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معىقات اإلرشاد الطالبي يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنىرة من وجهة نظر الطالب
الممخص_ ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى هعوقات اإلرشاد الطالبي في

 .1المقدمة

وتكوىت عيىة
الجاهعة اإلسالهية بالهديىة الهىورة هن وجٍة ىظر الطالب،
ّ
الدراسة هن ( )333طالباً هن طالب الجاهعة ،ش ّكل الطالب السعوديون

يقع التعميم الجاهعي في الهرحمة العهرية هن  17سىة إلى 25
أن الطالب الجاهعي يهر في هرحمة ىهو هعيىة
سىة غالباً ،وذلك يعىي ّ

( )138طالباً في هقابل ( )195طالب هن الطالب الوافدين ،وتم

فٍو عمى وشك إىٍاء هرحمة الهراٌقة إن لم يكن قد تجاوزٌا فعالً إلى

اختيارٌم بالطريقة العشوائية ،وأعدّ الباحث استباىة هن ( )24عبارة

هرحمة ىضج أخرى تسهى (هرحمة الشباب) ويتراوح العهر الزهىي

هقسهة عمى أربعة هحاور:

لمطالب الجاهعي ها بين  18سىة إلى  22سىة بهتوسط يبمغ العشـرون

 -1هعوقات شخصية ترجع إلى ذات الطالب.

عاهاً ،وفي ضوء ٌذا الهدى هن العهر تبدأ هرحمة الشباب وان كان

 -2هعوقات تتعمق بكفاءة الهرشد.

البعض هىٍم  -وخاصة في الصفوف األولى هن الجاهعة قد أوشك

 -3هعوقات تتعمق بهكان وزهان تواجد الهرشد الطالبي.

عمى االىتٍاء هن هرحمة الهراٌقة في حين ّأىً ال يهكن القطع باىتقال

 -4هعوقات التي تتعمق بطبيعة البراهج والخدهات اإلرشادية.

إن اىتقال
سن هعيىة حيث ّ
الفرد هن هرحمة إلى أخرى بهجرد بموغً ّ

وبعد الهعالجة اإلحصائية أسفرت الدراسة عن وجود هعوقات
لإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية هن وجٍة ىظر الطالب بدرجة

الفرد هن هرحمة عهرية إلى هرحمة تالية يتوقف عمى حدة سيطرتً

هتوسطة عمى الترتيب التالي:

عمى هتطمبات ٌذي الهرحمة وعمى ذلك يهكن أن تتداخل الهراحل

 -1هعوقات تتعمق بكفاءة الهرشد الطالبي.

العهرية الهتتالية [.]1

 -2هعوقات شخصية ترجع إلى الطالب ىفسً.

والهتأهل في هرحمة الشباب يجد لٍا أٌهية خاصة؛ إذ أىٍا تهثل

 -3هعوقات تتعمق بطبيعة البراهج والخدهات اإلرشادية.

ربيع الحـياة ،ففيٍا تتفتح أىهاط الشخصية الذاتية لمفرد اإلىساىي،

 -4هعوقات تتعمق بهكان وزهان تواجد الهرشد الطالبي.

أن لهرحمة الشباب هكاىة خاصة سواء هن الىاحية
إضافة إلى ّ

أن أبرز هعوقات الهحور األول :ضعف تأٌيل
كها كشفت الدراسة ّ

القاىوىية ،أو االجتهاعية وذلك في هختمف الثقافات والبيئات ،فالشباب

الهرشد الطالبي ،وكان أبرز هعوقات الهحور الثاىي :عدم إجادة الطالب

أول هراحل التكميف القاىوىي واإللزام الشرعي.

أن أبرز هعوقات الهحور الثالث:
لمغة العربية ،كها أظٍرت الدراسة ّ

أن لٍذي الهرحمة أٌهية كبيرة في حياة الفرد ،وفي صقل
كها ّ

هوضوعات الهحاضرات والبراهج العاهة التي يقدهٍا هركز اإلرشاد

شخصيتً لها يرافقٍا هن تغيرات جسهية ،وعقمية ،واىفعالية لٍا آثارٌا

الطالبي بالجاهعة ال تسٍم في دعم الهسيرة العمهية لمطالب.
بيىها كاىت أبرز هعوقات الهحور الرابع :هكان اإلرشاد غير هىاسب

في هراحل الحياة الالحقة ،وقمها تهر هرحمة الشباب بسالم دون

لمعهمية اإلرشادية.

تعرض الشباب لبعض الهشكالت [.]2

الكممات المفتاحية :اإلرشاد الطالبي ،الطالب الجاهعي ،الجاهعة

أن هرحمة الشباب تشكل اىعطافاً حاسهاً عمى
ويتفق الجهيع عمى ّ

اإلسالهية ،الطالب الوافدون.

طريق تكوين الشخصية اإلىساىية لمفرد ،وأىٍا الهرحمة التي يكون فيٍا
اإلىسان قاد اًر ،وهستعداً عمى تقبل القيم ،والهعتقدات ،واألفكار،
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والههارسات الجديدة التي هن خاللٍا يستطيع العيش في الهجتهع

أن الهرشد يعاىي هن بعض الصعوبات
الهعالجة اإلحصائية ّ
تبين ّ

وفضالً عن كون طالب الجاهعة يهرون بهرحمة عهرية حرجة

أن عالقات
الطالبي بسبب ضعف دعم الهدير ،والهعمهين ،والطمبة ،و ّ

الىاتجة عن الجو الهدرسي هثل ىقص الفاعمية الهدركة لدى الهرشد

والتفاعل هع األفراد والجهاعات [.]3
حيث تقع أعهارٌم بين هرحمتي الرشد ،والهراٌقة فإىٍم يواجٍون كذلك

التكيف العاطفي لمهرشد كها
الدعم االجتهاعي تسٍم بشكل كبير في ّ

والشخصية باإلضافة إلى هشكالت االستقالل عن األسرة واالستعداد

االقتصادي ،واالجتهاعي الهقدم لً.

أن عطاء الهرشد يتأثر بالبىاء الهدرسي ،والدعم
أوضحت الدراسة ّ

هشكالت التكيف هع ظروف الحياة في الهجاالت الهٍىيـة ،واألسرية

وفي دراسة قاهت بٍا رضوان [ ]7بٍدف الوقوف عمى

لمحياة الزوجية.
وهن ٌىا كاىت الجاهعات العريقة تتهيز بها تقدهً هن خدهات

الهشكالت التي تواجً الهرشد الطالبي في الهدارس الحكوهية في

إرشادية لطالبٍا بٍدف هساعدة الطمبة عمى رفع كفاءتٍم في هجاالت

تكوىت عيىة الدراسة هن ( )200هرشداً وهرشدة
الضفة الغربية ،و ّ
هوزعين عمى جهيع هديريات التربية بالضفة الغربية ،وبعد تحميل

االىفعاالت والتعبير عىٍا بطرق هىاسبة وتىهية االستقاللية وتىهية
عالقات ىاضجة هع اآلخرين وتكوين شخصية هتكاهمة لهواجٍة

أن أٌم الهشكالت التي تواجً الهرشد تتمخص
الىتائج اتضح ّ

االتجاٌات ىحو العهمية اإلرشادية ،وظروف العهل ،واإلعداد الهٍىي

التحديات الهرتبطة بالهرحمة الجاهعية وهتطمباتٍا.

لمهرشد والهشكالت الطالبية والهشكالت الخاصة بالهعمين ثم

هتعددة هثل رفع هستوى الكفاءة الذاتية والهعرفية واالجتهاعية وضبط

الهشكالت الخاصة باإلدارة الهدرسية والسهات الخاصة بالهرشد.

تقدم لمطالب ذات أٌهية كبرى
تعد الخدهات اإلرشادية التي ّ
و ّ

وقاهت عمي [ ]8بدراسة ٌدفت إلى تحديد هعوقات ههارسة

حيث أىٍا توفر لمطالب الهىاخ الىفسي واالجتهاعي واألكاديهي

تكوىت عيىة الدراسة هن
اإلرشاد األكاديهي بجاهعة السمطان قابوس ،و ّ

الهىاسب هها يؤدي إلى تحقيق األٌداف الهرجوة هن التعميم [.]4
وقد دأب الباحثون عمى هحاولة الكشف عن الصعوبات التي

أعضاء ٌيئة تدريس أهضوا خهس سىوات فأكثر في عهمية اإلرشاد

تواجً العهمية اإلرشادية فحاولت الدراسة التي قاهت بٍا العاهودي []5

األكاديهي وبمغ عددٌم ( )20أستاذاً ،وهجهوعة هن الطالب

الكشف عن الهشكالت التي تواجً الهرشدين التربويين في الهدارس

والطالبات تشرف عميٍم الباحثة أكاديهياً بمغ عددٌم ( )49طالباً

الحكوهية في األردن وعالقة تمك الهشكالت بهؤٌل الهرشد وسىوات

تكوىت أداة الدراسة هن استبيان أعدتً الباحثة جاء في
وطالبة ،و ّ
( )54عبارة هوزعة عمى خهسة أبعاد عمى الىحو التالي :البياىات

هكوىة هن ستة هجاالت
الخبرة والجىس وطورت الباحثة استباىة ّ
تتضهن هجهوعة هن الهشكالت التي قد تواجً الهرشد التربوي،

األولية ،الهعوقات التي ترجع إلى الطالب ىفسً ،هعوقات ترجع إلى

وتكوىت عيىة الدراسة هن ( )200هرشداً وهرشدة وقد توصمت الدراسة

الهرشد األكاديهي ،هعوقات الىظام اإلداري ،دور الخدهة االجتهاعية

إلى هجهوعة هن الهشكالت التي تواجً الهرشدين التربويين هثل

في هواجٍة الهعوقات والتغمب عميٍا.

الهشكالت الفىية ،واإلعداد والتدريب الهٍىي ،وهشكالت االتجاٌات

وبعد الهعاجمة اإلحصائية أسفرت الدراسة عن هجهوعة هن الىتائج

ىحو العهمية اإلرشادية.

أبرزٌا:
أن إدراك الطالب لهفٍوم اإلرشاد األكاديهي كان بدرجة ضعيفة
ّ

وٌدفت الدراسة التي قام بٍا ستون وفول [ ]6إلى الكشف عن
أثر الهىاخ الهدرسي عمى أداء الهرشد الطالبي ،حيث تألفت عيىة

ليدل عمى عدم وضوح الٍدف هن اإلرشاد األكاديهي لدى الطالب،

الدراسة هن ( )162هرشدًا وهرشدة في والية (هاين) االهريكية وبعد

وجاء في الترتيب األول لمهعوقات التي ترجع إلى الطالب :عدم التزام
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ﺍلرابعة).

وجاءت الهعوقات التي ترجع إلى الهرشد األكاديهي ضعيفة،

ثاىياً :جاء في الترتيب األول بين ﺍلهعﻮقاﺕ ﺍلهتعمقة بالطالب َﺃولياء

وجاء في الترتيب األول هن الهعوقات التي ترجع إلى الهرشد

األهور ﺍعتقاﺩ ﺃولياء ﺍألهوﺭ ﺃو ﺍلتعليم هسؤَلية ﺍلهدرسة فقط،

األكاديهي عدم اطالع الهرشد عمى جدول الطالب عىد القيام بالعهمية

وبالىسبة لمهعوقات ﺍلهاﺩية والبشرية فقد جاء في الترتيب األول :قمة

اإلرشادية.

ﺍلحوافز ﺍلهاﺩية لمهرشدين البارزين في العهل ﺍإلﺭشاﺩﻱ ،وفي هحور

في حين جاءت الهعوقات التي ترجع إلى الىظام ككل بدرجة

ﺍلهعﻮقاﺕ ﺍلهٍىية َﺍلفىية كان قمة ﺃعدﺍﺩ ﺍلهرشدين ﺍلهتخصصين في

قوية ،وقد جاء في الترتيب األول هن الهعوقات تعديل البرىاهج

هجال التوجيً َﺍإلﺭشاﺩ في ﺍلهدﺍﺭﺱ أكثر الهعوقات اىتشا اًر ،بيىها

الدراسي بعد إعالىً لمطالب.

جاء في هحور الهعوقات ﺍإلﺩﺍﺭية َالتىظيهية قمة الحوافز ﺍلهعىوية
ﺍلتي تتمقاٌا ﺍلهدﺭسة عىد تىفيذ ﺍلبرﺍهج ﺍإلﺭشاﺩية في الترتيب األول

وفي دراسة أجراٌا القحطاىي [ٌ ]9دفت ﺇلى تحديد هعوقات

بين عبارات ٌذا الهحور.

التوجيً َﺍإلﺭشاﺩ الطالبي بهدارس التعميم ﺍلعان بهحافظة ﺍلقويعية،
َﺍلكشف عن ﺍختالﻑ وجٍات ىظر أفراد الدراسة حول الهعوقات ،تبعاً

وقام الرواجفة [ ]10بدراسة ٌدفت إلى الكشف عن حجم وىوع

لهتغيرات ىوع الهٍىةَ ،ﺍلهؤٌل ﺍلعمهي ،وعدد سىواﺕ ﺍلخبرﺓَ ،الهرحمة

الهعوقات التي تواجً عهل الهرشد الطالبي في هىطقة تعميم جدة،

صهم الباحث استباىة تكوىت هن ()92
ﺍلدﺭﺍسية ،ولغرض البحث ّ

فقرﺓ هوﺯعة عمى ﺃﺭبعة هحاَﺭ تهثّل هعوقاﺕ ﺍلتوجيً َاالرشاد

تكون هجتهع الدراسة هن الهرشدين الطالبيين في هحافظة جدة
و ّ
ٌ1430-1429ـ وقد تم اختيار عيىة عشوائية هن  250هرشداً

الطالبي.

وهرشدة بالتعاون هع إدارة التعميم بجدة وقسم اإلرشاد الطالبي في ٌذي
اإلدارة وتم توزيع  125استباىة عمى الهرشدين الطالبيين وهثمٍا عمى

َتكوىت عيىة الدراسة هن جهيع هرشدي الطالب وهديري

الهرشدات الطالبيات.

هدارس التعميم العام وهشرفي التوجيً واإلرشاد بإدارة التربية والتعميم

ولغرض البحث طور الباحث استباىة تضهىت ستة أبعاد تقيس

بهحافظة القويعية ،وطُّبقت األداة عمى ( )91هرشدﺍً )120(َ ،هدي ًار،

َ( )11هشرفاً ليكون ﺍلهجهوع ( )222فرﺩﺍً وﺫلك خالل ﺍلعان

الهشكالت التي تعيق عهل الهرشد الطالبي في الهدرسة ٌي :تأٌيل

ﺍلدﺭﺍسي ٌ1428/1427ـَ ،بعد هعالجة ﺍلبياىاﺕ َتحميمٍا بواسطة

الهرشد ،الهرشد الطالبي ،اإلدارة الهدرسية ،الهعمهون ،الطمبة ،أولياء

البرىاهج ﺍإلحصائي خمصت ﺍلدﺭﺍسة ﺇلى هجهوعة هن الىتائج أبرزٌا:

األهور.

أوالً :شكمت جهيع عباﺭﺍﺕ هحاَﺭ ﺍألﺩﺍﺓ هعﻮقاﺕ توﺍجً ﺍلتﻮجيً

وبعد الهعالجة اإلحصائية توصل الباحث إلى جهمة هن الىتائج

َﺍإلﺭشاﺩ ﺍلطالبي في هدارس ﺍلتعميم ﺍلعان بهحافظة ﺍلقويعية حيث

أبرزٌا:

توﺯعت ﺩﺭجة هوﺍفقة هجتهع ﺍلدﺭﺍسة عمى عباﺭﺍﺕ ﺍلهحاَﺭ ها بين

جاء ترتيب األبعاد عمى الىحو التالي :الهشكالت التي تتعمق

ﺩﺭجة الهوافقة ﺍلعالية َﺍلهتوسطة ،ﺃها هن حيث ترتيب هحاَﺭ

بالطمبة ،تمتٍا الهشكالت التي تتعمق بأولياء األهور ،ثم في الترتيب

ﺍلهعﻮقاﺕ فجاءﺕ َفق الترتيب ﺍلتالي( :ﺍحتلت الهعوقات ﺍلهتعمقة

الثالث الهشكالت التي تتعمق بالهعمهين ،ثم في الترتيب الرابع

بالطالﺏ َﺃولياء ﺍألهﻮﺭ الهرتبة ﺍألَلى ،تالٌا في الهرتبة ﺍلثاىية

الهشكالت التي تتعمق بإدارة الهدرسة ،ثم الهشكالت التي تتعمق بتأٌيل

ﺍلهعﻮقاﺕ ﺍلهاﺩية َﺍلبشرية ،بيىها ﺍحتلت ﺍلهعﻮقاﺕ ﺍلهٍىية َﺍلفىية

الهرشد ،ثم الهشكالت التي تتعمق بالهرشد.
وكان أكثر الهعوقات اىتشا اًر في البعد األول (الطمبة) ارتفاع

ﺍلهﺮتبة ﺍلثالثةَ ،ﺃخي اًر ﺍحتمت ﺍلهعﻮقاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية َﺍلتىظيهية ﺍلهرتبة
301

أن الوقوف عمى تمك العواهل يساعد في عالجٍا
اإلرشادية .وال شك ّ

أعداد الطمبة في الهدرسة التي يعهل فيٍا الهرشد ،في حين كان أقل

والحد هىٍا.

األسباب اىتشا اًر اعتقاد الطمبة أن الهرشد الطالبي ال يحافظ عمى

أن الجاهعة اإلسالهية بالهديىة الهىورة تستقطب كل عام
كها ّ

أسرارٌم.

آالف الطالب هن جهيع أىحاء العالم يىتهون إلى  160دولة تقريبًا،

أها البعد الثاىي الهتعمق بأولياء األهور فجاء في الترتيب األول
وّ

إن ٌؤالء الطالب يأتون هن بيئات هختمفة ويىتهون
وغىي عن القول ّ

أن الهرشد الطالبي يحل جهيع الهشكالت الطالبية،
اعتقاد ولي األهر ّ

إلى ثقافات هتبايىة ،ويواجٍون هجهوعة هن الصعوبات التي ترتبط

وأقل عبارة في ٌذا البعد ٌو عدم سهاح أولياء األهور ألبىائٍم

بالتكّيف هع الهجتهع الجديد ،والشعور باالغتراب ،واختيار ىوعية

بهراجعة الهرشد الطالبي.

الدراسة الهالئهة هها يجعل هن اإلرشاد الطالبي في الجاهعة

وبالىسبة لمبعد الثالث الخاص بالهعمهين فكان هن أبرز

اإلسالهية ضرورة همحة.

الهشكالت زيادة أعباء الهرشد هن خالل تحويل أعداد كبيرة هن

وىظ اًر ألن الطالب ٌو الهعىي في الهقام األول بالخدهة

الطمبة الذين لديٍم هشكالت بسيطة يستطيع حمٍا الهعمم وأها أقل

يقدم لً هن
اإلرشادية فإىً هن األٌهية بهكان استطالع رأيً حول ها ّ

الهشكالت اىتشا اًر في ٌذا الجاىب التدخين أهام الطمبة.

خدهات ،وهن ٌىا كان هوضوع

وأها البعد الخاص باإلدارة الهدرسية فكان هن أبرز الهعوقات

البحث الحالي يتهحور حول

عدم توفير قاعات خاصة لههارسة الىشاطات اإلرشادية والالهىٍجية

استطالع آراء طالب الجاهعة اإلسالهية بالهديىة الهىورة حول األهور

التي يىفذٌا الهرشد ،وأقل الهعوقات اىتشا اًر عدم هساعدة الهرشد

التي تعيق استفادتٍم هن الخدهات اإلرشادية الهقدهة في الجاهعة.

الطالبي عمى االتصال هع الهجتهع الهحمي وأولياء األهور.

ويهكن صياغة هوضوع الدراسة في السؤالين التاليين:
ها هستوى هعوقات اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية هن وجٍة

وفيها يتعمق بالهشكالت الخاصة بتأٌيل الهرشد كان هن أبرز
الهشكالت عدم التخصص في اإلرشاد وأقل الهشكالت اىتشا اًر في ٌذا

ىظر الطالب؟

الجاىب عدم توجيً الهرشد هن قبل قسم اإلرشاد التربوي.

ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغيري الجىسية والسكن؟

وفي هجال الهشكالت الهتعمقة بالهرشد الطالبي ىفسً كان هن

أ .أهداف الدراسة
تٍدف الدراسة إلى ٌدف رئيس ٌو :التعرف عمى هستوى

ابرز الهعوقات الشعور بالهمل والضيق عىد التوثيق في السجالت وهن
أقل الهشكالت عدم القدرة عمى بىاء عالقات اجتهاعية هع الهعمهين.

هعوقات اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية بالهديىة الهىورة هن
وجٍة ىظر الطالب .والتعرف كذلك عمى الفروق في هستوى الهعوقات

 .2مشكمة الدراسة
يحتل اإلرشاد الطالبي أٌهية كبرى في العهمية التربوية فٍو
طريق إلى

تبعاً لهغيري الجىسية ،والسكن.

تحقيق التوافق الىفسي لدى الفـرد ،وتبصيري بذاتً،

ب .أهمية الدراسة

وهساعدتً عمى تحقيق طهوحاتً وحل ها يعترضً هن هشكالت.

تستقي الدراسة أٌهيتٍا هن خالل الىقاط التالية:

وهع اتفاق الجهيع عمى أٌهية اإلرشاد الطالبي وخصوصاً في

أوالً :أٌهية اإلرشاد الطالبي في الهرحمة الجاهعية ،وها لً هن دور

الهرحمة الجاهعية ،إالّ ّأىً قد يقف في طريق ذلك هجهوعة هن

فعال في بىاء شخصية الهتعمم ،وتحفيزي عمى العطاء ،وتذليل ها

الصعوبات والهعوقات :هىٍا ها يرجع إلى الطالب ،وهىٍا ها يعود إلى

يعترض طريقً هن صعوبات.

قدم في الخدهة
الهرشد الطالبي ،وأخرى ترجع إلى الهكان الذي تُ ّ

ثاىياً :أٌهية الهرحمة الجاهعية هن بين هراحل التعميم الهختمفة ،فٍي
301

3

هيدان رحب فسيح وهغاهرة هن ىوع جديد تختمف كل االختالف عن

2014

2

ُيقصد بٍا إجرائياً في ٌذا البحث :كل العواهل التي تهىع أو تحد

الهرحمة الثاىوية ،وتىطوي عمى الكثير هن األزهات ،والهواقف الجديدة

هن استفادة الطالب هن الخدهات اإلرشادية الهقدهة في الجاهعة

التي تتطمب هىً اجتيازٌا ،وهواجٍتٍا ،والتكيف هعٍـا هثل التعرف

اإلسالهية بالهديىة الهىورة.

عمى الموائح في الجاهعة ،واختيار الدراسة ،والتكيف هع التخصص

اإلرشاد الطالبي:

الجديد ،واالختيار الهٍىي ،واإلعداد لهٍىة الهستقبل ،وها يرتبط بذلك

حددوا
في دراسة لهكتب التربية لدول الخميج العربي (ّ )2004

هن اتخاذ ق اررات ذات أٌهية كبرى في هستقبل الطالب وحياتً العهمية.

اإلرشاد الطالبي بأىً" :عهمية تٍتم بهساعدة الطالب عمى اختيار ىوع

يقدم لمهسئولين في
ثالثاً :يتوخى الباحث هن خالل ٌذي الدراسة أن ّ

الدراسة الهالئهة ،والتغمب عمى الصعوبات التي تعترضً ،وتبصيري

الجاهعة اإلسالهية تصو اًر واضحاً عن العواهل التي تعيق استفادة

بكيفية رسم خططً التربوية التي تتالءم هع قدراتً ،وهعاوىتً عمى

الطالب هن الخدهات اإلرشادية الهقدهة لٍم تهٍيداً لمعهل عمى

هعالجة هشكالتً بشكل عام ،وجعمً يتخذ القرار الهىاسب بشأن الحمول

عالجٍا.

الالزهة لمصعوبات التي يعاىي هىٍا".

رابعاً :تستهد الدراسة أٌهيتٍا  -كذلك  -هن أٌهية الجاهعة اإلسالهية

وٌذا ها يقصدي الباحث إجرائياً في ٌذا البحث.

بالهديىة الهىورة ،وها تشكمً هن ثقل عمهي في العالم اإلسالهي ،فٍي

 .3الطريقة واالجراءات

هٍوى أفئدة الكثير هن طالب العمم هن شتى البقاع.

أ .مجتمع الدراسة وعينتها

ج .منهج الدراسة

تكون هجتهع الدراسة الحالية هن جهيع طالب الهرحمة الجاهعية
ّ
الهىتظهين في الجاهعة اإلسالهية خالل العام الدراسي

إن طبيعة الدراسة تتطمب استخدام الهىٍج الوصفي الهسحي.
ّ

يقدر عددٌم بحوالي( )5300طالب.
1433هٌ1434/ـ .والذين ّ

د .محددات الدراسة

عيىة الدراسة:
ّ

يجري البحث ضهن الحدود التالية:
الحد الهكاىي :تتحدد الدراسة هكاىياً بالجاهعة اإلسالهية بالهديىة

تكوىت عيىة الدراسة هن ثالثهائة وثالثة وثالثين طالباً هن
ّ
طالب الهرحمة الجاهعية تم اختيارٌم بالطريقة العشوائية ،حيث قام

الحد الزهاىيّ :تم إجراء ٌذي الدراسة عمى الطالب الهقيدين في الهرحمة

الباحث بعد بىاء االستباىة وتحكيهٍا بتصهيهٍا بشكل الكتروىي وطمب

الهىورة ،والحدود التي وفرتٍا ظروف اختيار العيىة.

هن طالب الجاهعة الهشاركة في اإلجابة عمى فقرات االستباىة هن

الجاهعية في العام الدراسي ٌ1433ـٌ1434/ـ
ه .مصطمحات الدراسة

خالل الدخول الى الرابط االلكتروىي.

الهعوقات:

وجاء توزيع أفراد العيىة عمى الىحو التالي:
جدول 1
خصائص العينة حسب متغير الجنسية
المتغير

العدد

النسبة المئوية

سعودي

138

%41,4

وافد

195

%58,6

المجموع

333

%111
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جدول 2
خصائص العينة حسب متغير السكن
المتغير

العدد

النسبة المئوية

داخل الجاهعة

295

%88,5

خارج الجاهعة

38

%11,5

المجموع

333

%111

واتاحة الرابط أهام الطالب.

ب .أداة الدراسة
استخدم الباحث االستباىة أداة لمدراسة الحالية ،وجاءت

أوالً :قام الباحث بتصهيم االستباىة عمى شكل الكتروىي هن خالل

االستباىة في صورتٍا الىٍائية في خهسة هحاور :الهحور األول:

وضعٍا عمى شبكة االىترىت وطمب هن الطالب الدخول إلى الرابط

بياىات عاهة عن الهستجيبين والهحور الثاىي :الهعوقات التي ترجع

والهشاركة في االستبيان.

الى ذات الطالب ،والهحور الثالث حول الهعوقات التي تتعمق

ثاىياً :تم إتاحة الرابط أهام الطالب قرابة ستة أسابيع وقام الباحث

بكفاءة الهرشد ،والهحور الرابع كان خاصاً بالهعوقات التي تتعمق

بعد ذلك بجهع استجابات الطالب ،وتم استبعاد االستجابات غير

بهكان وزهان اإلرشاد ،وجاء الهحور الخاهس حول الهعوقات التي

الهكتهمة.

تتعمق بطبيعة براهج خدهات اإلرشاد الطالبي.

ثالثاً :قام الباحث بهعالجة البياىات التي تحصل عميٍا هن خالل

هراحل بىاء أداة الدراسة:

برىاهج الحزم اإلحصــائي ()spss

أوالً :هراجعة شاهمة لها ُكتب حول أدبيات اإلرشاد الطالبي

صدق االستباىة :قام الباحث بالتحقق هن صدق االستباىة هن

والىفسي.

خالل اآلتي:

ثاىياً :قام الباحث بعقد ست ورش عهل هع هجهوعة هن طالب

أوالً :حساب الصدق الظاٌري هن خالل عرض االستباىة عمى

الجاهعة ،بواقع خهسين طالب لكل ورشة عهل ،وكاىت ثالث ورش

هجهوعة هن األساتذة الهتخصصين في اإلرشاد الىفسي،

عهل خاصة بالطالب السعوديين ،والثالث الباقية خاصة بالطالب

واإلحصاء التربوي ،وأصول التربية ،وقام الباحث بجهع همحوظات

الوافدين.

الهحكهين والتي اشتهمت عمى حذف واضافة بعض العبارات،

وطمب الباحث هن الطالب الهشاركين في ورشة العهل تحديد أبرز

إضافة إلى تقديم وتأخير لبعض العبارات.

هعوقات اإلرشاد الطالبي هن وجٍة ىظرٌم.

ثاىياً :عن طريق حساب االتساق الداخمي بين الهحاور األربعة

ثالثاً :قام الباحث بجهع استجابات الطالب في ورش العهل وأعاد

الهكوىة لالستباىة والدرجة الكمية لٍا ،كها يتبين هن الجدول رقم

صياغتٍا عمى شكل استبيان هغمق وقام بعرضً عمى هجهوعة هن

( )3حيث يشير إلى أن هعاهالت االرتباط بين هحاور االستباىة

الهحكهين هن جاهعات هختمفة.

تراوحت بين ( 05650و )05840وجهيعٍا كاىت دالة عىد هستوى

رابعاً :بعد جهع هالحظات الهحكهين أعاد الباحث صياغة

( )0501هها يشير إلى تهاسك االستباىة وصدقٍا في قياس ها

االستبيان في صورتً الىٍائية وقام بتصهيهً بشكل إلكتروىي

وضعت لقياسً.
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جدول 3

يوضح مصفوفة االرتباطات بين محاور االستبانة األربعة والدرجة الكمية عمى االستبانة
محاور االستبانة

المحور األول

الهحور األول

1

**

الهحور الثاىي

**

الهحور الثالث

**

الهحور الرابع

**

الدرجة الكمية

المحور الثاني
**

.404

**

.255

**

.450

**

.650

المحور الثالث
**

.404

**

1
.640

**

.478

**

.840

ثبات االستباىة:

المحور الرابع
**

.255

**

.640

**

1
.480

**

.778

.450
.478
.480
1
.794

لمتعرف عمى هستوى هعوقات اإلرشاد الطالبي في الجاهعة

جرى التحقق هن ثبات أداة الدراسة بطريقة االتساق الداخمي،

اإلسالهية هن وجٍة ىظر الطالب اعتهد الباحث الهتوسطات

وذلك باستخدام هعاهل (الفا كروىباخ) الختبار درجة توافق ردود

الحسابية إلجابات أفراد العيىة لتكون هؤش اًر عمى درجة التطبيق

أن هعاهالت الثبات
الهستجيبين عمى أسئمة االستباىة ،إذ ّ
تبين ّ

باالعتهاد عمى الهعيار التالي في الحكم عمى تقدير الهتوسطات

لهجاالت االستباىة جيدة وهقبولة ألغراض الدراسة ،فقد بمغت الدرجة

الكمية لهعاهل الفا كروىباخ ( )7680،في حين بمغت

الحسابية ،وتم تقسيم درجات التقدير إلى ثالثة هستويات (هرتفع،
هتوسط ،ضعيف) باالعتهاد عمى الهعادلة التالية:

قيم الفا

كروىباخ لهجال الهعوقات الشخصية ( )6500،ولهجال الهعوقات

الحد األعمى لمبدائل – الحد األدىى لمبدائل = = 1 -3

التي تتعمق بالهرشد ( )84050ولهجال الهعوقات التي تتعمق بهكان

عدد الهستويات 3

وزهان تواجد الهرشد الطالبي ( )77850ولهجال الهعوقات التي تتعمق

الهدى األول :أقل هن 1.67

بطبيعة براهج خدهات اإلرشاد الطالب ( )79450الهعالجة

الهدى الثاىي :هن 2.34 -1.67

اإلحصائية:

الهدى الثالث :أكثر هن 2.34

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

فتصبح بعد ذلك التقديرات كالتالي:

 .1التك اررات والىسب الهئوية

 -1أقل هن أو يساوي ( )1.67درجة استجابة ضعيفة.

لوصف عيىة الدراسة بالىسبة

لمهعموهات األولية.

 -2أكبر هن ( )1.67وأقل هن ( )2.34درجة استجابة هتوسطة.

 .2الهتوسط الحسابي وذلك لحساب القيهة التي يعطيٍا أفراد عيىة

 -3أكبر هن أو تساوي ( )2.34درجة استجابة هرتفعة.

الدراسة لكل عبارة أو هجهوعة هن العبارات (الهحور).

 .4النتائج

 .3االىحراف الهعياري وذلك لحساب تشتت استجابات عيىة الدراسة

يتىاول ٌذا الجزء عرضاً لىتائج الدراسة وفقاً ألسئمتٍا وعمى الىحو

لكل عبارة أو هجهوعة هن العبارات (الهحور).

اآلتي:

 .4اختبار (ت) .لمهقارىة بين هتوسطات االستجابات حسب هتغير

أوالً :الىتائج الهتعمقة بالسؤال األول:

الجىسية والسكن.

ىص ٌذا السؤال عمى :ها هستوى هعوقات اإلرشاد الطالبي في

 .5هعاهل الفا كروىباخ لحساب الثبات.

الجاهعة اإلسالهية هن وجٍة ىظر الطالب؟

 .6هعاهل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخمي لصدق األداة.

ولإلجابة عمى ٌذا السؤال .استخرجت الهتوسطات الحسابية

تصحيح الهقياس:
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والجدول رقم ( )4يوضح ذلك:

واالىحرافات الهعيارية والرتبة وهستوى الهعوقات لهحاور الدراسة

جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المعوقات عمى مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى المعوقات

رقم المحور

المحور

2

هعوقات تتعمق بكفاءة الهرشد الطالبي

1597

0576

1

هتوسط

1

هعوقات شخصية ترجع إلى الطالب ىفسً

1596

0570

2

هتوسط

4

هعوقات تتعمق بطبيعة البراهج والخدهات اإلرشاد الطالبي

1586

0578

3

هتوسط

3

هعوقات تتعمق بهكان وزهان تواجد الهرشد الطالبي

1580

0576

4

هتوسط

1889

1875

المجموع

أن هستوى هعوقات اإلرشاد الطالبي في
يتبين هن الجدول (ّ )4

متوسط

في الترتيب األول بهتوسط حسابي بمغ ( )1597واىحراف هعياري بمغ
( )0576وكان ترتيب الفقرات ضهن كل هحور هن هحاور الدراسة

الجاهعة اإلسالهية هن وجٍة ىظر الطالب هتوسطاً؛ إذ بمغ الهتوسط
الحسابي الكمي ( )1589باىحراف هعياري بمغ ( )0575وفيها يتعمق

عمى الىحو اآلتي:

بالهحاور فقد جاء الهحور الثاىي (هعوقات تتعمق بالهرشد الطالبي)

 -1هحور كفاءة الهرشد الطالبي

جدول 5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المعوقات عمى فقرات محور معوقات تتعمق بكفاءة المرشد الطالبي مرتبة تنازلياً
رقم العبارة

العبارة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى المعوق

8

الهرشدون الذين تعاهمت هعٍم يىقصٍم اإلعداد الجيد

2,28

0,75

1

هتوسط

11

الحمول التي يقترحٍا الهرشد الطالبي لحل هشكالت الطالب غالبا ها

2,10

0,70

2

هتوسط

2,02

0,80

3

هتوسط

1,89

0,78

4

هتوسط

1,82

0,79

5

هتوسط

1,71

0,76

6

هتوسط

1597

0576

تكون غير فعالة و غير هىاسبة
12

الجو الذي يوفري الهرشد الطالبي أثىاء هقابمتً لي ال يساعد عمى تكرار
طمب الهساعدة هىً

13

بعض الهرشدين الطالبيين في الجاهعة ال يبدون جدية في التعاهل هع
هشكالت الطالب

10

بعض الهرشدين الطالبيين في الجاهعة أوقاتٍم هزدحهة بأعهال أخرى
ليس لٍا عالقة بخدهات اإلرشاد الطالبي

9

بعض الهرشدين الطالبيين في الجاهعة ليس لديٍم دراية كافية
بهشكالت وأحوال الطالب في الجاهعة
الكمي

أن هستوى هعوقات التي تواجً
يتضح هن الجدول رقم (ّ )5

هتوسط

تحقق هتوسطة حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية بين ( )1571إلى
( )2528الستجابة أفراد العيىة لٍذا الهحور.

اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية كها يراٌا الطالب في هحور

 -2هحور الهعوقات الشخصية التي ترجع إلى ذات الطالب

الهعوقات التي تتعمق بكفاءة الهرشد الطالبي كان هتوسطاً .حيث بمغ
الهتوسط الحسابي ( )1.97وقد جاءت جهيع عبارات الهحور بدرجة
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جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المعوقات عمى فقرات محور معوقات شخصية مرتبة تنازلياً
رقم

العبارة

العبارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى
المعوق

5

عدم إجادتي لمغة العربية يحول دون طمب الهساعدة هن الهرشد الطالبي

2,77

0,55

1

هرتفع

7
2

بأن بعض الهرشدين الطالبيين في الجاهعة ال يحافظون عمى أسرار الطالب
أعتقد ّ

2,50

0,69

2

هرتفع

أشعر بالحرج عىد تفكيري بطمب الهساعدة هن الهرشد الطالبي

2,07

0,83

3

هتوسط

4

ال توجد لدي قىاعة كبيرة بجودة اإلرشاد الطالبي في الجاهعة

1,91

0,80

4

هتوسط

1

لدي القدرة عمى حل هشكالتي األكاديهية بىفسي دون المجوء إلى الهرشد الطالبي

1,72

0,67

5

هتوسط

3

ال أعرف ىوعية الخدهات اإلرشادية التي تقدم لمطالب في الجاهعة

1,39

0,67

6

ضعيف

6

براهج اإلرشاد الطالبي بالجاهعة لم تكن هعموهة لدي هن حيث هواعيدٌا و أهاكىٍا والهشاركين فيٍا

1,39

0,69

7

ضعيف

الكمي

1896

0,70

أن هستوى هعوقات التي تواجً
يتضح هن الجدول رقم (ّ )6

متوسط

الحسابية بين ( )1.36إلى ( )2.77وجاءت عبارتان بدرجة تحقق
هرتفعة ،وثالث عبارات بدرجة تحقق هتوسطة ،وعبارتان بدرجة تحقق

اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية كها يراٌا الطالب في هحور
الهعوقات الشخصية كان هتوسطاً حسب الهقياس الهعتهد؛ حيث بمغ

ضعيفة عمى التفصيل التالي:

الهتوسط الحسابي الكمي ( )1596في حين تراوحت الهتوسطات

 -3هحور طبيعة البراهج والخدهات اإلرشادية

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المعوقات عمى فقرات محور معوقات تتعمق بطبيعة برامج وخدمات اإلرشاد الطالبي مرتبة تنازلياً
رقم العبارة
21

المتوسط الحسابي

العبارة
هوضوعات الهحاضرات و البراهج العاهة التي يقدهٍا هركز اإلرشاد الطالبي

االنحراف المعياري

الرتبة

مستوى المعوق

2,09

0,78

1

هتوسط

2,03

0,80

2

هتوسط

1,98

0,85

3

1,83

0,79

4

هتوسط

23

اإلرشاد الطالبي في الجاهعة لم يثبت فعاليتً في هساعدة الطالب

1,77

0,79

5

هتوسط

24

دور اإلرشاد الطالبي في الجاهعة غير واضح بالىسبة لي

1,50

0,71

6

ضعيف

الكمي

1886

1878

بالجاهعة ال تسٍم في دعم الهسيرة العمهية لمطالب
19

ٌىاك تداخل بين عهل الهرشد الطالبي و عهل عهادة القبول و التسجيل في
الجاهعة

22

اإلعالىات الخاصة بالهحاضرات و البراهج العاهة التي يقدهٍا هركز اإلرشاد
الطالبي بالجاهعة غير واضحة

20

براهج خدهات اإلرشاد الطالبي الفردية ال تمبي االحتياجات الىفسية لمطالب
الجاهعي

أن هستوى هعوقات التي تواجً
يتضح هن الجدول رقم (ّ )7

هتوسط

متوسط

تراوحت الهتوسطات الحسابية الستجابة أفراد العيىة حول ٌذا
الهحور بين ( )1.50و( )2509وجاءت جهيع العبارات بدرجة

اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية كها يراٌا الطالب في
هحور هعوقات تتعمق بطبيعة البراهج والخدهات اإلرشادية كان

تحقق هتوسطة عدا عبارة واحدة جاءت بدرجة تحقق ضعيفة.

هتوسطاً حيث بمغ الهتوسط الحسابي الكمي ( )1586في حين

 -4هحور هكان و زهان تواجد الهرشد الطالبي
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جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة ومستوى المعوقات عمى فقرات محور معوقات تتعمق بمكان وزمان تواجد المرشد الطالبي مرتبة
تنازلياً
رقم

المتوسط

العبارة

العبارة

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

مستوى

المعوق

16

الهكان الذي يقابمىي فيً الهرشد الطالبي غير هىاسب و يشعرىي بعدم االرتياح

2,17

0,80

1

هتوسط

18

فترة االىتظار لهقابمة الهرشد الطالبي غالبا ها تكون طويمة دون هبرر

1,92

0,79

2

هتوسط

17

غرفة الهرشد الطالبي تهتمئ دائها بأشخاص كثيرين هها يعطل عهمية طمب الهساعدة هىً

1,78

0,76

3

هتوسط

15

هواعيد هقابمة الهرشد الطالبي ال تتىاسب هع الجدول الدراسي ألغمب الطالب

1,70

0,78

4

هتوسط

14

هعظم الطالب يجدون صعوبة في هعرفة هكان تواجد الهرشد الطالبي

1,47

0,71

5

ضعيف

الكمي

1881

0,76

أن هستوى هعوقات التي تواجً
يتضح هن الجدول رقم (ّ )8

متوسط

 -1القدرة عمى إقاهة عالقات دافئة و تقبل إيجابي لمهسترشدين.

اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية كها يراٌا الطالب في

 -2توافر صفات الصبر والصدق واإلخالص والهثابرة في العهل.

هحور الهعوقات التي تتعمق بهكان وزهان تواجد الهرشد الطالبي

 -3القدرة عمى التعاهل هع اآلخرين وحبٍم والعهل هن أجمٍم.

كان هتوسطاً ،حيث بمغ الهتوسط الكمي لعبارات الهحور ()1580

 -4توافر القدرة عمى فٍم الذات والوعي بٍا وتقبمٍا.

وقد جاءت عبارات ٌذا الهحور بدرجة تحقق هتوسطة عدا عبارة

 -5توافر الىضج االىفعالي وعدم التٍور واالىدفاعية.

واحدة تحققت بدرجة ضعيفة ،حيث تراوحت الهتوسطات الحسابية

 -6اإليهان بقدرة اإلىسان عمى الىهو والتعاهل هع هشكالتً وتحدي

لمهحور بين ( )2517كأعمى هتوسط الستجابة أفراد العيىة

صعوباتً.

و( )1547كأدىى هتوسط حسابي حققتً عبارات الهحور.

 -7الذكاء والهروىة العقمية والقدرة عمى اإلبداع.
 -8توافر سهات هثل القدرة عمى اإلقىاع والتأثير.

 .5مناقشة النتائج

في حين بمغ الهتوسط الحسابي لمهحور األول (هعوقات

أوالً :هىاقشة ىتائج الجدول رقم ()4
لقد حظي هوضوع اختيار الهرشدين واعدادٌم وتأٌيمٍم

شخصية ترجع إلى ذات الطالب) ( )1596باىحراف هعياري

بدراسات حول العالم ،وتم تأسيس الجهعيات الهتخصصة كالجهعية

( )0570هها جعمً في الترتيب الثاىي ،ويالحظ تقارب ٌذا الهحور

األهريكية لهرشدي الهدارس ( )ASCAوالجهعية األهريكية إلعداد

هع الهحور السابق هن حيث الهتوسطات الحسابية.

الهرشدين وتىظيم عهمٍم واإلشراف عميٍم ( )ACESحيث عهمت

وتتفق ٌذي الدراسة هع العديد هن الدراسات السابقة هثل دراسة

ٌذي الجهعيات عمى تعزيز الٍوية لمهرشدين والتىظيم واإلشراف

أن أكثر الهشكالت اىتشا اًر حول
الرواجفة [ ]10والتي أشارت إلى ّ
هعيقات عهل الهرشد الطالبي ٌي التي يكون هصدرٌا الطالب.

عمى براهج إعدادٌم وتأٌيمٍم وتدريبٍم إلكسابٍم الهٍارات الالزهة

وجاء في الترتيب الثالث الهحور الرابع (هعوقات تتعمق

لمعهل اإلرشادي.

بطبيعة البراهج والخدهات اإلرشادية) بهتوسط حسابي بمغ ()1586

ويذكر عطا وحجازي والدليم [ّ ]11أىً قد اتفقت هعظم البحوث

أن البراهج
واىحراف هعياري قدري ( )0578وربها يعود ٌذا إلى ّ

واآلراء عمى ضرورة توافر الهواصفات والخصائص التالية لدى

اإلرشادية الهقدهة في الجاهعة ال تىبثق هن حاجات الطالب

الهرشد الطالبي:
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3

أن البراهج
اإلرشادية ،فهن الهسمّم بً في اإلرشاد الطالبي ّ

2

2014

أن غرفة اإلرشاد
في حين يرى عطا وحجازي والدليم [ّ ]11

اإلرشادية يىبغي أن تبىى في ضوء خصائص الطمبة وهراحمٍم

يجب أن تكون هتوسطة الحجم فال ٌي ضيقة جداً بحيث تشعر

فإن التعرف عمى
الىهائية جسهياً وعقمياً واىفعالياً واجتهاعياً؛ و لذا ّ

الهسترشد بأىً شبً هحاصر ،وال ٌي كبيرة االتساع بحيث يشعر
الحيز الهكاىي.
الهسترشد بالضياع في ٌذا ّ

هطالب ىهو الطالب وحاجاتٍم اإلرشادية في كل هرحمة أصبح أه اًر

يقدر
كها ّأىً عمى الهرشد عىد تحديد هوعد لقاء الهسترشد أن ّ

ضرورياً.

إلحاح الهشكمة عمى الهسترشد ويجب أال يكون الهوعد الهحدد

بأن
ويدلّل عطا وحجازي والدليم [ ]11عمى ٌذا االتجاي ّ

حددت بعض
الرابطة األهريكية لمهرشد الىفسي (ّ )ACA:1981

بعيداً لهعرفة الهرشد بحاجة الهسترشد إلى الهساعدة.

الهطالب لتىظيم البراهج اإلرشادية الهدرسية فكان الوعي

ثاىياً :هىاقشة ىتائج الجدول رقم ()5
حققت العبارة رقم (( )8الهرشدون الذين تعاهمت هعٍم

بالخصائص والحاجات الىهائية أبرز ٌذي الهطالب القتراح براهج

يىقصٍم اإلعداد الجيد) الترتيب األول كأعمى العبارات هن حيث

إرشادية ذات طابع ىهائي.
وجاء في الترتيب الرابع الهحور الثالث (هعوقات تتعمق بهكان

الهتوسط الحسابي حيث بمغت ( )2528وٌذي ىتيجة هتوقعة في هثل

وزهان تواجد الهرشد الطالبي) حيث بمغ هتوسطً الحسابي

بيئة الجاهعة اإلسالهية ىظ اًر لعدم وجود تخصص اإلرشاد الىفسي

( )1580باىحراف هعياري (.)0576

فإن هن يسىد
كون الجاهعة ذات تخصص شرعي بحت وبالتالي ّ
إليٍم اإلرشاد الطالبي في الجاهعة ٌم هن خريجو الكميات الشرعية

أن بيئة اإلرشاد تمعب دو اًر
وفي ٌذا الهجال يرى الشىاوي ّ

ولم يتم تأٌيمٍم لههارسة العهل اإلرشادي ،ويهكن القضاء عمى ٌذا

ألن لمهسترشد حاجات
كبي اًر في ىجاح العهمية اإلرشادية وذلك ّ

ىفسية ويعتريً أثىاء الهقابمة اإلرشادية هشاعر واىفعاالت ٌو أحوج

الهعوق هن خالل العىاية بتدريب الهرشدين الطالبيين بالجاهعة

ها يكون إلى اإلحساس بالطهأىيىة والدفء واألهن ،ويشير الشىاوي

عمى هٍارات اإلرشاد الطالبي الالزهة ،إضافة إلى استقطاب

إلى بعض الدراسات التي اٌتهت بتٍيئة الهكان الذي يتم فيً

الكفاءات الهتهيزة في ٌذا الهجال والتعاون هع الجاهعات األخرى.
وجاءت العبارة رقم (( )11الحمول التي يقترحٍا الهرشد

أن
اإلرشاد ،ففي دراسة قام بٍا شايكين وهيمر [ّ ]12
تبين لٍها ّ

االىفتاح الشخصي والذي يعتبر هن الهحاور األساسية في اإلرشاد

الطالبي لحل هشكالت الطالب غالباً ها تكون غير فعالة وغير

أن الجاىب الودي يزداد بشكل كبير عىدها تكون الحجرة (هكتب
ّ

هىاسبة) في الترتيب الثاىي بهتوسط حسابي (.)2510

الهرشد) ذات تأثيث روعي فيً البساطة عها لو كاىت ذات تأثيث

أن هرحمة الىهو التي يهر
وربها يعود ذلك عدة أهور هىٍا ّ

كها يؤكد بعض الهختصين في هجال اإلرشاد الىفسي ّأىً

هطالبً وبالتالي فٍو ال يرى هىطقية الحمول التي يقترحٍا الهرشد

بأن اآلخرين ال يتفٍهون
بٍا الطالب الجاهعي تعطيً اىطباعاً ّ

هعقد.
يفضل في غرفة اإلرشاد أال تعطي الصورة الرسهية التي تضفي

الطالبي ،إضافة إلى قمة خبرة الهرشد الطالبي في الجاهعة

عمى الهسترشد شعو اًر بالرٌبة عىد دخولٍا وأن تكون باعثة لً عمى

اإلسالهية قد تدفعً إلى إعطاء حمول غير هجدية ،ويهكن أن

االىفتاح وذات ألوان ٌادئة خالية هن هشتتات االىتباي هستوفية

أن الطالب يأتي إلى الهرشد وفي ذٌىً
يعزى ذلك – أيضاً  -إلى ّ

هجهوعة هن الحمول ويريد هن الهرشد تفعيل تمك الحمول فقط ،وال

لشروط التٍوية الجيدة.

يرغب في الحمول األخرى البديمة التي يقترحٍا الهرشد الطالبي،
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الجاهعة) في الترتيب األخير بين عبارات الهحور بهتوسط حسابي

أن الهرشد يقترح تمك الحمول وٌو يرى ّأىٍا أىفع لمطالب وأكثر
هع ّ

أن أكثر طالب الجاهعة
بمغ ( )1571وربها يعزى ذلك إلى ّ

هالئهة لحالً هن غيرٌا.

وجاءت العبارة رقم (( )12الجو الذي يوفري الهرشد الطالبي

يعد
اإلسالهية هن الطالب الوافدين وبالتالي تتىوع هشاكمٍم فها ّ

أثىاء هقابمتً لي ال يساعد عمى تكرار طمب الهساعدة هىً) في

هشكمة عىد هجتهع ها ال يعتبر هشكمة عن الهجتهع اآلخر ،وٌذا
ها يجعل التعاهل هع الهشكالت الطالبية في الجاهعة أه اًر تعتريً

الترتيب الثالث بهتوسط حسابي بمغ (.)2502

صعوبات كثيرة.

وربها يعزى ٌذا إلى قمة خبرة الهرشد الطالبي في إدارة

أن الطالب الذي ال يجد
ويهكن أن يكون ذلك أيضاً بسبب ّ

أن ذلك قد يعود إلى ضعف تأٌيل
الجمسات اإلرشادية ،كها ّ

الحل الصحيح – هن وجٍة ىظري – يعتبر ذلك بسبب عدم تفٍم

الهرشدين الطالبيين بالجاهعة اإلسالهية.

الهرشد لهشكمتً.

وفي الترتيب الرابع جاءت العبارة رقم (( )13بعض الهرشدين
الطالبيين في الجاهعة ال يبدون جدية في التعاهل هع هشكالت

ويهكن عالج ذلك هن خالل االستعاىة بطالب الدراسات العميا هن

أن هسألة جدية تعاهل
الطالب) بهتوسط حسابي ( )1589وهع ّ

الطالب الوافدين في اإلرشاد الطالبي لبىي جىسياتٍم ،واجراء
دراسات وبحوث حول الهشكالت التي يعاىي هىٍا طالب كل دولة

أن بعض الطالب
الهرشد هع هشكالت الهسترشد هسألة ىسبية إذ ّ

عمى حدة.

أن
أن هشكمتً صعبة وشائكة في حين ّ
يأتي لمهرشد وٌو يرى ّ

ثالثاً :هىاقشة ىتائج الجدول رقم ()6

الهرشد الطالبي ال يراٌا كذلك بحكم خبرتً وتعاهمً هع هجهوعة

هن الطالب اآلخرين وٌذا ها يعطي الطالب اىطباعاً سمبياً حول

حققت العبارة رقم (( )5عدم إجادتي لمغة العربية يحول دون

عدم جدية الهرشد الطالبي ،وهع ٌذا فإىً يجب عمى الهرشد

طمب الهساعدة هن الهرشد الطالبي) الترتيب األول بين عبارات

إعطاء الطالب االٌتهام الكافي وهبادلتً ىفس الشعور حول أٌهية

الهحور بهتوسط حسابي قدري ( )2577وبهستوى هرتفع وربها يعزى

هشكمتً وضرورة حمٍا.

أن
أن أكثر أفراد عيىة الدراسة هن الطالب الوافدين وهع ّ
ٌذا إلى ّ

وجاءت العبارة رقم (( )10بعض الهرشدين الطالبيين في

يتحدث العربية يتم إلحاقً أوالً بهعٍد تعميم المغة
الطالب الذي ال
ّ

الجاهعة أوقاتٍم هزدحهة بأعهال أخرى ليس لٍا عالقة بخدهات

العربية لغير الىاطقين بٍا في الجاهعة اإلسالهية حتى يتقن المغة

اإلرشاد الطالبي) في الترتيب الخاهس بين عبارات ٌذا الهحور
حيث بمغ هتوسطٍا الحسابي ( )1582وٌذا واقع همهوس في

أن الهفردات التي
العربية ثم يتم توجيًٍ إلى الكمية الهىاسبة ،غير ّ

يكتسبٍا الطالب أثىاء دراستً في هعٍد تعميم المغة العربية يغمب

إن
الجاهعة إذ ّأىً ال يوجد هرشد طالبي هتفرع لعهمية اإلرشاد ،بل ّ

عميٍا الطابع العمهي األكاديهي ،وال يوجد لدى الطالب ثروة لغوية
فإن
ته ّكىً هن التعبير عن هشكالتً بشكل صحيح وصريح؛ لذا ّ

الجٍات التعميهية تعهد إلى تكميف بعض أعضائٍا بهٍام اإلرشاد
إضافة إلى تكميفٍم بتقديم وحدات تدريسية وأعهال هكتبية أخرى،

الباحث يقترح أن يٍتم هعٍد تعميم المغة بتوسيع قاعدة العبارات

ويكهن الحل ٌىا في تفريغ الهرشدين الطالبيين أو عمى األقل

والهٍارات التي يكسبٍا لمطالب ،إضافة إلى االستعاىة بالطالب

تخفيف العبء التدريسي عىٍم.

الوافدين الذين يجيدون المغة العربية لهساعدة أقراىٍم وتقديم العون
اإلرشادي لٍم.

وجاءت العبارة رقم (( )9بعض الهرشدين الطالبيين في
الجاهعة ليس لديٍم دراية كافية بهشكالت وأحوال الطالب في
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بالعهل والهٍىة ،واالٌتهام بالشخصية ،كها ّأىً يكتسب هع الوقت

في الجاهعة ال يحافظون عمى أسرار الطالب) في الترتيب الثاىي،

قدرة أكبر عمى هواجٍة الهشكالت الهختمفة بطريقة أكثر

بهتوسط حسابي بمغ ( )2550وبهستوى هرتفع.

يعول كثي اًر
هوضوعية ،ويصبح قاد اًر عمى اتخاذ الق اررات دون أن ّ
عمى الوالدين ،أو الهعمهين ،أو األصدقاء ،ثم ّإىً قادر عمى الدفاع

أن
أن ٌذا الخوف هن الطالب لً ها يبرري إذ ّ
وفي الواقع ّ

طبيعة عهل الهرشد الطالبي وطبيعة الجمسات اإلرشادية قد

عن ق ارراتً والسعي لتحقيقٍا ها لم تتوفر لً أدلة خطأ ٌذي الق اررات.

تستدعي إدالء الطالب بهعموهات تهس خصوصياتً بشكل كبير
وقد أشارت أدبيات اإلرشاد إلى ضرورة الهحافظة عمى أسرار

أن االختالف والتباين الثقافي بين طالب الجاهعة
كها ّ

اإلسالهية بسبب اىتهائٍم إلى بمدان وثقافات هختمفة ربها يجعل

أن كتهان السر هن الخصائص
الهسترشد وعدم البوح بٍا و ّ

بعض الطالب يحجم عن الذٌاب إلى الهرشد الطالبي عمى اعتبار
أن الهرشد لن يتفٍم هشكمتً بسبب االختالف الثقافي بيىٍا،
ّ

إن الهيثاق
والصفات الواجب توفرٌا في الهرشد الطالبي بل ّ

األخالقي لهٍىة اإلرشاد يىص عمى ضرورة الهحافظة عمى سرية

واختالفٍم كذلك في الهىطمقات التي يىطمقون هىٍا في حل

أن يؤكد
الهعموهات التي يدلي بٍا الطالب ،ويبقى عمى الهرشد ّ

الهشكالت.
إضافة إلى وجود بعض االتجاٌات السمبية السابقة حول اإلرشاد

أن ها سيدلي بً هن
لمطالب هن خالل الجمسات اإلرشادية عمى ّ

الطالبي وهدى فاعميتً في هعاوىة الطالب.

هعموهات سيكون هحاطاً بالسرية التاهة.

في حين جاءت العبارات ( )2،4،1في الترتيب الثالث والرابع

وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج كثير هن الدراسات السابقة التي

والخاهس عمى التوالي ،بهستوى هتوسط ،وتشير ٌذي العبارات إلى

أن هن أٌم هعوقات اإلرشاد الطالبي وجود اتجاٌات
أشارت إلى ّ

الهرشد الطالبي) بهتوسط حسابي بمغ ( )2507و(ال توجد لدي

ويقترح الباحث كحل لٍذا الهعوق أن تقوم الجاهعة بىشر ثقافة

قىاعة كبيرة بجودة اإلرشاد الطالبي في الجاهعة) بهتوسط حسابي

اإلرشاد الصحيحة بين الطالب وأعضاء ٌيئة التدريس ،وهحاولة

قدري ( ،)1591و(لدي القدرة عمى حل هشكالتي بىفسي دون المجوء

بىاء اتجاٌات ايجابية ىحو اإلرشاد الطالبي وهدى فاعميتً في حل

إلى الهرشد الطالبي) حيث بمغ هتوسطٍا الحسابي (.)1572

هشكالت التالهيذ ويهكن ذلك هن خالل ىش ارت تعريفية،

سمبية يحهمٍا الطمبة عن اإلرشاد هثل دراسة الرواجفة [.]10

الهعوقات التالية (أشعر بالحرج عىد تفكيري بطمب الهساعدة هن

وهحاضرات وىدوات حول الهفٍوم الصحيح لمعهمية اإلرشادية.

أن ٌذي الهعوقات ترتبط ارتباطاً وثيقاً هع بعضٍا
ويالحظ ّ

وجاءت العبارتان رقم ( )3ورقم ( )6في الترتيب السادس

فتحرج الطالب الجاهعي هن
البعض هن حيث الهسببات والحمول؛ ّ

هراجعة الهرشد أهر هتوقع في ظل عدم قىاعة الطالب بجودة

والسابع عمى التوالي وبهستوى ضعيف ،حيث بمغ هتوسطٍها

الخدهات اإلرشادية ،ووجود اتجاٌات سمبية عن اإلرشاد الطالبي،

الحسابي ( )1539وتشيران إلى الهعوقات التالية( :براهج اإلرشاد

أن شعور الطالب الجاهعي باالستقاللية يجعمً يأىف هن
كها ّ

الطالبي بالجاهعة لم تكن هعموهة لدي هن حيث هواعيدٌا وأهاكىٍا
والهشاركين فيٍا) و(ال أعرف ىوعية الخدهات اإلرشادية التي تقدم

هراجعة الهرشد.

لمطالب في الجاهعة)

وربها تعزى ٌذي الىتيجة إلى طبيعة الهرحمة الىهائية التي يهر

وربها يعزى ذلك إلى قمة البراهج اإلرشادية في الجاهعة

أن الشاب في ٌذي الهرحمة
بٍا طالب الجاهعة ،فهن الهتفق عميً ّ

وافتقارٌا إلى التىظيم فٍي ال تعدو كوىٍا هحاوالت فردية هن كميات

يىـزع ىحو االستقالل عن األسرة ،واالعتهاد عمى الىفس ،واالٌتهام
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هعيىة بين الفيىة واألخرى ،إضافة إلى حداثة إىشاء هركز اإلرشاد
الحد هن ٌذا الهعوق هن خالل
الطالبي في الجاهعة ،ويهكن
ّ

فإىً ال يكفي في التعريف بالبرىاهج
والهخرجات الهرجوة هىً؛ ولذا ّ

اإلعالن فقط بل ال بد أن يتم إضافة إلى ذلك توضيح األٌداف

تكثيف الدعاية عن هركز اإلرشاد الطالبي والخدهات التي يقدهٍا

العاهة والخاصة ويجب أن يشتهل اإلعالن عمى تعريف بهىفذ

لمطالب الجاهعي.

البرىاهج ،ويقترح الباحث أن يعتىي هركز اإلرشاد الطالبي

رابعاً :هىاقشة ىتائج الجدول رقم ()7

باإلعالن عن براهجً في أهاكن تواجد الطالب وهن خالل قىوات
هختمفة يتسىى لمطالب االطالع عميٍا والهشاركة فيٍا.

حققت العبارة رقم (( )21هوضوعات الهحاضرات والبراهج
العاهة التي يقدهٍا هركز اإلرشاد الطالبي بالجاهعة ال تسٍم في

وجاءت العبارة رقم (( )20براهج خدهات اإلرشاد الطالبي

دعم الهسيرة العمهية لمطالب) الترتيب األول بهتوسط حسابي بمغ

الفردية ال تمبي االحتياجات الىفسية لمطالب الجاهعي) في الترتيب

( )2509وربها يعزى ذلك إلى ّأىً عىد تخطيط البراهج

الرابع بهتوسط حسابي ( )1583وٌذا يتفق ويؤيد ها ورد في العبارة

والهحاضرات العاهة الهوجٍة إلى الطالب ال يتم استطالع آرائٍم

رقم ( )21وقد أشارت كثير هن الدراسات إلى ضرورة هراعاة

حول الهواضيع التي يرون أٌهيتٍا ،وال تبىى عمى أساس حاجات

الحاجات اإلرشادية لمطالب عىد بىاء وتصهيم البراهج اإلرشادية،

الطالب اإلرشادية وبالتالي فالطالب ال يرى فيٍا ها يجذبً إلى
حضورٌا والهشاركة فيٍا ،ويقترح الباحث أن يعطى لمطالب فرصة

إن طبيعة طالب الجاهعة اإلسالهية بالهديىة الهىورة يحتم
بل ّ
تقدم أىٍم يىتهون إلى ثقافات
العىاية بٍذا الجاىب بشكل كبير ،فقد ّ

الهشاركة في وضع البراهج واختيار هواضيع الهحاضرات العاهة

هختمفة ولديٍم هوروثات اجتهاعية هتبايىة وبالتالي فهن غير

التي تهس واقعٍم.

إن
الهجدي أن يفرض عمى جهيع الطالب براهج إرشادية واحدةّ ،

وفي الترتيب الثاىي جاءت العبارة رقم (ٌ( )19ىاك تداخل

ٌذا التباين بين الطالب يشكل تحدياً كبي اًر أهام القائهين عمى

بين عهل الهرشد الطالبي وعهل عهادة القبول والتسجيل في

اإلرشاد الطالبي بالجاهعة ،ويهكن حل ٌذي الهشكمة هن خالل

الجاهعة) بهتوسط حسابي بمغ ( )2503وٌذا يكشف هشكمة حقيقة

العىاية بالحاجات اإلرشادية لمطالب في ضوء التىوع الثقافي

أن التداخل بين أعهال اإلدارات الهختمفة يربك الطالب ويشتت
إذ ّ

لطالب الجاهعة ،وهحاولة تمبيتٍا هن خالل ها يقدم هن براهج
وهحاضرات.

أن ذلك يؤثر عمى عهل الهرشد األساسي ويجعمً
وقتً ،إضافة إلى ّ

يىشغل عن هتابعة هشكالت الطالب بأعهال أخرى يهكن إسىادٌا

واحتمت العبارة رقم (( )23اإلرشاد الطالبي في الجاهعة لم

فإن الباحث يرى ّأىً يجب الفصل في
إلى جٍات أخرى ،لذا ّ

يثبت فعاليتً في هساعدة الطالب) الترتيب الخاهس قبل األخير
بين عبارات الهحور حيث بمغ هتوسطٍا الحسابي ( )1577ويهكن

الصالحيات بين العهادات والجٍات التعميهية وتوضيح آلية عهل

أن يعزى ذلك إلى عدم هشاٌدة الطالب لإلرشاد الطالبي في الواقع

الهرشد الطالبي بشكل كاهل أهام الطالب.

الجاهعي ،وذلك بسبب حداثة تجربة الجاهعة في اإلرشاد الطالبي،

وجاءت العبارة رقم (( )22اإلعالىات الخاصة بالهحاضرات
والبراهج العاهة التي يقدهٍا هركز اإلرشاد الطالبي بالجاهعة غير

أن اإلرشاد الطالبي يتعاهل هع الطالب بشكل فردي
إضافة إلى ّ

إن عدم الوضوح قد يشهل عدم وضوح هكان
الحسابي (ّ )1598

وجاءت العبارة رقم (( )24دور اإلرشاد الطالبي في الجاهعة

وبالتالي فىتائجً ال تكون همهوسة عمى الهستوى الجهاعي.

واضحة) في الترتيب الثالث بين عبارات الهحور إذ بمغ هتوسطٍا

غير واضح بالىسبة لي) في الترتيب األخير بين عبارات الهحور

وزهان البرىاهج اإلرشادي وقد يشهل عدم وضوح أٌداف البرىاهج
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حيث بمغ هتوسطٍا الحسابي ( )1550وربها يعود سبب ٌذا إلى

الترتيب الثالث بين عبارات الهحور حيث بمغ هتوسطٍا الحسابي

جٍل الطالب بهاٌية التوجيً واإلرشاد الطالبي بصورة صحيحة

( )1578ويهكن أن يعود ذلك إلى عدم توفير غرف خاصة

هها يستدعي ىشر الوعي بين الطالب بهفٍوم اإلرشاد الطالبي
وأٌهيتً والهٍام التي يقوم بٍا هركز اإلرشاد الطالبي.

أن العالقة اإلرشادية تحتاج إلى
باإلرشاد الفردي ،فهن الهعموم ّ
خصوصية كبيرة فوجود طالب آخرين في غرفة الهرشد يحرم

خاهساً :هىاقشة ىتائج الجدول رقم ()8

الهسترشد هن طمب العون اإلرشادي بسبب تحرج الطالب هن
الحديث أهام اآلخرين ،ولذا ال بد هن تٍيئة الهكان الهىاسب لتقديم

جاءت العبارة رقم (( )16الهكان الذي يقابمىي فيً الهرشد

خدهة اإلرشاد الفردي بالشكل الهطموب.

الطالبي غير هىاسب ويشعرىي بعدم االرتياح) في الترتيب األول
بهتوسط حسابي ( )2517وٌذا يدل بوضوح عمى أٌهية وجود

وجاءت العبارة (( )15هواعيد هقابمة الهرشد الطالبي ال

الهكان الهىاسب لمعهمية اإلرشادية وقد اتفقت جهيع أدبيات اإلرشاد

تتىاسب هع الجدول الدراسي ألغمب الطالب) بهتوسط حسابي بمغ

عمى ضرورة تٍيئة الهكان ليالئم العهمية اإلرشادية ،وٌذي الىتيجة
هتوقعة خصوصاً هع عدم وجود أهاكن هخصصة هن قبل الجاهعة

أن الهرشد الطالبي
( )1570وربها يعزى السبب في ذلك إلى ّ

وبسبب ازدحام أوقات دواهً بأعهال أخرى إضافة إلى كثرة الطالب

لخدهة اإلرشاد الفردي ،ويكهن حل ٌذي الهشكمة في تخصيص

الذين يقدم لٍم خدهة العون اإلرشادي يضطر إلى إعطاء الطالب

غرف خاصة باإلرشاد الفردي عمى أن يراعى فيٍا الشروط الالزهة

هواعيد تتعارض هع أوقات هحاضراتً ويهكن القضاء عمى ذلك

في هثل ٌذي الحاالت هن اتساع الهكان واختيار ألوان الطالء

بزيادة عدد الهرشدين وتىظيم أوقات هقابمة الطالب في الفترة

واألثاث والتٍوية واإلضاءة الجيدة ،والبعد عن الضوضاء وتوفير

الهسائية بها ال يتعارض هع أوقات الهحاضرات لدى الطالب.
وجاءت العبارة رقم (( )14هعظم الطالب يجدون صعوبة في

قدر كبير هن الخصوصية.
وجاءت العبارة رقم (( )18فترة االىتظار لهقابمة الهرشد

هعرفة هكان تواجد الهرشد الطالبي) في الترتيب األخير بين

الطالبي غالبا ها تكون طويمة دون هبرر) في الترتيب الثاىي حيث

عبارات الهحور إذ بمغ هتوسطٍا الحسابي ( )1547وٌذا يشير إلى

بمغ هتوسطٍا الحسابي ( )1592وربها يعود ذلك إلى ازدحام وقت

أن الطالب ال يجدون صعوبة كبيرة في هعرفة الهكان الذي يتواجد
ّ

عدد الهرشدين الطالبيين في الجاهعة هقابل عدد الطالب الكبير،

واضح لجهيع الطالب.

ويقترح الباحث لحل ٌذي الهشكمة تفريغ الهرشد الطالبي لهٍام

السؤال الثاىيٌ :ل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات

اإلرشاد وزيادة عدد الهرشدين هقابل عدد الطالب ،ويهكن

استجابات أفراد عيىة

الدراسة تعزى إلى الهتغيرات التالية:

االستعاىة بطالب الدراسات العميا في عهمية اإلرشاد (اإلرشاد عن

(الجىسية ،ىوع السكن)

طريق األقران) وايجاد هكاتب لمهرشدين في سكن الطالب أثىاء

أوالً :حسب الجىسية:

أن زيادة قىوات التواصل بين الهرشد
الفترة الهسائية ،كها ّ

تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجة

أن الهأهول العىاية بشكل أكبر بقضية تحديد هكان
فيً الهرشد إال ّ

شح
الهرشد الطالبي بهحاضرات وأعهال هكتبية أخرى إضافة إلى ّ

الهعوقات التي تواجً اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية كها

والهسترشد قد تسٍم في حل ٌذي الهشكمة.

يراٌا الطالب تبعاً لهتغير ىوع الجىسية (سعودي ،وافد) واستخدم

وجاءت العبارة (( )17غرفة الهرشد الطالبي تهتمئ دائها

اختبارت والجدول رقم ( )9يوضح ذلك.
ا

بأشخاص كثيرين هها يعطل عهمية طمب الهساعدة هىً) في
331

جدول 9
المتوسطات الحسابية واختبار (ت) لدرجة معوقات اإلرشاد الطالبي في الجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطالب تبعاً لمتغير الجنسية
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المحور

سعودي

138

14,05

2,16

وافد

195

13,60

2,39

هعوقات تتعمق بالهرشد

سعودي

138

11,86

3,35

الطالبي

وافد

195

11,83

3,13

هعوقات تتعمق بزهان وهكان

سعودي

138

8,84

2,71

الخدهة اإلرشادية

وافد

195

9,22

2,61

هعوقات تتعمق بىوع الخدهات

سعودي

138

11,34

3,13

اإلرشادية

وافد

195

11,13

3,02

سعودي

138

11552

2583

وافد

195

11544

2578

هعوقات شخصية

الكمي

يتضح هن الجدول رقم ( )9عدم وجود فروق ذات داللة

قيمة ت المحسوبة

مستوى الداللة

1,759

428،

0,88

335،

1,303

684،

613،

662،

05316

05350

يدرسون في جاهعة واحدة وفي ىفس الهسارات.

إحصائية بين هتوسطات الهعوقات التي تواجً اإلرشاد الطالبي في

ثاىياً :حسب ىوعية السكن:

الجاهعة اإلسالهية هن وجٍة ىظر الطالب تبعاً لهتغير ىوع

تم حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجة

الجىسية استىاداً إلى قيهة ت الهحسوبة إذ كاىت غير دالة عىد )α

الهعوقات التي تواجً اإلرشاد الطالبي في الجاهعة اإلسالهية كها

أن جهيع الطالب سعوديون أو
=  )0505وٌذا يشير بوضح إلى ّ

يراٌا الطالب تبعاً لهتغير ىوع السكن (داخل الجاهعة ،خارج
الجاهعة) واستخدم اختبار ت والجدول رقم ( )10يوضح ذلك.

غيرٌم يتفقون عمى وجود ٌذي الهعوقات وٌذي ىتيجة هىطقية كوىٍم

جدول 11

المتوسطات الحسابية واختبار (ت) لدرجة معوقات اإلرشاد الطالبي في الجامعة اإلسالمية من وجهة نظر الطالب تبعاً لمتغير نوع السكن (داخل
الجامعة ،خارج الجامعة)

المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المحور

داخل الجاهعة

295

13,57

2,27

خارج الجاهعة

38

13,81

2,32

داخل الجاهعة

295

12,26

3,11

خارج الجاهعة

38

11,80

3,23

هعوقات تتعمق بهكان وزهان تواجد

داخل الجاهعة

295

9,57

2,84

الهرشد الطالبي

خارج الجاهعة

38

9,01

2,63

هعوقات تتعمق بطبيعة البراهج

داخل الجاهعة

295

11,65

3,21

والخدهات اإلرشادية

خارج الجاهعة

38

11,17

3,06

داخل الجاهعة

529

11576

2585

خارج الجاهعة

38

11544

2581

هعوقات شخصية
هعوقات تتعمق بالهرشد الطالبي

الكمي

331

قيمة ت المحسوبة

مستوى الداللة

0,584

772،

0,819

609،

1,239

434،

0,918

856،

05847

05744

يتضح هن الجدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات داللة

أ .المراجع العربية
] [1راشد .عمي ( ،)1998الجاهعة والتدريس الجاهعي ،جدة :دار

إحصائية بين هتوسطات الهعوقات التي تواجً اإلرشاد الطالبي في
الجاهعة اإلسالهية هن وجٍة ىظر الطالب تبعاً لهتغير ىوع السكن

الشروق.

استىاداً إلى قيهة ت الهحسوبة إذ كاىت غير دالة عىد )= α

] [2هىسي .حسن ( ،)2004التوجيً واإلرشاد الىفسي وىظرياتً،

أن جهيع الطالب الذين يسكىون
 )0505وٌذا يشير بوضح إلى ّ
داخل الحرم الجاهعي أو خارجً يتفقون عمى وجود ٌذي الهعوقات.

األردن :دار الكىدي.

 .6التوصيات

] [3حجازي .عزت ( ،)1978الشباب العربي والهشكالت التي

فإن الباحث يوصي بها يمي:
في ضوء الىتائج السابقة ّ

يواجٍٍا ،الكويت :الهجمس الوطىي لمثقافة والفىون.

 -1العهل عمى تأٌيل الهرشدين الطالبيين و إكسابٍم الهٍارات
الالزهة لمقيام بالعهل اإلرشادي.

] [5العاهودي .كفى ( ،)1992الهشكالت التي تواجً الهرشدين

 -2العهل عمى ىشر الوعي الصحيح باإلرشاد الطالبي وأٌهيتً

التربويين في الههمكة األردىية الٍاشهية( :رسالة هاجستير

لمطالب هن خالل الىشرات التعريفية ،والمقاءات العمهية هع طالب

غير هىشورة) ،األردن ،جاهعة اليرهوك.

الجاهعة.

] [7رضوان .صافية ( ،)1998الهشكالت التي تواجً الهرشدين

 -3العهل عمى بىاء اتجاٌات إيجابية ىحو اإلرشاد الطالبي في

التربويين في هدارس الضفة الغربية الحكوهية في عٍد السمطة

أوساط الطالب وتصحيح الهفاٌيم الخاطئة،

الفمسطيىية( ،رسالة هاجستير غير هىشورة) ،فمسطين ،جاهعة

 -4ضرورة العىاية بتجٍيز أهاكن خاصة لإلرشاد الفردي

الىجاح.

والجهاعي عمى أن يراعى فيٍا الشروط الهتعارف عميٍا هن هساحة
الهكان ،وألوان الطالء ،وىوعية األثاث ،وتوفير الخصوصية

] [8عمي .هىال فاروق ( ،)2005هعوقات ههارسة اإلرشاد

لمهسترشد.

األكاديهي بجاهعة السمطان قابوس ودور الخدهة االجتهاعية

 -5العىاية باستطالع الحاجات اإلرشادية لطالب الجاهعة عهوه ًا،

في هواجٍتٍا ،هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموم

والحاجات اإلرشادية لطالب كل دولة عمى وجً الخصوص.

اإلىساىية ،هجمة دراسات في الخدهة االجتهاعية والعموم

 -6تفعيل اإلرشاد عن طريق األقران وذلك هن خالل االستعاىة

اإلىساىية ،جاهعة القاٌرة.287-259 )1( 19 ،

بهجهوعة الطالب هن جىسيات هختمفة لتقديم خدهة العون

] [9القحطاىي .ىاصر ( ،)2009هعوقات التوجيً واإلرشاد

اإلرشادي ألبىاء جمدتٍم.

الطالبي في هدارس التعميم العام بهحافظة القويعية( ،رسالة

 -7إتاحة الفرصة لمطالب لمهشاركة في اختيار هواضيع

هاجستير غير هىشورة) ،الههمكة العربية السعودية ،جاهعة

الهحاضرات والبراهج اإلرشادية التي تقدهٍا الجاهعة.

الهمك سعود.

 -8القيام بحهمة إعالىية هكثفة عن هركز اإلرشاد الطالبي هن
خالل التعريف بً وبأٌدافً والخدهات التي يقدهٍا وطرق التواصل

] [10الرواجفة .شاٌر هسمم ( ،)2009هعيقات عهل الهرشد

هع الطالب.

الطالبي في هىطقة تعميم جدة ،هجمة البحوث التربوية

المراجع

والىفسية ،جاهعة البحرين.52-33 )1( 2 ،
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ACADEMIC ADVISING OBSTACLES IN
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Abstract _This study aimed to investigate the main obstacles restraining academic advising and
assistance services facing the undergraduate students at Islamic University from students' overview. The
investigation based on descriptive survey (questioner) and analysis and a total of 333 full time
undergraduate students (831 local and 891 international students) were selected randomly for this study.
The questioner comprised of 24 statements divided into four main groups ; obstacles related to student
himself , obstructions related to advisor proficiency, barriers attributed to accessibility to advisory
services and that related to the advising programs and student service.
The analyzed data reveled clearly that students see the obstacles as in the flowing order,
1) obstacles related to student himself.
2) obstructions related to advisor professionally.
3) impediments attributed to the availability of advisory services at certain time and place.
4) that related to the program of advising and student services.
The study also showed that the main obstacles first group is the lake of confidence in the value of the
advising programs in the University, Advisor qualification came on top among the obstacles related to
the second group, Additionally, most of students related the obstacles associated with the third group
to the unsuccessful announcements policy for general lectures provided by student services center,
Furthermore students attributed obstructions in the fourth group to the lack of suitable environment
for advising services.
Keywords: Academic advising, obstacles, Islamic University students
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