي عاوقاااناني )  

A, Willow 2018- Rowda, M. locoker, 2005.) 
ًاة    -6 ًاا  وممرشااااااااااااااد اةرااًيمي ع نهاا )اومااناب اوميًر  –اومهاار اة    –هنااك  مماعاة  ن ايو

بمااااناااب عمًا بيض اونماااايج اواي تيابر ًويااال إمرامي   –اةًعا     –اةًعار    –اوقًمًاااة  
ويمل اومرشاااااااااد( عمًا صاعدك بًانا  عن اوطمو عاومؤساااااااااساااااااااة اوايمًمًة ًامل اإلرشااااااااااً  

 (.2016عبده كا ل اوطايفي،   -2015اوطمبي ) فر د عم   امد ،  
 



 جامعة الفيوم    -البحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات و

 

 590 

 عشر السابعالعدد 

 تحديد مشكلة الدراسة:
وإلرشااااااااً اوطمبي في   اومه اودراساااااااا  اوساااااااابقة ااضاااااااا ونا اودعر   عفي ةااااااااء ناام  

 سااااااااعدك اوطمو عم   اامهة   اااااااكمته  ًامل عمارج اوارم اوما يي، عاوممارساااااااة اويا ة 
،  رإحد  اتماها  اوتد ة االمامااًة بما تمامكه  ن أسااااااااويب عاسااااااااراتًمًا  عأًعا  عنمايج

رشاااً اوطمبي باوما ية عا ة ع ؤسااسااا  اوايمً   ن اوممكن أ  تقام بدعر فيال في تفييل اإل
 اوياوي ماحة.

 أهمية الدراسة:ثانيًا:  
ييابر او ااااا او اوما يي أرثر اوف ا  اواي تاااج إو  تكات  كافة اومهًا ومسااااااعدتها بل   -1

 –ًانًة   –حااااااااًاة   –نفساااااااًة   –فقاًًة   –عتقدي  كافة أنااع اورعاية ساااااااااء ) امامااًة  
 اصاداًية( عيوف باعا اره عندر أساسي في اوانمًة او  ر ة عحانو وممساقبل.

 صمة اةبااث عاودراسا  اواي تطرصت إو  اإلرشاً اوطمبي في اومرحمة اوما عًة.   -2
ك  ترما  اويممًة اوايمًمًة عيوف  و ت ااد  -3 ييابر اإلرشااااااااً اوطمبي ركن أسااااااااساااااااي ومًا

 ع ا ياققه اإلرشاً اوطمبي  ن فاامد أعداً اوطمو ًامل اوما يا  
اويااادااااد  ن اومااادامااال عاونماااايج   -4 تماماااف اومماااارساااااااااااااااااة اوياااا اااة في اوتاااد اااة االماماااااًاااة 

 عاالساراتًمًا  اواي تساعد عحدك اإلرشاً اوطمبي عم  اويمل بكفاءك عفياوًة.
عو وف  عدم عةااااو ًعر اإلرشااااً اوطمبي  ن ممل اوممارساااة اويا ة ومتد ة االمامااًة   -5

 إلرشاً اوطمبي.في  مال اتااعل ه ه اودراسة عةو تدار  قارو ومممارسة اويا ة 
 أهداف الدراسة:ثالثًا:  

 تسي  اودراسة إو  تاقي  اةهداف اوااوًة: 
 الهدف الرئيسي: -

 تاداد  س اوًا  اإلرشاً اوطمبي بمؤسسا  اوايمً  اويا . 
 األهداف الفرعية:

اواسااط   – و اواحدا  اومتامفة )اودااير  إلرشاااً اوطمبي  ااومساا اوًا  اوتاحااة ب تاداد   -
 اوكبر (. –

 –تاداد إًراك اوطمو ومساااااااااا اوًا  اومرشااااااااااد اوطمبي  و اواحدا  اومتامفة )اودااااااااااير    -
 اوكبر (.  –اواسط  
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تاداد اومياصا  اواي تاال ًع  قًام اومرشاااااااااد اوطمبي بمسااااااااا اوًاته بمؤساااااااااساااااااااا  اوايمً   -
 وياوي.ا
 اومس اوًا  اومناطة به.اومز ة وافييل ًعر اإلرشاً اوطمبي عقًا ه ب تاداد اومقارحا    -
أصساااااام اإلرشااااااً     واوااحااااال إو  تداااااار  قارو ومممارساااااة اويا ة في اوتد ة االمامااًة   -

 اوطمبي بمؤسسا  اوايمً  اوياوي.
 تساؤالت الدراسة:رابعًا:  

 التساؤل الرئيسي:
 ؤسسا  اوايمً  اوياوي؟ب  ا  س اوًا  اإلرشاً اوطمبي  
 ع نبث   نه  مماعة تساؤال  فراًة ع نها 

 ؤسااااسااااا      ا اومساااا اوًا  اواي يمارسااااها اإلرشاااااً اوطمبي  و اواحدا  اودااااير  ًامل -1
 اوايمً  اوياوي )اوطاوب(؟

امل  ؤسااااسااااا    ا اومساااا اوًا  اواي يمارسااااها اإلرشاااااً اوطمبي  و اواحدا  اواسااااط  ً -2
 فر   اويمل(؟ –اوايمً  اوياوي ) مماعا  اوطمو  

 ا اومساااااا اوًا  اواي يمارسااااااها اإلرشاااااااً اوطمبي  و اواحدا  اوكبر  ًامل  ؤسااااااسااااااا   -3
 –اوقً     –اوممامو اوتاااارمي(.) اومياااارف    –اوايمً  اويااااوي )اومؤسااااااااااااااسااااااااااااااااة اوايمًمًاااة  

 اومهارا (؟ –اةممقًا   
ًاته ًامل  ؤساااااساااااا   ع  قًام صسااااا  اإلرشااااااً اوطمبي بمسااااا او ا اومياصا  اواي تاال ً -4

 اوايمً  اوياوي؟
ًاام  - صساااااااااااااا  اإلرشاااااااااااااااً اوطمبي     اا اومقارحاا  اومز اة وماامهاة اومياصاا  اواي تاال ًع  ق

 بمس اوًاته؟
 مفاهيم الدراسة: -خامسًا:  

 اإلرشاد الطالبي:  مفهوم -1
ًاة  رك ك Lvey(1980عرفهاا وًفي    االهاماام بمساااااااااااااااعادك اةفراً اةسااااااااااااااا ااء ( ها عمم

عا عهامفه  بدارك أرثر فياوًة.  وًاققاا أهدافه  أع اًؤ
أنه اوتد ا  اواي يقد ها امادااااحااايا     1980اوممعًة اة ر كًة ويم  اونفف  ععرفاه  

في عم  اونفف عف    اًئ عأسااااااااويب ًراساااااااة اوساااااااماك اإلنسااااااااني ممل  راحل نماه اومتامفة 
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اإليمابي و ااتدااًة اومسااارشااد عالسااايموه وااقي  اواااف     وايريد اومانب ع قد ا  مد ا  وه
ود  اومسااارشااد، عبهدف اراساااو  هارا  ميدك تساااعد عم  تاقي   طاوب اونما عاواااف   و 
اواًاك، عاراساااو صدرك اتتاي اوقرار، ع قدم اإلرشاااً وممًو اةفراً في اومراحل اويمر ة اومتامفة 

 . (م2007عدنا  أحمد اوفسفا  ، ) اويمل( -اومدرسة –فة )اةسرك عفي اومماال  اومتام
بينه عسااااااااااايمة وايدال اوساااااااااااماك حيث تامم  فيها حاااااااااااارك كا مة  ن   ( ارتنف)ععرفه  
بيرض  سااااعدك اوفًر عم  تفساااير مبراته اواًاتًة عفهمها عاواتطً     (اواصامًة عاونما )  ناحياًه

او إيمابًاو  ناماو.  وها ب كل ميد بايث يساطًو أ  يكا  فًر
أحدهما وديه   اكمة أع   ،ع يرفها فاًور بينه )عمصة طااًة بين شاتداين تاسا  باواقبل 

اومسااااااااعدك عأ    عايمر ها او اااااااتس او   يفارض به تقدي   ،  اااااااارل تايم  بمداااااااير تاازنه
ااام  ب يض اوسااااااما  عاوتدااااااامس اواي تمكنه  ن تقدي  تمف اومساااااااعدك عأ  تكا  اويمصة  

عبدهللا  ) (اوطر قة اوما ية في ه ا اوممال هي اومتاط ة عاوكممبدااااااااااارك   اشاااااااااارك عمهاو وامه ع 
 (.13، 2009اوطراعنه ، 

ًسااااا     ن مموها اومرشااااد  بينه اويممًة اواي يااعل    (Petrofesa 1978)ع يرف بيارًع
)عها شاتس  ؤهل تيهيمو  اتدادااو ومقًام باإلرشااً( أ  يسااعد شاتدااو  مر عها اومساارشاد 
في فه  ياته عاتتاي اوقرارا  عحل اوم ااااااااكم  عتاضاااااااامن ه ه اويمصة  اامهة إنسااااااااانًة عمهاو  

 .(22، 2009عبدهللا أبا زعيارع، ) وامه تااص  ناًماها إو  حد كبير عم  اويمصة بين اوطرفين
(اإلرشاااً بينه عمصة شااتدااًة ًانا ًة بين شااتدااين  Gilbert 1951ععرف )ممبر    

ه اواقبل   عاواقدار عاالحارام    عاةوفةي اااااركا  في تاداد اوم ااااكمة عرساااا  اةهداف في ما يسااااًا
 او   ااًا وممسارشد فرحة اتتاي اوقرار اومناسب وال   كماه.

ًاة ويم  اونفف    بايناه  مماعاة  ن اوتاد اا    1981ععرفااه رابطاة عممااء اونفف اة ر ك
اواي يقد ها اومرشااااااااد او   ييامد في تدممه عم    اًئ ع ناه  عبمراءا  واساااااااايير اوسااااااااماك  

عم  اوماانب  فياوة ممل  راحل نماه اومتامفة، ع قام اومرشاااااااااد  اإلنسااااااااااني بطر قة إيمابًة ع 
ًاة ومنما عاواااف   ن  نظار إنماامي، عأ  ها ه اوتاد اا  تهادف إو   ساااااااااااااااعادك اةفراً   اإليمااب
عم  اراساااااااو اومهارا  او ااااااتدااااااًة عاالمامااًة عتاسااااااين تاافقه  ومطاوب اواًاك اوماييرك،  

اًطاااة به  عاراساااااااااااااااااو اومهاااارا  عاوقااادرك عم  حااال  عتي     هااااراته  وماياااا ااال  و اوبي اااة اوم
 . (23،  2016حاوا حسن اوداهر  ، ) اوم كم  عاتتاي اوقرارا 
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رسااااااااااااا  اوتط  اواربا ة اواي   عم عممًة  سااااااااااااااعدك اوفًر  عم  أنه ععرفه حا د زهرا    
اساااااًة  تامءم  و صدراته ع ياوه عأهدافه عأ  يتاار ناع اودراسااااااة عاومناه  اومناساااااا ة عاومااً اودر 

اإل كانًا  اواربا ة عتسااااااعده في اونماو عت اااااتًس اوم اااااكم  اواي تسااااااعده في ارا ااااااف 
 . م(2007، عدنا  أحمد اوفسفا  ) اواربا ة ععممها بما ياق  تاافقه اواربا  بدفة عا ة

 عتقدد او احثة بمفهام اإلرشاً اوطمبي في ه ه اودراسة بينه: 
  - ه اوطاااوااب عبرشااااااااااااااااًه في ممًو اونااحي ) اةممقًااة اويممًااة اواي اا   ن مموهااا تامًاا   -أ

 اومهنًة( وكي يكا  عضا حاوا ًامل اوممامو. –اواربا ة    –اونفسًة 
ومم اركة في باث اوم كم   ،اويمصة اومهنًة اواي تممو بين اومرشد اوطمبي عاوطمو -و

اواي ااامهها اوطاوب أفناء اودراسااااااااااة عاويمل عم  إيماً اوامال اومناساااااااااا ة اواي تساااااااااااعد 
 اوطمو عم  اواكً   و اوبي ة اوما عًة.

اويمل عم  ت دااااير اوطمو بنظام اومؤسااااسااااة اوايمًمًة ع ساااااعدته  عم  االسااااافاًك    -مااااااااااااااااااا 
حة وه  عاالماًار ًًما بينها بما ااناسااااااااااب  و  اوقدااااااااااا   ن برا   اويممًة اوايمًمًة اوماا

  ياوه  عصدراته .
ت دااااااااير اوطمو باوفر  اومهنًة عاوايمًمًة اوماافرك عت ع ده  باوميما ا  عاوبًانا  اواي  -ً

 تميمه  صاًر ن عم  تاداد  ساقبمه  عاتتاي اوقرار اومناسب وه .
اوقرارا  ع ناص ااااة اوم ااااكم  اوتاحااااة اويمل عم    اااااركة أساااار اوطمو في اتتاي   -هاااااااااااااااااا 

 بيبنامه .
صام  عم   مماعة  ن اومساا اوًا  اواي يمارسااها اإلرشاااً اوطمبي عم   ساااا  اواحدا    -ع 

 اوكبر (. –اومااسطة   –)اودير   
اومهارا ( اواي ااماو بها اومرشاااااد   –اوميارف  –يقام عم   مماعة  ن )اوقً  اةممقًة    -ز

  و طمبه ًامل اومؤسسة اوايمًمًة.اوطمبي أفناء اويمل  
اويمل عم  ن ااااار اواااًة بيهداف ع هام اإلرشااااااً اوطمبي في اوممامو اوما يي ب اااااكل    -و

 ما  عاوممامو ب كل عام.
اويمل عم  اواياع  عتافي  اورعاب  بين أعوًاء أ ار اوطمو عبين اومؤساااااااااساااااااااة اوايمًمًة    - 

 واهي ة اوما اوماً  باوطاوب.  وكي يد ا كل  نهما  كممو عا اداًاو وآلمر
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أعضااااااااء  –فر   عمل إًار   –نام ه    –يقام به ه اومهام فر   عمل  كا   ن ) اومدار   - 
 مثل  ن اتااً  – مثل  ن رعاية او ااا او  – مثل  ن شااا ا  اوطمو  –هي ة اوادر ف  

 بيض أعوًا أ ار اوطمو(. –عضا طبيب   –اوطمو 
 ا أسااي ما يي صاًر عم :    باومهام  رشد طمبي، عهم صا  -ك
 عكفاءك  و طمبه.اواااحل بفياوًة   -
 وديه إومام كا ل باوتطة اودراسة عاونظ  عاومااما اةراًيمًة اوتاحة باوما ية. -
 عصد تؤفر عم  تاديمه اودراسي. عاواي وديه اوقدرك عم  ت ويل اوم كم  اومادمة باوطاوب   -
واي تميمه صاًر عم  اتتاي صراراته اوتاحاااااااااااااة بدراسااااااااااااااه تااًة اوطاوب بقدراته عب كانًاته ا -

 عأ اره او تدًة .
 وديه االوا ام اةممصي عاوقاناني اومامه وسماكه أفناء اويمل  و طمبه. -
 تسميل وممقررا  اودراسًة(. –صاًر عم  اإلرشاً اةراًيمي وطمبه  ن )اماًار   -
 اإلرشاً اومماعي...( –اواتطً    –اواياط   –وديه اويداد  ن اومهارا   ثل ) اوقًاًك  -
 ع  كم  اوطمو بنماو.يمامف اويداد  ن اوميارف اواي تمكنه  ن تاداد حاما    -
 مفهوم الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية. -2

ت اااااير اوممارساااااة اويا ة عم  أنها اإلطار او   اافر وتمداااااامي االماماعي أسااااااسااااااو   
رسااااااااة اومهنًة، حيث أ  اواييير اوبناء ااناعل كل  ساااااااااا   ن  ساااااااااا ا   نظر او اناقامي وممما

اوممارساااااة ) ن اوفًر حا  اوممامو( عتامثل اومسااااا اوًة اورمًساااااًة ومممارساااااة اويا ة في تامًه  
 . (330، 2008 اهر أبا اومياط  عم  ، ) عتنمًة اواييير اومتط  أع عممًة حل اوم كمة

ماماعيين عم  اويمل  و  تام  اةنساااااااااا   ثل  ععرفت بينها )صدرك اةمدااااااااااميين اال 
اةفراً عاةسار عاومماعا  اوداييرك عاوانظًما  عاومماميا   سااتد ين إطاراو نظر او اصادااًياو  
 ااًا وه  فرحاااة اماًار  ا ااناساااب  ن أسااااويب عاسااااراتًمًا  ومادمل  و   اااكم  اةنساااا 

 . (13، 2008ه ام عبداومميد ع مرع ، )
 احثة ط قاو وه ه اودراسة كايتي:عتيرفها او   

هي اتماه ومممارساااة اومهنًة ومتد ة االمامااًة، تاًا ومممار  اويام ًامل صسااا  اإلرشااااً   -1
اوطمبي الناقاء  ن اومدامل عاةساااااااااااويب عاونمايج عاونظر ا  اويممًة اواي تاناسااااااااااب  و  

 طبًية اويمل ًامل اوقس .
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اومهار   –متد ة االمامااًة )اةساااا  اوميرفي اومهنًة وتاًا وإلرشااااً اوطمبي اةساااف  -2
عيوف وميمل عم    ،اوقًمي ( اواي ييامد عميها في اويمل  و فر   اويمل ًامل اوقسااااااا  –
 اقي  اةهداف اومراً اواحال إويها.ت 

تساااااااي  اوممارساااااااة اويا ة  ن ممل اإلرشااااااااً اوطمبي إو  إحداث ناع  ن اواييير اوبناء  -3
ًامل اومؤساااااساااااة اوايمًمًة عيوف عم   سااااااا ا  اوممارساااااة اومتامفة ساااااااء )اومسااااااا ا   

 اوكبر (. –اومااسطة   –اودير  
بي صاًر عم  تمامف اوممارسااة اويا ة اويداد  ن اةًعار اومهنًة اواي تميل اومرشااد اوطم -4

 دعره اإلرشاً  بفياوًة عكفاءك.وأًامه 
 سادسًا: النظرية العلمية الموجهة للدراسة:

حيث تقام عم   (system theory)تيامد ه ه اودراساااااة عم  نظر ة اةنساااااا  اويا ة   
عفي إطااار عم  االماماااع فااإ  هاا ه اواحاادا  صااد تكا     ،فكرك اوافاااعاال بين عحاادتين أع أرثر

 (.65، رشاً أحمد عبداومطً )   ماميا ( – نظما    –   مماعا –)أشتا   
 .(213 -187، 1977سمير نعً  أحمد: ، )-: عوه ا تساند فكرك اونس  عم  بيدان هما 

 تراب   مماعة  ن اةم اء اواي اايو   نها اونس . -
    يل ه ه اةم اء عاتماهها إو  تاقي  اواااز  في اويمصا  اوقاممة بينها -

عوهاا ا تمااد او اااحثااة أ  هاا ه اونظر ااة تيااد أًاك صا ااة وفه  تفاااعم  اإلنساااااااااااااااا  عاوناااام    
اومارت اة عن تماف اوافااعم  عاواي انا  عنهاا اويادااد  ن اوميما اا  اومرت طاة باماف اةنسااااااااااااااا  

اوكبر ( عاواي تكا  في ه ه اودراسة    –اواسط     –عم   ساا  اواحدا  اومتامفة ) اودير   
 ايتي:

 ا  اودير : )اوطاوب(.اواحد -
 فر   اويمل.  أعضاء هي ة اوادر ف )اوقاممين باإلرشاً اوطمبي(،اواحدا  اواسط  :   -
 اوممامو اوتارمي.  -اواحدا  اوكبر : اومؤسسة اوايمًمًة-

ًاة في اوتاد اة    عفي إطاار  اا سااااااااااااااب  حادً )بيًكين ع ينااهاا ( أربياة أنسااااااااااااااا  رمًساااااااااااااا
 -اودراسة اوااوًة. عهي:في  ًةاالمامااًة يمكن اعا ارها أساس

 Changeagont systemنسق التغيير   -1
 ااضمن ه ا اونس  اويداد  ن اةنسا  أهمها:
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اوممار  اويام: عاو   ييمل كماتدس ًامل صس  اإلرشاً اوطمبي عاواي تراع  اوطمو   -أ
 ومطمو.ًامل اومؤسسا  اوايمًمًة ع يابر اومس ال اورمًسي عن اواييير اإليمابي  

اإلرشااً اوطمبي عيوف بما وداها  ن   صسا اومؤساساة اوايمًمًة: عها اومكا  او   ااضامن    -و
  ااًر عب كانًا ، ع ا تممكه  ن وااما عصاانين ماحة بطبًية عمل اومؤسسة.

فر   اويمل: او ان ييمما  ًامل أصسااااااام اإلرشاااااااً اوطمبي ع سااااااهما  في تاقي  أهداف    -ج
 .(Carel. B. Grenin & Alex Gateman, 1995,817- 820) اوقس 

 client systemنسق العميل   -2
عها عحدك اويمل اواي اايا ل  يها اوممار  اويام عها اوطاوب نفسااه أع أساارك اوطاوب   

 أع مماعا  اوطمو ع ن اوممكن أ  تكا  اومؤسسة أع اوممامو اوتارمي.
  Target systemالنسق المستهدف   -3

اومؤساساا  اوماًطة( عاواي تؤفر ب اكل سامبي  –اومماعا  اوداييرك    –عتين  )اةفراً   
عم  اويميل ب اااااكل يسااااااه  في حدعث اوم اااااكمة )عها اوطاوب( عه ا  ا يساااااي  إوًه اإلرشااااااً  

 اوطمبي في إحداث تيفير في اةنسا  اوماًطة باوطاوب إلحداث اواييير اومطماو.
 Action systemنسق العمل   -4

ضااااااامن اةنساااااااا  اوماًطة باوطاوب عاواي وداها اوقدرك عم  إحداث اواييير اومطماو اا  
عيوف بما ااضاااامنه  ن ) هارا  عب كانا  ( تساااااعد في اوافاعل  و   ااااكم  اوطاوب عاوقدرك  

 عم  اتتاي اوقرارا  اومناس ة بل عاومساهمة في تقدي  بيض اوتد ا  عاومساعدا .
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 لدراسة:اإلجراءات المنهجية لسابعًا: 
 عحفًة.  نوع الدراسة: -1
 نوع المنهج المستخدم:  -2
اومسااااا    -2اومساااااا االماماعي او اااااا ل ةعضااااااء هي ة اوادر ف باوميهد اوياوي ومتد ة االمامااًة .   -1

 االماماعي باويينة وطمو اوميهد اوياوي ع نه  اومادربين ًامل صس  اإلرشاً اوطمبي.
 أداة جمع البيانات: -3
 اوااار عاومناص ة  و أعضاء هي ة اوادر ف عاوطمو. -و   االسابًا   -أ

 مجاالت الدراسة: -4
 اوممال اومكاني: اوميهد اوياوي ومتد ة االمامااًة بكفراو ًخ. -أ

( عضااااااا هي ة اوادر ف اوم اااااااركين بقساااااا  اإلرشاااااااً اوطمبي بمانب عدً 40اوممال او  اااااار : عدً ) -و 
ك باوقس .(  ن اوطمو  ن 115)  ممًو اوفر  اودراسة بمانب  مماعة اإلرشاً اوطمبي اومامًا

 م(2019/ 15/5( إو  )1/5/2019 ن ) اسباعين اوممال او  ني: اساير  ممو اوبًانا   -ما
 ( 1جدول رقم )

 40ن =  الدراسة من أعضاء هيئة التدريس    مجتمعيوضح خصائص 
 %  ك اومايير  م 

 اوناع 
 % 55 22 يكر
 % 45 18 أنث  

 % 100 40 اوممماع 

 اوسن
 % 17.5 7 سنة   40أصل  ن 

 % 82.5 33 سنة فيرثر  40
 % 100 40 اوممماع 

اودرمة  
 اويممًة

 % 37.5 15  در  
 % 22.5 9 أسااي  ساعد 

 % 22.5 9 أسااي 
 % 17.5 7 أسااي  افرغ 

 % 100 40 اوممماع 
 ااضا  ن اومدعل اوساب  أ : 

 اودراسة  ن أعضاء هي ة اوادر ف هي كما امي: مدامس  مامو 
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%(، بينما  55باونس ة ومناع: عمد أ  نس ة او كار أعم   ن نس ة اإلناث حيث ماء  او كار بنس ة )   -1
 %(. 45اإلناث بنس ة )

  40%(، عماء  نس ة )أصل  ن  82.5سنة فارر( بنس ة ) 40باونس ة ومسن: فقد ماء  أعم  نس ة )  -2
 %(.17.5سنة ( بنس ة ) 

%( ومدر ، عماء  باواساع  كم  ن )أسااي  ساعد، 37.5باونس ة ومدرمة اويممًة: ماء  نس ة )   -3
 %( ةسااي  افرغ. 17.5%(، عماء  نس ة ) 22.5أسااي( بنس ة )

 (  2جدول رقم )
   115ن =   مجتمع الدراسة من الطالب يوضح خصائص 

 %  ك اومايير  م 

 اوناع 
 % 39.13 45 يكر
 % 60.86 70 أنث  

 % 100 115 اوممماع 

 اوفرصة

 17.39 20 اةعو 
 21.73 25 اوثانًة 
 26.08 30 اوثاوثة 
 37.78 40 اورابية 

 % 100 115 اوممماع 
ااضااااااا  ن اومدعل اوساااااااب  تاز و اوطمو ت ياو ومناع، عصد عمد أ  نساااااا ة اإلناث أعم   ن نسااااا ة   

%( حيث كما ها شااااامو في اويداد 39.13نساااا ة او كار )%(، بينما  60.86او كار، حيث ماء  اإلناث )
 ن اومؤسااااااسااااااا  اوايمًمًة أ  نساااااا ة اإلناث في ت ااد عن او كار، بمانب اهامام اإلناث باواضااااااار ًامل 

 اومدرما  عاومااه ة عم  حضار اومااةرا  عن او كار او ان يكاناا  رت طين بيعمال مارمًة.
م اااااااااااركين  ن طمو اوفرصة اورابية حيث ماء  اونساااااااااا ة  اوطمو او  غاوبًةرما امحظ أ  ماء   

%( ومفرصة اةعوي  17.39%( ومفرصة اوثاوثة بينما ماء  أصل نساااا ة )26.08%(، ف  ماء  نساااا ة )37.78)
، عصد اماار أربر عدً  ن اوطمو اوم ااااااااااركين في ه ه اودراساااااااااة  ن  %( ومفرصة اوثانًة21.73، عنسااااااااا ة )

 ويدك أس او : طمو اوفرصين اوثاوثة عاورابية
 . ن حيث فهمه  وت ار عوميممًة اوايمًمًة أرثر عاوثاوثةاونض  اويقمي ومفرصة اورابية  -1
 بمانب االهامام اوااةا بمساقبمه  عصربه   ن اواترج.  -2
 أ  اادربا  اا ين في اةسباع عباوااوي يقضا  عصت أربر باوميهد. -3
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 40ن =     ب( ال)نسق الطتجاه أدوار اإلرشاد الطالبي ( يوضح 3جدول رقم )
 المؤشرات  م

القوة  ال  إلى حد ما  نعم
 الترتيب  النسبية 

 %  ك %  ك %  ك
  %98    2  38 على التكيف مع البيئة الجامعية  الطالبمساعدة   1
  %93    3  32 السير في الدراسة بسهولة ويسر   2
 4     4  36 من مهارات وقدرات  الطالباكتشاف ما لدي   3
 2 %98      38 ألنشطة التي تتناسب مع ميوله وقدراتهاتوجيه الطالب إلى   4
 3 %97    4  36 لجميع الطالب  تقديم الرعاية المختلفة   5
 2 %98    2  35 مساعدتك إذا حدث تعثر لك أثناء الدراسة 6
 2 %98    2  38 بالمشكالت المجتمعية وكيفية التعامل معها توعيتهم 7
 6 %92  4  2  34 بسوق العمل واحتياجاته  الطالبتبصير  8
 2 %98    1  39 إلى ما بعد الدراسة إلى الدراسات العليا  الطالبتوجيه   9
 2 %98    2  38 تزويد الطالب باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الجامعي 10
 2 %98    2  38 المشاركة في تحديد أولويات الطالب بشكل علمي   11
 3 %97    4  36   بالطالبمشاركة األسرة في بعض القرارات المتعلقة   12
 3 %97    4  36 لمشاكلهمفي التفكير في الخيارات اإليجابية والبدائل المتاحة الطالب مساعدة  13
 2 %98    2  38   الطالبالمساهمة في وشع خطط واقعية تتناسب مع ظروف   14
 3 %97    4  36 تيسير خدمات المؤسسة التعليمية للطالب   15
 2 %98    2  38 إذا استدعت الظروف الطالبالقيام بإجراء مقابالت فردية مع  16
 5 %93  2  4  34 لالطمئنان على سير العملية التعليمية   للطالب المتابعة مستمرة   17
 2 %98    2  38 ومتابعة الطالب   لتقييموجود سجالت ونماذج   18

حال أًعار اإلرشااااً  (أعضااااء هي ة اوادر ف)ااضاااا  ن اومدعل اوسااااب  اساااامابا  اوم اافين  ن  
 -عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونسبًة ةعزا  اومؤشرا  باوارتيب اوااوي: (و منس  اوط)اوطمبي  و 

%( وممؤشااار )تامه اوطمو إو   ا بيد اودراساااة إو  اودراساااا  اويمًا( عيوف ة   99ماء  نسااا ة ) 
عبااواااوي  عهًفاة    ال يماد أغماب طمو او كااوار ا  واداه  تتاف  ن  ساااااااااااااااقبمه  بياد اواترج ع ن اوممكن  

هل أفضاااال )اوادااااال عم   ناا  ياااما  اويداد  ن االسااااا ااااارا   و وف  وسااااا  اويمل ياااج إوي تهي اه   
 . اًراسا  عمًا( أم اوادال عم  ًعرا  تنمًة ب ر ة عغيره

  (و عم  اواكً   و اوبي ة اوما عًة م%( وممؤشااااااااارا  اوااوًة : ) يسااااااااااعد اوط98ماء  نسااااااااا ة ) 
اواااًة باوم ااااااكم  اوممامعًة عكًفًة  )، (طة اواي تاناسااااااب  و  ياوه عصدراتهعتامًه اوطمو إو  اةن اااااا)

و باومااما عاوقاانين اومنظمة وميمل اوما يي(، ) اوم ااركة في تاداد أعوا ا  ماوايا ل  يها(، )ت ع د اوط
و() اوقًام بإمراء  مو ب اااااكل عممي(، )اومسااااااهمة في عةاااااو مط  عاصعًة تاناساااااب  و هرعف اوطماوط

ية  و اوط   و إيا اسادعت اوظرعف(، )عمًا سمم  عنمايج واقيً  ع اابية اوطمو(.مقابم  فًر
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امحظ ارتفاع نساااااا ة ه ه اومؤشاااااارا  عيوف بساااااابب احاًاج اوطمو وه ه اةًعار عماحااااااة اوطمو  
اسااااااااااة اوثانًة( وضااااااااااي   يرفاه  بيسااااااااااماو اواًاك اوما عًة ع ا تااا ه  ن ًر   -اومدً عهما )اوفرصة اةعو 

  و اوبي ة اوما عًة.عأن طة عباوااوي فه  في حامة إو   قابم  عتامًه وااقي  اواكً  
%( وممؤشااارا  اوااوًة )تقدي  اورعاية اومتامفة وممًو اوطمو(، )  ااااركة اةسااارك  97ماء  نسااا ة ) 

ًااومايمقاة بااوطمو    في بيض اوقرارا   ًاارا  اإليمااب ة عاوبادامال (، ) ساااااااااااااااعادك اوطمو عم  اوافكير في اوت
 (، )تًسير مد ا  اومؤسسة اوايمًمًة ومطمو(.وم ارمه  اومااحة 
محظ أيضااااو ارتفاع نسااا ة ه ه اومؤشااارا  عيوف بسااابب تيريد اإلرشااااً اوطمبي عم  تقدي  اورعاية  ن 

اومتامفة وممًو اوطمو بمانب تًسااااير مد ا  اومؤسااااسااااة اوتاحااااة باويممًة اوايمًمًة عيوف ومفر  اةربية  
ًاة –اوفرصاة اةعوي )عبااةمس     ًامال اوميهاد، ةنه  وًساااااااااااااااا عم  عم  بممًو اوتاد اا  عاواًساااااااااااااايرا  (اوثاان

 ساااعدته  عم  عةااو حمال إيمابًة عبدامل   ن مملبمانب  ساااعدك اوطمو في اتتاي اوقرارا  اوساامًمة  
بمانب   اااااااركة اةساااااارك في اتتاي ه ه اوقرارا  باعا ارها إحد  اةنسااااااا  اومافاعمة عاواي وها ًعر في حل 

 ي  عميها  ن مانب اإلرشاً اوطمبي.بحد  اةسف اواي يمب اواركع اوم كمة عاتتاي اوقرار اوسمً  
%( وممؤشااااااااار )ارا ااااااااااف  ا ود  اوطمو  ن  هارا  عصدرا ( عه ا أ  أغمب 96ماء  نسااااااااا ة ) 

اوطمو يكا  وااداه  اويااداااد  ن اوقاادرا  عاإل كااانًااا  عاومهااارا  اواي ياااااماا إو   ن يسااااااااااااااااعااده  عم   
 ارا فها بل عتاميهه  إو  اةن طة اواي تاناسب  يه .

%( وممؤشارا  اوااوًة: ) اوساير في اودراساة بساهاوة ع سار(، ) سااعدتف  92%(، )93نسا ة ) ماء   
 إيا حدث تيثر وف أفناء اودراسة(، ) اوماابية اومسامرك ومطاوب ومطم نا  عم  سير اويممًة اوايمًمة(.

ع محظ أ  هناك احاًاج شاااااااااداد ومطمو في اواامًه وكًفًة االساااااااااا كار اودااااااااااًا عك وف هناك   
بيض اوطمو او ان وداه  تيثر أفناء اودراسااة ع اااما  إو  اومساااهمة في حل ه ا اوايثر ع يرفة أساا ابه  

عه ا  ا أردته ًراساااااااة )سااااااامير  تًمر،   بل ع اابياه  ومايرد  ن سااااااايره  باناظام عساااااااهاوة أفناء اودراساااااااة.
 Mitchell S. Green wood(2007))م( 2015

 40ن =     أدوار اإلرشاد الطالبي مع نسق )المرشد الطالبي(( يوضح 4جدول رقم )
 المهام  م

القوة  ال  إلى حد ما  نعم
 النسبية 

 الترتيب 
 %  ك %  ك %  ك

  % 100      40 تبصير المرشد الطالبي بأدواره داخل اإلرشاد الطالبي 1
  % 100      40 المؤسسة التعليميةإمداده بمعلومات عن األقسام الداخلية داخل   2
  % 100      40 تقديم كل المعلومات الالزمة حول احتياجات سوق العمل 3

4 
 -راسـبين  –متعثرين  –تصـنيف الطالب حسـب مسـتوياتهم )متفوقين  

  % 95  2  2  36 معاقين( 

  % 95  2  2  36 التواصل مع الطالب بشكل فردي أو جماعي 5
  % 97  2  -  38 والتشجيع للمشاركة في مختلف األنشطةتوفير الدعم   6
  % 98  2  -  38 تفعيل قدرات وإمكانيات الطالب 7
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  % 97  -  4  38 تزويد الطالب بالخبرة والرأي العلمي في كل ما يتعلق بالدراسات العليا 8

9 
التوثيق والتســجيل لكل مهامه مع الطالب داخل ســجالت معتمدة من  

  % 95  -  6  34 المؤسسة التعليمية  

10 
ــة   العمليـ ــاة  الحيـ للتكيف مع  تخرجهم  المتوقع  الطالب  ــدة  مســــــــــــاعـ

  % 97  -  4  36 مستقباًل. 

  % 98  -  2  38 المساهمة في حل مشكالت الطالب النفسية وتوجيههم التوجيه الصحيح  11
  % 98  -  2  38 مع مشكالت الطالب  المتفاعلةتحديد األنساق   12
  % 100  -  -  40 تزويده بالمؤسسات التي يمكن االستفادة منها للطالب 13

أعضااااء هي ة اوادر ف حال أًعار اإلرشااااً )ااضاااا  ن اومدعل اوسااااب  اساااامابا  اوم اافين  ن   
 باوارتيب اوااوي: ةعزا  اومؤشرا  نس  اومرشد اوطمبي( عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونسبًة )اوطمبي  و 

 (،اإلرشااً اوطمبي%( وممؤشارا  اوااوًة )ت داير اومرشاد اوطمبي بيًعاره ًامل  100ماء  نسا ة ) 
)إ داًه بميما ا  عن اةصسااااااام اوداممًة ًامل اومؤسااااااسااااااة اوايمًمًة(، ) تقدي  كل اوميما ا  اومز ة حال 

 احاًاما  سا  اويمل(، )ت ع ده باومؤسسا  اواي يمكن االسافاًك  نها ومطمو(.
سااابب حدافة صسااا     نمحظ أنه ت  االتفا  عم  ه ه اومؤشااارا  بقاك  ن أعضااااء هي ة اوادر ف عيوف 

اإلرشااااااااااااااً اوطمبي عاو   ياااج إو   يرفة بدعر اومرشااااااااااااادان بطبًية أًعاره  عكًفًة اوايا ل  و اوطمو 
بمانب إ داًه  بكل اوميرفة اوتاحاااااة باومؤساااااساااااة اوايمًمًة  ن مد ا  عأن اااااطة عكل  ا يااامه اوطمو 

ا عك وف اوميرفة باومؤساااساااا  اواي  بمانب إ داًه  بميما ا  عن ساااا  اويمل اوتارمي إل داً اوطمو به
 يمكن االسافاًك  نها بل عتامًه اوطمو وها وممساعدك.

%( وممؤشااارا  اوااوًة: ) تفييل صدرا  عب كانًا  اوطمو(، )اومسااااهمة في حل 98عماء  نسااا ة ) 
 اوم اااكم  اونفساااًة ومطمو عتاميهه  اواامًه اودااااًا(، )اومسااااهمة في حل اوم اااكم  االمامااًة(، )

 تاداد اةنسا  اومافاعمة  و   كم  اوطمو(.
نمحظ ارتفاع أيضاااااااو ه ه اونساااااا ة ع رمو ه ا أ  اوطمو وداه  اويداد  ن اوم ااااااكم   نها )عدم   

ايطيه  اوقدرك عم  حل   اااكمته  اونفساااًة  واواي يمكن تفييمها  ع  يرفة ياته  بما فيها  ن صدرا  عب كانًا  
 و    اومافاعمةمرشاااااااااااد اوطمبي أ  يكا  عم   يرفة ب وف وااداد اةنساااااااااااا   عاالمامااًة عه ا ياااج  ن او

   كم  اوطمو سااء كانت أنسا  صا ة أع ةعًفة في حل اوم كم .
( وممؤشارا  اوااوًة: ) تافير اودع  عاوا امًو ومم ااركة في  تام  اةن اطة(،  %97ماء  نسا ة ) 

ًاا(، ) ساااااااااااااااعادك اوطمو اومااصو  )ت ع اد اوطمو بااوتبرك عاورأ  اويممي في كال  اا ا ايم  بااوادراسااااااااااااااا  اويم
 تترمه  وماكً   و اواًاك اويممًة  ساقبمو(.

ع محظ أيضاااو ارتفاع اونساا ة عه ا صد ارمو إو  ع عف بيض اوطمو عماحااة او ان وداه  صدرا   
ج اوطمو عب كانًا  عن اوم ااااااااركة في اةن اااااااطة اوطمبًة عصد يكا ااااااافها اومرشاااااااد اوطمبي، بمانب احاًا

ًاة اومماال ، بمااناب   ًاار ناا ًاا عاالما ًاة إو  اوسااااااااااااااؤال عن اوادراساااااااااااااااا  اويم عبااةمس طمو اوفر  اونهاام



 جامعة الفيوم    -البحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات و

 

 602 

 عشر السابعالعدد 

عاحاًاج    اومسااااااااااعدك عم  تهي ة اوطمو ومايا ل  و بي ة اويمل اوتارمًة عكًفًة االساااااااااايداً وماًاك اويممًة
 .سا  اويمل

 ايثر ن    –%( وممؤشارا  اوااوًة: ) تدانً  اوطمو حساب  سااا اته  ) افاصين  95ماء  نسا ة ) 
أع مماعي(، )اواافي  عاواساميل وكل  ها ه  و      ياصين(، )اواااحال  و اوطمو ب اكل فرً  –راسابين    –

و  نمحظ ارتفاااااع اونساااااااااااااا ااااة عصااااد ارمو يوااااف إ اوطمو ًامل سمم   يامدك  ن اومؤسسة اوايمًمًة(، 
امامف أشااااااااااااكال عأنااع اوطمو عيوف ة  به  )اومافاصين ًراسااااااااااااًاو عاواي تتام  احاًاماته  عن اوطمو 

سااا او  او ان ه  في احاًاج إو  إرشااااًه  إو  اوطر   اودااااًا عك وف اوراسااابين وماصاف عم  اةاومايثر ن  
إو   يرفة إ كانًاته  عصدراته     اواي أً  إو  حدعث يوف. كما أ  به  اومياصين عاو ان أيضاو ه  في احاًاج

اماماعا    عاواي  نهاعاسايموها االسايمل اة ثل، عكل  ا سب  في احاًاج إو  كًفًة اواااحل اوداًا  
ية إيا كانت اوم اااااكمة ماحاااااة أع إيا كانت اوم اااااكم  تمف عدً كبير تاااج إو  اماماعا  ممااًة،   فًر

ومهام اومتامفة  و اوطمو ًامل سااااااااااامم   يامدك  ن  عك وف كل ه ا ياااج إو  تافي  عتساااااااااااميل وكل ا
عه ا  ا ااف   و ًراسااااة   اومؤسااااسااااة اوايمًمًة عت  االتفا  عميها بل عت  اوادر ب عم  كًفًة اواسااااميل فيها.

 م(2002، ميها  عبداواميد ر ضا  2015رم  ن )فر د عم   امد 
 40ن =   ة التعليمية( نسق )المؤسستجاه أدوار اإلرشاد الطالبي ( يوضح 5جدول رقم )

 المؤشـــــرات  م
القوة  ال  إلى حد ما  نعم

 الترتيب  النسبية 
 %  ك %  ك %  ك

  % 100  -  -  40 وجود قاعدة بيانات ومعلومات عن الطالب والمرشدين 1

2 
تبصـير المؤسـسـة الجامعية بالمشـكالت التي تؤثر سـلبًا على الطالب  

  % 95  -  -  36 ودراساتهم  

  % 96  -  4  36 تهيئة الجو التعليمي والعمل على تطويره للمساعدة على التحصيل الجيد 3
  % 93  3  2  35 إتاحة الخدمات اإلرشادية لجميع الطالب 4
  % 100  -  -  40 التعليمية لجميع الطالبتيسير لخدمات المؤسسة   5
  % 97  -  4  36 تفعيل األنشطة الطالبية باختالف أنواعها 6
  % 94  3  1  36 تقديم أفضل الخدمات للطالب وفق الجودة 7
  % 100  -  -  40 إقامة عالقات تعاونية مع مؤسسات المجتمع الخارجي لالستفادة 8
  % 97  -  4  36 المؤسسة التعليمية لتقديم أفضل خدماتهاالتقييم المستمر لوضع   9
  % 98  -  2  38 وجود خطة واضحة لسياسة عمل المؤسسة 10

11 
التطوير المـستمر ألنـشطة وبرامج المؤـسـسة بما يتالءم مع احتياجات  

  % 97  -  4  36 الطالب

  % 95  2  2  36 تنظيم لقاءات وندوات لمناقشة قضايا ومشكالت تفيد الشباب 12
  % 97  -  4  36 فهم لطبيعة عمل فريق العمل والتأكيد عليه 13

14 
  عمل دورات تدريبية ألعضــــــــاء هيئة التدريس لممارســــــــة اإلرشــــــــاد 

  % 98  -  2  38 الطالبي. 

  % 100  -  -  40 وجود برامج مخصصة لإلرشاد الطالبي للمرشدين   15
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  % 100  -  -  40 داخل المؤسسة التعليميةوجود محتوى علمي للمرشد الطالبي   16

اسااااامابا  اوم اافين  ن أعضاااااء هي ة اوادر ف حال أًعار اإلرشاااااً  ااضااااا  ن اومدعل اوساااااب    
 عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونسبًة ةعزا  اومؤشرا  باوارتيب اوااوي:   (نس  اومؤسسة اوايمًمًة)اوطمبي  و 

%( وممؤشاااااااااااااارا  اوااااوًااة. ) عمًا صاااعاادك بًااانااا  ع يما ااا  عن اوطمو 100ماااء  نساااااااااااااا ااة ) 
عاومرشااادان(، ) تًساااير مد ا  اومؤساااساااة اوايمًمًة وممًو اوطمو(، )إصا ة عمصا  تياعنًة  و  ؤساااساااا  

اًك(، ) عمًا برا    تداااااادااااااة وإلرشاااااااً اوطمبي وممرشاااااادان(، ) عمًا  ااا   اوممامو اوتارمي ومساااااااف
 عممي وممرشد اوطمبي ًامل اومؤسسة اوايمًمًة(.

أ  اومؤساااااساااااة اوايمًمًة  إو  ة بقاك بين أعضااااااء هي ة اوادر ف عصد ارمو يوف  امحظ ارتفاع اونسااااا 
ر  ن حيث تافير صاعدك بًانا  في  اناعل  عميها عبء اومس اوًة تماه اةم  بيد صس  اإلرشاً اوطمبي ومنا 

و اويا مين  ًعك وف أعضااااااء هي ة اوادر ف عمم  ،اد أعضااااااء هي ة اوادر ف عاإلرشااااااً اوطمبي حال اوطمو 
باومؤسااااااسااااااة، بمانب عمًا برا    اطارك ع اف  عميها  ن مانب اإلرشاااااااً اوطمبي عاومؤسااااااسااااااة اوايمًمًة  

ااءه عم   ااا  عممي وممرشااااااد اوطمبي ًامل اومؤسااااااسااااااة وممرشاااااادان ًامل صساااااا  اإلرشاااااااً اوطمبي، احا
 ا ل  و اوطمو بامامف  ساا اته  ع  كمته .اوايمًمًة يسارشد به في اواي

%( وممؤشااارا  اوااوًة: ) عمًا مطة عاةااااة وساااًاساااة عمل اومؤساااساااة(، )عمل  98ماء  نسااا ة ) 
 اإلرشاً اوطمبي(.ًعرا  تدر بًة ةعضاء هي ة اوادر ف وممارسة عممه  ًامل 

امحظ اتفا  كبير بين أعضااااء هي ة اوادر ف عم  عمًا مطة عاةااااة وساااًاساااة عمل اومؤساااساااة  
ة بها ومسااااااافاًك  نها في تامًه اوطمو اواامًه اوداااااااًا، بمانب اوايريد عم   ياوايمًمًة ع كاناا عم  ًرا

  ومساااافاًك  نها في اويمل  و اوطمو عمل اودعرا  اوادر بًة باساااامرار وه  وا ع ده  باوًا  عاسااااراتًمًا
 احاًاما  سا  اويمل ...(. - ثل )إًارك اواصت، كًفًة حل اوم كم  

اةن اااااااااطة اوطمبًة بامامف أنااعها() اواقيً   %( وممؤشااااااااارا  اوااوًة: ) تفييل  97ماء  نسااااااااا ة ) 
وتن اطة عبرا   اومؤساساة  اومساامر واةاو اومؤساساة اوايمًمًة واقدي  أفضال مد اتها(، ) اواطا ر اومساامر  

%(،  96امءم  و احاًاما  اوطمو(، )فه  وطبًعًة عمل فر   اويمل عاوايريد عمًه(، بمانب نساا ة )ابما  
%( وكم  ن اومؤشاارا  )تهي ة اوما اوايمًمي عاويمل عم  تطا ره وممساااعدك عم  اوااداايل اوميد(، ) 95)

راسااااته (، )تنظً  وقاءا  عندعا   ت داااير اومؤساااساااة اوما عًة باوم اااكم  اواي تؤفر سااام  او عم  اوطمو ًع
 ومناص ة صضايا ع  كم  تفيد او  او(.

نمحظ ارتفاع اونسااااا ة عه ا اؤكد عم  أهمًة اهامام اومؤساااااساااااة اوايمًمًة بافييل اةن اااااطة اوطمبًة   
ناك  عاويمل عم  عمًا أن اااااااطة مدادك تاناساااااااب  و صدرا  عب كانًا  اوطمو، عه ا يساااااااادعي أ  يكا  ه

تقيً   سامر وتد ا  عأعةاع اومؤسسة اوايمًمًة  ن حيث االهامام بنقا  اوضي  عاويمل عم  تاسينها،  
ك اويممًة    اعتطا ر نقا  اوقاك في تقدي  مد ا  اومؤسااااااااااسااااااااااة اواي اهاما ها اةعل عاةمير ه اوطمو عمًا

 اوايمًمًة.
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نماو أ  عمل ًامل اومؤسااااسااااة   عه ا يسااااادعي اوايريد عم  فر   اويمل او   ييابر اةسااااا  في 
 اوايمًمًة عاوايريد عم  تكا مه(.

عاإلعداً ،  باومدرما  ع ن أه  اةًعار ها )تطا ر اويممًة اوايمًمًة باسااامرار  ن إ كانًا   اًية   
اوااداايل اوميد وه ( عه ا اواطا ر ياااج وكي   عم اوميد ةعضاااء هي ة اوادر ف عيوف ومساااعدك اوطمو 

عمه  يرفة اومؤساااساااة اوايمًمًة ومم اااكم  اواي يياني  نها اوطمو عاواي يكا  وها اوايفير  اا  عم  أرمل 
بل تًؤ  إو  اوايثر في اودراساااة، عوه ا تاااج إو  تنظً  وقاءا  عندعا    ،اةربر عم  اواادااايل اودراساااي

 يداً او  او وها.ومناص ة تمف اوم كم  عكًفًة اوايا ل  يها عتقدي  أعمه اوامال اوداًاة عكًفًة اسا
 40ن =   ( يوضح أدوار اإلرشاد الطالبي تجاه )نسق المجتمع الخارجي( 6جدول رقم )

 المؤشـــــرات  م
القوة  ال  إلى حد ما  نعم

 الترتيب  النسبية 
 %  ك %  ك %  ك

  % 95  2  -  36 التعرف على ثقافة وأيديولوجية المجتمع المحيط بالطالب 1
  % 97      38 الموارد واإلمكانيات الموجودة داخل المجتمعالتعرف على  2
  % 100      40 الترفيه والحفالت من خدمات اإلرشاد الطالبي واالستفادة منه 3
  % 100      40 فتح عالقات تعاونية مع األجهزة الخدمية داخل المجتمع 4
  % 94  2  3  35 األنشطةاالستفادة من خدمات مراكز الشباب للمشاركة في   5
  % 93  2  4  34 التنسيق مع مؤسسات التدريب الميداني لمواجهة سلوكيات الطالب 6
  % 97  -  4  36 فتح عالقات تعاونية مع الجمعيات األهلية التي يمكن االستفادة منها 7
  % 97  -  4  36 الشبابفتح عالقات تعاونية مع مراكز اإلعالم لمناقشة بعض القضايا التي تهم  8

9 
الطالب    تفتح عالقات تعاونية مع قصـــــــــور الثقافة لصـــــــــقل إمكانيا

  % 98  -  2  38 واالستفادة منها   

10 
فتح عالقات تعاونية مع مديرية الصـــــــحة للتوعية باألمرائ الوبائية  

  % 100  -  -  40 والعادات الصحية السليمة  

11 
مد يد العون لمشـكالت المجتمع التي تؤثر على الشـباب والمسـاهمة   

  % 100  -  -  40 في حلها

  % 100  -  -  40 في تقديم الخبرات والمهارات للشباب الجامعي  ناالستعانة بالخبراء واألكاديميي 12

13 
مشـاركة المدن الجامعية مع اإلرشـاد الطالبي في الطالبي في متابعة  

  % 98  -  2  38 الطالب داخل المدينة

14 
ــتـفادة منهـا في حـاـلة   ــيق مع مراكز بنوك اـلدم للتبرع واالســـــــ التنســـــــ

 االحتياج لها
36  4  -  96 %  

ااضااااا  ن اومدعل اوساااااب  اسااااامابا  اوم اافين  ن أعضاااااء هي ة اوادر ف حال أًعار اإلرشاااااً   
ةعزا  اومؤشاااااااااارا  باوارتيب  اوطمبي  و )نساااااااااا  اوممامو اوتارمي(، عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونساااااااااابًة  

 -:اوااوي
اةمه ك اوتد ًة ًامل %( وممؤشاااااااااااااارا  اوااوًة : ) فاا عمصا  تياعنًة  و  100ماء  نساااااااااااااا ة )

ًاة   ًاة عاويااًا  اودااااااااااااااا ًاة بااة راض اواباام ًاة  و  ادار اة اودااااااااااااااااة ومااا اوممامو(، ) فاا عمصاا  تيااعن
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اوساااااامًمة(، ) د اد اويا  وم ااااااكم  اوممامو اواي تؤفر عم  او اااااا او عاومساااااااهمة في حمها(، )االسااااااايانة  
 اوما يي(. في تقدي  اوتبرا  عاومهارا  وم  او  نباوتبراء عاةراًيميي

نمحظ اتفا  مماعي  ن أعضاااااااااااااء هي ة اوادر ف أنه يمب فاا عمصا  تياعنًة  و اةمه ك اواي   
يمكن أ  تساافيد  نها اوطمو عك وف اومؤساساة اوايمًمًة بمانب االهامام باومؤساساا  اواي يمكن االساافاًك  

ة وماااًة بطبًية ه ا اوقداااااااااااااا   نها عماحاااااااااااااة عصت اةز ا   ثل )أز ة كارعنا( ع نها  دار ة اوداااااااااااااا
ًاة اوساااااااااااااامًماة في  ًاة اواياا ال  يهاا بمااناب  يرفاة اويااًا  اودااااااااااااااا ًاة عكًف اوفيرع  عبيض اة راض اواباام
اواااًة اودااااااااًة ومطمو عاومدرساااااااين بمانب  سااااااااهمة اإلرشااااااااً اوطمبي في اواياع  ع د اد اويا  تماه  

اي تؤفر عم  او اااااااا او، بمانب  اوم ااااااااكم  اواي اايرض وها اوممامو ب ااااااااكل عام عب ااااااااكل ما  تمف او
 اتداادااين في  ماال   تامفة...( يمكن االسااافاًك   –االسااايانة ب يض اوتبراء عاةراًيميين  ن )أط اء  

 اوطمو. ةبنامنا نه  في تقدي  مبراته  ع د اد اويا  
إ كانًا  اوطمو  %( وممؤشااااااااارا  اوااوًة )فاا عمصا  تياعنًة  و صداااااااااار اوثقافة وداااااااااقل  98ماء  نسااااااااا ة ) -

 عاالسافاًك  نها(، )  اركة اومد  اوما عًة  و اإلرشاً اوطمبي في  اابية اوطمو ًامل اومدانة(.
نمحظ ارتفاع نسا ة ه ه اومؤشارا  عيوف بسابب تيريد صسا  اإلرشااً اوطمبي  و االهامام باوطمو   

اي يمكن االسااااافاًك  نها ومك اااا  عاويمل  يه  في كل اةن ااااطة ععمل عمصا  تياعنًة  و اومؤسااااسااااا  او
غنامًة...(، كما ماء   –فقاًًة   –عن صدراته  عب كانًاته   نها صدااااار اوثقافة عاواي تقدم أن ااااطة ) ساااارحًة  

ًاة ومطمو حياث يكا  هنااك اويادااد  ن اوم ااااااااااااااكم  اواي يقام بهاا  ًاة اويمال  ن ممل اوماداناة اوماا ع أهم
ممل اإلرشاااااااااااااااً اوطمبي بال ع ااابياة اوطمو ًامال اوماداناة  اوطمو عاواي  ن اوممكن اوميااوماة وهاا  ن  

 اوما عًة(.
ك ًامل اوممامو،  97ماء  نسااااااااااا ة )  - %( وممؤشااااااااااارا  اوااوًة )اوايرف عم  اومااًر عاإل كانًا  اومامًا

)_فاا عمصا  تياعنًة  و اوممعًا  اةهمًة اواي يمكن االسااافاًك  نها(، )فاا عمصا  تياعنًة  و  رار   
%(، في )اوانساااي   و  رار  بناك  96م ومناص اااة بيض اوقضاااايا اواي ته  او ااا او(، بمانب نسااا ة )اإلعم

 اودم ومابرع عاالسافاًك  نها في حاوة االحاًاج وها(.
نمحظ ارتفاع نسااااا ة ه ه اومؤشااااارا  عيوف ةهمًة أ  يكا  وإلرشااااااً اوطمبي عمصا  تياعنًة  و   

ع تساااافيد  نه حيث يمب أ  يقام صسااا  اإلرشااااً اوطمبي باو اث  اومؤساااساااا  اواي يمكن أ  تساااافيد  نها أ
ًاا  اوممامو اوتاارمي عاسااااااااااااااايموهاا االسااااااااااااااايمل اة ثال وتاد اة اوطمو، كماا يماب فاا   عن  ااًر عب كاان

عينًة(    –عمصا   و اومؤسااااااسااااااا   ثل اوممعًا  اةهمًة اواي يمكن أ  تقدم  ساااااااعدا  ومطمو ) اًية 
اوطمو أع اواطاع بها، بمانب  رار  اإلعمم عاواي يمكن  دها باوم ااااكم  اومساااااعدك في تاهً  بيض  

اواي ته  او  او )اوطمو( عاواادث عنها  ن ممل وقاءا    اركة بينها عبين اومؤسسة اوايمًمًة، ويمج 
اوم اااكم   ن ممًو اواتداااداااا  اومتامفة، بمانب  رار  بناك اودم وكي اابرع فيها اوطمو وانمًة رعو 

 الناماء عباوااوي االسافاًك  نها عصت اواامة ةبنامنا اوطمو.ا
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%( وممؤشاار اوااوي )اوايرف عم  فقافة عأادااوامًة اوممامو اوماً  باوطمو( عنساا ة  95ماء  نساا ة )  -
%( وممؤشار 93%( وممؤشار )االساافاًك  ن مد ا   رار  او ا او ومم ااركة في اةن اطة(، عنسا ة )94)

   اوادر ب اوميداني وماامهة سماكًا  اوطمو(.)اوانسي   و  ؤسسا
%( ةهمًة اوايرف عم  فقافة عأادوامًة اوممامو حيث أ  اوطمو ييتا   ن  95ماء  ارتفاع نسااااااا ة )  -

ًاة اواياا ال  بي اا   تامفاة في اويااًا  عاواقااوياد عاةعراف عبااواااوي يماب اوفه  اوداااااااااااااااًا وهاا وميرفاة كًف
  يه .

%( وممؤشااار )االساااافاًك  ن مد ا   رار  او ااا او ومم ااااركة في اةن اااطة(.  94)نمحظ ارتفاع اونسااا ة    -
 ن ممل فاا عمصا  تياعنًة  و  رار  او ااا او وممسااااهمة في تفييل اةن اااطة وم ااا او في اومؤساااساااة  

ًاة  ثال ) وياب كرك اوقادم   ًاه  –اوانف    –اوايمًم اوسااااااااااااااماة( عغيرهاا  ن اةويااو اواي تفياد اوطمو   -اوكاارات
 في  اومسابقا  عاوم اركة فيها.بمانب تن

%( وممؤشاااااار )اوانسااااااي   و  ؤسااااااسااااااا  اوادر ب اوميداني وماامهة سااااااماكًا  93نمحظ أيضاااااااو نساااااا ة )  -
اوطمو( عيوف العا اره إحد  اةصسااام اويممًة اواي اايا ل فيها اوطمو ب ااكل كبير عاواي يمكن أيضاااو أ   

يها اإلرشاااااااااااااااً اوطمبي. عصد أرد  يوف ًراسااااااااااااااة تاامه اويداد  ن اوم ااااااااااااااكم  اواي يمكن أ  يساااااااااااااااه  ف
(A,Willow 2018- Rebecca-Rowda- M. locoker, 2005) 

 40ن = )بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس(  المعارف الخاصة باإلرشاد الطالبي( يوضح 7جدول رقم )
 المؤشـــــرات  م

القوة  ال  إلى حد ما  نعم
 الترتيب  النسبية 

 %  ك %  ك %  ك
 2 % 98  -  2  38 معارف خاصة بطبيعة المرحلة العمرية للطالب 1
 1 % 100  -  -  40 أنشطتها( –سياستها  –لوائحها  –معرفة بالمؤسسة التعليمية )أهدافها  2
 3 % 97  -  4  36 معرفة باألنساق المتفاعلة بمشكالت الطالب المختلفة 3
 2 % 98  -  2  38 المؤسسة التعليميةمعرفة بالبرامج واألنشطة التعليمية داخل   4
 4 % 95  2  2  36 معارف بطبيعة المؤسسات الخارجية في المجتمع التي يمكن االستفادة منها 5
 4 % 95  2  2  36 معارف مرتبطة بأيدلوجية وثقافة المجتمعات المختلفة التي يعيش فيها الطالب  6
 5 % 94  2  3  35 معرفة بسوق العمل واحتياجاته 7
  % 92  4  2  34 واإلحصاء معرفة بكيفية عمل الحاسب اآللي 8
 3 % 97  -  4  36 معرفة بمستقبل الطالب بعد البكالوريوس   9
 2 % 98  -  2  38 معرفة فريق العمل وكيفية إدارته 10
 6 % 93  2  4  34 معارف عن )مداخل ونماذج الممارسة العامة لالستفادة منها(  11
 4 % 95  2  2  36 معرفة عن طبيعة السجالت والنماذج المرتبطة باإلرشاد الطالبي 12
 7 % 93  2  4  34 معرفة عن كيفية تقويم العمل داخل اإلرشاد الطالبي 13

ااضا  ن اومدعل اوساب  اسامابا  اوم اافين  ن أعضاء هي ة اوادر ف حال اوميارف اومطمابة  
 باإلرشاً اوطمبي، عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونسبًة ةعزا  اومؤشرا  باوارتيب اوااوي:
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  –وااماها    –%( وممؤشااااااااار ) يرفة باومؤساااااااااساااااااااة اوايمًمًة  أهدافها 100ماء اتفا  عام بنسااااااااا ة ) 
أن اااااااااطاها( حيث أرد ممًو أعضااااااااااء هي ة اوادر ف عم  أهمًة أ  تكا  وداه   يرفة بكل    –ساااااااااًاسااااااااااها  

 .)اوميهد( عأهداف عسًاسة عأن طة اومؤسسة اوايمًمًة  كانا  
)  يارف ماحاااااااااة بطبًية اومرحمة اويمر ة ومطمو(،   %( وممؤشااااااااارا  اوااوًة:98ماء  نسااااااااا ة ) 

) يرفة باوبرا   عاةن ااااااطة اوايمًمًة ًامل اومؤسااااااسااااااة اوايمًمًة(، ) يرفة عن فر   اويمل عكًفًة إًارته(.  
عهااا ه اومياااارف يماااب اواااايرياااد عميهاااا  ن حياااث  يرفاااة اومرحماااة اويمر اااة اواي يمر بهاااا اوطمو عطبًياااة  

اما  اواي تااود عنها اوم اااكم  اوتاحاااة به ه اومرحمة عك وف اوايرف عم   احاًاماتها عنقس تمف االحاً
 فر   اويمل عكًفًة احارا ه عاواياع  ًًما بينه  الرامال اويمل(.

%( وممؤشاارا  اوااوًة: ) يرفة باةنسااا  اومافاعمة بم ااكم  اوطمو اومتامفة(،  97ماء  نساا ة ) 
او كاوار ا (عه ه أيضااااااااااااااو  ن اوميارف اواي ت  اوايريد عميها عهي ) يرفة ) يرفة بمسااااااااااااااقبل اوطاوب بيد  

باةنسا  اومافاعمة بم كم  اوطمو عاواي صد تكا  نقطة ةي  أع صاك وم كم  اوطمو عباوااوي يمب  
عرض   اااااكمة اوطاوب عتساااااميمها، ك وف  يرفة باحاًاما  ساااااا    د أ  تكا   ماقة بممفا  اوطاوب أع عن

 اودراسا  اويمًا اواي اا  تامًه اوطمو إويها. نها امفة اواي اامه إويها اوطمو بيد اواترج ع اويمل اومت
%( وممؤشاارا  اوااوًة: )  يارف بطبًية اومؤسااسااا  اوتارمًة في اوممامو اواي  95ماء  نساا ة ) 

فيها اوطمو(، ) يمكن االسافاًك  نها(، ) يارف  رت طة بيادوامًة عفقافة اومماميا  اومتامفة اواي يعًش  
  يرفة طبًية اوسمم  عاونمايج اومرت طة باإلرشاً اوطمبي(.

اإلرشااااً اوطمبي  رت طة  اوقام  بارتفاع اونسااا ة هنا حيث يمب أ  يكا  هناك  يارف ود   امحظ   
ك ًامل اوممامو اوماً    باومؤسااسااا  اواي يمكن االسااافاًك  نها  ن ممل عمًا ًويل باومؤسااسااا  اومامًا

رشااااااااً اوطمبي وكي اا  تامًه اوطمو إويها، عك وف تاضااااااامن  يارف حال طبًية فقافا  اومماميا   باإل
تقاويده     –اومتامفة عاومنامين إويها اوطمو عيوف وسااااااااااهاوة اوايا ل  و اوطمو  ن حيث ) يرفة عاًاته   

 طة بطبًية  اابية  سامم  عاونمايج اومرتأعرافه (، كما يمب أ  ااضامن أيضااو اوميارف حال طبًية او  –
 يااااصين ...(   – ايثر ن    – ن كانه  ) افاصين    حااااالته اوطمو  ن تقاااار ر  ااااابياااة ومطمو باااامامف  

 ن )اسااااااق ال وطمو اوفرصة   افيه اواساااااميلاومايمقة باوطمو اا    سااااامم  بمانب عمًا سااااامل ماحاااااة باو
 وقاءا  أع ندعا  ماحة باوطمو....(. –صاافل طبًة تمت ًامل اومؤسسة اوايمًمًة  -اةعو 

%( وممؤشارا  اوااوًة : )  يرفة بساا  اويمل عاحاًاماته( حيث ااطمب أ  تكا   94ماء  نسا ة ) 
ك ًامل ساا  اويمل ع ا هي اوماطم ا  اواي يمب أ  تااافر في  اوميارف حال  ا طبًية اةعمال اومامًا

 اوطمو وموااا  بها عت ع د اوطمو بها.
%( وممؤشارا  اوااوًة: )  يرفة عن كًفًة تقا   اويمل ًامل اإلرشااً اوطمبي(، 93ء  نسا ة )عما 

 ) يارف عن  دامل عنمايج اوممارسة اويا ة ومسافاًك  نها(.
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أ  اااافر ود  اإلرشاااً اوطمبي أساااويب وماقيً   صد ارمو ةهمًة  نمحظ أيضاااو ارتفاع اونساا ة عيوف   
مازه  ن أعضااء هي ة اوادر ف عاواصاف عم  نقا  اوقاك عاوضاي  ععمل اوااساين  اومساامر عتقيً   ا اا  إن

اومسااامر وإلرشاااً، بمانب  مماعة اوميارف اومايمقة بنمايج ع دامل اوممارسااة اويا ة ومسااافاًك  نها  ثل  
 اومادمال اواصاامي( اوا ان وه  ًعر كبير في اواياا ال  و   ااااااااااااااكم    -اومادمال اويممي –) اومادمال اوانما   

 عتامًه اوطمو.
%( وممؤشااااااار اوااوي: )  يرفة بكًفًة عمل اوااساااااااب ايوي عاإلحدااااااااء( حيث  92ماء  نسااااااا ة ) 

يساااااامب عم  أعضاااااء هي ة اوادر ف اوايا ل  و اإلحداااااء أع إت اع اةساااااويب اإلحدااااامًة عاويمل عم   
 اوكمبياتر واسميل  ا اا  إنمازه  و اوطمو.

 ( 8جدول رقم )
 40ن = )المبحوثين من أعضاء هيئة التدريس(      صة باإلرشاد الطالبيالمهارات الخايوضح  

 المؤشـــــرات  م
القوة  ال  إلى حد ما  نعم

 الترتيب  النسبية 
 %  ك %  ك %  ك

 2 % 98  -  -  38 تكوين عالقة مهنية سليمة مع الطالب   1
 1 % 100  -  -  40 تسجيل وتدوين جميع أعمال اإلرشاد الطالبي 2
 5 % 93  3  2  35 المعهدعمل ملفات خاصة بكل طالب داخل   3
 4 % 96  -  3  37   علميةالقدرة على حل المشكالت بطريقة   4
 2 % 98  -  2  38 التمتع بأساليب وآليات لإلرشاد الطالبي 5
 2 % 98  -  2  38 في مشكالت الطالبتحديد مواطن القوة والضعف   6
 1 % 100  -  -  40 المقابالت الفردية والجماعيةالقدرة على إدارة   7
 3 % 97  -  4  36 وصف وتحليل األنساق المتفاعلة في مشكلة الطالب 8
 4 % 96  -  5  35 القدرة على االتصال بالوحدات واألنساق المختلفة 9
 2 % 98  -  2  38 القدرة على انتقاء وتجميع المعلومات الخاصة بالطالب   10
 6 % 88  -  2  32 االستماع واإلنصات الجيد للطالب   11
 2 % 98  -  2  38 استخدام إمكانيات المؤسسة بمهارة 12
 4 % 96  -  5  35 إجراء تعاقد مع الطالب لتنفيذ المهام 13
 5 % 93  2  4  34 يات للطالب  و واألولتحديد األهداف   14
 2 % 98  -  2  38 إدارة فريق العمل داخل اإلرشاد الطالبي 15
 7 % 85  8  2  30 االستخدام الجيد للمقاييس والمسوح المجتمعية   16
 2 % 98  3  2  35 إقامة عالقات تعاونية مع المؤسسات الخارجية   17

اسااامابا  اوم اافين  ن أعضاااء هي ة اوادر ف حال  هارا  اإلرشاااً ااضااا  ن اومدعل اوساااب    
 -اوطمبي، عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونسبًة ةعزا  اومؤشرا  باوارتيب اوااوي:

عتدع ن ممًو أعمال اإلرشاً اوطمبي(، )اوقدرك %( وممؤشرا  اوااوًة: ) تسميل  100ماء  نس ة ) 
ية عاوممااًة(.عم  إًارك اومقابم    اوفًر
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عنمحظ اتفا  حال هاتين اومهارتين ب كل عام ععم  اوطمو ب كل ما  ااضا يوف  ن ممل  
اواقار ر او اااهر ة اومقد ة وإلرشااااً اوطمبي، تساااميل ع اابية اوطمو حيث هناك نمايج  تامفة تامءم  و  

راساااابين ....( كما   – ايثر ن   –و عامامف  ساااااا اته   ن حيث كانه  ) افاصين  ماوط   طبًية   ااااكم
ية اواي تاااج   ية  و بيض اوااال  اوفًر اوقدرك عم  اوقًام باومقابم  بامامف أنااعها سااااااااااء كانت ) فًر
ية عاواي وها إمراءا  تنظًمًة إلمرامها، عاواامة أيضاو إو   قابم  ممااًة   إو  إمراء ه ه اومقابم  اوفًر

 أع وااميهه  إو  ن ا   يين.باوطمو يا  طبًية عاحدك،  ماحة إيا كانت اوم كم  اوتاحة
%( وممؤشااااااااااارا  اوااوًة: ) تكا ن عمصة  هنًة سااااااااااامًمة  و اوطمو(، )اواماو  98ماء  نسااااااااااا ة ) 

(، )اوقدرك عم     اوطمو  بيسااااويب ع وًا  وإلرشااااً اوطمبي(، )تاداد  ااطن اوقاك عاوضاااي  ود    اااكم
اومؤساااااساااااة بمهارك(، )إًارك فر   اويمل   إ كانًا  باوطمو(، )اسااااااتدام   اناقاء عتممًو اوميما ا  اوتاحاااااة

 ًامل اإلرشاً اوطمبي(، )إصا ة عمصا  تياعنًة  و اومؤسسا  اوتارمًة(.
نمحظ ارتفاع نسااااااب ه ا اومؤشاااااار ة  ه ه اومهارا  تيابر  ن أه  اومهارا  اواي يمب أ  ااماو   

بي عهي )رًفًة تكا ن عمصة  هنًة  و اوطمو( ةنه أساااااااااااااا   بها اوقاممين باويمل ًامل اإلرشااااااااااااااً اوطم
اومساااااااهمة في حل   ااااااكم  اوطمو بل عاواااحاااااال  يه ، عماء  أهمًة اواركي  أ  يكا  ود  اومرشااااااد 
اوطمبي  هارك بيساااااااااويب ع وًا  اواااحاااااااال  و اوطمو بيساااااااااويب  ايدًك بساااااااابب امامف فكر عاتماها   

يوًا  عاةساااااااااويب وماناسااااااااب  يه ، كما ماء   هارك تاميل اوم ااااااااكمة او اااااااا او اواي ااطمب  رعنة بامف ا
نقا  اوسااااامبًة عاويمل اوع يرفة  ناط  اوقاك اواي تيابر نقطة إيمابًة وممسااااااهمة في حل اوم اااااكمة، ع يرفة  

اومؤساساة عكًفًة    ع اارً   وال اوم اكمة، كما يمب أ  ااماو اومرشاد بميرفة إ كانًا    وماحاالعم  تداركها 
ك..( ومسافاًك اوممكنة  –اةن طة سااء )بمهارك  ها اساتدا  .مو ومدماة اومؤسسة عاوطاةصسام اومامًا

حيث أرد    (%( وممؤشار )عحا  عتاميل اةنساا  اومافاعمة في   اكمة اوطمو 97ماء  نسا ة ) 
ارتفاع اونساااا ة عم  أهمًة أ  يكا  ود  اومرشااااد اوطمبي تاميل وتنسااااا  اومافاعمة ًامل   ااااكمة اوطاوب 

عتاداد  عهي  هارك ترتك  عم  صاك تاميل اةنساااااااااااا  يا  اوقاك عاوضاااااااااااي  وم اااااااااااكمة اوطاوب ععمل تاميل 
 أعوا اتها.
كم  بطر قة عممًة( عصد أردنا %( وممؤشااااااارا  اوااوًة: )اوقدرك عم  حل اوم ااااااا96عماء  نسااااااا ة ) 

 هارك اساااااااتدام اةسااااااماو اويممي في تاميل اوم ااااااكم  اوتاحااااااة باوطمو عأيضااااااو  )إو    الحاًامهاعميها  
باومؤساااساااة اوايمًمًة(، )اوقدرك عم  االتداااال باواحدا  عاةنساااا  اومتامفة( حيث أنها تؤكد عم  اسااااتدام  

نساا   )اعمة سااااء كانت )نساا  اوهدف( أع نساا  )اوفيل( أع  هارك االتدااال عاواااحاال بممًو اةنسااا  اوماف
اواي  ن اوممكن أ  يكا  ًًه فر   اويمل أع اومؤساساة وماداال عم  اومسااعدك. عماء    ( ادث اواييير

عم  عقاد اوايااصاد  اواي تقاماواايرياد عم   هاارك )إمراء تيااصاد  و اوطمو وانفيا  اومهاام( عها أحاد اومهاارا   
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  بهاو عيوف باالتفا  عم  تاداد اةهداف عكًفًة تنفي ها ممل  دك  يينة ع ا  اواياصد بين اومرشاااااااد عاوطم
 بيقد  اف .

%( وممؤشاااااااارا  اوااوًة: ) عمل  مفا  ماحااااااااة وكل طاوب ًامل اومؤسااااااااسااااااااة 93ماء  نساااااااا ة ) 
مف اوايمًمًة( عهي  مفا   اابية تتام  بامامف  سااااا ا  اوطمو ًامل اومؤساااساااة اوايمًمًة  اا   لء ت

االحافاظ بها(. كما ماء   هارك )تاداد اةهداف    ع ا اوممفا  عتدااااامًمها ب اااااكل ااناساااااب  و كل طاوب 
عاةعوا ا  ومطمو( عهي إحد  اومهارا  اواي يمب اوايريد عميها ة  اوطاوب في ه ه اومرحمة يكا  وديه 

 أهداف غير  ادًك عغير عاصعًة ع اااج وارتيبها ع يرفة  د  عاصيياها(.
( عهي إحد  اومهارا  و %( وممؤشار اوااوي: )االسااماع عاإلنداا  اوميد ومطم88عماء  نسا ة ) 

اوها ة عاواي تيابر  ن أساااااااسااااااًا  اومرشااااااد اوطمبي عهي احارام اوطاوب عه ا ااطمب أ  يكا  وديه اوقدرك 
إنداااااا   عم  االسااااااماع اوميد ومطمو حيث ياااج طمو اوما ية إو   ن يساااااامو إويه  بار  عك وف  

%( ومهارك )االساااااتدام اوميد وممقااًف عاومساااااو اوممامية(  85باكمة وم ااااارمه  عأهدافه . عماء  نساااا ة )
  عتفكيرعهي  همة مداو تاااج إو  تدر ب ة  هناك  مماعة  ن اومقااًف اومناسااااااااا ة ومك ااااااااا  عن اتماه  

  و عكًفًة اوقضااااء عميها.اوطاوب عأيضااااو اومسااااو اوممامعًة وماصاف عم  أه    اااكم  اواي تاامه اوطم
 (.2016م، عبده كا ل 2015عه ا ااف   و ًراسة كم  ن )فر د عم   امد 

 40ن =  خالقيات المهنية المتعلقة باإلرشاديوضح القيم واأل ( 9جدول رقم )
 المؤشـــــرات  م

القوة  ال  إلى حد ما  نعم
 الترتيب  النسبية 

 %  ك %  ك %  ك
  % 86  7  3  30   للطالب ومصلحتهماألولوية الكاملة    إعطاء 1
  % 93  2  5  38 أثناء التعامل معهمالعمل مع الطالب بسرية كاملة  2
  % 97  -  4  36 والمؤسسة  الطالبأتعاون مع زمالئي مع مصلحة   3
  % 95  1  4  35 استخدام األسلوب العلمي في التعامل مع المشكالت 4
  % 99  -  1  39 التزم بلوائح وسياسات المؤسسة التعليمية   5
  % 98  -  2  38 االستخدام األمثل لموارد وإمكانيات المؤسسة التعليمية   6
  % 94  2  3  35 الحفاظ على العدالة والمساواة بين الطالب 7
  % 97  -  4  36 إعطاء الطالب الوقت الالزم والكافي للطالب داخل المؤسسة 8
  % 100  -  -  40 العمل على تطوير البرامج الخاصة باإلرشاد الطالبي داخل المؤسسة 9
  % 88  5  5  30 احترام فردية وكرامة الطالب الجامعيين 10
  % 94  2  3  35 اإليمان بأن الطالب لديه قدرات وإمكانيات يجب استثمارها   11
  % 98  -  2  38 وجود عالقة مهنية يحكمها الضوابط العلمية   12
  % 97  -  4  36 مساعدة المؤسسة على تطوير وتقييم خدماتها باستمرار 13
  % 100  -  -  40 بأي شكل ممكن    الطالبعدم استغالل   14
  % 100  -  -  40 المحافظة على قيم وأخالقيات مهنة الخدمة االجتماعية 15
  % 100  -  -  40 نشر الوعي تجاه أي قضية تمس الشباب والمجتمع الخارجي 16



 جامعة الفيوم    -البحوث االجتماعية مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات و

 

 611 

 عشر السابعالعدد 

ااضاا  ن اومدعل اوسااب  اساامابا  اوم اافين  ن أعضااء هي ة اوادر ف حال اوقً  عاةممقًا    
 -اومهنًة وإلرشاً اوطمبي، عماء  اوناام  ط قاو ومقاك اونسبًة ةعزا  اومؤشرا  باوارتيب اوااوي:

%( وممؤشااااااارا  اوااوًة : ) اويمل عم  تطا ر اوبرا   اوتاحاااااااة باإلرشااااااااً اوطمبي  100ماء  نسااااااا ة )  -
بي  شاااااااكل  مكن(، )اوماافظة عم  قً  عأممقًا   هنة    اوطمو عدم اساااااااايمل  ًامل اومؤساااااااساااااااة(، )

 اوتارمي(. اومماموع اوتد ة االمامااًة(، )ن ر اواعي تماه أ  صضًة تمف او  او 
ًاا  اواي ال ممف نمحظ اتفاا    ممااعي  ن أعضاااااااااااااااء هي اة اواادر ف حال  مماعاة  ن اةممق

برا   تاف   و طبًية    وماصاف عم  عةاااااوعميها عهي ) تطا ر اوبرا   اوتاحاااااة باإلرشااااااً اوطمبي عيوف  
  كم  اوطمو عبناء عم  اومقارحا  اواي ييرةها أعضاء هي ة اوادر ف  ن ناحًة عاوطمو  ن ناحًة  

او يض  و اإلرشااااً اوطمبي اواي ت  د  عبيضاااهاف اومقاءا  اوماااوًة  و أعضااااء هي ة اوادر ف أمر ، ك و
ًاا   هناة اوتاد اة  ك عمال اإلرشاااااااااااااااً اوطمبي، عساااااااااااااااف يايتي يواف  ن ممل االوا ام بقً  عأممق  ن مًا

 االمامااًة اواي تها  باويميل عهنا ها اوطمو عصضاياه .
ن : )أتياع   و ز ممي في اومؤسااااااسااااااة  ن أمل  دااااااماة اوطاوب %( فيرثر وكم  95ماء  نساااااا ة )  -

%(  95%(، )اسااااتدام اةساااماو اويممي في اوايا ل  و اوم اااكم ( بنسااا ة )97عاومؤساااساااة(  بنسااا ة )
%(، )إعطاء اوطمو اواصت اومزم 98)االسااتدام اة ثل ومااًر عب كانًا  اومؤساساة اوايمًمًة ( بنسا ة )

%(، ) عمًا عمصة  هنًة ياكمها اوضااب  اويممًة( بنس ة  97سسة( بنس ة )عاوكافي ومطمو ًامل اومؤ 
 %(.97%(، ) ساعدك اومؤسسة عم  تطا ر عتقيً  مد اتها باسامرار( بنس ة )98)

عنمحظ ارتفاع أيضاااااااو اونسااااااب في يوف تيريد عم  قًمة اواياع  اةساااااااسااااااي في فر   اويمل عك ا  
 و اوم كم  عك وف اويمل عم  اساتدام  ااًر عب كانًا  اومؤسسة اساتدام اةسماو اويممي في اوايا ل  

ية اويممء )اوطمو( عكل ه ا في ةااء اويمصة اومهنًة اوسامًمة  اةساماو اة ثل بمانب احارام كرا ة عفًر
 اواي بها ةااب ، بمانب  ساعدك اومؤسسة عم  تطا ر عتقيً  مد اتها باسامرار.

( بنساااااااااا ة    داااااااااامااهمو ع  ن : )إعطاء اةعوا ة اوكا مة ومط %( فيرثر وكم86ماء  نساااااااااا ة ) 
%( ) اوافاظ عم  اويداوة 93%(، ) اويمل  و اوطمو بساااااااااار ة كا مة أفناء اوايا ل  يه ( بنساااااااااا ة )86)

ية عكرا ة  94عاومساعاك بين اوطمو( بنس ة ) %(، )اإليما   88اوطمو اوما ييين( بنس ة )%(، )احارام فًر
 %(.94درا  عب كانًا  يمب اساثمارها( بنس ة )بي  اوطاوب وديه ص

عنمحظ ارتفاع نساااا ة تمف اومؤشاااارا : حيث يمب االتفا  عم  أ  اوطاوب ها اةسااااا   ن حيث   
ية اوطمو عاإليما     راعاك  داااامااه أعالو، إت اع  بدأ اوساااار ة عوكن باساااااثناءا  اوميرعفة احارام كرا ة عفًر

)  اي يمب اساااااااااااثمارها عيوف وااقي   بدأ اويداوة عاومساااااااااااعاك بين اوطمو.بي  وداه  اوقدرا  عاإل كانًا  او
 م(.2010م(، )  امد سييد 2015فر د عم   امد 

 ( 10جدول رقم ) 
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 أعضاء هيئة التدريس(   –اإلرشاد الطالبي من وجهة نظر المبحوثين )طالب  التي تواجه يوضح المعوقات  
 الصعوبات  م

 أعضاء هيئة التدريساستجابات  استجابة الطالب 
 النسبة  ال   نعم النسبة  ال   نعم

 95 2 37 %87 15 100 عدم التواصل الدائم مع الطالب 1
 95 2 38 %83 2 95 كثرة انشغال أعضاء هيئة التدريس   2
 95 2 38 %85 17 98 ال توجد سجالت متابعة للطالب 3
 80 8 32 %83 19 96 ليس لدى المرشد دراسة باحتياجات سوق العمل 4
 80 8 32 %76 28 83 الطالب    السليمةليس لدى المرشد القدرة على اتخاذ القرارات   5

6 
قلة العلم بجميع المؤســــســــات الخارجية والتي يمكن االســــتفادة منها  

 88 5 35 %83 19 96 للطالب

 78 9 31 %85 17 98 ال يوجد اتصال بالعناصر المتفاعلة مع مشكالت الطالب 7
 95 2 38 %83 19 96 عدم وجود تقارير بمسيرة الطالب في جميع المراحل التعليمية السابقة 8

األنشــــــطة المتوفرة بالمؤســــــســــــة التعليمية ال تشــــــبع جميع ر بات  9
 88 5 35 %77 27 88 واحتياجات الطالب المختلفة

 95 2 38 %84 18 97 المشرف ليس لديه متسع من الوقت لإلنصات لجميع مشكالت الطالب 10
 90 4 36 %74 30 85 وجود مشكالت تحصيلية وتفاعلية من الطالب وأعضاء هيئة التدريس 11
 95 2 38 %70 35 80 عدم إلمام جميع الطالب بمهام قسم اإلرشاد الطالبي وأهدافه 12
 88 5 35 %74 30 85 المرشدين ليسوا بكفاءة واحدة في تحقيق أهداف اإلرشاد الطالبي 13
 90 4 36 %74 30 85 محدودية المساندة من باقي أقسام المؤسسة التعليمية   14
 88.7 79.9 المتوسط 

ااضااااا  ن اومدعل اوساااااب  أه  اومياصا  اواي تاامه اإلرشاااااً اوطمبي  ن عمهة نظر اوم اافين   
(،  79.9أعضااااء هي ة اوادر ف( عصد بمي اومااسااا  اواساااابي وه ه اومياصا  اوتاحاااة باوطمو ) –)طمو 

ساااااااء  %( عه ه نسااااا ة عاوًة باونسااااا ة ومم اافين  88.7عبمي اومااسااااا  اواساااااابي ةعضااااااء هي ة اوادر ف )
 -طمو أع أعضاء هي ة اوادر ف عتؤم  في االعا ار عاويمل عم  ت ويميها:

 -عماء  ه ه اومياصا  باوارتيب باونس ة )ومطم( أعالو: 
طمو(، ) %( فيرثر عهي: )عدم اواااحااااااااال اودام   و او85اوممماعة اةعوي عاواي تااا  عم   ياصا  )
 اتدال باويناحر اومافاعمة  و   كم  اوطمو(.ال تامد سمم   اابية ومطمو( ، ) ال اامد 

عنمحظ أ  أغمبها صام  عم  عدم عمًا اتداااااااال عتااحااااااال بين اوطمو عاوقاممين بيممًة اإلرشااااااااً  
سااااااااااء كا  اتدااااااااال وفظي أع غير وفظي عصد يكا  يوف بساااااااابب عدم عمًا اواصت بمانب حااااااااقل اويبء 

عبسااااااابب حدافة اوامربة ال    ،مو اوكبيرك وكل اوفر  اودراساااااااي عم  أعضااااااااء هي ة اوادر ف بمانب إعداً اوط
اامد  ااا  ومسامم  اوتاحاة بماابية اوطمو  اف  عميها  ن صبل اإلرشااً اوطمبي أع  ن صبل أعضااء  
هي ة اوادر ف بمانب عدم اوقدرك عم  اواااحااال  و أعوًاء اة ار أع اويناحااار اومافاعمة في اوم اااكمة عه ا 

 طاوب ًراسة ميدك  و عدم عمًا اواصت اوكافي و وف.بسبب عدم ًراسة   كمة او
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%(  83ماء باواسااااع  بنسااا ة )% فيرثر( عهي :  80اوممماعة اوثانًة عاواي تااا  عم   ياصا  )
)صمة  ،ًراساة باحاًاما  ساا  اويمل(  ) وًف ود  اومرشاد   ،) كثرك ان ايال أعضااء هي ة اوادر ف( رم  ن  

)عدم عمًا تقار ر بمسااااايرك اوطمو في  ،واي يمكن االساااااافاًك  نها( اويم  بممًو اومؤساااااساااااا  اوتارمًة عا
)اوم ااااااارف وًف وديه  اساااااااو  ن اواصت وإلنداااااااا  وممًو   اااااااكم   ،ممًو اومراحل اوايمًمًة اوساااااااابقة(  

 .اوطمو(  
عنمحظ أيضااو ارتفاع نسا ة اوممماعة اوثانًة عاواي تيابر  ن ةامن اومياصا  عاواي تقو عم  كثرك  

، عوه ا  كاهمه اء هي ة اوادر ف بسااااابب عبء اومدعل اودراساااااي عكثرك اومهام اواي تقو عم   ان ااااايال أعضااااا
كاهمه  نها ساااااااا  اويمل اوتارمي عاحاًاماته عاويمل وًف وديه اواصت وميرفة بيض اة ار اواي تقو عم   

  أهمًة  عم  تامًه اوطمو إويها بمانب عدم تافير ًويل ما  باومؤسااسااا  اوتارمًة سااااء كانت ممعًا
ويها ومساااااافاًك  نها، بمانب كما صمنا  سااااا قاو عدم عمًا تقار ر   ؤساااااساااااا  حكا ًة اا  تامًه اوطمو إأع 

عساااااااااااااامم  واافي   اا اا  إنماازه  و اوطمو عيواف بسااااااااااااااباب حادافاة اوامرباة عكا واف اةا ااء اواي تقو عم   
 أعضاء هي ة اوادر ف.

فيرثر: عهي )وًف ود  اومرشاااااااااد اوقدرك عم     %(70اوممماعة اوثاوثة عاواي تااا  عم   ياصا  )
%(، )اةن ااااطة اوماافرك باومؤسااااسااااة اوايمًمًة ال ت اااا و ممًو  76اتتاي اوقرارا  اوساااامًمة ومطمو( بنساااا ة )

%(، ) عمًا   اااااكم  تادااااايمًة عتفاعمًة بين اوطمو 77رغ ا  عاحاًاما  اوطمو اومتامفة( بنسااااا ة )
عدم إومام ممًو اوطمو بمهام صسا  اإلرشااً اوطمبي عأهدافه(،   %(، )74عأعضااء هي ة اوادر ف( بنسا ة )

ية اومسااندك  ن  74)اومرشادان وًسااا بكفاءك عاحدك في تاقي  أهداف اإلرشااً اوطمبي( بنسا ة ) %(، ) ادًع
 %(.74باصي أصسام اومؤسسة اوايمًمًة( بنس ة )

أغمبه  اوقدرك عم   سااعدك اوطمو   عنمحظ أنه  ايمقة بيعضااء هي ة اوادر ف  ن حيث وًف ود 
عم  اتتاي صرارا  سامًمة عيوف بسابب وًسات وداه   هارك حل اوم اكم  عتاداد اةعوا ا  ععةاو اوتط  
إلعطاء اوقدرك عم  اتتاي اوقرارا  بمانب عدم إومام أعضاااااااء هي ة اوادر ف بمهام صساااااا  اإلرشاااااااً عاوايرف 

يكا  بسابب حدافة اوقسا  باونسا ة وه  عك وف باونسا ة ومطمو، عم  أهدافه عكًفًة ساير اوتطة به عيوف صد 
رما هناك امامف في كفاءك عبنماز اومهام عاواااحاااااال  و اوطمو باونساااااا ة ةعضاااااااء هي ة اوادر ف حيث  

اوطمبي وكي يسااااااااطًو إنماز  ها ه  عمد أ  ود  او يض  هارا   افاعتة ًًما بينه ، بمانب أ  اإلرشااااااااً 
 -عمصة  و اوطمو  ثل )شااااااااااا ا  اوطمو  وهاعمصة بينه عبين ممًو اةصساااااااااااام اواي  البد أ  تكا  هناك  

شاا ا  اودراسااة ...( حا  اامكن   –شاا ا  اوتر مين   –اومد  اوما عًة    -اوادر ب اوميداني  -رعاية او اا او 
 . ن تقدي  اومساعدك عم  أرمل عمه

 -كايتي:أ ا باونسب وممياصا  اوتاحة بيعضاء هي ة اوادر ف فماء   -
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%( : عهي )عدم اواااحااااال اودام   و اوطمو(، 95اوممماعة اةعوي عاواي تااا  عم   ياصا  )
) كثرك ان ااااايال أعضااااااء هي ة اوادر ف( ، ) ال تامد سااااامم   اابية ومطمو( )عدم عمًا تقار ر بمسااااايرك  

ت وإلندااااااا  وممًو  اوطمو في ممًو اومراحل اوايمًمًة اوسااااااابقة(، ) اوم اااااارف وًف وديه  اسااااااو  ن اواص
  كم  اوطمو(، ) عدم إومام ممًو اوطمو بمهام صس  اإلرشاً اوطمبي عأهدافه(عه ا اؤكد  ا أرد عمًه  
اوطمو سااااابقاو  ن حيث ز اًك أا اء أعضاااااء هي ة اوادر ف، بمانب حدافة اإلرشاااااً اوطمبي عباوااوي عدم  

 االتفا  عم  سمم  وماابية اوطمو(.
%( وكم 88ماء  بنسا ة )% فيرثر( وكم  ن اومؤشارا  اوااوًة  85ة عهي نسا ة ) اوممماعة اوثانً

)اةن اطة اوماافرك باومؤساساة اوايمًمًة ال   ،) اومؤساساا  اوتارمًة عاواي يمكن االساافاًك  نها ومطمو(   ن  
داف  اومرشاااااااادان وًساااااااااا بكفاءك عاحدك في تاقي  أه)،  حاًاما  اوطمو اومتامفة ( ت اااااااا و ممًو رغ ا  عا

) عمًا   ااااااكم  تاداااااايمًة عتفاعمًة بين اوطمو %( وكم  ن 90اإلرشاااااااً اوطمبي( ، عماء  نساااااا ة )
ية اومساندك  ن باصي أصسام اومؤسسة اوايمًمًة(  ،عأعضاء هي ة اوادر ف(   .)  ادًع

عنمحظ أيضاو ارتفاع  نس ة ه ه اومياصا  حيث ارمو  يظمها إو  أ  هناك بيض اوطمو او ان  
 و أعضااااااء هي ة اوادر ف عباوااوي ااتم  اوطمو عن ه ه اومااً بسااااابب عدم   سااااامًمةعم  عمصة   وًسااااااا

صدرك عضاااااااااااااا هي ة اوادر ف عم  تاحااااااااااااايل اوميما ة أع عدم حضاااااااااااااار اوطمو عتييبه  اودام  أع افايال 
ك    اااااكم   ما تًؤ  إوي اورسااااااو اومساااااامر، كما عمد أنه وًف هناك تياع  بين أغمب اةصساااااام اوماماً 

ًامل اومؤساساة اوايمًمًة عبين اومرشادان عباوااوي يدايب تامًه اوطمو إويها حيث عمد أ  أغمب أعضااء  
هي ة اوادر ف وًسااااا عم  عم  بمااا  كل صسااا  عأهدافه عكًفًة االساااافاًك  نه ومطمو، بمانب اتف  أغمب 

ال اامد أن اااطة تمثمها في اومرشااادان عم  أ  هناك اويداد  ن اوطمو او ان وداه  أن اااطة ع ااهب أمر   
ك ال تمثل ممًو احاًاما  اوطمو ًامل اومؤسااااااسااااااة   صساااااا  رعاية او اااااا او عباوااوي فإ  اةن ااااااطة اومامًا

 اوايمًمًة.
%( عماء  )وًف ود  اومرشاااد ًراية باحاًاما  ساااا  اويمل(،  80اوممماعة اوثاوثة: عهي نسااا ة )

إو  أ  أعضااااااااااء هي ة  حيث ارمو يوف   (ة ومطمو ) وًف ود  اومرشاااااااااد اوقدرك عم  اتتاي اوقرارا  اوسااااااااامًم
اوادر ف وداه  اوكثير  ن اةا اء اومامثمة في ز اًك اوسااااااااعا  اوادر ساااااااًة، بمانب فقل اومهام اوااصية عم   

ساااااار ة عاواي تميمه  غير صاًر ن عم   أراافه  ًامل اومؤسااااااسااااااة اوايمًمًة، بمانب أا امه  او ااااااتدااااااًة عاة
ابااة  نه ، بمااانااب عاادم عمًا ًعرا  تاادر بًااة وكًفًااة حاال اوم ااااااااااااااكم  اواي  اإلومااام بممًو اومهااام اومطم

 تساعده  عم  اتتاي صرارا  سمًمة ومطمو(.
%( وممؤشاااااااار ) ال تامد اتدااااااااال باويناحاااااااار اومافاعمة  و  78اوممماعة اةميرك: ماء  نساااااااا ة )

همة في حمها   اااااااكم  اوطمو( عه ا أرد عمًه أعضااااااااء هي ة اوادر ف أ  أغمب اوم اااااااكم  عند اومساااااااا
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يكافاا فق  باامًه إن ار ومطمو عيوف بسااابب ةاااي  اواصت عكثرك أا امه  بمانب عدم حاااراحة اوطمو أع  
 اوطاوب حاحب اوم كمة.

يوضح المقترحات الالزمة لتفعيل قسم اإلرشاد الطالبي من وجهة نظر المبحوثين   (11جدول رقم )
 40ن =     أعضاء هيئة التدريس( –)طالب 

 المقترحات  م
 استجابات أعضاء هيئة التدريس استجابة الطالب 

 النسبة  ال   نعم النسبة  ال   نعم
 95 2 38 85 17 98 السابقةوجود تقارير تفسر مسيرة الطالب أثناء مراحل تعليمه   1
 95 2 38 100 - 115 تحسين جو المحاضرات التفاعلية بين الطالب واألساتذة 2
 95 2 38 87 15 100 تحديد رؤية ورسالة وأهداف واضحة لقسم اإلرشاد الطالبي 3
 95 2 38 81 14 101 وجود تكامل بين جميع األقسام لتفعيل دور القسم في مهمته 4
 90 4 36 97 3 112 تنفيذ دورات تدريبية لتوحيد نظام وسياسة العمل لدى المرشدين 5
 88 5 35 97 3 112 إدخال أنشطة جديدة بلجان رعاية الشباب 6
 88 5 35 88 14 101 تزويد المرشدين بخبرات متنوعة حول مشكالت الطالب 7
 85 6 34 98 2 113 لمساعدة الطالبوجود دليل بالمؤسسات المجتمعية  8
 90 4 36 83 20 95 ملف الطالب به ما يصف ظروفه االجتماعية واالقتصادية والتعليمية 9
 85 6 34 99 1 114 تخصيص وقت أكبر للمشرفين لمقابلة الطالب 10
 98 1 39 99 1 114 مجموعات الطالب صغيرة كلما أمكن 11
 98 1 39 99 - 115 عمل مجلة توعية للطالب بدور ومهام قسم اإلرشاد الطالبي 12
 95 2 38 83 20 95 االتفاق على برنامج عمل واحد لجميع المشرفين   13
 92.1 92.5 المتوسط 

ااةاااااااااا اومدعل اوسااااااااااب  أه  اومقارحا  اومز ة وافييل صسااااااااا  اإلرشااااااااااً اوطمبي  ن عمهة نظر  
أعضاااااء هي ة اوادر ف( عصد بمي اومااساااا  اواسااااابي وه ه اومقارحا  باونساااا ة ومطمو  -اوم اافين )طمو 

%( عتيابر نس ة عاوًة باونس ة ومم اافين  ن اوطرفين  92.1%(، عباونس ة ةعضاء هي ة اوادر ف )92.5)
 أعضاء هي ة اوادر ف عاوطمو ع مب أ  تؤم  في االعا ار:

 -ارتيب باونس ة )ومطمو( أعالو:عماء  اومقارحا  باو
% فااايرثر( عهي: )تاسااااااااااااااين ما  99اوممماعاااة اةعو  عاواي تااا  عم  اصاراحاااا  بنساااااااااااااا اااة )

%(، ) تتداااًس عصت أربر ومم ااارفين ومقابمة  100اومااةااارا  اوافاعمًة بين اوطمو عاةساااات ك( بنسااا ة )
ومطمو بدعر ع هام صس  اإلرشاً اوطمو(، )  مماعا  اوطمو حييرك كمما أ كن(، ) عمل  ممة تااًة  

 %(.99اوطمبي( بنس ة )
ن أهمًااة عممًااة اوافاااعاال بين اوطمو   تمااف االصاراحااا   ن صباال اوطمو عمحظ اوااايريااد عم ع 

 ن اندااااات ع ساااااامو إويه  عماحاااااة في تمف اومرحمة ة  اوطمو في حامة إو   ،عأعضااااااء هي ة اوادر ف
عضااااااااااااااااء هي اة اواادر ف ومقاابماة اوطمو عاوًر عميه  في اوماا عًاة، عها ا يايتي تتدااااااااااااااًس عصات أربر ة

االساااافساااارا  أع اوقضاااايا اومتامفة، كما ت  اوايريد عم  حاااير عدً اوممماعا  وكل عضاااا هي ة اوادر ف 
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هام  مأرد أغمب اوطمو عم  أهمًة ن اااار اواعي عاواااًة بكما حا  ااساااان  وه اوافاعل اوميد  و اوطمو،  
  يرفة حقاصه  ًامل اومؤسسة اوايمًمًة. وه صس  اإلرشاً اوطمبي حا  ااسن  

%( )عمًا ًويل باومؤسااااسااااا  اوممامعًة وممساااااندك 98اوممماعة اوثانًة عاواي تااا  عم  نساااا ة )
%( وكم  ن )تنفي  ًعرا  تدر بًة وااحيد نظام أع ساااااااااااًاساااااااااااة اويمل ود  97%(، عنسااااااااااا ة )98بنسااااااااااا ة )

 إًمال أن طة مدادك بمما  رعاية او  او. اومرشدان(، )
حيث ت  اوايريد عم  عمًا ًويل إرشااااااااااً  ًامل   ،عنمحظ ارتفاع نسااااااااا ة ه ه اومؤشااااااااارا   

اوطمو عم  عدم   أرد اإلرشاااً اوطمبي واامًه اوطمو إو  اومؤسااسااا  اواي يمكن االسااافاًك  نها( ، كما 
عباوااوي ال ييتي يوف إال بانفي  ًعرا   ،اتفا  أعضااااااااااء هي ة اوادر ف عم  ساااااااااًاساااااااااة اوايا ل  و اوطمو 

انب اوايريد عم  إًمال أن اطة مدادك تاناساب  و صدرا  عب كانًا  اوطمو  ن  سااااه ، بمتدر بًة ومرفو  
ك ال تاناسب   ممًو أيعا  اوطمو. و حيث أ  اةن طة اومامًا
%(، )عمًا تقار ر تفسار  سايرك اوطاوب 85نسا ة )  عم  اومقارحا  اوممماعة اوثاوثة: عاواي تااا   

اوة عأهداف عاةاااااااة وقساااااا  اإلرشاااااااً اوطمبي( بنساااااا ة  أفناء  راحل تيمًمًة اوسااااااابقة(، ) تاداد رؤ ة عرساااااا
%(، ) ت ع د 95%(، ) عمًا تكا ل بين ممًو اةصساااااااااااااام وافييل ًعر اوقسااااااااااااا  في  هماه( بنسااااااااااااا ة )95)

%(، ) م  اوطاوب 88اومرشاادان بتبرا   اناعة حال   ااكم  اوطمو حال   ااكم  اوطمو( بنساا ة )
%(، )االتفا  عم  برنا   عمل عاحد 83وايمًمًة( بنساا ة )به  ا يداا  هرعفه االمامااًة عاالصاداااًية عا

 %(.83وممًو اوم رفين( بنس ة )
عماء  اونسااب ب ااكل  رتفو  و اوايريد عم  عمًا تكا ل عتياع  بين ممًو اةصسااام عماحااة تمف 

صسااااا    –صساااااا  اوادر ب اوميداني    -اواي وها عمصة   اشاااااارك  و اوطمو عتقام بتد اه   ثل )رعاية او اااااا او 
ك عاالعاماً..( بمانب    - رك  اوايمً  اومسااااامر  -شاااا ا  اوتر مين  -شاااا ا  اوطمو   –او ااث  عحدك اومًا

االعاماً عم   مفا  عنمايج  اف  عميها  ن مانب اإلرشاااً اوطمبي واحاا   ساااا ا  اوطمو عتاميمها،  
 .عأ  يكا  هناك برنا   أع برا    يامدك ًامل اإلرشاً اوطمبي اا  االسايانة بها

 -عماء  اومقارحا  باوارتيب باونس ة)ةعضاء هي ة اوادر ف(:
%( فيرثر وكم  ن: )عمًا تقار ر تفساار  ساايرك اوطاوب أفناء  95اوممماعة اةعو : ماء  نساا ة )

 راحل تيمًمه اوسااابقة(، )تاسااين ما اومااةاارا  اوافاعمًة بين اوطمو عاةسااات ك(، ) تاداد رؤ ة عرساااوة  
اإلرشاااً اوطمبي(، ) عمًا تكا ل بين ممًو اةصسااام وافييل ًعر اوقساا  في  هماه(،    عأهداف عاةاااة وقساا 

%( ) مماعا  اوطمو حاااااااااااييرك كمما 95)االتفا  عم  برنا   عمل عاحد وممًو اوم ااااااااااارفين( بنسااااااااااا ة )
 %(.98أ كن(، ) عمل حممة تااًة ومطمو بدعر ع هام صس  اإلرشاً اوطمبي( بنس ة )

ارحا   رتفية حيث أرد  عم  أهمًة عمًا تقار ر ع مفا  تفسااااااااااار حاوة  عماء  نسااااااااااا ة ه ه اومق
اوطاوب، بمانب ن ااااااااااار عتااًة بثقافة عمل اإلرشااااااااااااً اوطمبي عاإلعم  عن مد اته عأهدافه  و اوطمو، 
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عمًا برنااا   عماال  ااادً ع يرعف  ن ممل مطااة اما م بهااا ممًو اوم اااااااااااااارفين(، بمااانااب االهامااام بما  
حيث عمًا اوافاعل بين اوطمو عاةسات ك ع ناص ة   ارمه  ًامل اومااةرا ،   اومااةرا  باوطمو  ن

عه ا ون ييتي إال عن طر   تقسااااً  اوطمو إو   مماعا  حااااييرك يسااااااعبها أعضاااااء هي ة اوادر ف حا   
 اامكن  ن اواااحل  يه  عاواحال إو  أًاء عبنماز أعم (.

 ن : ) تتدًس عصت أربر ومم رفين ومقابمة    % فيرثر(: كم85اوممماعة اوثانًة: ماء  نس ة )
%(، ) م  اوطاوب به  ا يسااااا  هرعفه االمامااًة عاالصادااااااًية عاوايمًمًة( بنسااااا ة  85اوطمو( بنسااااا ة )

بمما  رعاية او ااا او(، )ت ع د اومرشااادان %( وكم  ن )إًمال أن اااطة مدادك 88%(، عماء  نسااا ة )90)
ًااسااااااااااااااة اويمال واد  حال   ااااااااااااااكم  اوطمو(، ) تنبتبرا   اناعاة   ًاة وااحياد نظاام عساااااااااااااا فيا  ًعرا  تادر ب

 %(.90اومرشدان( بنس ة )
نمحظ ارتفاع اونساااااا ة وه ه اومؤشاااااارا  حيث ت  اوايريد عم  أهمًة عمًا تقار ر تفداااااايمًة ومطمو 
أفناء  راحمه اوايمًمًة، بمانب تنفي  ًعرا  تدر بًة وااحيد نظام عساًاساة اويمل ود  اومرشادان ومتفا  عم   

عه ا ااف   و ًراساااااااااة كم  ن    نظام عمل عاحد، بمانب تاداد رؤ ة عرسااااااااااوة عأهداف وإلرشااااااااااً اوطمبي.
(Kim, Ms, Parku, 2018-Chang Bomman 2008) 

 النتائج العامة للدراسة:
 توصلت الدراسة أن من أهم أدوار اإلرشاد الطالبي مع )نسق الطالب( -1
 %(.99اودراسة )اودراسا  اويمًا( بنس ة )تامًه اوطمو إو   ا بيد  -

 %( وكم  ن :98ماء  نس ة )
 . ساعدك اوطمو عم  اواكً   و اوبي ة اوما عًة  -
 .اواااًة باوم كم  اوممامعًة عكًفًة اوايا ل  يها  -
 .ت ع د اوطمو باومااما عاوقاانين اومنظمة وميمل اوما يي  -
 .ب ب كل عممي اوم اركة في تاداد أعوا ا  اوطاو -
 .اومساهمة في عةو مط  عاصعًة تاناسب  و هرعف اوطاوب  -
 .اوقًام بإمراء  قابم   و اوطاوب إيا اسادعت اوظرعف  -
 .عمًا سمم  عنمايج واقيً  ع اابية اوطمو  -
 توصلت الدراسة أن من أهم أدوار اإلرشاد الطالبي مع )نسق المرشد الطالبي( -2

 -%( وكم  ن :100)ماء  نس ة 
 ت دير اومرشد اوطمبي بيًعاره ًامل اإلرشاً اوطمبي. -
 إ داًه بميما ا  عن اةصسام اوداممًة ًامل اومؤسسة اوايمًمًة. -
 تقدي  كل اوميما ا  اومز ة حال احاًاما  سا  اويمل. -
 .ت ع ده باومؤسسا  اواي يمكن االسافاًك  نها ومطمو بنس ة  -
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 دراسة أن أهم أدوار اإلرشاد الطالبي مع )نسق المؤسسة التعليمية(توصلت ال -3
 %(  ا امي:100ماء  بنس ة ) -
 عمًا صاعدك بًانا  ع يما ا  عن اوطمو عاومرشدان. -
 تًسير مد ا  اومؤسسة اوايمًمًة وممًو اوطمو. -
 إصا ة عمصا  تياعنًة  و  ؤسسا  اوممامو اوتارمي ومسافاًك. -
 برا    تددة وإلرشاً اوطمبي وممرشدان.عمًا  -
 عمًا  ااا  عممي وممرشد اوطمبي ًامل اومؤسسة اوايمًمًة. -
 توصلت الدراسة أن أهم أدوار اإلرشاد الطالبي مع )نسق المجتمع الخارجي( -4
ًاة ًامال اوممامو( )فاا  100مااء  نساااااااااااااا اة ) - ًاة  و اةمه ك اوتاد  %( وكم  ن :  )فاا عمصاا  تيااعن

صا  تياعنًة  و  دار ة اودااااااة وماااًة باة راض اوابامًة عاوياًا  اودااااااًة اوسااااامًمة( ) د اد اويا  عم
وم ااكم  اوممامو اواي تؤفر عم  او اا او عاومساااهمة في حمها()االسااايانة باوتبراء عاةراًيميين في تقدي   

 اوتبرا  عاومهارا  وم  او اوما يي(
 شاد الطالبي كاآلتي:جاءت أهم المعارف الخاصة باإلر  -5
 %(.100)أن طاها( بنس ة  –سًاساها  –وااماها  – يرفة باومؤسسة اوايمًمًة )أهدافها  -
 %( وكم  ن ) يارف ماحة بطبًية اومرحمة اويمر ة ومطمو(98عماء  نس ة ) -
  يرفة باوبرا   عاةن طة اوايمًمًة ًامل اومؤسسة اوايمًمًة. -
 ًفًة إًارته(.) يرفة عن فر   اويمل عك -
 جاءت أهم المهارات الخاصة باإلرشاد الطالبي ما يلي: -6

%( وكم  ن : ) تسااااميل عتدع ن ممًو أعمال اإلرشاااااً اوطمبي( )اوقدرك عم   100ماء  نساااا ة ) 
ية عاوممااًة(  إًارك اومقابم  اوفًر

 %( وكم  ن:98عماء  نس ة )
 تكا ن عمصة  هنًة سمًمة  و اوطمو. -
  ااطن اوقاك عاوضي  ود    كم  اوطمو.تاداد  -
 اواماو بيساويب ع وًا  اإلرشاً اوطمبي. -
 اوقدرك عم  اناقاء عتممًو اوميما ا  اوتاحة باوطمو. -
 اساتدام إ كانًا  اومؤسسة بمهارك. -
 إًارك فر   اويمل ًامل اإلرشاً اوطمبي. -
 اوتارمًة.إصا ة عمصا  تياعنًة  و اومؤسسا   -
 جاءت أهم القيم واألخالقيات المهنية الخاصة باإلرشاد الطالبي: -7
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 %( ومقً  اوااوًة:100ماء  نس ة ) -
 اويمل عم  تطا ر اوبرا   اوتاحة باإلرشاً اوطمبي. -
 عدم اسايمل اوطمو بي  شكل  مكن. -
 اوماافظة عم  قً  عأممقًا   هنة اوتد ة االمامااًة. -
 اواعي تماه أ  صضًة تمف او  او عاوممامو اوتارمي.ن ر  -

 %( )اوا ام بمااما عسًاسا  اومؤسسة اوايمًمًة(.99عماء  نس ة )
%(  88.7بمي  ااسااا  اومياصا  اواي تاامه اإلرشااااً اوطمبي  ن عمهة نظر )أعضااااء هي ة اوادر ف )  -8

 %(.79.9)اوطمو( )عبمي  ااس  اومياصا  اواي تاامه اإلرشاً اوطمبي  ن عمهة نظر 
%(،  92.5بمي  ااسا  اومقارحا  اومز ة وافييل صسا  اإلرشااً اوطمبي  ن عمهة نظر اوطمو نسا ة )  -9

 %( ةعضاء هي ة اوادر ف.92.1عنس ة )
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