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هدف البحث إلى تقویم برامج اإلرشاد الطالبـي فـي الجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة المنـورة فـي ضـوء 

 Mixed(واستخدم الباحثان المـنهج المخـتلط . ماد األكادیميمعاییر المركز الوطني للتقویم واالعت
Method( مقیاس رضا الطالب عن برنامج أسـبوع التهیئـة للطـالب المـستجدین"، وقاما بتطبیق" ،

، "مقیاس معوقات اإلرشاد الطالبي فـي الوحـدات اإلرشـادیة"، و"مقیاس جودة الخدمات اإلرشادیة"و
من وكـالء الكلیـات، ورؤسـاء وأعـضاء الوحـدات اإلرشـادیة، ّعلى عینة من أعضاء هیئة التدریس 

والمرشـدین األكـادیمیین، والطـالب المـستفیدین مـن البــرامج اإلرشـادیة التـي تقـدمها كلیـات ومعاهــد 
هـ، كما قاما بزیارة الوحدات اإلرشادیة 1441الجامعة، وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام 

ادیة لرصد اإلمكانات البشریة والمادیة المتوفرة فیها، واالطـالع علـى لمقابلة رؤساء الوحدات اإلرش
ًطالبــا، ) 689(وتكونــت عینــة البحــث مــن . الخطــط التــشغیلیة لجمیــع الكلیــات، ثــم القیــام بتحلیلهــا

عضو هیئة تدریس من وكالء الكلیات، ورؤساء وأعضاء الوحدات اإلرشادیة، تم اختیارهم ) 35(و
 وتم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیـاري للتوصـل إلـى نتـائج بطریقة عشوائیة طبقیة،

البحث التي أثبتت أن درجة تحقق معاییر التقـویم واالعتمـاد األكـادیمي الخاصـة بالتوجیـه واإلرشـاد 
في برامج اإلرشاد الطالبي في كلیات الجامعة یصل إلـى درجـة مقبولـة مـن التحقـق، حیـث أظهـرت 

الكثیــر مــن معــاییر التقــویم واالعتمــاد األكــادیمي فــي مجــال التوجیــه واإلرشــاد نتــائج البحــث تحقــق 
الطالبي في مختلف كلیـات ومعاهـد الجامعـة، مـع وجـود بعـض المالحظـات التـي یمكـن القیـام بهـا 
ًلتحــسین الممارســات اإلرشــادیة وفقــا لمعــاییر المركــز الــوطني للتقــویم االعتمــاد األكــادیمي، وكــذلك 

ات التي تؤثر على عملیة اإلرشاد الطالبي فـي كلیـات ومعاهـد الجامعـة، ثـم تـم وجود بعض المعوق
بنــاء تــصور مقتــرح لتحــسین البــرامج اإلرشــادیة لتتوافــق مــع معــاییر التقــویم واالعتمــاد األكــادیمي 

 . الخاصة بالتوجیه واإلرشاد
  .مدینة المنورةالجامعة اإلسالمیة بال،  معاییر الجودة،اإلرشاد الطالبي: الكلمات المفتاحیة
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Academic Accreditation and Assessment Criteria 
Helal Mohammad Al Harthei, Mohammad Ahmad Hammouri 
Islamic University of Madinah – Education Department 
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Abstract: 
This research aims to evaluate the students' counseling programs 
at The Islamic University of Madinah according to the National 
Center for Academic Accreditation and Assessment Criteria, the 
mixed method (qualitative and quantitative) approach had been 
used, so the researcher built some scales to explore the students’ 
satisfaction of the orientation week, the quality of counseling 
programs and the obstacles of counseling services. The researcher 
also analyzed the counseling programs plans and visited the 
counseling unites to collect data. The stratified random sample 
contains (689) students, (35) faculty members and staff. The 
results show that the criteria of the national center for Academic 
Accreditation and Assessment which is related to the Counseling 
services were in middle degree of satisfaction. In addition, the 
outcomes find some challenges that prevent the accreditation. 
Based on these findings, the researcher developed a suggested 
vision for the counseling programs according to the accreditation 
criteria at The Islamic University of Madinah. 
Keywords: Student Counseling - Quality Critreia - Islamic 
University of Madinah. 
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  :مقدمة
بالبرامج والخدمات التي تقدمها للطالب والمجتمع، إذ تولي الجامعات عنایة كبیرة 

تعتبر هذه البرامج وتلك الخدمات مرآة حقیقیة تعكـس صـورة المؤسـسة التعلیمیـة وتـضعها 
ًفي قائمة المنافسة مع بقیة المؤسسات التعلیمیة األخرى، ومن هنا تبذل الجامعات جهودا 

  .دماتها التي تقدمها لمنسوبیهاًكبیرة في سبیل تحقیق الجودة في كافة برامجها وخ
ُوفي هـذا اإلطـار قامـت العدیـد مـن الـدول بإنـشاء منظمـات تعنـى باإلشـراف علـى 
مساعدة الجامعات على تطبیق مفاهیم الجودة الشاملة، وكان من بین هذه الدول المملكـة 

ــادیمي  ــاد األك ــویم واالعتم ــة الوطنیــة للتق ــشأت الهیئ ــث أن ــسعودیة، حی ، المــدرع(العربیــة ال
  ). 2019وجنیدي، والقرامیطي، 

وفي مضمار سعي الجامعات للعمـل علـى تحقیـق الجـودة الـشاملة، قامـت العدیـد 
منها بإنشاء وحدات تهتم بتحقیق الجودة في جمیع المجاالت التي تخدم العملیة التعلیمیـة 

زه ، ولم یقتصر األمر على االهتمام بجودة العملیـة التعلیمیـة، بـل تجـاو)2009الشیخي، (
إلى االهتمام بالخدمات التي تقدمها الجامعات لطالبها؛ األمـر الـذي جعـل اإلرشـاد الطالبـي 

ًعناصـر المهمــة فـي نطــاق الجــودة، ومعیـارا هامــا مــن الفـي مؤســسات التعلـیم العــالي أحــد  ً
  ).2006بادیاب، وقشقري، وأمین، (معاییر االعتماد األكادیمي للجامعات 

لجودة وجهان لعملة واحدة؛ كـون اإلرشـاد هـو القنـاة إن اإلرشاد وا: یمكن القولو
التــي نــستطیع مــن خاللهــا توجیــه النــاس إلــى التمیــز والــسعي لتحقیــق الجــودة فــي كافــة 

 وفعالیات التوجیه واإلرشاد ال تخلو منها حت برامج، حیث أصب)1999المطوع، (المجاالت 
ًدة أساسـا؛ األمـر الــذي بـرامج أي مؤسـسة تعلیمیـة؛ ممــا یـستوجب تطـویر البـرامج الموجــو

یفرض استحداث برامج جدیدة، واستیراد الخبرات اإلرشادیة من دول العالم المتقدمـة؛ حتـى 
یــضمن القــائمون علــى هــذه المؤســسات تحقــق أهــداف البــرامج اإلرشــادیة التــي یتبنونهــا 

  ).2016عودة، (
د أن یلتـزم ولكي تتم عملیة اإلرشاد وفق متطلبات الجودة واالعتماد األكادیمي الب
العیاشــي، (المرشــدون والطــالب بمؤشــرات وأدلــة تقویمیــة وتوجیهیــة وفــق نــسق كــل كلیــة 

2016.(  
وبات من الـضروري تـوفیر قیاسـات دقیقـة لتقیـیم كفـاءة تقـویم العمـل اإلرشـادي؛ 
حتى تسهل عملیة تقویم كفاءة اإلرشاد، ونضمن وضوح فكرة العمل الفعلـي الـذي یقـوم بـه 

 Maras ( تطویر األنشطة التدریبیة، وتحسین الكفاءة المهنیة للمرشدینالمرشد، وبالتالي
et. Al. 2013.(  
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 واهتمامهــا  الوطنیــة للتقــویم واالعتمــاد األكــادیمي،ًوانطالقــا مــن حــرص الهیئــة

المتزاید بالطالب بهدف حصولهم على أفضل الخدمات الجامعیة قام المركز الوطني للتقویم 
االعتماد المؤسسي والبرامجي  راج التوجیه واإلرشاد ضمن مؤشراتواالعتماد األكادیمي بإد

ّللجامعات، على اعتبار أن اإلرشاد یعد من أبرز الوسائل التي تساعد الطالب على التكیف 
مع البیئة األكادیمیة؛ ویعمل على مساعدته على تحقیق أعلى معـدالت التحـصیل العلمـي، 

ًویلعب دورا مهما في استشراف مستقبله  الوظیفي، وتحقیق التوافق النفسي واالجتماعي له ً
  ).2006بادیاب، قشقري، وأمین، (

ًوتعد آراء ومتطلبات المستفیدین محكا مهما وضروریا في مجال التخطیط للجودة  ً ً
وعملیات التقویم، حیث یتطلب األمـر معرفـة دقیقـة الحتیاجـاتهم وتوقعـاتهم، وكـذلك معرفـة 

سلبي لـدى المـستفیدین؛ األمـر الـذي یـساعدنا علـى معرفـة العناصر التي تسبب التصور ال
  .)Danes, 2016(الجوانب التي تحتاج إلى تحسین 

ولهذا فإنه بات من الضروري إجراء دراسات تقویمیة تهدف إلـى مطابقـة البـرامج 
التي تقدمها الجامعات لطالبها مع معاییر المراكز التي تعنى بمراقبة جـودة أداء مؤسـسات 

تقویم برامج اإلرشاد الطالبي فـي الجامعـة اإلسـالمیة لعالي، لذلك جاء هذا البحث لالتعلیم ا
، والــذي بالمدینــة المنــورة فــي ضــوء معــاییر المركــز الــوطني للتقــویم واالعتمــاد األكــادیمي

یهدف إلى معرفة مدى تحقیق برامج اإلرشاد الطالبي التي یتم تقدیمها فـي كلیـات ومعاهـد 
كـز الـوطني للتقـویم واالعتمـاد االكـادیمي، وكـذلك اإلسـهام فـي تقــدیم الجامعـة لمعـاییر المر

كلیات الجامعة لالعتماد البرامجي في المعیار الذي یخص التوجیه واإلرشاد الطالبي، ومن 
ثم تقدیم تصور مقترح للبرامج التي تفتقر لمعاییر التقویم واالعتماد األكـادیمي، وذلـك مـن 

 عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة -مــشكورة-مــه خــالل هــذا البحــث الــذي تكفــل بدع
اإلسالمیة في المدینة المنورة فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة، وذلـك ضـمن برنـامج تكامـل 

  .هـ1440/1441العاشر لعام 
  :مشكلة البحث

ّتهتم جمیع المؤسسات التعلیمیة سیما الجامعات بتطبیق معاییر الجودة الـشاملة 
الـة لتحقیـق وضـع تنافـسي أفـضل للتنمیـة فـي شـتى المجـاالت، إذ ّباعتبارها استراتیجیة فع

أنهـا تــسهم فــي تحــسین كفــاءة األفــراد وقـدرتهم علــى التطــویر والتحــسین الــذي یــؤدي إلــى 
 .التمیز
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ًوانطالقــا مــن مــساعي الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة المنــورة الرامیــة إلــى حــصول 
ّالمختلفة، سیما وأن بعض كلیاتها قد بدأت جمیع كلیاتها على االعتماد األكادیمي لبرامجها  ّ

في التحضیر لنیل االعتماد البرامجي، فقد برزت أهمیة تقویم البرامج اإلرشادیة فـي كلیـات 
ًالجامعة في ضوء معاییر التقویم واالعتماد األكـادیمي؛ كـون التوجیـه واإلرشـاد یعـد معیـارا 

ّالكلیـات، خاصــة وأن بعــض البــرامج ًأساسـیا مــن معــاییر الجـودة واالعتمــاد األكــادیمي فــي 
التدریبیة للمرشدین ال تواكب تطـورات العمـل اإلرشـادي المعاصـر، وأن بعـض المرشـدین ال 
یزال یعتمد في عمله على األسالیب التقلیدیة الروتینیة أو غیر العلمیة؛ لذلك تبرز الحاجة 

  ).2017اللحیدان، (إلى أهمیة تطبیق معاییر الجودة في العمل اإلرشادي 
ــة لالعتمــاد  ــة أو كلی ــدم أي جامع ــه مــن المهــم أال تتق ــى أن ــا تجــدر اإلشــارة إل ّكم
ّاألكادیمي إال بعد القیام بإجراء تقویم لبرامجها، وتتعرف مدى تطبیـق معـاییر الجـودة التـي 

، حیـث یعـد قیـاس رضـا متلقـي الخـدمات )2016آل سـفران، (تؤهلها لالعتمـاد األكـادیمي 
ً المختلفة أمرا بالغ األهمیة خصوصا عنـدما یـرتبط رضـاهم بعملیـة التي تقدمها المؤسسات

  ).Danes, 2016(االعتماد 
ًوبناء على ما سبق تبرز أهمیة إجراء دراسة لتقـویم بـرامج اإلرشـاد الطالبـي فـي 
الجامعـة اإلســالمیة بالمدینــة المنــورة فــي ضــوء معــاییر المركــز الــوطني للتقــویم واالعتمــاد 

  :ب البحث عن السؤال الرئیس التالياألكادیمي، حیث یجی
ما درجة تحقق معاییر التقویم واالعتماد األكادیمي في برامج اإلرشاد الطالبي في  -

  الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة؟
  :وینبثق عنه األسئلة التالیة

مــا مــدى رضــا الطــالب عــن جــودة الخــدمات اإلرشــادیة التــي تقــدمها الوحــدات  -
  الجامعة؟اإلرشادیة في كلیات 

الـذي " برنـامج التهیئـة السـتقبال الطـالب المـستجدین"ما مدى رضـا الطـالب عـن  -
  تقدمه الوحدات اإلرشادیة في كلیات الجامعة؟

مـــا مـــدى تـــوفر اإلمكانـــات والتجهیـــزات المادیـــة والبـــشریة الالزمـــة فـــي الوحـــدة  -
  اإلرشادیة؟

كـادیمي الخاصــة مـا الـصعوبات التـي تواجــه تطبیـق معـاییر التقــویم واالعتمـاد األ -
  بالتوجیه واإلرشاد في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة؟
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مــا التــصور المقتــرح لتحــسین البــرامج اإلرشــادیة لتتوافــق مــع معــاییر التقــویم  -
  واالعتماد األكادیمي الخاصة بالتوجیه واإلرشاد؟

  :أهداف البحث
خاصـة بالتوجیـه التعرف على مدى تحقـق معـاییر التقـویم واالعتمـاد األكـادیمي ال .1

  .واإلرشاد في برامج اإلرشاد الطالبي في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
تحدیـد مـدى رضــا الطـالب عـن جــودة الخـدمات اإلرشـادیة التــي تقـدمها الوحــدات  .2

 .اإلرشادیة في كلیات الجامعة من كلیات الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
الـذي " برنـامج التهیئـة للطـالب المـستجدین"التعرف على مدى رضا الطـالب عـن  .3

 .تقدمه الوحدات اإلرشادیة في كلیات ومعاهد الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
الكــشف عــن مــدى تــوفر اإلمكانــات والتجهیــزات المادیــة والبــشریة فــي الوحــدة  .4

 .اإلرشادیة في كلیات الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
واجه تطبیق معاییر التقویم واالعتماد األكادیمي الخاصـة تحدید الصعوبات التي ت .5

 .بالتوجیه واإلرشاد في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
بنـــاء تـــصور مقتـــرح لتحـــسین البـــرامج اإلرشـــادیة لتتوافـــق مـــع معـــاییر التقـــویم  .6

واالعتماد األكادیمي الخاصة بالتوجیه واإلرشـاد فـي الجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة 
 .ورةالمن

تسهیل مهمة التقدم لالعتماد البرامجي لكلیات ومعاهد الجامعة في المعیار الـذي  .7
 .یخص التوجیه واإلرشاد الطالبي

  :أهمیة الدراسة
تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة في جانبین؛ أولهما نظري، وثانیهما تطبیقـي، وذلـك كمـا 

  :یلي
  : األهمیة النظریة-ًأوال 

بي فـي كلیـات ومعاهـد الجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة المنـورة تقویم برامج اإلرشاد الطال .1
  .في ضوء معاییر المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي

تحدیــد الــصعوبات التــي تواجــه تطبیــق معــاییر التقــویم واالعتمــاد األكــادیمي الخاصــة  .1
  .بالتوجیه واإلرشاد في الجامعة
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شـــادیة التـــي تقـــدمها الوحـــدات قیـــاس مـــدى رضـــا الطـــالب عـــن جـــودة الخـــدمات اإلر .2
 .اإلرشادیة في كلیات الجامعة

  .قیاس مدى توفر اإلمكانات والتجهیزات المادیة والبشریة في الوحدات اإلرشادیة .2
  : األهمیة التطبیقیة-ًثانیا 

ــویم  .1 ــرامج اإلرشــادیة لتتوافــق مــع معــاییر التق ــرح لتحــسین الب ــاء تــصور مقت بن
  .واالعتماد األكادیمي

 مهمة لبناء الخطط االستراتیجیة المستقبلیة لإلرشاد الطالبي فـي توفیر بیانات .2
  .الجامعة

یمكن أن تستفید الجامعات السعودیة من نتائج هذا البحـث فـي تقـویم برامجهـا  .3
اإلرشادیة، وتحسین مستوى الخدمات المقدمة لطالبها، وبالتالي تطـویر العمـل 

  . المؤسسي والبرامجياإلرشادي بما یتماشى مع متطلبات الجودة واالعتماد
  :مفاهیم البحث

العملیــة التــي یقــوم بهــا الفــرد لمعرفــة مــا یتــضمنه أي عمــل مــن نقــاط قــوة : التقــویم، هــو
وضعف، ومن عوامل النجاح أو عوامل الفشل في تحقیق غایاته المنـشودة علـى 

  ).2015آل سفران، (أحسن وجه ممكن 
عدة الطالــب لكـي یفهــم شخــصیته عملیــة منظمـة تهــدف إلــى مـسا: "اإلرشـاد الطالبــي، هـو

ویعرف قدراته، ویحـل مـشكالته فـي إطـار التعـالیم اإلسـالمیة لیـصل إلـى التوافـق 
النفسي والتربوي والمهني واالجتماعي، ومن ثم یصل إلى تحقیق األهداف العامة 

  ).2000التویجري، (للتعلیم في المملكة العربیة السعودیة 
 یـتم مـن خاللهـا إعطـاء مـستویات األداء تقـدیرا لمـدى أحكام تقویمیة: معاییر الجودة، هي

  ).2013بالبل، (ًتحقیق هذه المستویات ألهداف تم تحدیدها مسبقا 
نـشاط علمـي مؤسـسي موجـه بهـدف التطـور واالرتقـاء بمـستوى : االعتماد األكادیمي، هـو

أداء المؤســـسات التعلیمیـــة، وهـــو إدارة فاعلـــة ومـــؤثرة لـــضمان جـــودة التعلـــیم 
  ).2005الحجار، (ه وتطوره المستمر ومخرجات

المعــاییر التــي حــددها المركــز : معــاییر المركــز الــوطني للتقــویم واالعتمــاد األكــادیمي، هــي
الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي فیما یتعلق بالتوجیه واإلرشاد، وهي موضحة 
 فــي النــسخة المطــورة لمعــاییر االعتمــاد المؤســسي الــصادرة عــن المركــز الــوطني
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فــي ) الطـالب(م، ضــمن المعیـار الرابــع 2018للتقـویم واالعتمـاد األكــادیمي لعـام 
  :التوجیه واإلرشاد، وهذه المعاییر هي) 4-4(المؤشر رقم 

ًتعتمد المؤسسة نظاما فعاال وشامال لتقدیم خدمات التوجیه واإلرشاد، وفـق خطـط  .1 ً ّ ً
د اآللیـــات وبـــرامج محـــددة، ومـــن خـــالل كـــوادر مؤهلـــة وكافیـــة ومناســـبة، وتحـــد

  .المناسبة لمتابعة تنفیذها
ًتقــدم المؤســسة برنامجــا لتهیئــة الطــالب الجــدد وتــوجیههم، بمــا یــضمن فهمهــم  .2

 .الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانات المتاحة لهم، وحقوقهم وواجباتهم
ّتقدم المؤسسة خدمات وبرامج فعالة لإلرشاد األكادیمي والتوجیـه المهنـي للطلبـة  .3

 .احتیاجاتهمبما یتناسب مع 
ًتعتمــد المؤســسة تنظیمــا مناســبا للتعــرف علــى الطــالب الموهــوبین والمبــدعین  .4 ً

والمتفوقین والمتعثرین، وتضع بـرامج لرعایـة كـل فئـة مـنهم، بمـا یـشمل التحفیـز 
 .والدعم

تقــدم المؤســسة خـــدمات اإلرشــاد النفــسي والـــسلوكي واالجتمــاعي للطلبــة وفـــق  .5
 .السریة، من خالل وحدات متخصصةإجراءات تتسم بالسهولة والمرونة و

تعتمـد المؤسـسة وسـائل دوریـة لقیـاس مــدى رضـا الطـالب عـن خـدمات التوجیــه  .6
 .واإلرشاد، وتسهم في عملیات التحسین المستمر لها

  :حدود البحث
ــة اإلســالمیة بالمدینــة           ــي الجامع ــي ف ــرامج اإلرشــاد الطالب ــویم ب ــاول البحــث تق یتن

لمركز الوطني للتقویم واالعتماد األكـادیمي، وذلـك ضـمن الحـدود المنورة في ضوء معاییر ا
 :التالیة

  .هـ1440/1441الفصل الدراسي األول من العام الجامعي : الحدود الزمانیة -
الوحـدات اإلرشـادیة فـي كلیـات ومعاهـد الجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة : الحدود المكانیة -

  .المنورة
اد الطالبــي فـي الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة تقــویم بـرامج اإلرشــ: الحـدود الموضــوعیة -

  .المنورة في ضوء معاییر المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي
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أعـــضاء هیئـــة التـــدریس مـــن وكـــالء الكلیـــات، ورؤســـاء وأعـــضاء : الحــدود البـــشریة -
ـــن البـــرامج  الوحـــدات اإلرشـــادیة، والمرشـــدین األكـــادیمیین، والطـــالب المـــستفیدین م

  .لتي تقدمها الجامعةاإلرشادیة ا
ــام الباحثــان : أدوات البحــث - االســتبانات، وقــوائم الرصــد، وجــداول المالحظــات التــي ق

 .ًببنائها وفقا لمنهج البحث
  :الدراسات السابقة

دراسة هدفت إلى توضیح مفهوم اإلرشاد األكادیمي ودوره ) 2006(أجرت بادیاب وآخرون 
یـد مفهـوم عـام لإلرشـاد األكـادیمي، وتبنـت في الجودة الشاملة، وخلصت الدراسـة إلـى تحد

مشروع برنامج إرشادي شامل یتمیز باالستمراریة والقابلیة للمتابعـة والتقـویم مـن النـواحي 
األكادیمیة والمهنیة واالجتماعیة والذاتیة للطالب، إضافة إلى تعزیـز نوعیـة التعلـیم العـالي 

  .بما یتناسب مع معاییر الجودة
دراســة هــدفت إلـى تقیــیم جـودة الخــدمات اإلرشــادیة ) 2009(زاري وأجـرت المــشهداني والفـ

المقدمة في مركز اإلرشاد الطالبي بجامعـة الـسلطان قـابوس فـي سـلطنة عمـان كمـا یراهـا 
ّالطلبة المتوقع تخرجهم، وتوصلت النتائج إلى أن جودة الخدمات اإلرشادیة المقدمة داخـل 

ًالمركز نالت تقدیرا عالیا من وجهة نظر ال  . طلبة الذین تلقوا الخدمة اإلرشادیة فیهً
دراسة هدفت إلى التعرف على واقـع اإلرشـاد األكـادیمي فـي جامعـة ) 2011(وأجرى الدلیم 

الملـك سـعود مـن وجهـة نظـر الطـالب وأعـضاء هیئـة التـدریس المرشـدین، وكـذلك التعــرف 
ن، وأسفرت النتائج على نوعیة الخدمات اإلرشادیة المقدمة وأسالیبها فیما یتعلق بالمرشدی

عن وجود مستوى رضا عام من الطلبة على مختلف أبعاد االسـتبانة عـن مـستوى خـدمات 
اإلرشــاد األكــادیمي المقدمــة فــي مختلــف وحــدات الجامعــة، كاألقــسام، والكلیــات، ومراكــز 
التوجیه واإلرشاد الطالبیة، كما أن العالقة بین الطالب ومرشدیهم مقبولة، مع وجود فروق 

بــین الطــالب والطالبــات فــي أبعــاد العالقـة مــع المرشــد والــوعي بــدوره وتقیــیم العملیــة دالـة 
اإلرشـادیة ككــل، كمــا أن المرشــدین غیـر راضــین عــن ضــعف مـشاركتهم فــي إعــداد الخطــة 
الدراسیة أو المتابعة المستمرة لمدى تقدمهم أو التعرف على توجهاتهم ومیولهم وأهدافهم، 

المرشــدین والتــي تعــد مــن أساســیات األســلوب اإلرشــادي عــالوة علــى ضــعف العالقــة مــع 
  .األكادیمي اإلنمائي

 التي هدفت إلى قیاس تقییم كفاءة مرشدي المدارس Maras et al (2013)وفي دراسة 
ُ، واستخدم فیها التقییم األولي لبرامج اإلرشاد التي یقـدمها المرشـدون، "میسوري"في والیة 

ًرشدا من كافة أنحاء الوالیة، وأجاب أفراد العینـة علـى م) 226(وتكونت عینة الدراسة من 
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فقـرة تـم بنـاؤه لتحقیـق أهـداف الدراسـة، وتكـون المقیـاس ) 19(مقیاس مسحي مكون من 
معیار تقییم الكفاءة الذاتیة للمرشدین، ومعیار برامج التوجیه، وهـو : من أربع معاییر، هي

ــا ــار یبــین مــدى كفــاءة المرشــدین فــي اســتخدام أفــضل الفنی ت فــي عملیــة اإلرشــاد، والمعی
اإلحصائي الذي تشیر فقراته إلـى مـدى كفـاءة المرشـدین فـي اسـتخدام الفنیـات اإلحـصائیة 
والتقنیة لتعزیز الممارسات اإلرشادیة، والمعیار الرابع مرتبط تقییم قیم ومعتقدات المرشدین 

 من أهم النتائج التي وكان. تجاه عملیة التقییم نفسها باعتبارها ضروریة للعمل اإلرشادي
ٍأظهرهــا التحلیــل اإلحــصائي الســتجابات العینــة وجــود مــستوى عــال مــن الكفــاءة المتعلقــة 
بتقییم الكفاءة الذاتیة، وامتالك المرشدین لمهارات قویة في قدرتهم علـى اسـتخدام الفنیـات 

إلحصائیة أما فیما یخص امتالك المرشدین للمهارات ا. اإلرشادیة والتخطیط لبرامج اإلرشاد
والتقنیة فقد أظهرت النتائج وجود ضعف في هذا المجال لدى عینة البحث، حیـث یـستخدم 

من أفراد العینة، أما المهارات التكنولوجیة فیستخدمها %) 31(المهارات اإلحصائیة تقریبا 
ــا  ــسبا منخفــضة فــي مجــال كفــاءة المرشــدین علــى هــذا . فقــط%) 30(ًتقریب ًوهــذا یمثــل ن ً

ً أظهـرت النتـائج وجـود اتجاهـات ایجابیــة جـدا لـدى أفـراد العینـة تجـاه عملیــة المعیـار، كمـا
  .التقییم باعتبارها عملیة ضروریة للمرشدین

دراسة هدفت إلى كـشف العالقـة بـین  اإلرشـاد األكـادیمي والجـودة ) 2015(وأجرت قرشي 
یئة التـدریس في التعلیم العام، وكذلك تحدید مهام المرشد األكادیمي ومدى إلمام أعضاء ه

وخلــصت الدراســة إلــى أن اإلرشــاد األكــادیمي خدمــة هامــة لطــالب . باإلرشــاد األكــادیمي
الجامعات منذ بدایة دخول الجامعة وحتى التخـرج فیهـا، وقـد تـستمر إلـى مـا بعـد التخـرج، 
وأنــه ال یمكــن الفــصل بــین اإلرشــاد األكــادیمي والجــودة فــي التعلــیم الجــامعي، وأن للمرشــد 

دور مهــم فــي تحقیــق الجــودة فــي التعلــیم الجــامعي، كمــا أنــه یوجــد ضــعف فــي األكــادیمي 
  .اإللمام بقواعد اإلرشاد األكادیمي لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعة

دراسة هدفت إلى تقویم برامج الدراسات العلیا بكلیة التربیـة ) 2015(كما أجرى آل سفران 
االعتماد األكادیمي من وجهة نظر أعضاء في جامعة الملك خالد في ضوء معاییر الجودة و

هیئة التدریس وطلبة الدراسات العلیا، وأظهرت نتائج الدراسة تحقق محاور معاییر الجودة 
ْجمیعها بدرجة متوسطة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، عدا بعد یـن تحققـا بدرجـة  ُ

 تحققــت جمیــع معــاییر ٕمواصــفات البرنــامج التعلیمــي وادارة البرنــامج، كمــا: مرتفعــة، وهمــا
الجودة بدرجة متوسطة مـن وجهـة نظـر طلبـة الدراسـات العلیـا، مـع وجـود بعـض المعـاییر 
التي تحتاج إلى تطویر مثل أهمیة التزام القسم بتنفیذ اللوائح المعتمدة، إضافة إلى الحاجة 

  .إلى تطویر نظام قبول تظلمات الطالب ومراجعتها
 فحـص أداء وحـدة اإلرشـاد األكـادیمي فـي ضـوء دراسـة هـدفت إلـى) 2015(وأجرى حسن 

معاییر ضمان الجودة في كلیة المجتمع في محافظة بریدة بجامعة القصیم، كما هدفت إلى 
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التعرف على أداء وحدة اإلرشاد األكادیمي مـن خـالل المرشـدین تجـاه الطـالب ذوي الفئـات 
 حصر المشكالت التي تواجه ، وكذلك)ًالمتفوقین، والمتعثرین، والمنذرین أكادیمیا(الخاصة 

. وحدة اإلرشاد األكـادیمي فـي الكلیـة وتحـدها عـن أداء واجبهـا اإلرشـادي علـى أكمـل وجـه
وتوصلت الدراسة إلى أن أداء المرشد األكادیمي في االستبانة الخاصة بقیاس أداء المرشد 

مي بالمهـام ًاألكادیمي جاء متوسطا في االستبانة ككل، مما یدل علـى قیـام المرشـد األكـادی
واألدوار المكلف بها في ضوء التزامه بمعاییر ضـمان الجـودة واالعتمـاد، ووصـول الخدمـة 

أمـا أهـم المعوقـات التـي . اإلرشادیة للطالب بدرجـة متوسـطة فـي ضـوء اإلمكانـات المتاحـة
واجهــت وحــدة اإلرشــاد والمرشــدین األكــادیمیین فتتمثــل فــي كثــرة أعــداد الطــالب مقارنــة 

  .كادیمیین، وقلة المكافآت والحوافز المشجعة لعملیة اإلرشاد األكادیميبالمرشدین األ
 دراســة هــدفت إلــى مقارنــة مخرجــات بــرامج اإلرشــاد Murphy (2016)وأجــرى مــورفي 

الحاصلة على اعتماد مع مخرجات البرامج غیر الحاصلة على اعتماد في الوالیات المتحدة 
لبــرامج المرتبطــة بمعــاییر القبــول، ومــوارد األمریكیــة، وذلــك عــن طریــق مقارنــة مــدخالت ا

وتمـت مقارنـة . أعضاء هیئة التدریس ومؤهالتهم، ونتائج الطالب، ومعدل إكمـال البرنـامج
وبناء على نتائج التحلیل . البرامج باالعتماد على معاییر وكاالت ومؤسسات اعتماد رسمیة

لنتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق الكمي لالختبارات وتقاریر النتائج الـسنویة للبـرامج أشـارت ا
ذات داللة إحصائیة بین البرامج المعتمـدة وغیـر المعتمـدة فـي التـدابیر الخاصـة بمـدخالت 
البــرامج مــن حیــث شــروط قبــول الطــالب ومــا یتــصل بهــا مــن إجــراءات، فــي حــین أظهــرت 
 النتائج أن أداء خریجي البرامج المعتمدة كان أعلى من أداء طالب البـرامج غیـر المعتمـدة

  .في اختبارات التراخیص المهنیة
ــیم عملیــة اإلرشــاد األكــادیمي بكلیــة ) 2016(كمــا أجــرت العیاشــي  دراســة هــدفت إلــى تقی

اإلدارة واألعمال في جامعة األمیـرة نـورة بنـت عبـد الـرحمن، وكـذلك التعـرف علـى اتجاهـات 
التـــي الطالبـــات نحـــو دور المرشـــدة األكادیمیـــة فـــي توجیـــه الطالبـــات وتـــذلیل الـــصعوبات 

وتوصلت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات التي واجهت الطالبـات أثنـاء سـیر . تواجههن
ٍعملیة اإلرشاد األكادیمي، والتي تمثلت في عدم وجـود شـرح كـاف للخطـة الدراسـیة ونظـام 
اإلرشاد األكادیمي، وعدم التزام المرشدات األكادیمیات بالوقـت المخـصص لإلرشـاد، وكـذلك 

  .دات مع الطالبات، والعبء التدریسي على المرشداتعدم تعاون المرش
دراسة هدفت إلـى التعـرف علـى مـدى تطبیـق معـاییر الجـودة ) 2017(كما أجرى اللحیدان 

في برامج تدریب المرشدین الطالبیین في مراكز التدریب التربوي بمدینة الریاض، وتوصلت 
ربین على فاعلیة تطبیق معاییر الدراسة إلى وجود اتفاق بین كل من عینة المدربین والمتد

الجودة في برامج تدریب المرشدین الطالبیین في مركز التـدریب بمدینـة الریـاض، وأن مـن 
أبرز المعوقات ضعف نظم تحفیز المتدربین وقلة البرامج التدریبیة المتخصصة في اإلرشاد 
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یب بمبــادئ الطالبــي، وتكــرار مواضــیع بــرامج التــدریب، إضــافة إلــى عــدم ربــط بــرامج التــدر
  .الجودة، وعدم إلمام المدربین بمعاییر الجودة

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى دور اإلرشــاد ) 2018(ًأیــضا أجــرت المحروقیــة وكرادشــة 
ًاألكادیمي ومراكز اإلرشاد الطالبـي مـن وجهـة نظـر الطـالب المنـذرین أكادیمیـا فـي جامعـة 

ة مرتفعــة مــنهم أكــدوا ضــعف ُالــسلطان قــابوس فــي عمــان، وخلــصت الدراســة إلــى أن نــسب
وسلبیة دور المرشد األكادیمي في حیاتهم الجامعیة، مع عدم قناعتهم بدور مركز اإلرشـاد 

  .الطالبي في حیاتهم الجامعیة
  :التعلیق على الدراسات السابقة

  : أوجه الشبه بین البحث واألبحاث السابقة
ـــزاري والمـــشهداني ) 2016(العیاشـــي : یتفـــق البحـــث مـــع دراســـة كـــل مـــن والف

، من ناحیة القیام بإجراء تقییم لبرامج اإلرشاد المقدمة للطالب، وتتفق مع دراسة )2009(
  .في تناولها لمعاییر الجودة) 2017(اللحیدان 

  : أوجه االختالف بین البحث واألبحاث السابقة
فــي حــدود علــم -یختلــف البحــث عــن األبحــاث الــسابقة فــي أنــه البحــث األول 

یتنــاول تقــویم بــرامج اإلرشــاد الطالبــي فــي الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة  الــذي –البــاحثین
المنورة في ضوء معاییر المركز الوطني للتقـویم واالعتمـاد األكـادیمي، وتختلـف كـذلك عـن 
الدراسات السابقة في تناولها لمعاییر المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي، وهو مـا 

  .رد والجدة واألصالةیعطي هذا البحث خاصیة التف
ُومــن االختالفــات الجوهریــة بــین البحــث واألبحــاث الــسابقة أن البحــث بنــي علــى 
المــنهج المخــتلط الــذي یجمــع بــین البحــث الكمــي والبحــث النــوعي، بینمــا اعتمــدت جمیــع 

  .األبحاث السابقة على المناهج الكمیة
ثــراء وتــدعیم ٕواجمــاال فقــد اســتفاد الباحثــان مــن عرضــه للدراســات الــسابقة فــي إ

ًاإلطار النظري، وتبریر مشكلة البحث، وصیاغة األسئلة، أیـضا تمـت االسـتفادة فـي تحدیـد 
المـنهج المـستخدم، واختیـار العینـة، وتحدیـد اإلجـراءات، والمعالجـات اإلحـصائیة المناسـبة 

كما أن الدراسات السابقة وجهـت البـاحثین . للبیانات، وتفسیر النتائج التي تم استخالصها
  .لى العدید من المراجع المتعلقة بموضوع البحثإ
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  :ٕمنهجیة البحث واجراءاته
، والــذي یعتمــد )Mixed Method(تــم اســتخدام المـنهج المخــتلط : مـنهج البحــث -

ــل ــة، مث ــدمج بــین األدوات الكمی ــذلك الطــرق : ّعلــى ال ــوائم الرصــد، وك االســتبانات، وق
  . وتحلیل خطط الوحدات اإلرشادیةإجراء المقابالت، ورصد المالحظات،: ّالنوعیة، مثل

یمثــل الطــالب المــسجلین فــي كلیــات الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة : مجتمــع البحــث -
ـــالغ عـــددهم 1440/1441المنـــورة لعـــام  ـــك حـــسب ) 15629( هــــ، والب ًطالبـــا، وذل

هــ، وكـذلك أعـضاء 1441إحصائیة عمـادة القبـول والتـسجیل فـي الفـصل األول لعـام 
وكــالء (م عالقــة بمباشــرة العمــل فــي مجــال اإلرشــاد الطالبــي هیئــة التــدریس ممــن لهــ

فــي الوحــدات اإلرشــادیة فــي كلیــات ) الكلیــات، ورؤســاء وأعــضاء الوحــدات اإلرشــادیة
وحدة إرشادیة، حیث یوجد في الجامعة تـسع كلیـات، والـسنة ) 11(الجامعة المختلفة 

  .ه1440/1441التحضیریة، ومعهد تعلیم اللغة العربیة، في العام الدراسي 
ــة مــن : عینــة البحــث - ــت العینــة النهائی ــى ) 689(تكون ــا، إضــافة إل مــن ) 35(ًطالب

، تــم )وكــالء الكلیـات، ورؤسـاء وأعــضاء الوحـدات اإلرشـادیة(أعـضاء هیئـة التـدریس 
  .اختیارهم بطریقة عشوائیة طبقیة

  :أدوات البحث
ني للتقــویم قائمـة بمعــاییر الجــودة واالعتمــاد األكــادیمي صـادرة عــن المركــز الــوط .1

  .واالعتماد األكادیمي
قــام الباحثــان فــي إطــار ســعیهما لتحقیــق أهــداف البحــث بمراجعــة األدب النظــري  .2

والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وتم بناء ثالث استبانات مـن إعـداد 
  :الباحثین

اإلرشــاد : أبعــاد، وهــي) 4(ویتكــون مــن : مقیــاس جــودة الخــدمات اإلرشــادیة  - أ
ّ، واإلرشـاد النفـسي، واإلرشـاد االجتمـاعي، واإلرشـاد المهنـي، وكـل األكادیمي

  .فقرات) 10(بعد من هذه األبعاد یتكون من 
ویتكـون : مقیاس رضا الطالب عن برامج أسبوع التهیئة للطالب المستجدین  -  ب

  .فقرة) 20(من 
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) 3(ویتكـون مـن : مقیاس معوقات اإلرشاد الطالبـي فـي الوحـدات اإلرشـادیة  -  ت
معوقات إداریة، ومعوقـات تتعلـق بالمرشـد األكـادیمي، ومعوقـات : أبعاد، هي

  .فقرات) 10(تتعلق بالطالب، وكل بعد من هذه األبعاد یتكون من 
موافق بشدة، : (وفي جمیع المقاییس أعاله یقوم المفحوص باختیار إجابة من االستجابات

، 2، 3، 4، 5: (تیـب، وتعطي الدرجات بالتر)ًموافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق أبدا
1.( 

  .قائمة رصد لإلمكانات المادیة والبشریة المتوفرة في الوحدات اإلرشادیة .3
  :صدق وثبات أدوات البحث

  : مقیاس جودة الخدمات اإلرشادیة .1
 :صدق المقیاس

  :تم التحقق من صدق مقیاس جودة الخدمات اإلرشادیة باستخدام الطرق التالیة
  : صدق المحكمین -

ًمحكمــا مــن أعــضاء ) 12(أولیــة للمقیــاس، وتـم عرضــها علــى تـم إعــداد صــورة 
هیئة التدریس المتخصصین في علم النفس، والقیاس النفسي، واإلحصاء النفسي، للحكـم 
على مدى وضوح العبارات وسالمة صیاغتها، وتحدید مدى انتماء كل عبارة للمكون الذي 

 %) 80(نــسبة موافقــة وقــد اعتمــدت . تقیــسه، ومــدى مناســبة صــیاغة بــدائل االســتجابة
 . ًفأكثر من آراء المحكمین معیارا لإلبقاء على العبارة

  :الصدق التالزمي -
) 2015الــسواط، (تــم اســتخدام مقیــاس الرضــا عــن خــدمات اإلرشــاد األكــادیمي 

كمؤشر لصدق مقیاس جودة الخـدمات اإلرشـادیة المـستخدم فـي البحـث، حیـث تـم تطبیـق 
ًطالبـا، وقـد بلغـت قیمـة معامـل ) 40(طالعیة، وعددهم المقیاسین على طالب العینة االست

، ممــا یــشیر إلــى اتــصاف مقیــاس جــودة )0,71(االرتبــاط بــین الدرجــة الكلیــة للمقیاســین 
 .الخدمات اإلرشادیة المستخدم في البحث بدرجة مناسبة من الصدق

  :االتساق الداخلي للمقیاس -
قـه علـى طـالب العینـة تم التحقق من االتساق الداخلي للمقیـاس مـن خـالل تطبی

ًطالبـا، وتـم حـساب قـیم معـامالت االرتبـاط الخطـي لبیرسـون ) 40(االستطالعیة، وعددهم 



  اإلسالمیة بالمدینة المنورة في ضوء معاییر المركز الوطني للتقویم جامعة تقویم برامج اإلرشاد الطالبي في ال
  محمد أحمد حموري/ أهالل محمد الحارثي، . د

  
 

 -854-

بــین درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات المقیــاس وبــین كــل مــن درجــة البعــد الــذي تنتمــي إلیــه 
العبارة، كما تم حساب قیم معامالت االرتباط الخطي لبیرسون بین درجة كل بعد من أبعـاد 

إلـى ) 0.49(اس والدرجة الكلیة للمقیـاس، وقـد تراوحـت قـیم معـامالت االرتبـاط بـین المقی
 .، مما یشیر إلى اتصاف المقیاس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي)0.87(

  :ثبات المقیاس
  :تم التحقق من ثبات مقیاس جودة الخدمات اإلرشادیة باستخدام الطرق التالیة

  :طریقة إعادة التطبیق -
ًطالبا، ثم تـم ) 40( المقیاس على طالب العینة االستطالعیة، وعددهم تم تطبیق

ًیوما، وتم حساب قیم معامالت االرتبـاط الخطـي ) 15(تطبیقه علیهم مرة أخرى بعد مرور 
لبیرسون بین درجاتهم في مرتي التطبیق على كل بعد من أبعاد المقیاس وعلـى المقیـاس 

، كمـا )0,81(إلـى ) 0,69(بعـاد المقیـاس بـین ككل، وقد تراوحت قـیم معـامالت الثبـات أل
  .، وجمیعها معامالت ثبات مرتفعة)0,85(بلغت قیمة معامل الثبات للمقیاس ككل 

  :طریقة ألفا كرونباخ -
ًطالبـا، وتـم ) 40(تم تطبیق المقیاس على طالب العینـة االسـتطالعیة، وعـددهم 

نـسبة لكـل بعـد مـن أبعـاد مـن حساب قیم معامالت الثبات بطریقـة ألفـا كرونبـاخ، وذلـك بال
) 0,71(المقیاس وللمقیاس ككل، وقد تراوحت قیم معـامالت الثبـات ألبعـاد المقیـاس بـین 

، وجمیعهـا معـامالت )0,87(، كما بلغت قیمة معامـل الثبـات للمقیـاس ككـل )0,84(إلى 
 .ثبات مرتفعة

  : مقیاس رضا الطالب عن برنامج أسبوع التهیئة
 :صدق المقیاس

باستخدام " أسبوع التهیئة" من صدق مقیاس رضا الطالب عن برنامج تم التحقق
  :الطرق التالیة

  : صدق المحكمین -
ًمحكمــا مــن أعــضاء ) 12(تـم إعــداد صــورة أولیــة للمقیــاس، وتـم عرضــها علــى 

هیئة التدریس المتخصصین في علم النفس، والقیاس النفسي، واإلحصاء النفسي، للحكـم 
مة صیاغتها، وتحدید مدى انتماء كل عبارة للمكون الذي على مدى وضوح العبارات وسال
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 %) 80(وقــد اعتمــدت نــسبة موافقــة . تقیــسه، ومــدى مناســبة صــیاغة بــدائل االســتجابة
 . ًفأكثر من آراء المحكمین معیارا لإلبقاء على العبارة

  :االتساق الداخلي للمقیاس -
 طـالب العینـة تم التحقق من االتساق الداخلي للمقیـاس مـن خـالل تطبیقـه علـى

ًطالبـا، وتـم حـساب قـیم معـامالت االرتبـاط الخطـي لبیرسـون ) 40(االستطالعیة، وعددهم 
بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس وبـین لدرجـة الكلیـة للمقیـاس، وقـد تراوحـت قـیم 

ً، وجمیعهـا قـیم دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى )0.79(إلـى ) 0.53(معامالت االرتبـاط بـین 
 .یشیر إلى اتصاف المقیاس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي، مما )0.01(

  :ثبات المقیاس
مقیـاس رضـا الطـالب عـن برنـامج أسـبوع التهیئـة للطـالب "تم التحقق من ثبـات 

  :باستخدام الطرق التالیة" المستجدین
تم تطبیـق المقیـاس علـى طـالب العینـة االسـتطالعیة،  :طریقة إعادة التطبیق -

ًیومـا، وتـم ) 15(، ثم تم تطبیقه علیهم مرة أخرى بعد مرور ًطالبا) 40(وعددهم 
حساب قیم معامالت االرتباط الخطي لبیرسون بـین درجـاتهم علـى المقیـاس ككـل 

، وهـي قیمـة )0,76(ّفي مرتي التطبیق، وقد بلغت قیمة معامل الثبات للمقیـاس 
  .مرتفعة

الســتطالعیة، تــم تطبیــق المقیــاس علــى طــالب العینــة ا :طریقــة ألفــا كرونبــاخ -
ًطالبــا، وتــم حــساب قیمــة معامــل الثبــات بطریقــة ألفــا كرونبــاخ ) 40(وعــددهم 

ــات للمقیــاس  ، وهــي قیمــة )0,79(للمقیــاس ككــل، وقــد بلغــت قیمــة معامــل الثب
 .مرتفعة

  ": مقیاس معوقات اإلرشاد الطالبي في الوحدات اإلرشادیة" .2
د الطالبــي فــي مقیــاس معوقــات اإلرشــا"تــم التحقــق مــن صــدق  :صــدق المقیــاس
  :باستخدام الطرق التالیة" الوحدات اإلرشادیة

) 12(تـم إعـداد صـورة أولیـة للمقیـاس، وتـم عرضـها علــى : صـدق المحكمـین -
ًمحكمــا مــن أعــضاء هیئــة التــدریس المتخصــصین فــي علــم الــنفس، والقیــاس 
النفسي، واإلحصاء النفسي، للحكم على مدى وضوح العبارات وسالمة صیاغتها، 

دى انتماء كل عبارة للمكون الذي تقیسه، ومدى مناسبة صیاغة بـدائل وتحدید م
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ًفأكثر من آراء المحكمـین معیـارا  %) 80(وقد اعتمدت نسبة موافقة . االستجابة
 . لإلبقاء على العبارة

اللقمــاني، (تــم اسـتخدام اســتبانة معوقـات اإلرشــاد الطالبـي  :الـصدق التالزمـي -
ــــصدق ) 2013 ــــات "كمؤشــــر ل ــــاس معوق ــــي الوحــــدات مقی ــــي ف اإلرشــــاد الطالب

المستخدم في البحث، حیـث تـم تطبیـق المقیاسـین علـى طـالب العینـة " اإلرشادیة
ًطالبا، وقد بلغت قیمـة معامـل االرتبـاط بـین الدرجـة ) 40(االستطالعیة، وعددهم 

، ممـا )0,01(ًوهي قیمة دالة إحـصائیا عنـد مـستوى ) 0,78(الكلیة للمقیاسین 
" یــاس معوقــات اإلرشــاد الطالبــي فــي الوحــدات اإلرشــادیةمق"یــشیر إلــى اتــصاف 

 .المستخدم في البحث بدرجة مناسبة من الصدق
تـم التحقـق مـن االتـساق الـداخلي للمقیـاس مـن  :االتساق الداخلي للمقیـاس -

ًطالبـا، وتـم حـساب ) 40(خالل تطبیقه على طالب العینة االستطالعیة، وعددهم 
سون بین درجة كل عبارة من عبـارات المقیـاس قیم معامالت االرتباط الخطي لبیر

وبین كل من درجة البعد الذي تنتمي إلیه العبارة والدرجة الكلیة للمقیاس، كما تم 
ــاد  ــد مــن أبع ــامالت االرتبــاط الخطــي لبیرســون بــین درجــة كــل بع حــساب قــیم مع
المقیــاس والدرجـــة الكلیــة للمقیـــاس، وقــد تراوحـــت قــیم معـــامالت االرتبــاط بـــین 

، ممـا )0.01(ً، وجمیعها قیم دالـة إحـصائیا عنـد مـستوى )0.75( إلى )0.46(
 .یشیر إلى اتصاف المقیاس بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي

  :ثبات المقیاس
" مقیـاس معوقـات اإلرشـاد الطالبـي فـي الوحـدات اإلرشـادیة"تم التحقق من ثبات 

  :باستخدام الطرق التالیة
لمقیـاس علـى طـالب العینـة االسـتطالعیة، تم تطبیـق ا :طریقة إعادة التطبیق -

ًیومـا، وتـم ) 15(ًطالبا، ثم تم تطبیقه علیهم مرة أخرى بعد مرور ) 40(وعددهم 
حساب قیم معامالت االرتباط الخطـي لبیرسـون بـین درجـاتهم فـي مرتـي التطبیـق 
على كل بعد من أبعاد المقیاس وعلى المقیـاس ككـل، وقـد تراوحـت قـیم معـامالت 

، كما بلغت قیمة معامل الثبات )0,79(إلى ) 0,71(عاد المقیاس بین الثبات ألب
  .، وجمیعها معامالت ثبات مرتفعة)0,83(للمقیاس ككل 

تــم تطبیــق المقیــاس علــى طــالب العینــة االســتطالعیة،  :طریقــة ألفــا كرونبــاخ -
ًطالبــا، وتــم حــساب قــیم معــامالت الثبــات بطریقــة ألفــا كرونبــاخ، ) 40(وعــددهم 

بة لكل بعد من أبعاد مـن المقیـاس وللمقیـاس ككـل، وقـد تراوحـت قـیم وذلك بالنس
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، كمــا بلغــت قیمــة )0,80(إلــى ) 0,74(معــامالت الثبــات ألبعــاد المقیــاس بــین 
 .، وجمیعها معامالت ثبات مرتفعة)0,86(معامل الثبات للمقیاس ككل 

  :نتائج البحث وتفسیرها
العتمـاد األكـادیمي فـي بـرامج اإلرشـاد ما درجة تحقق معاییر التقـویم وا: السؤال الرئیس

  الطالبي في كلیات الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم الرجـوع إلـى معـاییر التقـویم واالعتمـاد األكـادیمي الخاصـة 

م، 2018بالتوجیه واإلرشاد والمعتمدة من المركز الوطني للتقویم واالعتماد األكادیمي لعام 
المتعلـق بالتوجیـه واإلرشـاد، وهـذه ) 4-4(في المؤشر رقـم ) الطالب(لمعیار الرابع ضمن ا

  :المعاییر هي
ًتعتمد المؤسسة نظاما فعاال وشامال لتقدیم خدمات التوجیه واإلرشاد، وفـق خطـط  .1 ً ّ ً

وبرامج محددة، من خالل كوادر مؤهلة وكافیة ومناسبة، وتحدد اآللیات المناسبة 
  .لمتابعة تنفیذها

ــ .2 ًدم المؤســسة برنامجــا لتهیئــة الطــالب الجــدد وتــوجیههم، بمــا یــضمن فهمهــم تق
 .الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانات المتاحة لهم، وحقوقهم وواجباتهم

ّتقـــدم المؤســـسة خـــدمات وبـــرامج فعالـــة لإلرشـــاد األكـــادیمي، والتوجیـــه المهنـــي  .3
 .للطلبة، بما یتناسب مع احتیاجاتهم

ًاســبا للتعــرف علــى الطــالب الموهــوبین والمبــدعین ًتعتمــد المؤســسة تنظیمــا من .4
والمتفوقین والمتعثرین، وتضع بـرامج لرعایـة كـل فئـة مـنهم، بمـا یـشمل التحفیـز 

 .والدعم
تقــدم المؤســسة خـــدمات اإلرشــاد النفــسي والـــسلوكي واالجتمــاعي للطلبــة وفـــق  .5

 .ّإجراءات تتسم بالسهولة والمرونة والسریة، من خالل وحدات متخصصة
 المؤسـسة وسـائل دوریـة لقیـاس مــدى رضـا الطـالب عـن خـدمات التوجیــه تعتمـد .6

 .واإلرشاد، وتسهم في عملیات التحسین المستمر لها
تمثل بعض هذه المعاییر أسئلة بحثیة تمت اإلجابـة عنهـا أدنـاه، مثـل المعیـار الثـاني 

أما بقیة . ولالمرتبط بالسؤال البحثي الثاني، والمعیار السادس المرتبط بالسؤال البحثي األ
 :المعاییر فیستعرضها الباحثان فیما یلي
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ــه : المعیــار األول - ــدیم خــدمات التوجی ــاال وشــامال لتق ــا فع ًتعتمــد المؤســسة نظام ً ّ ً
واإلرشاد، وفق خطط وبرامج محددة، من خالل كوادر مؤهلة وكافیـة ومناسـبة، وتحـدد 

خطـط التـشغیلیة للوحـدات اآللیات المناسبة لمتابعة تنفیذها، فقد قام الباحثان بجمع ال
هـ من جمیع كلیات 1440/1441اإلرشادیة للفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

ــة  ــة العربی ــیم اللغ ــورة، إضــافة إلــى خطــة معهــد تعل ــة المن الجامعــة اإلســالمیة بالمدین
للنــاطقین بغیرهــا، وقــام بتحلیــل هــذه الخطــط للتأكــد مــن وجــود بــرامج إرشــادیة، تــم 

  :یبین ذلك) 1(لمنهجها، ومجالها، والجدول ًتصنیفها وفقا 
 )1(الجدول 

تحلیل الخطط التشغیلیة لكلیات ومعاهد الجامعة اإلسالمیة للفصل الدراسي األول لعام 
  هـ1440/1441

 برامج التوجیه واإلرشاد الطالبي

 الكلیة م حسب المجال حسب المنهج

 أسري مهني اجتماعي نفسي أكادیمي عالجي وقائي إنمائي
 0 0 3 1 3 1 1 5 الشریعة 1
 0 0 8 2 5 2 2 11 القرآن الكریم 2
 0 0 4 1 3 1 2 6 الحدیث الشریف 3
الــــدعوة وأصـــــول  4

 1 1 3 2 1 1 2 5 الدین
 0 0 4 2 4 0 2 8 اللغة العربیة 5
 1 1 4 3 3 0 1 11 الحاسب االلي 6
 0 3 7 2 4 0 1 15 الهندسة 7
 0 1 7 4 6 0 11 7 العلوم 8
 0 0 2 1 4 0 4 3 األنظمة 9

 0 1 7 4 6 0 11 7 السنة التحضیریة 10
معهـــــــــد اللغـــــــــة  11

 0 0 3 0 7 1 2 6 العربیة
 2 7 52 22 46 6 39 84 المجموع
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أن جمیع الكلیات تعتمد فـي عملهـا علـى خطـط تـشغیلیة ) 1(یتضح من الجدول 
ل تحلیل الخطط التشغیلیة شاملة لجمیع مناهج ومجاالت اإلرشاد الطالبي، واتضح من خال

للكلیات وجود نظام شامل وفعـال للخـدمات اإلرشـادیة التـي تقـدمها الكلیـات، ولـوحظ وجـود 
ًبرامج محددة، یـتم تنفیـذها وفقـا آللیـات تتناسـب مـع محتـوى كـل برنـامج، إال أن البـاحثین 

ا البــرامج الحــظ مــن خــالل تحلیــل الخطــط التــشغیلیة للكلیــات كثافــة البــرامج اإلنمائیــة یلیهــ
الوقائیة، مع انخفاض عدد البرامج العالجیة كان بدرجة كبیرة، كذلك كثافة برامج المجاالت 

  .االجتماعیة واألكادیمیة على حساب المجاالت النفسیة والمهنیة
ّویعزو الباحثان هذه النتیجة إلى قلة وجود متخصصین في مجال اإلرشاد النفسي 

ــذین یعملــون فــي الوحــدات اإلرشــادیة؛ حتــ ى یتمكنــوا مــن إجــراء بــرامج عالجیــة للطــالب ال
یواجهون مشكالت تحتاج إلى عـالج، حیـث یعتمـدون علـى تحویـل الحـاالت اإلرشـادیة فـي 
مجال اإلرشاد النفسي إلى مركز اإلرشاد الطالبي بالجامعة، الذي یقوم بدوره فـي ذلـك عـن 

ً أیــضا لـم تعمــل الوحـدات اإلرشــادیة علـى تنویــع .طریـق فریـق متخــصص فـي هــذا المجـال
ــي مــستوى جــودة الخــدمات  ــؤثر ف منــاهج ومجــاالت اإلرشــاد الطالبــي، وهــو األمــر الــذي ی

  .اإلرشادیة المقدمة للطالب
التـي أظهـرت ) 2018(وتتفق هذه النتیجة مع مـا توصـلت الیـه دراسـة المحمـودي 

مقدمــة للطــالب لــصالح المرشــدین نتائجهــا وجــود فــروق فــي جــودة الخــدمات اإلرشــادیة ال
المتخصصین بتخصصات تؤهلهم لتقدیم الخـدمات اإلرشـادیة، كمـا تتفـق مـع نتـائج دراسـة 

والتــي توصــلت إلــى أن عملیــة اإلرشــاد تعتبــر عملیــة إنمائیــة ) 2017(عــشریة وحــسن 
ًووقائیــة وعالجیــة تتطلــب تخصــصا واعــدادا وكفــاءة ومهــارة وســمات شخــصیة معینــة فــي  ٕ ً

  .ذي سوف یقدم خدمات التوجیه واإلرشاد للطالبالمرشد ال
ً تقدم المؤسسة برنامجـا لتهیئـة الطـالب الجـدد وتـوجیههم، بمـا :المعیار الثاني -

  . یضمن فهمهم الكامل ألنواع الخدمات واإلمكانات المتاحة لهم، وحقوقهم وواجباتهم
  .یمكن اإلجابة عن هذا المعیار من خالل السؤال البحثي الثاني

 تقـــدم المؤســـسة خـــدمات وبـــرامج فعالـــة لإلرشـــاد األكـــادیمي :ر الثالـــثالمعیـــا -
  .والتوجیه المهني للطلبة بما یتناسب مع احتیاجاتهم

للتأكــد مــن مــدى تحقــق هــذا المعیــار تــم قیــاس رضــا الطــالب عــن خــدمات اإلرشــاد 
 وقد كانت متوسـطات اإلجابـات واالنحرافـات المعیاریـة: األكادیمي وخدمات التوجیه المهني

  :)2(  لتلك المتوسطات كما هو موضح في الجدول
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)2 (جدول  
ْالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعدي قیاس رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد  ُ

  األكادیمي والتوجیه المهني
ْالبعد  االنحراف المعیاري المتوسط ُ

 1.283 3.497 خدمات اإلرشاد األكادیمي
 1.231 3.374 خدمات التوجیه المهني

أن خدمات اإلرشاد األكادیمي المقدمة للطالب ) 2(یمكن أن نستنتج من الجدول 
وهـذا یـدل علـى رضـا الطـالب العـام ). 3.497(تتم بصورة مقبولـة وبمتوسـط حـسابي بلـغ 

  .عن خدمات اإلرشاد األكادیمي التي تقدمها كلیات الجامعة للطالب
في إجابة المعیـار األول، حیـث وهذه النتیجة تتفق مع ما توصل إلیه هذا البحث 

ظهر فیما سبق أن كلیات الجامعة تهتم بالبرامج اإلرشادیة في المجـال األكـادیمي وتولیهـا 
عنایـة كبیـرة عنــد تنفیـذ الخطـط التــشغیلیة الخاصـة بالوحـدات اإلرشــادیة فـي جمیـع كلیــات 

 أظهـرت ، حیـث)2011(ومعاهد الجامعة، وتتفـق هـذه النتیجـة مـع مـا توصـل الیـه الـدلیم 
نتائج دراسته وجود مستوى رضا عام من الطلبة على مختلف أبعاد االستبانة عن مستوى 
خدمات اإلرشاد األكادیمي المقدمة في مختلف وحـدات الجامعـة كاألقـسام والكلیـات ومراكـز 

التي ) 2015(التوجیه واإلرشاد الطالبیة، كما تتفق كذلك مع ما توصلت الیه دراسة حسن 
ـــى أن ـــاس أداء المرشـــد توصـــلت إل ـــي االســـتبانة الخاصـــة بقی ـــادیمي ف  أداء المرشـــد األك

) 2018(ًاألكادیمي جاء متوسطا، وتختلف مع ما توصلت الیه دراسة المحروقیة وكرادشة 
ًالتي أظهرت نتائجها أن نـسبة مرتفعـة مـن الطـالب المنـذرین أكادیمیـا أشـاروا إلـى ضـعف 

  .الجامعیةدور المرشد األكادیمي وسلبیته في حیاتهم 
ــت ) 2(ویظهــر مــن الجــدول  ــي كان أن رضــا الطــالب عــن خــدمات اإلرشــاد المهن

ضعیفة بعض الشيء، حیث اتجهت العدید مـن إجابـات عینـة البحـث إلـى االتجـاه المحایـد 
عند اإلجابة عن فقرات الرضا عن خدمات اإلرشاد المهنـي، وهـذا یعكـس عـدم وضـوح هـذا 

ــه المهنــي(النــوع مــن اإلرشــاد  ــام بــه فــي الوحــدات )التوجی ــدل علــى ضــعف االهتم ، كمــا ی
  .اإلرشادیة

وتتفق هذه النتیجة مع مـا أشـارت الیـه نتـائج اإلجابـة عـن المعیـار األول، حیـث 
اتضح أثناء تحلیل الخطة التشغیلیة للوحدات اإلرشادیة في جمیع كلیـات ومعاهـد الجامعـة 

نــي، حیــث قامــت إحــدى ضــعف التركیــز علــى البــرامج التــي تــصب فــي مجــال التوجیــه المه
ًالكلیات بالتخطیط لتنفیذ ثالثة برامج في مجـال التوجیـه المهنـي، فـي حـین أن عـددا قلـیال  ً ّ
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ّمن الكلیات خططت لتنفذ برنامج واحد فقط، ویبقـى معظـم الكلیـات لـیس لـدیها أي برنـامج 
  .في مجال التوجیه واإلرشاد المهني

التـي أكـدت ) 2013(ل الرشـود وتتفق هذه النتیجة مع ما توصـلت الیـه دراسـة آ
نتائجها وجود ضعف في االهتمـام بـالبرامج المهنیـة التـي تهـدف إلـى توجیـه الطـالب نحـو 
اختیار المهنة حسب القدرات واإلمكانات المتاحة للطالب الجامعي، كما تتفق كـذلك مـع مـا 

سط التي أشارت نتائجها إلى انخفاض متو) 2015(توصلت الیه دراسة المعیقل ومجرشي 
مستوى تطبیق برامج التوجیه واإلرشاد المهني فـي معاهـد وبـرامج التربیـة الفكریـة بمدینـة 

  .الریاض
ویعزو الباحثـان ذلـك إلـى عـدد مـن المعوقـات یـأتي مـن أبرزهـا أن غالبیـة طـالب 
الجامعة اإلسالمیة هم من طالب المنح الدولیین الذین یغادرون المملكة بعد تخرجهم؛ لیتم 

ئف مناسبة لهم في بلدانهم، إضـافة إلـى عـدم مناسـبة ربـط هـؤالء الطـالب بحثهم عن وظا
ًالدولیین بأرباب العمل داخل المملكة؛ وذلك للسبب المـذكور آنفـا، وكـذلك بیئـات الطـالب ، 

 دولة من كافة قارات العالم، مما یترتب علیه اختالف فـرص 180حیث ینتسبون إلى نحو 
  .. غیرهاالعمل، وتنوع المهن في كل دولة عن

ًتعتمــد المؤســسة تنظیمــا مناســبا للتعــرف علــى الطــالب الموهــوبین : المعیــار الرابــع - ً
والمبــدعین والمتفــوقین والمتعثــرین، وتــضع بــرامج لرعایــة كــل فئــة مــنهم، بمــا یــشمل 

  .التحفیز والدعم
للتأكد من تحقق هذا المعیار تـم تحلیـل جمیـع الخطـط التـشغیلیة لكلیـات ومعاهـد 

ن أن جمیـع الكلیــات لـدیها بـرامج واضـحة ومحــددة للكـشف عـن الموهــوبین الجامعـة، وتبـی
والمبـــدعین والمتعثـــرین بجمیـــع فئـــاتهم، حیـــث تعمـــل الكلیـــات علـــى حـــصر الطـــالب ذوي 
المعــدالت المرتفعــة فــي كــل فــصل دراســي، وتقــوم بدراســة أوضــاعهم األكادیمیــة ومجــاالت 

ال الطــالب المبــدعین فــي مجــاالت إبــداعهم، كمــا تقــوم الكلیــات كــذلك بــاإلعالن عــن اســتقب
مختلفــة مثــل اإلبــداع فــي المجــاالت األدبیــة أو العلمیــة أو مواهــب شخــصیة، وتقــوم علــى 
ــى  ــدعین والموهــوبین إل ــل الطــالب المب ــرامج داخــل الكلیــات أو تحوی ــق ب تنمیتهــا عــن طری

  .العمادات المختصة بتنمیة تلك الجوانب عند الطالب
التي ) 2013(ت إلیه دراسة الجغیمان ومعاجیني وهذه النتائج تتفق مع ما توصل

أظهرت وجود معاییر للكشف عن الموهوبین قبل تلقیهم لخدمات بـرامج الـدعم التـي تتمثـل 
  .بالدورات التدریبیة والمحاضرات اإلرشادیة في الجوانب المختلفة
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ویعزو الباحثان هذه النتیجة إلى ما تبین له مـن خـالل تحلیـل الخطـط التـشغیلیة 
ث إن جمیع الكلیات والمعاهد فـي الجامعـة تتـابع الطـالب المتعثـرین والمتـسربین بـشكل حی

مكثف، وذلك بالعودة إلى معدالت الطالب في نهایة كل فصل دراسي، وحصر الطالب الذین 
تقـل معــدالتهم عــن الحــد األدنــى للنجــاح حــسب أنظمــة الجامعــة، ثــم تقــوم الكلیــات بــإجراء 

وف على األسباب التي أدت إلـى تعثـره، ویقـوم المرشـد الطالبـي دراسة حالة لكل طالب للوق
  .بمساعدة المتعثرین على بناء خطة بهدف رفع معدالهم وتصویب أوضعهم األكادیمیة

وكذلك وجود برامج دعم أكادیمي للطالب في بعض الكلیات، حیث تعمل تلـك الكلیـات علـى 
ّ یكثـر فیهـا التعثـر الدراسـي، وهـذه إیجاد برامج دعم للطـالب المتعثـرین فـي المقـررات التـي

الفرصة تتیح للطالب اإلفادة من هذه البرامج في مساعدتهم على فهم المقررات العلمیة في 
  .فصول مصغرة، وعلى أیدي مدرسین ذوي خبرة في التعامل مع تلك الحاالت

) 2006(وهذه النتیجة تتفق مع ما توصلت الیه دراسة بادیـاب، قـشقري، وأمـین 
 إلى رعایـة الطـالب المتفـوقین والمتعثـرین، ورعایـة یهدفًج دالة إحصائیا لبرنامج من نتائ

  .الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، ومتابعة الخریجین
تقـدم المؤسـسة خـدمات اإلرشـاد النفـسي والـسلوكي واالجتمـاعي : المعیار الخـامس -

  .ت متخصصةللطلبة وفق إجراءات تتسم بالسهولة والمرونة والسریة، من خالل وحدا
ـــي تتبعهـــا الوحـــدات  ـــار تـــم فحـــص اإلجـــراءات الت للتأكـــد مـــن تحقـــق هـــذا المعی

بمعـدل وحـدة إرشـادیة فـي كــل (وحــدة إرشـادیة ) 11(الجامعـة اإلرشـادیة، حیـث یوجـد فـي 
، ویعمل في كل وحدة إرشادیة رئیس وأعضاء، تلقوا التدریب الكافي لتقدیم الخـدمات )كلیة

باحــث أن اإلجــراءات التــي تتبعهــا تلــك الوحــدات مبنیــة علــى اإلرشــادیة للطــالب، وتبــین لل
ٕاستخدام أقصى طاقات وامكانـات إرشـادیة یمكـن تقـدیمها للطـالب، حیـث یتـاح لهـم عـرض 
مشكالتهم بشكل مباشر على المرشدین، أو من خالل إتاحة بعض الكلیـات خدمـة اإلرشـاد 

لیكترونـي خـاص بوحـدة اإللكتروني عن طریق اسـتقبال شـكاوى الطـالب عـن طریـق بریـد إ
ّاإلرشاد، وال یطلع علیه سوى المرشد المسؤول عن تقدیم الخدمات للطالب، وكـل ذلـك یـتم 

وبذلك یتوفر فـي اإلجـراءات الـسابقة درجـات . وفق میثاق أخالقیات مهنة التوجیه واإلرشاد
ّعالیــة مــن الــسریة والخــصوصیة والمرونــة، إضــافة إلــى ســهولة الحــصول علــى الخــدمات 

 .شادیة لجمیع الطالباإلر
ًأما فیما یخص مجاالت التوجیه واإلرشاد الطالبي، فإنه وبناء على النتـائج التـي 
ظهرت في تحلیل المعیار األول فإن أكثر البرامج التي تقوم الكلیـات بتقـدیمها للطـالب هـي 
 البرامج االجتماعیة، وتحتوي الخطط التشغیلیة للكلیات علـى بـرامج تهـتم بـسلوك الطـالب؛
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عن طریق عقد بعض البرامج التي تهتم بتعدیل سلوكیات معینة، أو برامج لتزویـد الطـالب 
  .ببعض السلوكیات المرغوب توفرها في الطالب الجامعي

أما فیما یتصل بخدمات اإلرشاد النفسي فتقوم الكلیات بالتعامل معها حـسب نـوع 
رشـادیة، مـع توثیـق الحـاالت وشدة الحالة، إذ تتم معالجة بعض الحاالت داخل الوحدات اإل

واإلجراءات بشكل علمي ومهني، أما الحاالت التي یصعب على الوحدة التعامـل معهـا فیـتم 
تحویلها إلـى مركـز اإلرشـاد الطالبـي الـذي یقـوم بـدوره فـي تقـدیم الخـدمات اإلرشـادیة عـن 

  .طریق فریق متخصص في هذا المجال
ت اإلرشـاد النفـسي أو الـسلوكي وخالصة ما سبق فإن الكلیات تقوم بتقـدیم خـدما

أو االجتمـــاعي بكـــل ســـریة ومهنیـــة وخـــصوصیة، عـــن طریـــق إجـــراءات تتـــسم بالمرونـــة 
  .التوجیه واإلرشادوالسهولة، ووفق میثاق أخالقیات مهنة 

وبــشكل عــام یمكــن القــول أن درجــة تحقــق معــاییر التقــویم واالعتمــاد األكــادیمي 
شاد الطالبي في كلیات الجامعـة یـصل إلـى درجـة الخاصة بالتوجیه واإلرشاد في برامج اإلر

مقبولة من التحقق، حیث أظهرت نتائج التحلیالت السابقة تحقق الكثیر من معاییر التقویم 
واالعتمــاد األكــادیمي فــي مجــال التوجیــه واإلرشــاد الطالبــي فــي مختلــف كلیــات ومعاهــد 

 بها لتحسین الممارسات الجامعة، مع وجود بعض المالحظات التحسینیة التي یمكن القیام
  .ًاإلرشادیة وفقا لمعاییر المركز الوطني للتقویم االعتماد األكادیمي

في دراسته التي هدفت إلى ) 2019(وهذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیه قرقز 
معرفة درجة توفر معاییر الجودة في برامج كلیة الشریعة في جامعة القصیم، حیث أظهرت 

ــائج أن معــاییر  ــرة فــي مجــال إدارة شــؤون الطــالب ّالنت ــوفرة بدرجــة كبی ضــمان الجــودة مت
والخدمات المساندة، والتي تتضمن مجال التوجیه واإلرشاد، وتتفق كذلك مـع نتـائج دراسـة 

التي أشارت إلى تـوفر متطلبـات الجـودة واالعتمـاد البرامجـي فـي جامعـة ) 2017(النعاس 
ْطبرق اللیبیة في بعد  شؤون الطالب بنسبة  ، وتختلف مع مـا توصـلت الیـه دراسـة 70%ُ

ّالتــي أظهــرت نتائجهـا أن مــستوى الجــودة للخـدمات المقدمــة فــي جامعــة ) 2018(الغیلـي 
العلـوم والتكنولوجیــا الیمنیـة ال ترقــى إلـى مــستوى التوقعـات، فــي إشـارة لوجــود ضـعف فــي 

  .مستوى جودة الخدمات
دى رضــا الطـالب عــن تعتمــد المؤسـسة وسـائل دوریــة لقیـاس مـ: المعیـار الـسادس -

  .خدمات التوجیه واإلرشاد، وتسهم في عملیات التحسین المستمر لها
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 :ًترتبط إجابة هذا المعیار بالسؤال البحثي األول واإلجابة عنه تالیا
ما مدى رضا الطالب عن جودة الخدمات اإلرشادیة التي تقدمها الوحـدات : السؤال االول

  اإلرشادیة في كلیات الجامعة؟
ــى لإلج ــة البحــث عل ــراد عین ــل اســتجابات أف ــم تحلی ــسؤال ت ــة عــن هــذا ال ــاس جــودة "اب مقی

، والتعــرف علـى المتوســطات الحـسابیة واالنحرافــات المعیاریـة آلرائهــم "الخـدمات اإلرشـادیة
 :یبین ذلك) 3(حول مدى رضاهم عن جودة الخدمات اإلرشادیة المقدمة لهم، والجدول  

  )3(الجدول 
واالنحرافات المعیاریة لمحاور مقیاس مدى رضا الطالب عن جودة المتوسطات الحسابیة 

  الخدمات اإلرشادیة
ْالبعد  االنحراف المعیاري المتوسط ُ

 1.283 3.497 خدمات اإلرشاد األكادیمي
 1.176 3.653 خدمات اإلرشاد النفسي

 1.129 3.561 خدمات اإلرشاد االجتماعي
 1.231 3.374 خدمات التوجیه المهني

 1.20 3.52 قیاس ككلالم
أن المتوسط الحـسابي الكلـي لمقیـاس رضـا الطـالب عـن ) 3(یتضح من الجدول 

علــى ) أوافـق(، وهـو یمثـل درجـة )3.52(جـودة الخـدمات اإلرشـادیة المقدمـة لهـم قـد بلـغ 
المقیاس ككل، وهذه النتیجة تشیر إلى وجـود رضـا عـام لـدى عینـة البحـث عـن اإلجـراءات 

  .ا الوحدات اإلرشادیة للطالب في جمیع كلیات ومعاهد الجامعةوالبرامج التي تقدمه
فیمـا یتعلـق ) 2013(وهذه النتیجة تتفق مع ما توصـلت الیـه دراسـة آل الرشـود 

بواقــع التوجیــه واإلرشـــاد، حیــث أظهــرت نتـــائج دراســته أن االســتجابات تقـــع ضــمن فئـــة 
ث تحققــت معظــم حیــ) 2015(، وتتفــق كــذلك مــع دراســة آل ســفران )موافــق(االســتجابة 

ّمحاور معاییر الجودة على المتغیرات المختلفة بدرجة متوسطة، إال أن هذه النتیجة تختلف 
حیــث أظهــرت نتائجهــا أن جــودة ) 2009(عمــا توصــلت الیــه دراســة المــشهداني والفــزاري 

ًالخدمات اإلرشادیة نالت تقدیرا عالیا، وتختلف كذلك مع النتیجة التي توصلت الیها دراسة  ً
ْفي بعد رضا الطالب عن اإلرشاد االجتماعي، حیث كان مستوى رضا ) 2013( الرشود آل ُ



  م 2020ینایر لسنة ) ، الجزء الثاني185: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -865-

فقــد أظهــرت ) 2013(أمـا فــي دراســة آل الرشــود . الطـالب فــي البحــث یمثــل درجــة موافــق
  .نتائجها ضعف االهتمام ببرامج التوجیه واإلرشاد االجتماعي

ــي دراســ ــي ظهــرت ف ــذلك عــن النتیجــة الت ــائج البحــث ك ــف نت ة المحروقیــة وتختل
ّ، حیث بینت نتائجها أن نسبة كبیـرة مـن الطـالب أكـدوا ضـعف قنـاعتهم )2018(وكرادشة 

  .بدور مركز اإلرشاد الطالبي في حیاتهم الجامعیة
ْأمــا بعــد  اإلرشــاد المهنــي فقــد حــصل علــى درجــة رضــا بلــغ متوســطها الحــسابي  ُ

الل اسـتجابات الطـالب ، حیث یمكن االستنتاج من خـ)محاید(، وهي تمثل درجة )3.374(
ــات ال تقــدم لهــم البــرامج المهنیــة المناســبة، حیــث حــصلت بعــض الفقــرات علــى  أن الكلی

ْمتوسطات حسابیة منخفضة في هذا البعد  مثل یزودني المرشد بأسماء المهن ومطالبها : (ُ
ــرة)التــي تتفــق مــع میــولي وقــدراتي ــولي : (، وفق ــى التنــسیق بــین می یــساعدني المرشــد عل

تقــدم وحــدة اإلرشــاد معلومــات (، وكــذلك )اتي، ومطالــب األعمــال والمهــن المتاحــةواســتعداد
یوجهني المرشد للمهن التـي یتطلبهـا (ً، أیضا )كافیة عن متطلبات واحتیاجات سوق العمل

وهذا یشیر إلى نقص المعلومات التي تقدم للطـالب حـول المهـن ). سوق العمل المستقبلي
الب وقـدراتهم مـع التخصـصات الجامعیـة أو المهـن التـي المتاحة والموائمة بین میـول الطـ

یمكن للطالب شـغلها بعـد التخـرج مـن الجامعـة، وهـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا توصـلت الیـه 
  ).2013(دراسة ال الرشود 

ــار المهنــي وضــعف توجیهــه  ّوال شــك إن ضــعف إعــداد الطالــب فــي مجــال االختی
لة بین خریجي التخصصات المختلفة، التوجیه المهني المناسب سوف یزید من نسب البطا

اال أنه یجب أخذ خصوصیة طالب الجامعة بعین االعتبار، حیث ینتمون إلى عدد كبیر من 
الجنــسیات والــدول المختلفــة التــي قــد تجــد الوحــدة اإلرشــادیة صــعوبة فــي اإللمــام بــالمهن 

  .المتاحة لهم في كل دولة من الدول التي ینتمون إلیها
الــذي " برنــامج التهیئـة للطـالب المـستجدین" مــدى رضـا الطـالب عـن مـا: الـسؤال الثـاني

  تقدمه الوحدات اإلرشادیة في كلیات الجامعة؟
تقـدم المؤسـسة :     یرتبط هذا الـسؤال بالمعیـار الثـاني مـن معـاییر المركـز الـوطني، وهـو

ــواع الخــدمات  ــوجیههم، بمــا یــضمن فهمهــم الكامــل ألن ــة الطــالب الجــدد وت ًبرنامجــا لتهیئ
  .واإلمكانات المتاحة لهم، وحقوقهم وواجباتهم

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بتطبیق مقیاس للكشف عن فاعلیة برنامج 
التهیئة اإلرشادیة الذي یقدم للطالب الجدد بدایة كل عام جامعي في جمیـع كلیـات ومعاهـد 

عرف علـى المتوسـطات الجامعة، وجرى تحلیل استجابات أفراد عینة البحث من الطالب؛ للت
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، الــذي "برنــامج التهیئـة"الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریــة آلرائهـم حــول مـدى رضــاهم عـن 
  :یبین ذلك) 4(تقدمه الوحدات اإلرشادیة في مختلف كلیات الجامعة، والجدول 

  ):4(الجدول 
في  ) أسبوع التهیئة(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمقیاس برنامج التهیئة 

  كلیات الجامعة

المتوسط  العنصر
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

أسبوع التهیئة فـي جمیـع كلیـات (برنامج التهیئة 
 1.12 3.6 )ومعاهد الجامعة

، )3.6(، قـد بلـغ "برنـامج التهیئـة"أن المتوسط الحسابي لمقیـاس ) 4(یتضح من الجدول 
ــل درجــة  ــى أن). موافــق(وهــو یمث ــشیر إل ــة "وهــذه النتیجــة ت ــامج التهیئ ــذي تقدمــه " برن ال

الوحدات اإلرشادیة للطـالب یتفـق مـع معـاییر الجـودة واالعتمـاد األكـادیمي، إذ أنـه یحتـوي 
على العدید من الفعالیات والبرامج التي تزود الطالب بمعلومات كافیة عن الكلیات والبرامج 

كافیـة عـن األنظمـة التي تنفـذها وتـشرف علیهـا، إضـافة إلـى تزویـد الطـالب بالمعلومـات ال
واللوائح المعمول بها في الجامعة، والحقوق والواجبات، وكذلك تزویدهم بطریقة االسـتفادة 

  . من الخدمات الطالبیة والمرافق الجامعیة المختلفة
التـي تـم فیهـا ) 2006(وتتفق هذه النتیجـة مـع مـا توصـلت الیـه دراسـة بادیـاب وآخـرون 

  .یة اإلرشادیة، ودور المرشد األكادیميإعداد برنامج یهتم بالتهیئة للعمل
ما مدى توفر اإلمكانات والتجهیزات المادیة والبشریة الالزمة في الوحدة : السؤال الثالث

  اإلرشادیة؟
قام الباحثان بإجراء زیارة لجمیـع كلیـات ومعاهـد الجامعـة، وذلـك لرصـد مـدى تـوفر 

تعرف على ما تحتویه من تجهیـزات اإلمكانات المادیة والبشریة في الوحدات اإلرشادیة، وال
قائمة رصد "مختلفة من أجل تسهیل العمل اإلرشادي المقدم للفئات المستهدفة، وذلك وفق 

، والتي قـام الباحثـان "اإلمكانات والتجهیزات المادیة والبشریة الالزمة في الوحدة اإلرشادیة
 ):5(ل ًبإعدادها مسبقا، وكانت نسبة توفر هذه اإلمكانات كما في الجدو
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  ):5(الجدول 
  :قائمة رصد اإلمكانات والتجهیزات المادیة والبشریة الالزمة في الوحدة اإلرشادیة

نسبة التوفر  الفقرة م
 في الكلیات

  %81.8 .یوجد مكتب مخصص لوحدة اإلرشاد الطالبي في الكلیة 1
 % 100 .یوجد قرار تكلیف لرئیس الوحدة اإلرشادیة معتمد من عمید الكلیة 2
توجد صورة من قرار تشكیل أعـضاء الوحـدة اإلرشـادیة معتمـد مـن  3

  %72.7 .عمید الكلیة

ـــي  4 ـــس لوحـــدة اإلرشـــاد الطالب ـــشكیل مجل ـــسام (ت ـــع األق ـــل جمی یمث
  %45.5 ).األكادیمیة بالكلیة

یوجد في وحدة اإلرشاد أعضاء یتناسب عددهم مع عدد طالب فـي  5
  %63.6 .الكلیة

 للوحدة محددة بجـداول زمنیـة، لتنفیـذها خـالل توجد خطة تشغیلیة 6
  %100 .العام الجامعي

  %45.5 .یوجد لوحة تعریفیة توضح مكان مكتب وحدة اإلرشاد الطالبي 7
یوجد على باب وحدة اإلرشاد الطالبي جـدول یوضـح مواعیـد عمـل  8

  %36.4 .الوحدة اإلرشادیة

الطـالب الوصـول تقع وحدة اإلرشاد الطالبي في مكان یسهل علـى  9
  %81.8 .إلیه

ــا یــضمن لهــم  10 ــابالت للطــالب بم یوجــد مكــان مخــصص إلجــراء مق
  %63.6 .ّالخصوصیة والسریة

یحتــوي مكتــب وحــدة اإلرشــاد الطالبــي علــى هــاتف مــرتبط بمقــسم  11
  %72.7 .الجامعة

  %63.6 .یحتوي مكتب وحدة اإلرشاد الطالبي على جهاز حاسوب وطابعة 12
  %63.6 .جالت لجمیع الطالب الذین یراجعون الوحدة اإلرشادیةیوجد س 13
  %45.5 .یوجد ملف ورقي أو إلیكتروني لكل طالب راجع الوحدة اإلرشادیة 14
لرئیس وحدة اإلرشاد أو أحد أعضائها حساب على نظـام الخـدمات  15

  %63.6 .اإللكترونیة في الجامعة
  %54.5 وحدة اإلرشادیةیوجد جدول یحدد مهام رئیس وأعضاء ال 16
  %54.5جدول رئیس وحدة اإلرشاد ووسـائل االتـصال بـه معلقـة علـى بـاب  17
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نسبة التوفر  الفقرة م
 في الكلیات

 .الوحدة أو في مكان بارز للطالب
  %63.6 .تعقد الوحدة اإلرشادیة اجتماعات مستمرة بأعضائها 18
  %36.4 .توجد صور من محاضر اجتماعات أعضاء الوحدة اإلرشادیة 19
  %63.6 .اإلرشاد األكادیمي بجداول أعضاء هیئة التدریستضمین ساعات  20
  %45.5 .توجد صورة من جداول المرشدین األكادیمیین 21
لإلرشاد األكـادیمي عبـر البوابـة اإللیكترونیـة لعـضو " أیقونة"یوجد  22

  %54.5 .هیئة التدریس

لوحـــدة اإلرشـــاد علـــى موقـــع الكلیـــة تقـــدم خـــدمات " أیقونـــة"یوجــد  23
  %36.4 .ة إلكترونیة للطالبإرشادی

ـــات واضـــحة الســـتقبال شـــكاوى ومقترحـــات  24 ـــة آلی ـــي الكلی یوجـــد ف
  %63.6 .الطالب

تلقى رئـیس الوحـدة اإلرشـادیة دورات وبـرامج تدریبیـة تأهیلیـة فـي  25
  %63.6 .مجال اإلرشاد الطالبي

  %61.44 النسبة للمقیاس ككل
ــشیر النــسب الــواردة فــي الجــدول ــى مــ) 5 (ت دى تــوفر اإلمكانــات والتجهیــزات إل

الالزمة لتسهیل تقدیم الخدمات لإلرشادیة في كلیات ومعاهد الجامعة، ویتضح من الجدول 
أن نــسبة تــوفر تلــك اإلمكانــات والتجهیــزات بــشكل عــام علــى مــستوى الجامعــة بلغــت ) 5(
ال أن  وتدل هذه النسبة على توفر تلك اإلمكانات والتجهیزات بنسبة مرضیة، ا%)61.44(

یوجــد علــى بــاب وحــدة : "الفقــرة: بعــض فقــرات قائمــة الرصــد جــاءت بنــسب ضــعیفة، مثــل
توجـد صـور : "، وكذلك الفقرة"اإلرشاد الطالبي جدول یوضح مواعید عمل الوحدة اإلرشادیة

لوحـدة اإلرشـاد " أیقونـة"یوجـد : "، والفقـرة"من محاضر اجتماعات أعضاء الوحدة اإلرشادیة
، فقد بلغت نسبة توفر كل واحدة "دم خدمات إرشادیة إلكترونیة للطالبعلى موقع الكلیة تق

تـشكیل مجلـس لوحـدة اإلرشـاد : "ً، وهي نسبة ضعیفة جدا، وكذلك الفقرات%)36.4(منها 
یوجد لوحة تعریفیة توضح مكان مكتـب "، و"الطالبي یمثل جمیع األقسام األكادیمیة بالكلیة

  %).45.5(نسبة توفرها ، والتي بلغت "وحدة اإلرشاد الطالبي
ّإن ضعف وجـود هـذه اإلمكانـات یـؤثر : ًوانطالقا من النسب السابقة فیمكن القول

علــى نوعیــة األداء اإلرشــادي المقــدم للطــالب، فهــذه التجهیــزات مهمــة لتــسهیل وصــول 
ًالخدمات اإلرشادیة للطالب بسهولة ویسر، خصوصا ما یتصل بوجود جـدول یبـین مواعیـد 

خاصــة بوحــدة اإلرشــاد الطالبــي علــى الموقــع " أیقونــة"رشــادیة، ووجــود عمــل الوحــدة اإل
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اإللكتروني للكلیة، كذلك یؤدي عدم وجود مجلس إرشادي یضم في عضویته مرشـدین مـن 
  .كافة أقسام الكلیة إلى ضعف في المعلومات األكادیمیة التي یمكن أن تقدم للطالب

ن الفقرات حصلت على نـسبة كما یالحظ من خالل النسب السابقة وجود العدید م
، "یوجد قـرار تكلیـف لـرئیس الوحـدة اإلرشـادیة معتمـد مـن عمیـد الكلیـة: "توفر عالیة، مثل

" یوجد خطة تشغیلیة للوحدة محددة بجداول زمنیة، لتنفیذها خـالل العـام الجـامعي: "والفقرة
رشـاد وجود مكتب مخصص لوحـدة اإل"لكل منها، وكذلك ما یتصل بـ%) 100(بنسبة توفر 

وجود وحدة اإلرشاد الطالبي في مكان یسهل على الطالب الوصـول "، و"الطالبي في الكلیة
لكـل فقـرة، وهـذا یـسهم فـي تقـدیم الخـدمات اإلرشـادیة %) 81.8(بنـسبة تـوفر بلغـت " إلیه

  .للطالب بالشكل المطلوب
كــادیمي مــا الــصعوبات التــي تواجــه تطبیــق معــاییر التقــویم واالعتمــاد األ: الــسؤال الرابــع

  الخاصة بالتوجیه واإلرشاد في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة؟
تم إجراء مسح للصعوبات التي تواجـه تطبیـق معـاییر التقـویم واالعتمـاد األكـادیمي 

ــة، وذلــك مــن خــالل  ــي بجمیــع كلیــات ومعاهــد الجامع ــاس "فــي وحــدات اإلرشــاد الطالب مقی
، وذلــك بغــرض الكـشف عــن الــصعوبات "شـادیةمعوقـات اإلرشــاد الطالبـي فــي الوحــدات اإلر

والمعوقات التـي تواجـه العـاملین فـي الوحـدات اإلرشـادیة، وتـم تقـسیم المقیـاس إلـى ثالثـة 
ـــات : محـــاور، هـــي ـــات المرتبطـــة بالمرشـــد الطالبـــي، والمعوق المعوقـــات اإلداریـــة، والمعوق

ْاریة لكل بعد  كمـا المرتبطة بالطالب، وقد تلخصت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعی ُ
  ).6 (في الجدول

  )6(الجدول 
الصعوبات التي تواجه تطبیق المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمحاور مقیاس 

  معاییر التقویم واالعتماد األكادیمي الخاصة بالتوجیه واإلرشاد
ْالبعد  االنحراف المعیاري المتوسط ُ

 0.986 3.506 المعوقات اإلداریة
 1.03 3.385 وقات المرتبطة بالمرشد الطالبيالمع

 0.894 3.912 المعوقات المرتبطة بالطالب
 0.97 3.601 المقیاس ككل
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ــق )6(یــشیر الجــدول   ــي تواجــه تطبی ــى أن المتوســط الحــسابي لمقیــاس الــصعوبات الت  إل
  لتحـــصل علـــى درجـــة)3.601( بجمیـــع محــاوره قـــد بلغـــت األكـــادیميمعــاییر التقـــویم واالعتمـــاد 

، وهذا یشیر إلى العدید من المعوقات التي تـؤثر علـى عملیـة اإلرشـاد الطالبـي فـي كلیـات )موافق(
ضعف المكافآت والحوافز ألعضاء الوحدة اإلرشادیة، : ومعاهد الجامعة، ومن أمثلة هذه المعوقات

 . بدرجة موافق بشدة)4.37(بمتوسط حسابي بلغ 
) 2019(لیه دراسة المدرع وجنیدي والقرامیطي ًوتتفق هذه النتیجة تحدیدا مع ما توصلت ا

  .التي أظهرت نتائجها أن ضعف الحوافز یعد من أبرز المعوقات في تطبیق معاییر الجودة
ومن المعوقات كذلك ضعف المیزانیة المالیـة الخاصـة بوحـدة اإلرشـاد الطالبـي فـي الكلیـة، 

ور من أبرز المعوقات التي أشار وتعد هذه األم.  بدرجة موافق بشدة)4.26 (بمتوسط حسابي بلغ
 وهذه. إلیها أفراد العینة من العاملین والمعنیین باإلرشاد الطالبي في جمیع كلیات ومعاهد الجامعة

ْالمعوقات مرتبطة بالبعد  اإلداري في المقیاس، في حین كانت العدیـد مـن إجابـات أفـراد العینـة فـي  ُ
ْالبعد  المتصل بالمعوقات المرتبطة بالمرشد  الطالبي تمیل إلى الجانب المحاید فـي بعـض الفقـرات، ُ

قلــة مــشاركة بعــض أعـضاء الوحــدة اإلرشــادیة فــي البـرامج والفعالیــات التــي تقیمهــا الوحــدة : "مثـل
صــعف "، و"ضــعف إلمـام المرشــدین بالتعلیمــات واألنظمـة المعمــول بهــا فـي الجامعــة"، و"اإلرشـادیة

ضــعف إلمــام "، و"لمكتبیــة المخصــصة لإلرشــاد األكــادیميالتـزام المرشــدین األكــادیمیین بالــساعات ا
  ".القائمین على اإلرشاد بأسالیب التعامل مع مشكالت الطالب

التـي أسـفرت ) 2018(وهذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیه دراسة عبد القادر وعطیـف 
، حیــث  بــین معوقــات اإلرشــاد واتجــاه المرشــدین الطالبیــین نحــو مهنــة اإلرشــادارتبــاطعــن وجــود 

ّأظهرت النتائج أن المرشدین األقل خبرة أعلى في درجة معوقات العملیة اإلرشادیة من ذوي الخبرة 
  .المرتفعة

 التـي أظهـرت Maras et al (2013)وتختلف هـذه النتیجـة عمـا توصـلت إلیـه دراسـة 
ــع المرشــدین الــذین خــضعوا للدراســة فــي التخطــیط لبــرامج اإلرشــاد  وجــود كفــاءة عالیــة لــدى جمی

  . اإلرشادیة في العمل اإلرشادياألسالیبواستخدام 
ْأما الفقرات الخاصة ببعد  المعوقات المرتبطة بالطالب فقد كانت إجابات أفراد العینـة تتجـه  ُ
: بشكل كبیر إلى الموافقة، حیث اتفقت االستجابات على أن للطالب دور في معوقات اإلرشاد، مثل

ضعف "، و"قلة اهتمام الطالب بزیارة المرشد الطالبي"، و"يضعف فهم الطالب لدور المرشد الطالب"
عـزوف الطـالب عـن "، وكـذلك "ثقافة طلب االستشارة من المرشـد الطالبـي عنـد مواجهـة المـشكالت

  ".المشاركة في برامج وفعالیات الوحدة اإلرشادیة
، والعیاشــي )2017(وهــذه النتیجــة تتفــق مــع مــا توصــلت الیــه دراســة كــل مــن اللحیــدان 

التي أكدت جمیعها وجود العدید من المعوقات التي ) 2015(، وحسن )2015(، وقرشي )2016(
  .یرتبط بعضها بالعملیة اإلداریة أو المرشد أو الطالب
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مـا التـصور المقتـرح لتحـسین البـرامج اإلرشـادیة لتتوافـق مـع معـاییر : الـسؤال الخـامس
  اد؟التقویم واالعتماد األكادیمي الخاصة بالتوجیه واإلرش

 عرضه من نتائج نوعیة وكمیة لتقویم برامج اإلرشاد الطالبي في كلیـات تقدمبناء على ما 
ومعاهد الجامعة ومدى مطابقتها مع معاییر المركـز الـوطني للتقـویم واالعتمـاد األكـادیمي الخاصـة 
ــد العمــل اإلرشــادي لیتوافــق مــع  ــرح لتحــسین وتجوی ــدیم تــصور مقت ــیمكن تق ــه واإلرشــاد، ف بالتوجی

 :لمعاییر المذكورة، كالتاليا
التحــدیات التــي تواجــه العمــل اإلرشــادي فــي الجامعــة ضــعف وجــود متخصــصین مــن أولــى 

بمختلــف مجــاالت اإلرشــاد وعلــم الــنفس لتقــدیم الخــدمات اإلرشــادیة فــي وحــدات اإلرشــاد بالكلیــات 
هالت والمعاهد، حیث یسند األمر ألعضاء هیئة تدریس من تخصـصات مختلفـة، بعـضهم یحمـل مـؤ
  .إنسانیة، وبعضهم یحمل مؤهالت علمیة، ویسند إلیهم مهام إدارة وحدات اإلرشاد أو عضویتها

ًوالمالحظ لواقع الحال یلحظ أن تقدیم اإلرشاد في الجامعة ال یتعدى التوجیه للطالب، بعیدا 
 ٕعن استخدام فنیات وتقنیـات وأسـالیب إرشـادیة علمیـة متخصـصة، وان تعـذر علـى الجامعـة تـوفیر

الكوادر المؤهلة فیمكن عقد دورات مكثفة لرؤساء وأعـضاء الوحـدات اإلرشـادیة، بحیـث ترقـى هـذه 
الدورات إلى مستوى دبلوم التوجیه واإلرشاد، وذلك لتزوید هذه الفئة بالمعلومات النظریة واألسالیب 

عـضاء الفنیة للقیام بمهام اإلرشاد بشكل علمي ومقنن، مـع الحـرص علـى تعزیـز جهـود رؤسـاء وأ
ًالوحدات اإلرشادیة ودعمهم معنویا ومادیا، من أجل تحفزیهم المستمر للقیام بأعمالهم علـى أكمـل  ً

  .وجه
ومن مقترحات التحـسین العمـل علـى نـشر ثقافـة اإلرشـاد وطلـب المـشورة المتخصـصة فـي 
 األوسـاط الطالبیــة، والعمــل الـدؤوب مــن أجــل ترســیخ هـذه الثقافــة بــین الطـالب وحــثهم علــى زیــارة

ًالمرشـــد الطالبـــي أو المرشـــد األكـــادیمي بـــشكل دائـــم ومـــستمر، وخـــصوصا الطـــالب الجـــدد الـــذین 
ینتظمون بالدراسة في كلیات ومعاهد الجامعة بدایة كل فصل دراسي، وهذا یؤدي إلى تقلیص عدد 
ّالطالب المتعثرین والرفع من سویة الطـالب ذوي االحتیاجـات الخاصـة، واالرتقـاء بمـستوى الطـالب 

  .ادیین، ودعم وتشجیع الطالب المبدعین والموهوبینالع
ًأیضا االهتمام بشكل أكبر بالتوجیه واإلرشاد المهني والذي من المفترض أن یبدأ من لحظة 
قبول الطالب في الجامعة، إلى ما بعد تخرجه، حیـث یجـب االهتمـام بقیـاس ودراسـة میـول وقـدرات 

 التخصصات التي تتناسـب مـع میـولهم وقـدراتهم، الطالب وتوجیههم التوجیه العلمي المدروس إلى
واالستمرار في عملیة التوجیه واإلرشاد المهني أثناء دراسة الطالب في الجامعة وبعد تخرجه منها، 
وهذا یؤدي إلى تكامل دور الجامعة مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولـة، وهـذا خـاص بـالطالب 

  .السعودیین
ـــات اإلرشـــاد النفـــسي ولتحـــسین العمـــل اإلرشـــادي یجـــب بـــذل  ـــد مـــن االهتمـــام بعملی المزی

 حقیقیة مع الجهات التي تقدم مثـل هـذه الخـدمات مثـل وزارة والسلوكي واالجتماعي، وعقد شراكات
ــــسلوكي  ــــة بتقــــدیم خــــدمات اإلرشــــاد النفــــسي وال الــــصحة أو مؤســــسات القطــــاع الخــــاص المعنی
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 هذه المجـاالت، أو تقـدیم الخـدمات واالجتماعي، وذلك عن طریق تقدیم برامج تأهیل للمرشدین في
  .اإلرشادیة والعالجیة للطالب بشكل مباشر وتحت إشراف الجهات المعنیة في الجامعة

ــاس  ــاس جــودة الخــدمات المقدمــة ســواء قی ًومــن التــصورات المقترحــة أیــضا االهتمــام بقی
ى علـى أحـد مستوى الخدمة أو قیاس رضا متلقي الخدمة أو قیاس جودة وفعالیة الخدمة، وال یخف

ًأهمیة إجراء القیاس بشكل دوري، فهـو یـشكل منطلقـا حقیقیـا إلجـراء التحـسین والتطـویر المـستمر  ً
  .للعملیة اإلرشادیة وللخدمات التي یمكن تقدیمها للطالب

  :التوصیات
  :بناء على ما توصل إلیه البحث من نتائج فیمكن التوصیة بما یلي           

للوحـدات اإلرشـادیة فـي كلیـات ومعاهـد الجامعـة، بحیـث بناء خطـط تـشغیلیة متكاملـة  .1
اإلنمـائي والوقـائي (تحتوي علـى بـرامج تـشتمل علـى جمیـع منـاهج اإلرشـاد المختلفـة 

بشكل متوازن، مع الحرص على أن تغطي كافة مجـاالت اإلرشـاد المختلفـة ) والعالجي
  ).األكادیمي، والنفسي، واالجتماعي، والمهني(

ًلمیا ومدربة فنیا على تقدیم الخدمات اإلرشادیة للطالبتوظیف كوادر مؤهلة ع .2 ً. 
 .االهتمام ببرامج التوجیه واإلرشاد المهني، وبرامج اإلرشاد النفسي .3
 .االهتمام ببرامج الكشف عن الموهوبین وتقدیم الخدمات والتسهیالت لهم .4
ــشكل  .5 ــاس رضــا الطــالب عــن خــدمات توجیــه واإلرشــاد واســتخدامه ب اعتمــاد نظــام لقی

 .مر من أجل عملیات التحسین والتطویرمست
  :المقترحات

  .دعم الوحدات اإلرشادیة بكوادر أكادیمیة متخصصة في مجاالت اإلرشاد وعلم النفس .1
تكثیــف البــرامج التدریبیــة التأهیلیــة لرؤســاء وأعــضاء الوحــدات اإلرشــادیة فــي كلیــات  .2

  الجامعة
  .االهتمام ببرامج التوجیه واإلرشاد المهني للطالب .3
  .تمام ببرامج اإلرشاد النفسي العالجي للطالبااله .4
  .االهتمام بمجاالت اإلرشاد النفسي والسلوكي واالجتماعي .5
  .االهتمام بالقیاس الدوري لجودة الخدمات اإلرشادیة المقدمة للطالب .6
  دعم الوحدات اإلرشادیة بمتخصصین مؤهلین في مجال التوجیه واإلرشاد الطالبي .7
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  .بوحدة اإلرشاد الطالبي في كل كلیةتوفیر میزانیة مالیة خاصة  .8
دعم الوحدات اإلرشادیة باإلمكانات والتجهیزات الالزمة؛ كي تتمكن من القیام بواجبها  .9

  .على الوجه األكمل
إجراء المزید من األبحاث للتعرف على واقـع اإلرشـاد الطالبـي فـي الجامعـة اإلسـالمیة  .10

  .بالمدینة المنورة
ال التعـرف علـى الفـروق فـي تطبیـق معـاییر الجـودة إجراء المزید من األبحاث في مج .11

 .في العمل اإلرشادي بین كلیات ومعاهد الجامعة
 .العمل على نشر ثقافة اإلرشاد وطلب المشورة المتخصصة بین الطالب .12
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  المصادر والمراجع
  :المراجع العربیة
ي فـي الجامعـات الـسعودیة تفعیل برامج التوجیه واإلرشاد الطالب). 2013(آل رشود، سعد 

ــول( ــع والمــشكالت والحل ــسانیة ). الواق ــة واالن  كلیــة –مجلــة الدراســات التربوی
  .الجزء األول) 4 (5 جامعة دمنهور، –التربیة 
تقویم برامج الدراسات العلیا بكلیة التربیة بجامعة الملك خالـد ). 2015(آل سفران، محمد 

مي، مـن وجهـة نظـر أعـضاء هیئـة في ضوء معاییر الجودة واالعتمـاد االكـادی
، )3 (42مجلــة دراســات، العلــوم التربویــة، . التــدریس وطلبــة الدراســات العلیــا

847-871 .  
ضــبط قواعــد اإلرشــاد األكــادیمي ). 2006(بادیــاب، نــورة وقــشقري، ســارة وأمــین، خدیجــة 

ضرورة لجودة التعلیم الجـامعي مـشروع البرنـامج اإلرشـادي األكـادیمي للتعلـیم 
ـــي األول . عيالجـــام ـــرخیص -المـــؤتمر العرب  جـــودة الجامعـــات ومتطلبـــات الت

 المنظمة -واالعتماد، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، جامعة الدول العربیة 
ـــشارقة  ـــة و جامعـــة ال ـــة اإلداری ـــة للتنمی ـــة المتحـــدة،-العربی              اإلمـــارات العربی

147-185.  
 مهارات تصمیم خرائط المـنهج وتوصـیف المقـررات برنامج لتنمیة). 2013(بالبل، ماجدة 

مجلة كلیة . الدراسیة لمعلمي المواد الفلسفیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة
  .319-261، )93 (24التربیة، جامعة بنها، 

دراسة تحلیلیة لبرنامج إعـداد المرشـدین الطالبیـین الـذي تنفـذه ). 2000(التویجري، محمد 
.  هـ1419إلى عام  1403م سعود اإلسالمیة من عاجامعة اإلمام محمد بن 

  .496-440، )27(مجلة جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
تقــویم برنــامج رعایــة الموهــوبین فــي ). 2013(الجغیمــان، عبــد اهللا ومعــاجیني، اســامة 

مجلـة . مدارس التعلیم العام السعودیة في ضوء معاییر جودة البرامج اإلثرائیة
  .245-217، )1 (14لتربویة والنفسیة، العلوم ا
التجربة الیابانیـة فـي االعتمـاد وضـمان الجـودة لمؤسـسات ). 2005(الحجار، رائد حسین 

جـودة التعلـیم : المؤتمر التربوي الخـامس. التعلیم العالي، والدروس المستفادة
  .الجامعي، كلیة التربیة، جامعة البحرین
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ــد الناصــر  ــي ضــوء معــاییر ضــمان أداء وحــدة ). 2015(حــسن، عب اإلرشــاد األكــادیمي ف
مجلـــة كلیـــة التربیـــة ). ًكلیـــة المجتمـــع ببریـــدة نموذجـــا(الجـــودة واالعتمـــاد 

  .224-193، 1، الجزء )1 (90بالمنصورة، 
واقـع اإلرشــاد األكـادیمي فــي جامعــة الملـك ســعود مـن وجهــة نظــر ). 2011(الـدلیم، فهــد 

  .امعة الملك سعود، الریاضج. طالبها والمرشدین من أعضاء هیئة التدریس
مــستوى الرضــا عــن خــدمات اإلرشــاد األكــادیمي وعالقتــه ). 2015(الــسواط، وصــل اهللا 

. باالندماج النفسي والمعرفي لدى طـالب الجامعـة فـي ضـوء بعـض المتغیـرات
  .405-365، )165(2 جامعة األزهر، –مجلة التربیة 

ق الجـودة فـي مخرجـات التعلـیم  دور األستاذ الجامعي فـي تحقیـ).2009(الشیخي، هاشم 
 االعتمـاد : الـدولي األول- العربي الرابع -الجامعي، المؤتمر العلمي السنوي 

 -األكادیمي لمؤسسات وبرامج التعلیم العالي النوعي في مصر والعالم العربي 
ــع والمــأمول ــة، جامعــة المنــصورة، مــصر، الواق ــة النوعی -458، كلیــة التربی

494.  
 باتجاه وعالقتها اإلرشادیة العملیة معوقات). 2018(وعطیف، سلطان عبد القادر، فتحي 

العـام، مجلـة دراسـات  التعلـیم بمـدارس اإلرشـاد مهنـة نحـو المرشـد الطالبـي
  .213-161، )100( جامعة الزقازیق، –تربویة ونفسیة 

 بمرحلـة المدرسـي المرشـد كفایات تقویم معاییر). 2017(عشریة، اخالص وحسن، رهام 
 العلـوم مجلـة. الخرطـوم بوالیـة مدراء المـدارس نظر وجهة من األساس تعلیم

  .168-149، )3 (1والنفسیة،  التربویة
ــه اإلنــساني المعاصــر فــي اإلرشــاد الجــامعي.)2016(عــودة، فتحیــة  ، زمــزم 1 ط. التوجی

  .ناشرون وموزعون، عمان، األردن
 آراء :ة اإلدارة واألعمــالتقیــیم عملیــة اإلرشــاد األكــادیمي بكلیــ). 2016(العیاشــي، وردة 

ــة مــن طالبــات جامعــة األمیــرة نــورة  :المــؤتمر العربــي الــدولي الــسادس. عین
ــا LACQلــضمان جــودة التعلــیم العــالي  ، جامعــة الــسودان للعلــوم والتكنولوجی

  .86-78وجامعة الزرقاء االردنیة، 
 ة لمـستوىالیمنیـ والتكنولوجیـا العلـوم جامعـة طلبـة إدراك مـدى). 2018(الغیلي، ریاض 

. (SERVQUAL)الخدمـة  جـودة لمقیـاس ًالجامعیـة طبقـا الخـدمات جـودة
  .156-139، )3 (38المجلة العربیة لإلدارة، 
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اإلرشـاد األكـادیمي وعالقتـه بـالجودة فـي التعلـیم الجـامعي، مجلـة ). 2015(قرشي، أمیـرة 
  .254-228، )9(جامعة دنقال للبحث العلمي، 

 كلیة الشریعة في األكادیمیة البرامج جودة ضمان معاییر توفر درجة). 2019(قرقز، نائل 
 هیئـة أعـضاء نظـر وجهـة مـن القـصیم فـي جامعـة اإلسـالمیة والدراسـات
  .143-117، )2 (5والنفسیة،  التربویة للدراسات الدولیة المجلة. التدریس
مــدى تطبیــق معــاییر الجــودة فــي بــرامج تــدریب المرشــدین ). 2017(اللحیــدان، ســلیمان 

مجلة البحث العلمي في . البیین في مراكز التدریب التربوي بمدینة الریاضالط
  .413-375، )18 (1التربیة، جامعة عین شمس، 

معوقات اإلرشاد الطالبي بالجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة المنـورة ). 2013(اللقماني، غالي 
، )2 (المجلة العربیة للدراسات التربویة واالجتماعیة،. من وجهة نظر الطالب

91-114.  
دور اإلرشـــاد األكـــادیمي ومراكـــز اإلرشـــاد ). 2018(المحروقیـــة، رحمـــة وكرادشـــة، منیـــر 

: ًالطالبي من وجهة نظر الطلبة المنذرین أكادیمیا في جامعة السلطان قابوس
-234، 1، الملحـــق )4 (45 العلـــوم التربویـــة، –دراســـات . دراســـة میدانیـــة

253.  
الخدمات اإلرشادیة وعالقتها بسمات الشخـصیة لـدى جودة ). 2018(المحمودي، معیوف 

مجلة العلوم التربویة، جامعة األمیر سطام . المرشدین الطالبیین بمكة المكرمة
  .192-167) 2 (3بن عبد العزیز، 

ــوح  ــو الفت ــدي، أحمــد والقرامیطــي، أب ــات تطبیــق إدارة ). 2019(المــدرع، ســفر وجنی معوق
 بـــن عبـــد العزیـــز فـــي ضـــوء بعـــض الجـــودة الـــشاملة بجامعـــة األمیـــر ســـطام

جامعــة . مجلــة كلیــة التربیـة األساســیة للعلــوم التربویـة واإلنــسانیة. المتغیـرات
  .286-266     ،)43(بابل، 

تقیـیم جـودة الخـدمات اإلرشـادیة المقدمـة فـي ). 2009(المشهداني، سكرین والفزاري، منـال 
كمــا یراهــا )  ســلطنة عمــان(مركــز اإلرشــاد الطالبــي بجامعــة الــسلطان قــابوس

، )19 (3مجلــة كلیــة التربیـة، جامعــة اإلســكندریة، . الطلبـة المتوقــع تخـرجهم
22-61.  

 .برنامج تحسین الجودة في األداء الفني للمرشـد المدرسـي .)1999(المطوع، عبد العزیز 
 جامعـة - جـودة الحیـاة، مركـز اإلرشـاد النفـسي -المؤتمر الـسنوي الـسادس 

  .445-419عین شمس، 
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ـــي ). 2015(، ابـــراهیم ومجرشـــي، جمیلـــة المعیقـــل ـــع بـــرامج التوجیـــه واإلرشـــاد المهن واق
ومعوقاتهــا بمعاهــد وبــرامج التربیــة الفكریــة بمدینــة الریــاض مــن وجهــة نظــر 

  .261-207، )2 (12مجلة التربیة الخاصة، . العاملین بها
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