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  مستخلص البحث
واقع خدمات التوجيه المھني في بعض الجامعات السعودية دراسة مقارنة لعينة من : عنوان البحث

   وجدةطالبات الجامعات األھلية والحكومية في مدينتي مكة
  :أھداف البحث

ات -١ ين الجامع روق ب اد الف ة(إيج ة واألھلي ات ) الحكومي ة للطالب ي المقدم ه المھن دمات التوجي ي خ ف
ن ل م سبة لك اديمي :( بالن ين التخصص األك ة،االرتباط ب ات لتخصصاتھن األكاديمي ار الطالب بل اختي س

ات نحو  ات نحو العمل،اتجاھات الطالب ل، اتجاھات الطالب سابق وسوق العم ي ال الدراسة،التوجيه المھن
  ).على الدراسة الجامعية،التوجيه المھني بالجامعة،المعلومات المھنية لدى الطالبة

نوع الجامعة والمستوى الدراسي والعمر (ًإيجاد الفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني تبعا لـ-٢ 
  ).والتخصص والمعدل الدراسي،

  حثة المنھج الوصفي االرتباطي والمقارناستخدمت البا: منھج البحث
 طالبة من جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة عفت ٦٩٥تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

  .والجامعة العربية المفتوحة وكلية دار الحكمة بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة
  الباحثة استبيان واقع خدمات التوجيه المھني من تطوير :أداة الدراسة
  :نتائج الدراسة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجامعات الحكومية واألھلية في خدمات التوجيه المھني المقدمة -١
 :وتتفرع من ھذه النتيجة.للطالبات بمدينتي مكة المكرمة وجدة لصالح طالبات الجامعات األھلية

في سبل اختيارھن ) حكومية واألھليةال(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعات -أ
للتخصصات األكاديمية بالجامعة التي يدرسون بھا من وجھة نظرھن لصالح الطالبات في الجامعات 

 .األھلية
في ربط التخصصات ) الحكومية واألھلية(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعات -ب

 .ھن لصالح طالبات الجامعات األھليةاألكاديمية باحتياجات سوق العمل من وجھة نظر
في تشكيل اتجاھھن نحو العمل من وجھة ) األھلية والحكومية(ال توجد فروق بين طالبات الجامعات -ج

 .نظرھن
في تشكيل اتجاھھن نحو ) األھلية والحكومية(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعات -د

 لح طالبات الجامعات األھليةالدراسة الجامعية من وجھة نظرھن لصا
في التوجيه المھني السابق اللتحاقھن ) األھلية والحكومية(ال توجد فروق بين طالبات الجامعات - ھـ

 .بالدراسة الجامعية من وجھة نظرھن
في التوجيه المھني ) األھلية والحكومية(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعات -و

 .عات من وجھة نظرھن لصالح طالبات الجامعات األھليةالمقدم لھن بالجام
في إلمامھن بالمھن ) األھلية والحكومية(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعات -ز

  . لصالح طالبات الجامعات األھليةالقائمة بالمجتمع من وجھة نظرھن
ات -٢ ات الجامع ين طالب ة إحصائية ب روق ذات دالل د ف ةالحكو( توج ة واألھلي ة ) مي وع الجامع ا لن ًتبع
  )جامعة الملك عبد العزيز، جامعة أم القرى، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة عفت، كلية دار الحكمة(
ًفي أبعاد التوجيه المھني تبعا للمستوى ) الحكومية واألھلية(توجد فروق بين طالبات الجامعات -٣

  الدراسي
 .ًفي أبعاد التوجيه المھني تبعا للعمر) الحكومية واألھلية(معات ال توجد فروق بين طالبات الجا-٤
ًفي أبعاد التوجيه المھني تبعا للتخصصات ) الحكومية واألھلية(ال توجد فروق بين طالبات الجامعات -٥
 ).علمي/أدبي(
ل ًفي أبعاد التوجيه المھني تبعا للمعد) الحكومية واألھلية(توجد فروق بين طالبات الجامعات -٦

 .التراكمي
  :التوصيات

تطبيق سلسلة من االختبارات مثل اختبارات الميول المھنية تساعد الطالب والطالبات في اختيار -١
  تخصصھم قبل دخولھم للجامعة ويشرف عليھا مركز القياس والتقويم الوطني

ب على  إنشاء مركز للتوجيه واإلرشاد المھني في الجامعات يقصده أو تقصده الطالبات ويجي-٢
 تساؤالتھم
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 Title :Vocational Guidance Services Analysis of Selected Saudi Universities; a Comparative Study 
of a Female Student Sample from Public And Private Universities in Makkah And Jeddah 
Objectives: Find the differences between the universities (public and private) in the Vocational 
guidance services provided to students for each of:; (approach in academic selection , 
perspective in associating academic specializations with employment demands, perspective in 
career  of attitude formation, academic of attitude formation, enrollment and previous 
Vocational Guidance services and recognizing society’s current occupations) 
Find the differences between the proportions of female students in vocational guidance, 
according to (type of  university  , academic standard, age, specialization, grade point average)  
Methodology :The researcher has utilized the descriptive, correlative, and comparative 
approach. 
Sample :The study sample consisted of 695 female students from King Abdul Aziz University, 
Effat University, the Arab Open University, Dar Al Hekmah College in Jeddah, and Umm Al‐Qura 
University in Holy Makkah . 
Tools :An Vocational Guidance services questionnaire developed by the researcher. 
Results: 
١. There is a Statistically significant differences between the public and private Vocational 

Guidance services of Jeddah and Makkah favoring private university female students. 
a‐ There is a Statistically significant differences between the public and private university female 
students’ approach in academic selection favoring the private university female students. 
b‐ There is a Statistically significant differences in the public and private university female 
students’ perspective in associating academic specializations with employment demands 
favoring private universities. 
c‐ There is no statistically significant differences between public and private universities in 
affecting the female students ’perspective in career  of attitude formation. 
d‐ There is a Statistically significant differences between public and private universities in 
affecting the female students ’academic of attitude formation favoring private university 
students. 
e‐ There is no statistically significant differences between public and private university female 
students indicating a connection between enrollment and previous Vocational Guidance 
services. 
f‐ There is a Statistically significant differences between public and private university female 
students with regards Vocational Guidance favoring that offered to female students of private 
universities. 
g‐ There is a Statistically significant differences between public and private university female 
students in recognizing society’s current occupations favoring female students of private 
universities. 
2‐ There is a Statistically significant differences between public and private university female 
students in the variables of university type (King Abdul Aziz University, Umm Al‐Qura University, 
, the Arab Open University, Effat University and Dar Al Hekmah College) . 
3‐ There is a Statistically significant differences between public and private university female 
students in the variables of academic standard. 
4‐There is no statistically significant differences between public and private university female 
students in the of variables of age.. 
5‐ There is no statistically significant differences between public and private university female 
students in the of variables of specialization. 
6‐ There is a Statistically significant differences between public and private university female 
students in the variables of grade point average 
Recommendations: 
1‐ applied a number of tests such as Vocational Interests test in order to help students to choose 
their specialization before entering the university and supervised by National Center for 
Assessment in Higher Education. 
2‐ build a center for vocational guidance and counseling at universities serve the students and 
answer their question. 
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  اإلهداء
  

  ..إىل كل من أراد العلم وحبث عنه
  ..وعاش من أجله..وسعى إليه..

  ...إىل كل طالب علم وطالبة
  ..أهدي حبثي العلمي
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  شكر وتقدير
ًأشكر هللا عز وجل وأحمده حمدا كثيرا فھو أھال للشكر والثناء، فالشكر  وحده  ً

ًأوال وأخيرا الذي أعانني وساعدني ووفقني ويسر لي النجاز بحثي ھذا، فشكرا   ً ً

ًبعدد نجوم السماء وشكرا له بعدد ما شكره الشاكرين، وشكرا له بعدد نعمه التي 

ي ال تعد وال تحصى ،والحمد  رب العالمين والصالة والسالم أنعمھا علي والت
  ...وبعد.. على نبيه محمد الرسول األمين

فھما عيناي اللتان أرى بھما ..أشكر من أمرني هللا بشكرھما واالعتراف بفضلھما
 النھر أمي وأبيھما ..والنور الذي أضاء طريقي وأرشدني إلى الصواب..الحياة

ًعطاء، فشكرا لھما على دعمھما المتواصل ماديا ومعنويا وروحيا، ًالذي يتدفق حبا و ً ً ً

فال يمكن مجازاتھما حقھما مھما شكرت ولكن أسأل هللا لھما الجنة، والفردوس 
  ..ًاألعلى وأرجو أن يفخرا بي اليوم كما فخرت بھما دائما

عد هللا كما ال يمكنني أن أنسى أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى من له الفضل ب
سعادة ..المشرف على الرسالة...وإخراجه على ھذه الصورة..في انجاز ھذا البحث

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمحكمي .. محمد بن حمزة السليماني..األستاذ الدكتور
ھشام بن محمد .إلھامي بن عبد العزيز إمام ود.د.أٍخطة البحث كل من سعادة 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لمناقشي ..ء البحث لما كان له أكبر األثر في إثرامخيمر
لما قدماه ھشام بن محمد مخيمر .انتصار بنت سالم الصبان ود.د:ًالرسالة كال من

ًمن مالحظات قيمة أثرت البحث، وشكري أيضا موصول إلى من تحملني وشجعني 

زوجي وشريك حياتي ووالد ..وصبر علي وساعدني بكل ما يستطيع بقلبه وروحه
معاذ، نورين، (، كما ال يسعني، شكر أوالدي الرائد عمر بن أحمد النقيب..أطفالي

ًالذين قصرت في بعض حقوقھم وواجباتھم نظرا النشغالي بإعداد بحثي ) لين، منيرة

 التي تابعت معي رانيةأبنائي، كما أتقدم بالشكر والتقدير لشقيقتي وتوأمي ..ًفعذرا
 روال ومحمد ورؤىئية، وأشكر أخوتي بحثي من بدايته حتى إخراجه بصورته النھا

وأخص بالشكر . على وقفتھم األخوية وتشجيعھم وأشكر كل من وقف بجانبي
.  لتعاونھا المستمر معي، وأشكر محكمي االستبانهريما الھويشصديقتي األستاذة 
عبير .خديجة إيتاني و أ.صديقة آل غالب ود.رشا الزيلعي و د.أكما أشكر كل من 
 آمال الدبيس.منى الدقل وأ.ريم الصعيدي وأ.لمياء قزاز وأ. و دعبد المنان بار

اللواتي ساعدنني في عملية التطبيق، كما أشكر عينة البحث من طالبات جامعة الملك 
عبد العزيز وطالبات جامعة عفت وطالبات كلية دار الحكمة وطالبات الجامعة 

شكر جامعة أم القرى كلية العربية المفتوحة و طالبات جامعة أم القرى كما أخص بال
التربية وكل منسوبات قسم علم النفس من طالبات وعضوات وأعضاء ھيئة تدريس 

  ً.وكل من ساعدني أو علمني حرفا

 ھـ



  قائمة احملتويات
  الفصل األول

 )مدخل إلى البحث(

 ٢ مقدمة

 ٣ مشكلة البحث وتساؤالته

 ٤ أھداف البحث

 ٥ أھمية البحث

 ٦ مصطلحات البحث

 ٧ لبحثحدود ا

  الفصل الثاني

 )اإلطار النظري وبحوث ودراسات سابقة(

 ٩ اإلطار النظري

 ٩ التوجيه المھني من منظور إسالمي

 ١٠ نشأة التوجيه المھني

 ١١ تعريف التوجيه المھني

 ١٢ أھداف التوجيه المھني

 ١٣ األھمية االجتماعية للتوجيه المھني

 ١٣ أسس التوجيه المھني

 ١٥ ني واالختيار المھنيالتوجيه المھ

 ١٥ خدمات التوجيه المھني

 ١٦ برامج التوجيه المھني والتربوي

 ١٧ نظريات التوجيه و االختيار المھني

 و



 ٢١ المھني–مھارات المرشد التربوي 

 ٢٢ دور المرشد التربوي في مجال التوجيه المھني

 ٢٤ األساليب والممارسات الفعالة في التوجيه المھني

 ٢٤  التوجيه المھني السليمفوائد

 ٢٥ معوقات التوجيه المھني

 ٢٦ التوجيه المھني في الجامعات

 ٢٦ األسباب التي دعت إلى إيجاد اإلرشاد الجامعي

 ٢٧ أھداف التوجيه واإلرشاد الجامعي

 ٢٨ أساليب التوجيه واإلرشاد الجامعي

 ٢٩ واقع التوجيه المھني في الجامعات السعودية

جيه المھني في بعض الجامعات السعودية واقع التو

 في المنطقة الغربية

٣٢ 

 ٤١ البحوث والدراسات السابقة

 ٦٧التعقيب على البحوث والدراسات السابقة بشكل عام

 ٧٠ بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

  الفصل الثالث

 )منھج وإجراءات البحث(

 ٧٢ منھج البحث

 ٧٢ مجتمع البحث القائم

 ٧٣ نة البحثعي

 ٧٥ أدوات البحث

  األساليب اإلحصائية 
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  الفصل الرابع

 )نتائج البحث وتفسيرھا ومناقشتھا(

 ٨٣ التساؤل األول

 ٨٩ التساؤل الثاني

 ٩٣ التساؤل الثالث

 ٩٦ التساؤل الرابع

 ٩٨ التساؤل الخامس

 ٩٩ التساؤل السادس

  الفصل الخامس

 )قترحاتملخص النتائج والتوصيات والم(

 ١١٠ ملخص النتائج

 ١١٦ التوصيات

 ١١٦ البحوث والدراسات المقترحة

 المراجع

 ١١٨ المراجع العربية

 ١٢٤ المراجع األجنبية

 ١٢٦ مواقع االنترنت
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  قائمة اجلداول
رقم الصفحة رقم الجدول العنوان

 ٧٢ ١ مجتمع البحث
 ٧٣ ٢ عينة البحث

 ٧٤ ٣  البحثتوصيف العينة حسب متغيرات
 ٧٦ ٤ أبعاد االستبانه وأرقام العبارات واتجاھھا

 ٧٨ ٥ )٥٠=ن(معامالت االرتباط بين كل عبارة والمجموع لكل بعد 
 ٧٩ ٦ )٥٠=ن(معامل ارتباط كل بعد مع األبعاد األخرى والمجموع الكلي 

 ٨٠ ٧ )٥٠=ن(ألفا كرونباخ لألبعاد ، والتجزئة النصفية 
 ٨١ ٨ ة المستخدمة في البحث الحالياألساليب اإلحصائي

 ٨٣ ٩ المتوسطات واالنحرافات المعيارية 
 ٨٩ ١٠ ًالفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني تبعا لنوع الجامعة

 ٩٠ ١١ بحسب نوع الجامعة) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 
 ٩٣ ١٢ لدراسيًالفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني تبعا للمستوى ا

 ٩٤ ١٣ بحسب المستوى الدراسي)  Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 
 ٩٦ ١٤ ًالفروق في أبعاد التوجيه المھني تبعا للعمر

 ٩٨ ١٥ الفروق بين التخصصات العلمية واألدبية في أبعاد التوجيه المھني
 ٩٩ ١٦ مستويات المعدالت التراكمية حسب نوع الجامعة

 ١٠٠ ١٧ "جامعة أم القرى"التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي الفروق في أبعاد 
 ١٠١ ١٨ "جامعة أم القرى"بحسب المعدل التراكمي ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 

 ١٠٢ ١٩ "الجامعة العربية المفتوحة"الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي 
 ١٠٣ ٢٠ "الجامعة العربية المفتوحة"لمعدل التراكمي بحسب ا) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 

 ١٠٤ ٢١ "جامعة عفت"الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي 
 ١٠٥ ٢٢ "جامعة الملك عبد العزيز"الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي 

 ١٠٦ ٢٣ "جامعة الملك عبد العزيز"بحسب المعدل التراكمي ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 
كلية دار الحكمة "الفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي 

 "األھلية
١٠٧ ٢٤ 

 ١٠٨ ٢٥ )كلية دار الحكمة األھلية( بحسب المعدل) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه 
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  قائمة املالحق
رقم  الموضوع رقم الملحق

 الصفحة

 ١٢٩ ادة معھد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالميإف ١

 ١٣١ استمارة تسجيل موضوع  ٢

  استبانه واقع خدمات التوجيه المھني في الجامعات السعودية ٣

 )ه١٤١٤(محمد بن شحات الخطيب .د. من إعداد أ

١٣٣ 

  )في صورتھا األولية(استبانه واقع خدمات التوجيه المھني  ٤

 تعديل الباحثة

١٣٨ 

  )بعد إجراءات التحكيم(استبانه واقع خدمات التوجيه المھني  ٥

 تعديل الباحثة

١٤٥ 

 ١٥٣ تعديل الباحثة) في صورتھا النھائية(استبانه واقع خدمات التوجيه المھني  ٦

 ١٦١ قائمة أسماء المحكمين ٧

 ١٦٣ خطابات لتسھيل مھمة الباحثة ٨

  

 ي



  الفصل األول
  )إىل البحثمدخل                  (

  مقدمة -
 مشكلة البحث وتساؤالته -

 أهداف البحث -

 أهمية البحث -

 مصطلحات البحث -

 حدود البحث -

  
  
  
  
  
  
  



  قدمةم
يا  ا وسياس صاديا واجتماعي شاملة اقت ة ال ة التنمي ادة في عملي ًيحتل التعليم العالي مركز القي ً ً

الي وھذا يفسر االھتمام الشديد والمتواصل . ًوإداريا وثقافيا يم الع الذي تبذله مؤسسات التعل

ي  ددة ف ة المتج ات التنمي ي متطلب ا يلب ا بم ديث برامجھ ي تح ة ف دول المتقدم ي ال ف

  )م١٩٩٠القرني ،(مجتمعاتھا

ة  وبما أن التعليم العالي من أھم الوسائل القادرة على إعداد القوى البشرية المدربة والمؤھل

ذا بالمعارف والمھارات الالزمة لعملية التنم سعودية بھ ة ال ة العربي د اھتمت المملك ة ، فق ي

 )م١٩٩٠القرني ،.( النوع من التعليم

ذي يتماشى مع  رد من التخصص ال حيث تعمل الجامعات على توجيه وإرشاد وتمكين الف

ة تحديات العصر  إمكانياته وقدراته ، وأصبح التعليم العالي يسھم بدرجة كبيرة في مواجھ

س ة ومتطلباته ، حيث أصبح ي ة والمؤھل شرية المطلوب وى الب دور فاعل في إعداد الق ھم ب

ع ة للمجتم ات واحتياجات الخطط التنموي سايرة متطلب ى م اك . والقادرة عل ويالحظ أن ھن

  :مجموعة أھداف للتعليم العالي من ضمنھا

ستويات  ة ، وفي مختلف م ون المعرف شرية المتخصصة في مختلف فن إعداد الكفايات الب

وطن ًاإلعداد وصوال اء ال راء من أبن رين والمتخصصين والخب اء والمفك ى إعداد العلم  إل

ة  سياسية والدفاعي صادية وال ة واالقت واحي العلمي ن الن ه م ي خدمت اتھم ف ألداء واجب

ستقبلية  ة والم وطن اآلني ات ال سجم واحتياج ا ين ة بم سامرائي، (واالجتماعي : ه ١٤٠٧ال

٢٣١.(  

ة الخ ات العربي ض الدراس صت بع د شخ الي وق التعليم الع ة ب ة (اص و عيط م، ١٩٨٤أب

سوي ١٩٨٥م، صوافة ١٩٨٤م، شريف وعوده ١٩٨٧زھران  اك ) ه١٤٠٦م، العي أن ھن

ة  سية واألكاديمي ا النف ف أنواعھ ادية بمختل دمات اإلرش وفير الخ ي ت صور ف صعوبات وق

ورة والمھنية واالجتماعية مما يؤكد على الحاجة لإلرشاد األكاديمي واإلرشاد المھني ضر

ة في  " Burke)(حيث أشار بيورك . ملحة ة مھم ر وظيف اديمي يعتب اد األك إلى أن اإلرش

ى  ساعدتھم عل ذلك م حياة الجامعة ألنه يساعد في تحديد وانتظام سير الطالب الدراسي وك

  )ھـ١٤١٠عبد المقصود،".(تحديد أھدافھم المھنية

ه، ١٤١٠ه، حرويل ١٤١٠بخاري ( كما أشارت مجموعة من البحوث المحلية والعربية 

على ) ه١٤١٤ه، اللقماني ١٤١٤ه، الخطيب ١٤١٠ه، القرني ١٤١٠متولي وعبد الجواد 

ًأھمية توجيه الطلبة أكاديميا ومھنيا ونفسيا منعا للفاقد التعليمي والوظيفي ً ً ً .   
ه مميزات خاصة  ًوبناء عليه يمكن القول أن مدخل بحث التوجيه المھني في الجامعة قد يكون ل

  لذا جاء ھذا البحث . ًيما يتعلق بما يقدم فعال في ھذا الجانب في الجامعات الحكومية واألھليةف

٢ 



زء  ي الج سعودية ف ات ال ي بعض الجامع ي ف ه المھن دمات التوجي ع خ يتناول واق ذي س ال
  .الغربي من المملكة العربية السعودية

  

  مشكلة البحث وتساؤالته
  

را ي ظل المتغي ي ف ه المھن ى إن التوجي ي طرأت عل ة الت ة المختلف ة والتقني ت المھني
ول  البالد أصبح ضرورة ملحة في جميع مؤسسات التعليم ومراحله، بل إنه يمكن الق
اقص  امج ن و برن ي ھ ه المھن دمات التوجي وافر خ ى ت ر إل يم يفتق امج للتعل إن أي برن

الحظ وأن المستقرئ لألدبيات النفسية في ھذا المجال ي) ١٠٠: م ١٩٩٤الخطيب ، (
يم صالح  أن العديد من الطالب يعانون من عدم معرفة قدراتھم لتحديد أي أنواع التعل
لھم وما ھي المھنة المناسبة لقدراتھم واستعداداتھم وميولھم مما اضطر غالبية الطلبة 
ت  ه ضياع للوق ب علي ا يترت ليم مم ه س و بعض التخصصات دون توجي اه نح لالتج

  )ھـ١٤١٠حرويل،(والجھد 
ه المھني كما أظ ًھرت نتائج دراسات محلية أن ھناك قصورا في حجم خدمات التوجي

دم بصورة ) ھـ١٤١٤الخطيب،(ومستواھا وفاعليتھا أن وظائف اإلرشاد األكاديمي تق
ين  ا ب ديم م سبة التق ت ن ث تراوح ضة حي ى % ٣٠منخف اري %(٦٦و٦إل بخ

رز ال) ھـ١٤١٤والسليماني  اديمي من أب اد أك وافر إرش صعوبات التي كما أن عدم ت
  )م٢٠٠٢البكر، فوزية،(واجھت الطالبات المستجدات في جامعة الملك سعود 

صورة  ي ب ة والمھن صورة عام ه ب اد والتوجي ام باإلرش ى االھتم وة إل اك دع ًإذا ھن

اد  دمات اإلرش ي خ صور ف ن ق اني م الي تع يم الع سات التعل ث أن مؤس ة حي خاص
ى درا ة إل ل الحاج ا جع ذا مم ي ھ ه المھن ر ضروري والتوجي ذا الموضوع أم ة ھ س

ق أدوات  سعودية وف ات ال ي بعض الجامع دمات ف ن الخ وع م ذا الن إبراز ھ ك ب وذل
ه البحث  ا يتصدى ل ووسائل تعين على إبراز ھذا الجانب في تلك المؤسسات وھذا م

  : الحالي من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية
ات  -١ ين الجامع روق ب د ف ل توج ة و األھلي(ھ ه ) ةالحكومي دمات التوجي ي خ ف

 :المھني المقدمة للطالبات؟ بالنسبة لكل من
  .سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھن األكاديمية-
  .االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو الدراسة-
  .التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية-

٣ 



  
  .التوجيه المھني بالجامعة-
 .المعلومات المھنية لدى الطالبة-
ه ) الحكومية واألھلية(ھل توجد فروق بين طالبات الجامعات  -٢ في أبعاد التوجي

ة  وع الجامع ا لن ي تبع رى، (ًالمھن ة أم الق ز، جامع د العزي ك عب ة المل جامع
 ؟)الجامعة العربية المفتوحة، جامعة عفت، كلية دار الحكمة

ه ) الحكومية واألھلية( فروق بين طالبات الجامعات ھل توجد -٣ في أبعاد التوجي
 ًالمھني تبعا للمستوى الدراسي؟

ات  -٤ ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة(ھ ة واألھلي اد )  الحكومي ي أبع ف
 ًالتوجيه المھني تبعا للعمر؟

ه ) الحكومية واألھلية(ھل توجد فروق بين طالبات الجامعات  -٥ في أبعاد التوجي
 ؟)علمي/أدبي(ًمھني تبعا للتخصصات ال
ه ) الحكومية واألھلية(ھل توجد فروق بين طالبات الجامعات  -٦ في أبعاد التوجي

 ًالمھني تبعا للمعدل التراكمي؟
  

  أهداف البحث

  

  :يھدف البحث إلى
ات -١ ين الجامع روق ب اد الف ة(إيج ة واألھلي ي ) الحكومي ه المھن دمات التوجي ي خ ف

  :سبة لكل منالمقدمة للطالبات بالن
  .سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھن األكاديمية-
  .االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو الدراسة-
  .التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية-
  .التوجيه المھني بالجامعة-
  .لبةالمعلومات المھنية لدى الطا-

في أبعاد التوجيه المھني ) الحكومية واألھلية(إيجاد الفروق بين طالبات الجامعات -٢
ة  وع الجامع ا لن ة (ًتبع ة العربي رى، الجامع ة أم الق ز، جامع د العزي ك عب ة المل جامع

 ).المفتوحة، جامعة عفت، كلية دار الحكمة

٤ 



في أبعاد التوجيه ) الحكومية واألھلية( إيجاد الفروق بين طالبات الجامعات -٣
  .ًالمھني تبعا للمستوى الدراسي

في أبعاد التوجيه ) الحكومية واألھلية( إيجاد الفروق بين طالبات الجامعات -٤
  .ًالمھني تبعا للعمر

في أبعاد التوجيه المھني ) الحكومية واألھلية(إيجاد الفروق بين طالبات الجامعات -٥
  ).علمي/أدبي(ًتبعا للتخصصات 

في أبعاد التوجيه المھني ) الحكومية واألھلية(لفروق بين طالبات الجامعات إيجاد ا-٦
  .ًتبعا للمعدل التراكمي

  

  :أهمية البحث
  

  :يمكن تحديد أھمية البحث في جانبين ھما

  : األھمية النظريةً:أوال

ه -١ ا اتفق علي ه المھني من خالل م ة دراسة التوجي تنبع أھمية ھذا البحث من أھمي
ي  صون ف د المخت ا للفاق ا منع ا ومھني ة أكاديمي ه الطلب ة توجي ى أھمي ال عل ذا المج ًھ ً ً

ا  التعليمي والھدر الوظيفي بحيث يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لم
ع  ة المجتم ى تنمي ود إل ي تق شرية الت وارد الب ة رأس الم ي تنمي ة ف ن أھمي ك م ي ذل ف

  .وارتقائه

ائ-٢ م الوس ة  يعد التوجيه المھني من أھ ة الجامع م شخصية طلب د من فھ ل التي تزي
ات  ي الجامع واء ف اتھم س اط بحي ا ارتب ي لھ ة و الت دمات المتنوع ى الخ اتھم إل ًوحاج

  .الحكومية أو األھلية 
 يعد من البحوث القليلة التي تناولت التوجيه المھني في التعليم الجامعي الحكومي -٣

ًالبات فضال عن تناوله لمجموعة من واألھلي في المملكة العربية السعودية على الط

ة  ات الحكومي ي الجامع دم ف ا يق روق فيم ة الف رز درج ي تب ستقلة والت رات الم المتغي
  . واألھلية من خدمات للتوجيه المھني

  
  :األھمية التطبيقيةً:ثانيا
الجامعات الحكومية واألھلية (أن نتائج البحث قد تخدم العديد من مؤسسات التعليم العالي - ١
والتي من خاللھا يمكن تقديم برامج تساعد على عملية التوجيه المھني في )معنية في البحثال

٥ 



دة للفرد والمجتمع د تحقق فائ اھيم ونظريات . االلتحاق بالتخصصات التي ق وذلك وفق مف
  .التوجيه واإلرشاد المھني

دا إعداد مقياس يقيس واقع عملية التوجيه المھني في مؤسسات التعليم العالي م-٢ ًعتم

  .على أطر نظرية وفلسفية حديثة في التوجيه المھني
سليم -٣ ة التخطيط ال رة عن أھمي ة فك اء الطالب ي إعط ه ف سب البحث أھميت ا يكت كم

ق  تھا دون عوائ ال دراس ى إكم ادرة عل ا ق ا يجعلھ ار التخصص المناسب، مم الختي
تھا لمھ ة ممارس ن إمكاني ضال ع ل ف صية دون مل ا التخص ة لموادھ ارات ًومتابع

  .االستيعاب والتفاعل البناء داخل المحاضرات

  
  :مصطلحات البحث

  
  :التوجيه المھني

ھو مساعدة الفرد على اختيار المھنة التي تتناسب وقدراته واستعداداته وميوله 
  )١٠٢: ه ١٤١٤الخطيب،. (ودوافعه وخططه بالنسبة للمستقبل

  
  :خدمات التوجيه المھني

ق ھي تلك الخدمات التي تقدم لل ك عن طري ق المرشد المھني وذل مسترشد عن طري
ًتبصيره بنفسه لمعرفة أيا من المھن مناسبة له وفقا لميوله وقدراته وإمكانياته ً.  

  
  :الجامعات الحكومية

يم  رة دراستھم ويكون التعل ة فت ا طيل ً ھي الجامعات التي ال تتلقى رسوما من طالبھ

  .لمنتظمين بھافيھا بالمجان وتدفع مكافئات شھرية للطلبة ا
  

  :الجامعات أو الكليات األھلية
ا  دة والتي تتلقى رسوما من طالبھ ة المعتم ر الحكومي ً ھي الجامعات أو الكليات غي

  .وطالباتھا طيلة فترة دراستھم مقابل الخدمات التي توفرھا لطالبھا وطالباتھا
  
  

٦ 



  :التخصص الدراسي
ب أو ا ه الطال ذي يلتحق في و التخصص الدراسي ال ة ھ ولھم الجامع د دخ ة عن لطالب

  .ويكون محدد ومخصص في مجال من العلوم النظرية أو التطبيقية

  

  :حدود البحث  
  

  : الحدود البشرية

  في مدينتي مكة المكرمة وجدة) الحكومية واألھلية(عينة من طالبات الجامعات 
  

  : الحدود المكانية

  ) قسم الطالبات(جامعة الملك عبد العزيز بجدة -
  )قسم الطالبات(ة أم القرى بمكة المكرمة جامع-
  )قسم الطالبات(الجامعة العربية المفتوحة بجدة -
  جامعة عفت بجدة-
  كلية دار الحكمة األھلية بجدة-
  

  الحدود الزمنية

  ھـ١٤٣٢-ه١٤٣١ تم توزيع  وتطبيق االستبانه خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
 

٧ 



  ثانيالفصل ال
  )نظري وبحوث ودراسات سابقةاإلطار ال(

 اإلطار النظري -

  التوجيه المھني من منظور إسالمي*

  نشأة التوجيه المھني*

  تعريف التوجيه المھني*

  أھداف التوجيه المھني*

  األھمية االجتماعية للتوجيه المھني*

  أسس التوجيه المھني*

  التوجيه المھني واالختيار المھني*

  خدمات التوجيه المھني*

  التوجيه المھني والتربويبرامج *

  نظريات التوجيه واالختيار المھني*

  المھني-مھارات المرشد التربوي*

  دور المرشد التربوي في مجال التوجيه المھني*

  األساليب والممارسات الفعالة في التوجيه المھني*

  فوائد التوجيه المھني السليم*

  معوقات التوجيه المھني*

  التوجيه المھني في الجامعات*

  األسباب التي دعت إلى إيجاد اإلرشاد الجامعي*

  أھداف التوجيه واإلرشاد الجامعي*

  أساليب التوجيه واإلرشاد الجامعي*

  واقع التوجيه المھني في الجامعات السعودية*

   واقع التوجيه المھني في بعض الجامعات السعودية في المنطقة الغربية*

 البحوث و الدراسات السابقة -

 على البحوث والدراسات السابقة بشكل عامالتعقيب  -

 بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية -



  :اإلطار النظري

ا  ليما، إم ارا س ه اختي ار عمل وم باختي ان أن يق ر من األحي ًيصعب على الفرد في كثي ً

سه  ه بنف ا لجھل لجھله باألعمال المختلفة وما تتطلبه من قدرات ومھارات خاصة، وإم
ى . قدرات واستعداداتوما لديه من  ويصبح الفرد في ھذه الحالة في حاجة شديدة إل

مساعدة األخصائيين النفسيين المتخصصين في التوجيه المھني لتوجيھه إلى األعمال 
  )٣١: م ١٩٨٠نجاتي، .(التي تكون أكثر مالءمة له

ة  ى بداي ارة أوال إل در اإلش ي يج ه المھن ن التوجي ديث ع ي الح سترسل ف ل أن ن ًوقب

  ..توجيه المھني من منظور إسالميال
  

  :التوجيه المھني من منظور إسالمي
دراتھم واستعداداتھم  واھبھم وق ا لم ا وفق ذ تربوي ه التالمي ًعرف المسلمون فكرة توجي ً

وكانت عملية التوجيه تبدأ بعد المرحلة األولى للتعليم ومازالت ھذه الفكرة تطبق في 
ازھم التربية الحديثة حيث ال يوزع التالمي د اجتي يم إال بع ذ إلى أنواع مختلفة من التعل

  )٢٧: م١٩٩٢النافع، .(مرحلة التعليم األساسي وتتبلور قدرات التالميذ ومواھبھم
حا  دا وناص ا ومرش ا وموجھ ر معلم لم خي ه وس لى هللا علي ول هللا ص ان رس د ك ًوق ً ً ً

  حيث.للبشرية كلھا
لم مع أصحابه، ھناك مواقف تربوية وإرشادية وتعليمية للرسول صلى ه وس  هللا علي

ار  ان يخت د ك ه، فق لم يوجه كل شخص للعمل المناسب ل فقد كان صلى هللا عليه وس
اذ  عليه السالم من صحابته إلرسالھم إلى ملوك وشيوخ وسادات القبائل من أمثال مع
ا  ب وكاتب ي طال ن أب ر ب ل جعف دا للجيش مث يمن ، وقائ ى ال له إل ذي أرس ل ال ن جب ًب ً

ا للرسول للوحي مثل  ًزيد بن ثابت، و شاعرا للرسول مثل حسان بن ثابت ، و خادم ً

سعود ن م د هللا ب ا كعب ك، و قارئ ن مال أنس ب صحابة رضوان هللا ..ًك ن ال رھم م وغي
  .عليھم أجمعين

وبالرجوع إلى التراث اإلسالمي نجده مليء بآراء بعض علماء المسلمين في مجال 
  : التوجيه المھني والتربوي من أمثال

الغزالي الذي كان يؤكد على أھمية التخصص فھو يرى بأنه البد من أن تكون - ١
ًغاية المتعلم أال يترك فنا من الفنون أو علما من العلوم المحمودة إال بعد أن ينظر  ً

 ال - ًفيه نظرا، بحيث يطلع على مقصده وغايته وإن ساعده العمر على التبحر فيه
 عليه أن يشتغل بما ھو أھم منه بشرط أن ينبغي أن يضيع الفرصة، وإال كان

 فإن العلوم - يستوفيه، وال بأس من ترك ما لم تساعده الظروف على بلوغه
يستنتج من ذلك الغزالي أن يقرر مبدأ . متعاونة وبعضھا مرتبطة ببعض
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التخصص بأوسع معانيه بحيث تكون الدراسة عامة وشاملة في التعليم العام 
  )١٣٥: م ١٩٨٤الجمبالطي،التوانسي،( المتقدم وخاصة في مرحلة التعليم

ة -٢  ريم وحفظ أصول اللغ رآن الك  و ابن سينا الذي كان يحث على تعلم الصبي للق
ة  إن أراد الكتاب ه، ف راد أن تكون صناعته فيوجه لطريق ا ي ى م ك إل ثم النظر عند ذل

اس ومحاوراتھ ا أضاف إلى دراسة اللغة دراسة الرسائل والخطب ومناقالت الن م وم
ه  ذ ب رى أخ ه، وإن أراد أخ ي بخط ديوان وعن ه ال ل ب ساب ودخ ورح الح به وط أش

  )٩٧:المرجع السابق"(فيھا

واع وجوه المعاش وحصرھا في- ٣ ذي بحث في أن دون ال ن خل صناعة- الفالحة: واب - ال
ا حسب ظھورھا الطبيعي فوجد أن - التجارة ا زمني ًاالصطياد وقد وضع لھذه الوجوه ترتيب ً

ة وبسيطة ال تحتاج إلى الفالحة متق دمة على سائر وجوه المعاش ومرجع ذلك كونھا فطري
ي االصطناعي  ب، والطبيع سبق المرك سيط ي ل ب م، وك ي " نظر أو عل ة ف سب الفالح تن

ائم عليھا ا والق ه معلمھ فالفالحة إذن من وجوه المعاش في " الخليقة إلى آدم أبي البشر وأن
  )٧٠:م١٩٩٥شرف الدين،.(البالمجتمعات البدوية البدائية على الغ

ي  ى التخصص ف ه عل ث وتوجي اك ح ي أن ھن ول الغزال ن ق ضح م بق يت ا س ومم
ة  ى أھمي شكل واضح عل د ب ينا أك ن س ا أن اب ك كم م العمل حسب ذل الدراسة ومن ث
ن  را اب ه ، وأخي ه وقدرات ان المناسب حسب ميول ي المك شخص المناسب ف ًوضع ال

ل ال ة الفالحة(عمل خلدون الذي نستنتج قيامه بتحلي سطة ) مھن ة مب وإن كانت بطريق
م  وبصورة عامة يستنتج من جميع اآلراء السابقة إلى أنھا تشير إلى بعض مالمح عل

  .النفس المھني والذي يتفرع منه التوجيه المھني
  :نشأة التوجيه المھني

ه م الذي ذكر في كتاب١٩٠٨عام ) Parsons(بدأ التوجيه المھني على يد فرانك بارسونز
د ) Choosing a Vocation" (اختيار مھنة"  ا عن الخطوات السليمة التي يجب إتباعھ

ة من المھن ار مھن تلخص األسس التي وضعھا . اختي ه المھني في " بارسونز"وت للتوجي
دھما دأين أح ر: مب ه، واآلخ تعداداته وميول ه واس ة قدرات رد ومعرف ة الف رد : دراس د الف م

ن  ن المھ ة ع ات الكافي تعدادات بالمعلوم درات واس ن ق ه م ا تتطلب رف، وم ة والح المختلف
  )٣- ٢: م ١٩٥٧جالل،. (وميول حتى يختار منھا التي تالئمه

ي  ومما الشك فيه أن ھذين المبدأين من العمد الھامة التي يقوم عليھا التوجيه المھن
ق . حتى وقتنا ھذا ا، عجز عن تحقي ًإال أن بارسونز حين حاول تطبيق آرائه عملي

ة أحد  تعداداتھم، ألن حرك راد واس درات األف اس وق دأ قي ھذين المبدأين أال وھو مب
اء  م يكن علم د، ول د ازدھرت بع م تكن ق ول ل تعدادات والمي درات واالس قياس الق
ذه  يس ھ ي تق ة الت ن األدوات المختلف يض م ذا الف د بھ الم بع دوا الع د أم نفس ق ال

وفر اآلن ي تت درات والت ذه عل. الق و وتالمي ف ھ ر، أي فعك دأ اآلخ ق المب ى تطبي
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ى تھا حت ة ودراس رف المختلف ن والح ل المھ ات تحلي ى المعلوم شاب عل  يحصل ال
ا، إذ . الكافية عنھا، والتي تساعده معرفتھا ة واطرد نجاحھ ذه الحرك د استمرت ھ وق

شرات والمطبوعات  ات والن ر ال ينقطع من الكتيب ا سيل منھم ي أمريك د اآلن ف يوج
  )٢٣٧:م٢٠٠٨أبو حماد،.(المھنية

  
  :تعريف التوجيه المھني

  :للتوجيه المھني تعاريف عديدة وتقترح الباحثة تصنيفھا إلى عدة مجاالت
فقد عرف نوربر سالمي :  في مجال علم النفس الصناعي أو المھني -١

NORBERT SILLAMY التوجيه المھني في قاموس علم النفس بأنه نتيجة 
، نحو المھنة األكثر )ٍمراھق( توجيه شخص لمتطلبات العالم الصناعي، ويتمثل في

مالئمة لمعارفه واستعداداته الجسمية والعقلية والنفسية والحركية، ولميوله 
  )٥٢:م١٩٩٦مسعود،.(وشخصيته، ولحالته العائلية

ادية-٢ ة اإلرش ي مجال العملي ه سوبر : ف رد Superويعرف ساعدة الف ة م ه عملي  بأن
ه متكام ل صورة لذات اء وتقب ى إنم ذلك عل ل، وك الم العم ي ع دوره ف ة ل ة ومتالئم ل

ة  ى حقيق ا إل واقعي، وأن يحولھ الم ال ي الع صورة ف ذه ال ر ھ ى أن يختب ساعدته عل م
ة ه المنفع سعادة ولمجتمع ه ال زه ، . (واقعة بحيث تكفل ل ادي و الع د الھ : م ١٩٩٩عب

١٩(  
ادية- ة اإلرش ال الخدم ي مج ه: ف ل بأن ه عق ضمن مجم" ويعرف ساعدة تت ة م وع عملي

ه  ه وأھداف تالءم مع قدرات الخدمات التي تقدم للفرد لمساعدته في اختيار المھنة التي ت
وميوله، وفي إعداده لھا والتوافق معھا ومواجھة المشكالت التي تعترضه في سبيل 
ة  اعي والكفاي سي واالجتم ق النف ي والتواف ا المھن ق الرض ة تحقي ك، بغي ق ذل تحقي

  )٤٢: م ٢٠٠٠عقل،".(اإلنتاجية
ي، سواء  ه المھن من خالل التعاريف السابقة نالحظ أن الفرد ھو محور عملية التوجي
ا عن  أ إليھ قدمت له كخدمة إرشادية عن طريق إحدى المؤسسات المتخصصة أو لج
رد  ساعدة الف ى م ة إل ذه العملي طريق المساعدة اإلرشادية، وفي كل األحوال تھدف ھ

سه فيصبح ع"الراغب في العمل " ه التي وتبصره بنف تعداداته وقدرات ة باس ى دراي ل
سعادة والتوافق  ه ال تؤھله الختيار المھنة المناسبة بل األكثر مالئمة له ، مما يحقق ل

  .النفسي السليم
ـ ه ب ي يمكن تعريف ه المھن ة أن التوجي ستنتج الباحث ا سبق ت ساعدة : ومم ة م ه عملي أن

تعداداته الفرد في اتخاذ قراره باختيار الوظيفة األكثر مالءمة  ه واس لقدراته وإمكانيات
  .وميوله عن طريق تبصيره بنفسه من خالل العملية اإلرشادية بأبعادھا المختلفة
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  :أھداف التوجيه المھني
  :يسعى التوجيه المھني إلى تحقيق مجموعة من األھداف يمكن حصرھا فيما يلي

ة مساعدة الفرد على التعرف على ذاته وتكوين صورة واقعية وموضوعي )١
 .ودقيقة عنھا وتقبلھا بما فيھا من قدرات وميول واتجاھات وقيم

مساعدة الفرد على التعرف على عالم المھن والبيئات المھنية المختلفة التي  )٢
تتوفر في المحيط الذي يعيش فيه، ومتطلبات ھذه المھن من تعليم وتدريب 

وتقاعد والمھارات التي تتطلبھا، وجميع الفرص المتوافرة فيھا من ترقي 
 .وعوائد عمل وبعثات وغيرھا

مساعدة الفرد على اتخاذ قرارات مناسبة تمكنه من اختيار المھنة التي تحقق  )٣
له أفضل توافق بين ذاته من جھة وبين عالم العمل من جھة ثانية بشكل 

 .يضمن له الشعور بالرضا والسعادة الكافية
ة التي تقوم بتقديم إحاطة الفرد بمعلومات عن المعاھد والمؤسسات المختلف )٤

التعليم والتدريب المھني لمن يرغب االلتحاق بالوظائف المختلفة، وكذلك 
 .شروط االلتحاق بھذه المعاھد ومدة الدراسة فيھا

: مساعدة األفراد على التكيف األسري والمدرسي والمھني من خالل )٥
لعطاء مساعدتھم على الرضا عن المھنة ، وااللتزام بھا واالنتماء لھا بقصد ا

 .بصدق والربح بمعقولية واإلخالص في العمل
ًالمساھمة في رعاية الطلبة المتفوقين دراسيا ومھنيا للحفاظ على تفوقھم  )٦ ً

 .وتنظيم البرامج المناسبة لھم
 .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب )٧

أبو أسعد، . (تھيئة الفرص المساعدة في اكتساب الخبرات حول المھن٨ )
 )٣٨-٣٧:  م ٢٠٠٨ ،والھواري،لمياء

 .استنباط الصفات والخواص الالزمة لنجاح األفراد في حياتھم العملية٩ )
ي )١٠ ة ف ع، و بث الرغب دة للمجتم ال المفي دير لألعم رام والتق ة روح االحت تنمي

 .العمل بھا
النظر بعين االعتبار إلى استغالل وقت الفراغ في كل نشاط يعود على الفرد )١١

ع دة، و والمجتم يبالفائ ل الفعل ت العم ال لوق ت مكم ذا الوق ار ھ . ًاعتب
  )٢٥٣: م ١٩٧٥مرسي،(
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  :األھمية االجتماعية للتوجيه المھني
ة ة البطال ى محارب ساعد عل ه ي شأن إذ أن ة ال ة عظيم ة اجتماعي . للتوجيه المھني أھمي

ذي حدث في  ساد االقتصادي ال اء الك وقد تبين من إحدى الدراسات التي أجريت أثن
ى طلب المساعدات ١٩٣٠ام أمريكا ع م أن معظم الشباب المتعطل الذي كان يلجأ إل

ه المھني  وع من التوجي وا أي ن م يتلق من الجمعيات الخيرية كانوا من األفراد الذين ل
ي  ه المھن ي التوجي شبان ھ ؤالء ال دم لھ ن أن تق ساعدة يمك م م ت أھ وكان

ا وبالرغم من قدم الدراسة الس) ٣٧: م ١٩٨٠نجاتي،.(السليم ابقة إال أن ھذا بالفعل م
ين(يحدث حتى في الوقت الحاضر  ة المتعلم ة أو بطال ة ) البطال ويمكن عرض أھمي

  :التوجيه المھني وقيمته في حل مشكالت مثل
 ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع .١
 .تنوع المھن وظھور الجديد منھا والتي تكون ھناك حاجة لمعلومات عنھا .٢
ة  .٣ ر المھن رص تغيي اع ف رد ارتف صاد الف ى اقت ؤثر عل ن أن ي ذي يمك وال

 .والمجتمع
ي  .٤ عفا ف شكل ض ا ي دراتھم مم ع ق ي م دريب المھن تالءم الت راد ال ي ود أف ًوج

 .إنتاجيتھم
 .اتخاذ قرارات مصيرية ترتبط بحياة الفرد .٥
 .االضطرابات والتي قد تنجم عن العمل وخاصة الضغوط النفسية .٦
 .ب شؤون الحياة األخرىالتعلق بالمھنة بصورة مبالغ فيھا على حسا .٧

ة٨ . ة وعزوفھم عن المھن الحرفي ى الوظائف األكاديمي ة عل و . (تزاحم الطلب أب
 )٣٦-٣٥: م ٢٠٠٨أسعد، والھواري،لمياء،

ان٩  . اع أثم اج وارتف اليف اإلنت ادة تك ا زي ب عليھ ي يترت ال الت ل العم رة تنق كث
ات شة. المنتج ستوى المعي اة وخفض م اليف الحي ادة تك ى زي ؤدي إل ا ي  .مم

 )٣٧: م ١٩٨٠نجاتي،(
  

  :أسس التوجيه المھني
ضوابط التي  إلى) م١٩٩٩(أشار عبد الھادي والعزة  ھناك مجموعة من األسس وال

  :تبلور عملية التوجيه المھني والتي يمكن تناولھا على النحو التالي
رات  .١ ه من معلومات وخب ا لدي ه أحدھما م عمل مشترك بين شخصين يقدم في

 . أنه إزاء مشكلة ال يستطيع أن يتغلب عليھا بنفسهووسائل، لشخص يشعر ب
ة  .٢ ي شخصياتھم، إال أن ثم شر ف ين الب شابه ب م الت ة رغ ردة للحال النظرة المتف

 .فروق بينھم في النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية والجسمية
 .احترام الفرد واالعتراف بكرامته وحقه في اختيار المھنة المناسبة .٣
ى ت .٤ ساعدة عل ن الم دال م سلوك ب ر وال ي التفكي ة ف وعية والعلمي ي الموض ًبن

 .الطموح الذي ال يستند إلى أساس واقعي
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ة  .٥ ار المھن رار الختي اذ الق د اتخ وة والضعف عن ة مصادر الق ى معرف ساعدة عل الم
 .المناسبة

 .التعريف بالخيارات المتوافرة أمام األفراد بعد إكمال تعليمھم  .٦
 . ا توجيه مھني في المدرسة و الجامعة و المجتمعأنه عملية مستمرة يترتب عليھ .٧
 .ھناك حاجة لالھتمام بتوجيه الفتيات والنساء .٨
أنه يبنى على أساس معرفة الفرد وقدراته وتحصيله الدراسي ومستواه الوظيفي من  .٩

 .ناحية، وفرص العمل المتوافرة من ناحية أخرى
   في ذلك ذوي االحتياجات أن تغطى خدماته جميع فئات المجتمع الذي يحتاجه بما.١٠

روف  ل، وظ يم والعم رص التعل ن ف ات ع دمات معلوم شمل الخ ة و أن ت     الخاص
  االستخدام

 .    وتشريعات العمل وغير ذلك
ا بالتعاون مع أصحاب .١١    ذھا وتطويرھ ه المھني وتنفي دريب والتوجي وجود سياسة للت

  العمل
 .       والھيئات العمالية المعنية 

تمكن الفرد أن ا.١٢   ًلتوجيه المھني ليس قرارا آنيا، ولكنه عملية قد تستغرق سنوات حتى ي ً 
 .معرفة قدراته واستعداداته وميوله من

  أن يتوافق مع مراحل النماء الطبيعية التي يمر بھا الفرد، حيث أن اختيار المھنة يتأثر.١٣  
 . إليه الفرد      بمستوى النضج العقلي واالنفعالي واالجتماعي الذي وصل

  إنھا عملية متالزمة مع العملية التربوية، وذلك من خالل المناھج وطرق التدريس.١٤  
 .      والنشاطات التربوية المختلفة على مدى العام الدراسي وخالل المراحل الدراسية 

  .ليست مقتصرة على المعلم أو المرشد، كما أنھا ليست موجھة لفئة دون أخرى.١٥  
 .رض أھداف الفرد المھنية واتجاھاته وقراراته لعملية مراجعة وإعادة مراجعةتتع. ١٦  
 .ليست لكل مھنة مطالب ثابتة وجامدة.١٧  
 .مراعاة تغير المھن نفسھا مما يتطلب مھارات جديدة لم يتقنھا الفرد في الماضي.١٨  
 .عدم اختيار مھنة لمجرد المحاكاة.١٩  
  . ع ومواجھة مطالب نموه االقتصادي واالجتماعيضروري لتحقيق أھداف المجتم.٢٠  
 .ًالنماذج المھنية الدارجة قد تشكل عائقا أمام حرية االختيار المھني خاصة بين اإلناث.٢١  
 .مكانة األب االقتصادية واالجتماعية لھا دور في عملية اختيار األبناء للمھنة.٢٢  
 .ة وما يرتبط بھما من متغيراتيتأثر نمو الفرد في المھنة بالوارثة والبيئ.٢٣  
ص . (الحرمان الزائد ألي مظھر من مظاھر النمو يعيق عملية النمو النفسي والمھني.٢٤  

  )٢٧- ٢٤ص

١٤ 



  :التوجيه المھني واالختيار المھني
ان  ا عمليت ون أنھم ار المھني فيظن ه المھني واالختي قد يخلط بعض الناس بين التوجي

جيه المھني، يھدف إلى مساعدة الفرد على اختيار فالتو. متشابھتان وھذا غير صحيح
ه  ل ل ا بصورة تكف دم فيھ ا والتق مھنة تناسبه وعلى إعداد نفسه لھا وعلى االلتحاق بھ

  .الرضا و النجاح فيھا 
ة للعمل من : أما االختيار المھني راد مالءم ر األف ار أكث ى اختي ة تھدف إل فھو عملي

ا ويكون أك ة م شغل وظيف دمين ل ين المتق اج ب ا أحسن إنت تج فيھ ا وين ر رضا عنھ . ث
شغل  راد، ل وتقوم باالختيار المھني جھة مسئولة عن طريق انتقاء عدد معين من األف

ل ذلك العم دمين ل سب المتق ار أن تم اختي ة، ي شروط معين ائف ب ن الوظ دد م د . (ع عب
  )٢٧: م ١٩٩٩الھادي و العزه ، 

  
  :خدمات التوجيه المھني

دھا إلى أ) م٢٠٠٠(أشار عقل  ه المھني مجموعة من الخدمات يمكن تحدي ن للتوجي
  :على النحو التالي

ا -١ المھن الموجودة ومتطلباتھ راد ب صير األف ة من خالل تب ديم المعلومات المھني تق
  .والمؤھالت المطلوبة لھا، ومستقبلھا

اس المتاحة -٢ تعريف األفراد بقدراتھم واستعداداتھم من خالل استخدام وسائل القي
  .تبارات ومقابالت حتى يتمكنوا من تحديد االختيار المھني المناسبمن اخ

ن -٣ ه م ا يمكن ن، مم ات المھ ين متطلب رد وب ات الف درات وطموح ين ق ة ب  المواءم
  .العطاء فيھا والتكيف معھا

سابه المھارات الالزمة التي تعمل على رفع - ٤ ا واكت ا وعملي ة نظري رد للمھن ً إعداد الف ً

  .ھاكفاءته واالرتقاء ب
 مساعدة الفرد على حل مشكالته التي تتعلق بالعمل أو عالقته مع اآلخرين أو التوافق - ٥

  )٤٣- ٤٢ص ص . (مع المھنة مما يشعره بالرضا وقد يزيد من فعاليته اإلنتاجية
  :ما يلي) م٢٠٠٨(ويضيف أبو أسعد والھواري، لمياء 

  .تشغيل األفراد بعد تأھيلھم للعمل المناسب لھم- ٦
وافقھم  متاب- ٧ عة األفراد من خالل القيام ببعض الدراسات للتعرف على رضاھم ومدى ت

  )٤٠- ٣٩ص ص . (وقدراتھم على االستمرار في العمل
ا أو  ه المھني دون التخطيط لھ مما سبق يتضح أنه ليس من السھل تطبيق خدمات التوجي

رامج وضع آلية تنظمھا وتحدد مھامھا ولذلك فإنه البد من أن تكون ھذه الخد مات تحت ب
  .معينة تشرف عليھا مؤسسات متخصصة حتى تقوم بدورھا على الشكل المطلوب

١٥ 



  :برامج التوجيه المھني والتربوي
ى  ه عل رامج التوجي ضمنھا ب ي يجب أن تت دمات الت الءه الخ سون وزم يلخص جون

  :النحو التالي
سية .١ شخيص أسباب الصعوبات التي : الخدمات النف ذه الخدمات ت وتتضمن ھ

ف يوا شاكل التكي ذلك م ة، ك واد الدراس ن م ادة م م م ي تعل ذ ف ا التالمي جھھ
رادا أو جماعات وإعطاء  ًوعالج الطالب الذين يعانون من ھذه المشكالت أف

 .االستشارات النفسية والتربوية
اد : الخدمات االجتماعية .٢ ى مشاكل التكيف بإيج ًويكون االھتمام فيھا موجھا إل

زل  ين المن الزم ب اون ال ارجي التع ع الخ ة والمجتم ين المدرس ة وب والمدرس
 .خاصة البيئة المحلية التي تعمل فيھا المدرسة لحل مثل ھذه المشاكل

وتدور ھذه الخدمات حول الطب الوقائي والتربية الصحية : الخدمات الصحية .٣
ادة  ي الع ھا ف ال ويرأس ه األطف ادة لتوجي دمات إدارة عي ذه الخ ضمن ھ د تت وق

 .العقليطبيب متخصص في الطب 
ة .٤ ي الدراس ام ف دمات االنتظ ة اإلدارة : خ ن عملي ة م ذه العملي ت ھ وإن كان

ر من عمل  بابھا يعتب المدرسية غير أن تتبع حاالت الغياب والتعرف على أس
 .األخصائي االجتماعي في المدرسة

 :وھي خدمات مستمرة في جميع مراحل التعليم وتتضمن: خدمات التوجيه .٥
ة- االت الفردي ة الح ات :دراس ع المعلوم سجيل جمي ع وت ة جم ي عملي  وھ

ذه  والبيانات الممكن جمعھا عن كل تلميذ الستخدامھا للتوجيه، ويشترك في ھ
ة ة الحال ي دراس شتركين ف ين الم ع المھني ة جمي صائي : العملي م، واألخ المعل

ارات  امج االختب ر برن سي ، ويعتب صائي النف ب، واألخ اعي، الطبي االجتم
  .لخدماتالنفسية جزء من ھذه ا

ة أو : خدمات اإلعالم- وتھدف إلى مد التالميذ بأحدث المعلومات سواء المھني
ن  دد م دمات ع ذه الخ ي ھ شترك ف د ي ة، وق سية االجتماعي ة أو النف التربوي
ذ الجدد بالمدرسة ضمن  األخصائيين ويدخل النشاط الخاص بتعريف التالمي

  .ھذه الخدمات
اد- دمات اإلرش ساعدات الف: خ ضمن الم صية وتت شاكل الشخ ل الم ة لح ردي

ابالت  وتتطلب ھذه العملية وجود متخصص للقيام بھا ، وله مكان خاص للمق
ا  ى حده وھو إم ردي كل عل شكل ف ذ ب ة التالمي الفردية حتى يتمكن من مقابل

  .متفرغ لھذه العملية بعض الوقت أو طوال الوقت
شغيل- دمات الت ى ا:  خ ة إل ي حاج م ف ذين ھ ة ال ساعدة الطلب ل بعض لم لعم

صيفية الت ال ي العط ي وف وم المدرس اء الي د انتھ ت بع ذه . الوق ر ھ وتعتب
ى  الخدمات من أھم الخدمات التي يمكن أن تقدم للطالب ممن ھم في حاجة إل

  .المعونة االقتصادية

١٦ 



ذه الخدمات : خدمات التقويم- .٦ ا البحث العلمي وتتضمن ھ ا أحيان ًويطلق عليھ

رامج تط سيق ب ة والبحوث القيام بتخطيط وتن سية المختلف ارات النف بيق االختب
ا تم تطبيقھ ي ي رامج المتخصصة الت ويم الب ة داخل المدرسة وتق و .(التربوي أب

 )٢٧٧-٢٧٥: م٢٠٠٨حماد،
  

  :نظريات التوجيه و االختيار المھني
ول  ددة ح اذج متع ات ونم اء نظري ي بن صين ف نفس المخت اء ال ن علم دد م اھم ع س

  :التي يمكن عرضھا على النحو التاليالتوجيه واالختيار المھني و
  :Superنظرية سوبرً-أوال

ه في النمو  شر نظريت نفس المھني والقياسي، ن اء ال دونالد سوبر واحد من كبار علم
  .١٩٥٣ عام Vocational Developmentالمھني 

م،  ة لھ ر مالءم دو أكث ة تب دخول في مھن ارھم ال ويفترض سوبر أن األفراد عند اختي
فحون من أجل تحقيق الذات، ويرى أن مفھوم الذات يتطلب من الشخص فھم إنما يكا

اذ  ى اتخ ساعده عل أن يعرف نفسه كفرد متميز وأن يدرك تشابھه مع اآلخرين، مما ي
قرارات تربوية، ومھنية تنسجم مع مفھومه عن ذاته، وأن مفھوم الذات المھني ينمو 

تم من من خالل النمو الجسمي والعقلي للفرد، كما يفترض أن ة النمو المھني ت  عملي
  :خالل مرحل ھي

   : Growth Stageمرحلة النمو -١ 
ى سن  والدة حت ن ال ة م ذه المرحل د ھ ذه ١٤تمت ي ھ ذات ف وم ال شكل مفھ نة إذ يت  س

ات  درة واالتجاھ ور الق ة، وتتط رق متنوع ه بط ن حاجات رد ع ر الف ة، ويعب المرحل
  .الم العملوالميول والحاجات، ويتشكل لدى الفرد فھم عام لع

   :Exploration Stageمرحلة االستكشاف -٢
رد العمل من ) ٢٤-١٥(تمتد ھذه المرحلة من سن  سنة وفي ھذه المرحلة يجرب الف

خالل خبراته سواء في الصفوف المدرسية، أو خبرات العمل الحقيقية، أو من خالل 
ه اخت و لدي ل وينم بة عن العم ات مناس ع معلوم ه يجم ذلك فإن ات وب ي الھواي ار أول ي

  .ومھارات مناسبة للعمل
  :Establishment Stage) التأسيس(مرحلة التحقيق -٣

سنة وھي مرحلة االستمرار في المھنة والتقدم فيھا، ) ٤٤-٢٥(تمتد ھذه المرحلة من 
ل،  وفيھا يدخل الفرد مرحلة بناء المھارات التي تتكون لديه من خالل خبرته في العم

  .ما، مرحلة الثبات ومرحلة التماسك واالندماجوقسمھا سوبر إلى مرحلتين ھ
  :Maintenance Stage) االحتفاظ(مرحلة االستقرار -٤

١٧ 



ه ) ٦٥-٤٥(تمتد ھذه المرحلة من سن  ا حقق سنة وفيھا يحاول الفرد المحافظة على م
زه مع  أو اكتسبه من المھنة كما تتواصل لديه عملية التكيف في العمل لتحسين مرك

  .يير المھنةالميل إلى عدم تغ
   : Decline Stage)الشيخوخة(مرحلة االنحدار -٥

م ٦٥ وتبدأ من بعد سن  ل من االلتزامات ث سبات والتقلي ا ترسيخ المكت تم خاللھ  إذ ي
  .يقل اإلنتاج وتبدأ مرحلة التحضير للتقاعد

ويرى سوبر أن الناس يتغيرون مع الزمن ومع الخبرات وأن التقدم في النمو المھني 
  :خالل المراحل اآلتيةيحدث من 
  مرحلة البلورة)Crystallization : ( ل من -١٤من سن سنة يخطط ١٨أق

 .لھدف مھني أولي
  د ة التحدي ن ): Specification(مرحل ن س ن-١٨م ل م شكل ٢١أق نة يت  س

 .لديه الھدف المھني
  مرحلة التنفيذ)Implementation ( ل من-٢١من سن درب ٢٤أق  سنة يت

 .هعلى العمل ثم ينخرط في
  تقرار ة االس ن سن ): Stabilization(مرحل ن-٢٤م ل م ل ٣٥أق نة يعم  س

 .ويتشكل لديه االختيار المھني
  دماج ة االن ن ): Consolidation(مرحل ي ٣٥م ى ف وق يترق ا ف نة فم  س

 .عمله
  :م حدد سوبر وثومبسون ستة عوامل ضرورية للنضج المھني ھي١٩٧٩وفي عام 

  .إدراك حاجة التخطيط للمستقبل-
  .ارات اتخاذ القرارمھ-
  .معرفة واستخدام مصادر المعلومات-
  .معلومات مھنية عامة-
  .معلومات عامة عن عالم العمل-
  .معلومات مفصلة عن المھنة التي اختارھا-

  :ومن أھم المبادئ في نظرية سوبر مايلي
إن مھمة - ١ ة، وعلى ذلك ف اة المختلف النمو المھني يمكن توجيھه من خالل مراحل الحي
ق أقصى أداء األ رد، لتحقي ه الف ادية ھي حسن توجي ة واإلرش ة، والتربوي زة التعليمي جھ

  .يمكن أن يصل إليه
رد حتى يمكن أن -٢ د الف ذات عن وم ال ستھدف تحسين مفھ ة ت  اإلرشاد المھني عملي

  )٢٣٧-٢٣٤: م ٢٠٠٧الخطيب،.(يحقق النجاح في العديد من الفرص

١٨ 



  :Ginzbergنظرية جينزبيرغ ً-ثانيا
ار المھني ير ة االختي تحكم في عملي رات أساسية ت اك أربعة متغي أن ھن ى جينزبيرغ ب

يم:  وھي ة، والق يم، والعوامل االنفعالي رارات . عامل الواقعية، ونوع التعل ويرى أن الق
المھنية التي يتخذھا الفرد ال تأتي من فراغ وإنما تلبية لواقع معين في حياته وأن لضغط 

ة . ًقتصادي دورا فيھاالبيئة االجتماعي واال ة التربوي أن العملي ومن ناحية أخرى يرى ب
ار المھني فضال عن أن اتجاھات  ة االختي ًونوع التعليم ومستواه يلعبان دورا في عملي ً

ة . ًالفرد العاطفية وقيمه الشخصية واالجتماعية تلعب دورا آخر فيه ة عملي ا من ناحي أم
ه االختيار المھني ، فيرى جينزبيرغ بأنھا سان بمعنى أن اة اإلن ة حي ة مستمرة طيل  عملي

ه الشخصية  ين رغبات وائم ب ستطيع أن ي ه وي ة حيات ة طيل ا مختلف ار مھن ستطيع أن يخت ًي

  .وإمكاناته مع عالم المھن ومع الفرص المھنية المتاحة له
  :ويرى جينزبيرغ أن فترات الخيارات المھنية تتحدد فيما يلي

  :Fantasyمرحلة الخيال -١
رة في ) ١١أقل من-٣(تد ھذه الفترة من  وتم ذه الفت سه في ھ ل نف ل الطف سنة إذ يتخي

  .مھنة ما من خالل ممارسته لدوره في األلعاب التي يلعب لھا
  : Tentative stageفترة التجريب -٢

رة من  ذه الفت ل من-١١(وتمتد ھ ة مراحل تختلف كل ) ١٨أق ى أربع سم إل سنة وتق
  :على النحو التالي. نموواحدة عن األخرى في مھمات ال

  ل ة المي د من  : Interest stageمرحل ل من-١١(وتمت سنة وفي  )١٢أق
ار  ين االعتب ذا بع ًھذه المرحلة يحدد الطفل ما يحبه وماال يحبه من المھن آخ

ر . قدراته ة والجسدية غي ل االنفعالي اة الطف فالقرار المھني غير ثابت ألن حي
 ً.ثابتة أيضا

  درة ة الق ن  : Capacity stageمرحل ة م ذه المرحل د ھ ل -١٢(وتمت أق
اج ) ١٤من شاط يحت سنة ويراعي الفرد ھنا مستوى قدراته ويدرك بأن كل ن

 .لقدرات مختلفة
  مرحلة القيمValue stage :  ل في ) ١٨-١٤(وتمتد من درك الطف سنة ي

رين  ة لآلخ دم خدم ب أن تق ا يج وم بھ ي يق ال الت أن األعم ة ب ذه المرحل ھ
 .ًأي يخدم أھدافا إنسانيةالمحيطين به 

  مرحلة االنتقالTransition stage :  ة من ذه المرحل ) ١٨-١٧(وتمتد ھ
ات  ة والثب ة الواقعي ذه المرحل ي ھ ي ف رار المھن ه الق ا يتصف ب م م نة وأھ س

 .النسبي ويتحمل الفرد مسؤولية قراره المھني ونتائجه
   :Realistic stageالفترة الواقعية -٣

ر ذه الفت د ھ ن وتمت ن س شاف ) ٢٢-١٨(ة م ة االستك رة مرحل ذه الفت شمل ھ نة وت س
  .والتبلور والتخصص

١٩ 



في ھذه المرحلة يكون الفرد أكثر قدرة  : Explorationمرحلة االستكشاف  .١
ين المھن األخرى  ة من ب ار مھن ستطيع أن يخت ة وي على تحديد أھدافه المھني

 .ليعمل بھا
ه وھنا يكون ا :Crystalizationمرحلة التبلور  .٢ رة عن ذات ور فك لفرد قد بل

اره  ي خي تقرارا ف ا واس ر ثبات رد أكث ون الف بھا ويك ة تناس ا مھني ار ذات ًليخت ً ً

 .المھني
ة التخصص  .٣ د  : Specializationمرحل رد ق ون الف ة يك ذه المرحل ي ھ وف

بلور فكرة عن العمل الذي يتفق مع ھذه الميول والقدرات ومرحلة التخصص 
ي ال راط ف ة االنخ ل مرحل دء تمث ده وب ن عوائ تفادة م ه واالس اء في ل والبق عم

 )٥٦-٥٣: م ١٩٩٩عبد الھادي، والعزه ،.(اإلنتاجية فيه
شابه حيث  ًويجدر الذكر بأن نظرية سوبر ونظرية جينزبيرغ فيھما بعضا من الت

ذا يظھر أن  رغ وبھ دى جينزبي ة ل مرحلة االنحدار عند سوبر تشبه الفترة الواقعي
  . يتين إلى حد ماًھناك اتفاقا بين النظر

   : Roth& Hershensonنظرية ھيرشنسون وروث ً=ثالثا
سلة،  سة مراحل متسل ن خم سلة م ي سل و المھن سون وروث أن النم رى ھيرشن ي

  :ًوأن التطور فيھا يصنع حدودا لالنجاز ھي على النحو التالي
  . البيئة التي يتصل بھا الفرد تؤثر عليه وعلى اتخاذ قراره المھني-١
صي-٢ ع  شخ راد والمجتم ع األف ه م الل خبرت ن خ ا م سيطرة عليھ رد وال ة الف

  .والمواقف التي يتعرض لھا خالل أدواره في الحياة
سة -٣ الل المؤس ن خ ه م ستطيع عمل ا ال ي ستطيع وم ا ي ى م رد عل رف الف يتع

  .التعليمية
  .يقرر الفرد المھنة التي سيختارھا بشكل واقعي وحقيقي-٤
  .يلتزم الفرد بالمھنة-٥
ل مروره وي ة قب ستطيع أن يمر في مرحل رد ال ي أن الف رى ھيرشنسون وروث ب

  )٧٩-٧٨: م ١٩٩٩عبد الھادي، والعزه ،.(على المرحلة التي سبقتھا
ن  د م ة الب رد من خالل مراحل معين اء الف رى العلم سابقة ي ات ال من خالل النظري

  احل مقسمة تجاوزھا وتخطيھا حتى يصل للمرحلة التالية وعادة ما تكون تلك المر
ا  الي عليھ بأعمار معينة فتتكون لدى الفرد عددا من المفاھيم ثم ترسخ لديه فيبني بالت
ك  الل تل ه خ ده ويوج ن يرش رد لم اج الف ن يحت ة ولك ه الوظيفي ه واختيارات قرارات

ع ب د من أن يتمت ذي الب اراتالمراحل، وھنا يكون دور المرشد وال ه مھ ة تؤھل  معين
  :كن حصر تلك المھارات كالتاليويم..للقيام بھذا الدور
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  :المھني–مھارات المرشد التربوي 
اولي ر ش د ) ٢٣-٢٠:م ١٩٨٣(ذك ي المرش ا ف ع توفرھ ارات  يجب توق اك مھ أن ھن

وي " داخل المجتمع اإلسالمي" ه الترب ذي اقترحه عن التوجي وذلك حسب النموذج ال
  :المھني واإلرشاد وذلك على النحو التالي–

ال )١ صور اإلس م الت سنة(مي فھ رآن وال ن الق ل ) م سان كك ثال(لإلن و، : م النم
 ).الخ..الشخصية، التعلم

 .فھم خصائص اإلنسان وخصائص المجتمع المسلم )٢
ة )٣ ة المتاحة للطالب -مھارة في إيصال المعلومات عن الفرص التربوي  المھني

ة  دريب المتاح ق بفرص الت ا يتعل رفتھم فيم رة مع يع دائ ي توس ساعدتھم ف وم
 .ق المرحلة الثانويةلطالب ما فو

صفة  )٤ ساني ب و اإلن ة والنم صفة خاص ي ب و المھن ة النم م عملي ي فھ ارة ف مھ
 .عامة

 .مھارة في جمع وتنظيم ونشر المعلومات المھنية )٥
 .مھارة في فھم المبادئ الرئيسة في إدارة األعمال واإلدارة الصناعية )٦
ع  )٧ ي المجتم ة ف دمات المتاح ن المواھب والخ تفادة م ي االس ارة ف اإلداري مھ

 .المھني واإلرشاد-والصناعي المحلي في القيام بعملية التوجيه التربوي
د٨  ) ل المرش ق بعم ة تتعل رات تدريبي ارات وخب رن مھ تراونج وبي رح س ويقت

 :المھني منھا-التربوي
  .تطبيق استبيانات عن أوضاع اليد العاملة )أ 

إجراء مقابالت مع مختلف العاملين لمعرفة خصائص العامل والرضا   )ب
 ).القيام بالعمل(وظيفي ومتطلبات األداء ال

 

   .دراسة التركيب المھني لفھم كيفية مالءمة العامل لبيئة العمل )ج

إجراء دراسات تتبعية عن خريجي المدارس الثانوية وتاركي الدراسة   )د 
 .نتيجة اإلخفاق

  .تكوين وتنظيم معلومات عن متطلبات االلتحاق بالوظائف والتدريب لھا )ه 

ي وال٩ ) يم المھن ذه التقي تخدام ھ ي اس راد ف ساعدة األف ضرورية لم ارات ال مھ
 .المعلومات في عملية اتخاذ القرار واالختيار

 .المھني-فھم وتفسير وإجراء الدراسات المتعلقة بالتوجيه التربوي )١٠
التعرف على المحددات الشخصية والمھنية للمرشد ومن ثم عمل اإلحاالت  )١١

 .المناسبة إلى جھات االختصاص
 .ة سلوك الفرد أثناء العالقة اإلرشاديةفھم ديناميكي )١٢
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اتھم  )١٣ ي اھتمام الب ف ساعدة الط ور لم اء األم ين وأولي شارة المدرس است
 .المھنية-التربوي

م استخدام  )١٤ ه ومن ث التقييم المستمر الحتياجات الطالب من خدمات التوجي
وي ه الترب امج التوجي وير برن ة وتط ي مراجع ات ف ذه المعلوم ي -ھ المھن

 .واإلرشاد
 .ق مبادئ اإلحصاء األساسية ومفاھيم ومبادئ القياس والتقييمتطبي )١٥
 .اختيار وإجراء وتفسير أدوات التقييم واالختبارات )١٦
ور  )١٧ اء األم ع الطالب وأولي اء التفاعل م ال أثن صال الفع ادئ االت ق مب تطبي

 .وأعضاء ھيئة التدريس واإلداريين
اء تكوين عالقات توجيھية ايجابية مع الطالب والمدرسين واال١٨ ) درايين وأولي

 .األمور والقدرة على االحتفاظ بھذه العالقة االيجابية
اذ١٩  ) تذكار واتخ ة واالس رق الدراس ة بط شكالت المتعلق ة الم م طبيع فھ

 .اإلجراءات المناسبة لمعالجتھا والوقاية منھا
واستخدام طرق ) طالب المساعدة(جمع وتنظيم المعلومات الخاصة بالعميل )٢٠

رى  يم األخ ر اال(التقي اراتغي ة، ) (ختب ة الحال تبيان، ودراس ل االس مث
 ).وسجالت السيرة الذاتية، وطرق المقابلة الفردية

ة االشتراط  )٢١ ة ونظري معرفة قوانين ومبادئ التعلم الرئيسة مثل نظرية القولب
 .واستخدامھا في المواقف اإلرشادية.. اإلجرائي

سھا فھم عملية اتخاذ القرارات وحل المشكالت والقدرة على تطبيق )٢٢ ا وتدري ھ
 .بفعالية

ة )٢٣ شر المعلومات الشخصية والتربوي اعي ون ه الجم شاطات التوجي -القيام بن
 .المھنية

رد  )٢٤ دريس الف ى ت درة عل ة، والق ه التعليمي ي اھتمامات رد ف ساعدة الف م (م تعل
 )كيف نتعلم

  
  :دور المرشد التربوي في مجال التوجيه المھني

ه الطالب نحو إلى أن المرشد يلعب) م٢٠٠٨(أشار أبو حماد  اعال في توجي ً دورا ف ً

  :سوق العمل واالختيار المھني الصحيح ومن األعمال التي يقوم بھا ما يأتي
  عمل يوم لإلرشاد المھني* 

ل  ة فرص العم ى معرف ساعدة الطالب عل و م سي ھ دف رئي وم يخصص لھ و ي وھ
داي ادة في ب وم ع ذا الي ام ھ ه ويق شون في ذي يعي ع ال م في المجتم ام المتاحة لھ ات الع
  .الدراسي بحيث يكون له تأثير على تفكير الطالب واتجاھاتھم في بقية العام

  :وھذا اليوم ينظم على ھيئة برنامج يشتمل على ما يلي
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  :إعداد استبيان مھني-١ 
ارات  يوزع المرشد النفسي استبيان على الطالب ويطلب منھم أن يعددوا خمسة اختي

ذا اإلجراء في درو تم ھ ذا المرشد مھنية وي زود ھ زل حيث ي شاط أو في المن س الن
  .بصورة واقعية عن ميول واھتمامات الطلبة المھنية

  :تجميع معلومات االستبيان-٢
ستطيع أن يعرف أي المھن  ا بحيث ي وم المرشد بتبويبھ  بعد قيام الطالب بتعبئتھا يق

  .واألعمال أو الوظائف حازت على أكثر االختيارات
  :استشارة المدرسين-٣

رة عن  عرض نتائج االستبيان على المدرسين وعلى إدارة المدرسة بقصد إعطاء فك
وم  ذا الي ساھمة في إنجاح ھ ارة حماس المدرسين للم ي، بقصد إث يوم اإلرشاد المھن

  .سواء بالحديث أو المشاركة في تنظيمه
  :مساھمة المتحدثين-٤

ھنيين الذين سوف يتحدثون ًيقوم المرشد مستعينا بالمدرسين باالتصال بالعديد من الم
ا  سئوليات ومزاي ا من م في لقاء موسع وشامل مع الطالب بخصوص مھنھم وما فيھ

  .وعيوب وما المتطلبات والمھام المتاحة فيھا
  :تحديد التفصيالت المھنية للطالب-٥

نھم ويطلب  ة بأسماء المتحدثين ومھ وزع قائم ة حيث ت وھي استكمال للخطوة الثاني
  .ر المتحدثين الذين يرغبون االستماع إليھممن الطالب اختيا

  :تحديد جدول المتحدثين والمستمعين-٦
يھم  ستمعون إل ذين سوف ي يقوم المرشد بعمل جدول يحدد فيه المتحدثين والطالب ال
د  ين مواعي داخل ب اة عدم الت ًوذلك طبقا لرغباتھم والوقت المتاح للمتحدثين مع مراع

  )٢٧٢-٢٧٠ص ص .(اللقاءات
  

ق يتضح لنا بأن المھارات وحدھا ال تكفي لكي يقوم المرشد بدوره على أكمل مما سب
 التي البد أن يمارسھا المرشد حتى يكتمل دوره األساليبًوجه وإنما ھناك بعضا من 

  :كمرشد وتتضح معالم عملية التوجيه وھي كالتالي
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  :األساليب والممارسات الفعالة في التوجيه المھني
ه المھني ) م٢٠٠٨ (أشار أبو حماد ة في التوجي إلى أن األساليب والممارسات الفعال

  :يمكن أن تتحقق من خالل ما يلي
ع العمل في : زيارة مواقع العمل .١ ى مواق وي والطالب إل ذھب المرشد الترب ي

ى  ا، والوقوف عل المؤسسات اإلنتاجية والخدمية للتعرف على واقع العمل فيھ
 .إيجابيات العمل، وسلبياته 

لالب .٢ و العم ه نح شكلة : حث الموج ة م ي دراس ة ف ن الطلب ة م راك مجموع إش
 .وفق منھجية علمية واقتراح الحلول لتطوير العمل. معينة تتعلق بالعمل

عن طريق عرض تلفزيوني أو قصة تتضمن أحداث فرد : دراسة حالة عملية .٣
ادل  ا وتب تھا وتقويمھ الب بدراس وم الط ا ويق درب عليھ ا أو يت ة م تعلم مھن ي

ة في متابعات ال دي الطلب وي اآلخذ بأي خبرة بشأنھا ويكون دور المرشد الترب
 .المناقشة والتقويم بطريقة موضوعية

ة األدوار .٤ ق ممارس ن طري دريب ع ي : الت ه ف دريب علي تم الت لوب ي و أس وھ
ي  ستخدمة ف زة الم وفر اآلالت واألدوات واألجھ ة حيث ت المؤسسات التعليمي

ام مجموعة من الطالب مواقع العمل أو التدريب في م سھا بقي ع العمل نف واق
راز  دف إب رين بھ ل اآلخ ن قب شة م د للمناق ا بع ضع فيم دد يخ ل مح بعم

 .االيجابيات وتدعيمھا وتجاوز السلبيات
ة .٥ ل المھن ي : تحلي سئوليات الت ات والم ات والواجب د العملي ه تحدي صد ب ويق

ة د الظروف الصحية واإلداري ذلك تحدي ة يتطلبھا أداء العمل، وك  واالجتماعي
د الظروف  شائع ، يتضمن تحدي المعنى ال ه وھو ب واالقتصادية التي تتصل ب
مات  درات وس ن ق ه م ا لدي د م ه أي تحدي وم ب ذي يق ل ال سية للعام النف

 )٢٧٣-٢٧٢ص ص .(شخصية
  

  :فوائد التوجيه المھني السليم
اء  واري، لمي عد والھ و أس ار أب ن ) م٢٠٠٨(أش ي يمك ه المھن د التوجي أن فوائ أن ب

  :تتحقق من خالل ما يلي
م  .١ ي مجاالت الدراسة والعمل ومن ث وق ف دم والتف اع نسب النجاح والتق ارتف

 .تقليل الفاقد التعليمي والوظيفي
اة  .٢ ى الحي نعكس عل ا ي ة مم ة أو المھن ن الدراس سعادة ع ا وال شعور بالرض ال

 .العملية واألسرية واالجتماعية والنفسية
ا  .٣ ا ونوع ة كم ادة اإلنتاجي ًزي راد ً ارض األف سب تم ب ون دل التغي ل مع وتقلي

 .ونسب معدالت حوادث العمل وإصاباته
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رد في العمل  .٤ ة والتم ر المھن االستقرار المھني النسبي الذي ال يؤدي إلى تغيي
 .والشعور بأزمة وفقدان الثقة بالنفس 

 .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .٥
ال وا .٦ ل والعم حاب العم ين أص ة ب سين العالق ق تح ى تحقي ؤدي إل د ي ذي ق ل

 .الرخاء والرفاھية االجتماعية
يلة  .٧ ة وس بة ألن المھن ة المناس ار المھن د اختي ة عن ه الذاتي رد بقيمت عور الف ش

 .لخدمة اآلخرين
ة٨  . شعر بالتعاس د ال ي بة ق ة مناس ل بمھن ن يعم ث م ة حي ن الجريم ة م الوقاي

 )٣٩-٣٨ص ص .(وبفقدان االتزان النفسي أو الشعور بالنقص
 

د تحدث على ه ق رد إال أن ه المھني للف ا التوجي رة التي يحققھ د الكثي  الرغم من الفوائ
ن تتحقق  الي ل ه المھني وبالت ة التوجي ل أو تحول دون تحقيق عملي ھناك أمور تعرق

  :الفائدة وھذا ما يمكن أن نسميه ب
  

  :معوقات التوجيه المھني
  : وھيھناك بعض المعوقات التي قد تقف في وجه التوجيه المھني

 عدم الفھم الواضح لطبيعة ومجال التوجيه المھني. 
  ن ون م ذين يتمكن وجھين ال راء والم صائيين والخب ن األخ دد م وافر ع دم ت ع

 .العمل والتعامل في ھذا المجال
  ع أو ق جمي د تعي ي ق ع والت ي المجتم سائدة ف د ال ة والتقالي الضغوط االجتماعي

 .بعض نشاطات التوجيه المھني
 د البي ص قواع تعداداتھم نق راد واس ات األف ول طاق ات ح ات والمعلوم ان

 .وإمكانياتھم
  ا في اد عليھ ات والمعلومات عن المھن التي يمكن االعتم نقص قواعد البيان

 )٤٠: م٢٠٠٨أبو أسعد، والھواري،لمياء .(عملية التوجيه المھني بشكل عام
رغم من ًقد تواجه معوقات التوجيه المھني أي فرد سواء أكان ذكرا أو أنثى، ى ال  عل

ي  ع المھن م أن المجتم ك بحك ذكور وذل ن ال ه م ر عمالئ ان أكث ي ك ه المھن أن التوجي
ى العمل أصبح من  رأة إل صناعية وخروج الم ورة ال د الث ه وبع ًأغلبيته رجاال إال أن

ه في الجامعات  د حاجت ل وتزي ه المھني ب ى التوجي الطبيعي أن تكون ھناك حاجة إل
  :لطالبات المقبالت على التعليم العاليًخصوصا بعد ازدياد عدد ا
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  :التوجيه المھني في الجامعات
وطني األمريكي ام مجلس البحوث ال  Council American National (ق

Research  ( بعقد عدة مؤتمرات للبدء ببرامج التوجيه في الكليات الجامعية، وقام
ي  ة األمريك س التربي ة ) American Council On Edu(مجل ذه كنتيج لھ

سي  الم النف راف الع ت إش ذكاء تح اس ال اوني لقي امج تع شروع برن ؤتمرات بم الم
تون  ام ) Thurstone(ثرس ي ع ارب ١٩٢٣وف ا للتج ة لجنتھ ذه الجمعي ت ھ  نظم

ة  دان الخدمات الشخصية للطلب ) Student Personnel work(التعاونية في مي
المتحدة األمريكية إلدخال فأدى ھذا إلى خلق وعي واھتمام في جميع أنحاء الواليات 

ات دارس والجامع ه بالم رامج التوجي ه . ب شتغلين بالتوجي ة الم ذه اللجن د زودت ھ وق
ارات  ذكاء، واختب ارات ال ل اختب ه مث ام ب ى القي ساعدھم عل باألدوات التي يمكن أن ت
سطة، و  ة المب وازين التقديري ع، والم سجل المجم ات ال ي، وبطاق صيل المدرس التح

ترونج ار س ة وال اختب ن المختلف ن المھ ات ع أليف الكتيب ة و ت ول المھني اس المي  لقي
  )٥-٤: م ١٩٥٧جالل،. (زالت ھذه الجمعية تقوم بمجھودات عظيمة في ھذا الميدان

  
د  ا وانتقلت بع مما سبق ظھرت بداية التوجيه المھني في الجامعات كانت من أمريك

  :إلى ذلكذلك إلى بقية بلدان العالم، وكان لظھوره أسباب دعت 
   

  :األسباب التي دعت إلى إيجاد اإلرشاد الجامعي
  .تزايد المعرفة في حقل علم النفس الذي يبحث في الشخصية، والصفات والسلوك-١
وم -٢ ي العل شعب ف د الت ب وتزاي ا الطال ار منھ ي يخت ة الت االت الوظيفي اد المج ازدي

  .والوظائف
ا-٣ ى تنظيم االھتمام من قبل المجتمع بمشكالت العمل والع سعي للتوصل إل ملين وال

  .العمل واإلنتاج بصورة مجدية
ا، -٤ ة عنھ شكالت الناتج ة الم ة ومعرف صحة العقلي ع بال ل المجتم ن قب ام م االھتم

  .ومشاركة الدراسات العلمية في ذلك
صادية -٥ ة االقت درة والحال ث المق ن حي راد م ين األف رق ب ي تف رة الت وارق الكثي الف

  )٣٨٣-٣٨٢: م ١٩٨١القاضي وآخرون، .(لمتغيرة باستمراروالمتطلبات الجامعية ا
  

دعونا  إن نفس الحاجة ت اد الجامعي ف ًنظرا لتعدد األسباب التي دعت لوجود اإلرش

  :لتحديد أھداف اإلرشاد الجامعي في نقاط محددة وواضحة
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  :أھداف التوجيه واإلرشاد الجامعي

رشاد الجامعي قامت الباحثة مجموعة من األھداف للتوجيه واإل) ه١٤١٠(ذكر راشد 
م في  واتج تعل بإعادة صياغتھا بما يتماشى مع مفھوم األھداف السلوكية التي تظھر ن

  :سلوك المتعلمين على النحو التالي
سه،  .١ ي بنف اديمي والمھن ستقبله األك يط م ى تخط ادرا عل ب ق ون الطال ًأن يك

ساعدته ف ة وم وع واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختلف ار ن ي اختي
ه  ه الشخصية ومھارات ه وإمكانات الدراسة والتخصص الذي يتناسب مع قدرات

 .من خالل توفير البيانات التي تعينه على االختيار السليم
ة  .٢ شطة الطالبي االت األن ي مج ة ف ارات المختلف رات والمھ ساب الخب اكت

ى الع وق والتغلب عل ات المتنوعة، واالستمرار على مواصلة النجاح والتف قب
 .والصعوبات التي تعترض طريقه وتؤثر على نجاحه وتفوقه

ممارسة مھارات تنظيم الوقت، وحسن استثماره للحصول على أفضل النتائج  .٣
 .في التعلم

ى التحصيل  .٤ ساعدھم عل ة للطالب و ت سرھا الجامع استخدام الوسائل التي تي
ز ة، وأجھ وتر العلمي والنمو الفكري، مثل المكتبات والمعامل المختلف ة الكمبي

 .وغيرھا من الوسائل التعليمية
تھا  .٥ ى ممارس ل عل المية ، والعم ات اإلس القيم واالتجاھ زام ب ح االلت يوض

 .وتعديل اتجاھاته السلبية إن وجدت
اليب  .٦ ة، بأس ل الجامع ة داخ ة واالجتماعي اة الثقافي شيط الحي ى تن ساعدة عل الم

 .جامعة وللمجتمععلمية مما يساعد على إظھار روح االنتماء والوالء لل
ى المحافظة  .٧ وق، والعمل عل ى االستمرار في التف إدراك المتفوقين للحاجة إل

 .عليه طوال فترة دراستھم بالجامعة
ى٨  . ال إل المحافظة على االستمرار في التخصص الذي اختاره الطالب أو االنتق

ذر  ب إذا تع ل المناس ى العم ول إل ه، أو التح ة ل ر مالءم ر أكث تخصص آخ
 .لدراسة في ضوء الحقائق والمعلومات التي تجلي الموقفمواصلته ل

دة٩  . اليب جدي ار أس ة وابتك اة الجامعي اليب الحي ساھمة الطالب في تطوير أس م
 .على ضوء ما تسفر عنه الدراسات والبحوث العلمية في ھذا الصدد

ول  .١٠ باع المي درات وإش ب والق ة المواھ ة بتنمي ة كفيل ع خط وض
 .والحاجات

ه أصبح عضوا إظھار االعتماد ع .١١ ًلى الذات في األعمال التي تظھر أن

 .ًفاعال في المجتمع
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ار أنسب الموضوعات للدراسة التي تناسب  .١٢ ى اختي درة عل إظھار الق
الطرق  زام ب ة، وااللت داف الجامع ب أھ ا وتناس ات العلي الب الدراس ط

 .واألساليب العلمية في البحث العلمي
را .١٣ ات الف تثمار أوق سن اس ام بح ار االھتم ي إظھ النفع ف ود ب ا يع غ  بم

 .نواحي نمو الطالب المختلفة
  

  :أساليب التوجيه واإلرشاد الجامعي
اد -١ بة لإلرش يلة مناس ي وس ادية وھ سات اإلرش صية أو الجل ة الشخ لوب المقابل أس

  .الفردي ودراسة حاالت التعثر الدراسي
لتخصصات أسلوب األدلة أو الكتيبات والمطبوعات للتعريف بالجامعة وكلياتھا وا-٢

ساب  ة ح ف بكيفي ار التخصص، والتعري سجيل واختي ام الت ا ونظ ودة فيھ الموج
  .المعدل التراكمي ومعدل الفصلين ونظم االمتحانات المتبعة في الجامعة

ة أو -٣ ه الطالب ألمور ديني ة لتوجي رامج التوعي دوات وب أسلوب المحاضرات والن
  .افق مع الحياة الجامعيةثقافية أو اجتماعية أو صحية، ومساعدتھم على التو

أسلوب المناقشة وفيه يجيب المرشد الطالبي على أسئلة واستفسارات الطالب في -٤
  .المجاالت المختلفة

ة -٥ داف الجامع ريفھم بأھ الب لتع ع الط اكن تجم دين ألم ارة المرش لوب زي أس
شطة  ي األن تراك ف ى االش ثھم عل ة وح شاطات المتاح ه الن صاتھا وأوج وتخص

  .المختلفة
ة، -٦ ائل العلمي داد الرس ة إلع اليب المنھجي ول األس ادية ح شرات اإلرش لوب الن أس

  .وطرق توثيق المراجع ووسائل الحصول على المعلومات
  .أسلوب إعداد قوائم بموضوعات رسائل الدراسات العليا التي سبق التسجيل فيھا-٧
ر ،لوحات، صو" أسلوب التوجيه واإلرشاد باستخدام الوسائل السمعية و البصرية-٨

  ".تسجيالت" أو سمعية " شرائح شفافة، عروض بوربوينت
ل -٩ ارض، مث ق المع ن طري اد ع ه واإلرش لوب التوجي ة ( أس رض مكافح مع

المخدرات،معرض مكافحة التدخين ، معرض حوادث المرور، معرض خدمات 
ة أو ) الدفاع المدني وغيرھا ددة للتقني ه جوانب متع الذي يشاھد الطالب من خالل

  .وضوعالم
يم واالتجاھات اإلسالمية -١٠ ى الق أسلوب المسرح الجامعي حيث يوجه الطالب إل

ك  يم وتل ذه الق ستھدف ھ سرحية ت روض م شاھدتھم لع ن خالل م ة م واالجتماعي
  .االتجاھات
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سرحي - ١١ سي الم ل النف لوب التمثي يكودراما"أس اد " Psychodrama- س و إرش وھ
ات ال ق التمثيلي ة عملي واقعي يحقق عن طري سية حيث تعرض مشكالت انفعالي نف

ا حتى تصل إلى حل عملي  كالتي يعانيھا المسترشدون وتعرض تسلسالتھا ومواقفھ
  . لتلك المشكلة بصورة واقعية عملية

أسلوب التوجيه واإلرشاد عن طريق الصحافة الجامعية، سواء المطبوع منھا أو -١٢
  .المعروض على الحوائط واللوحات اإلعالنية

  . التوجيه واإلرشاد عن طريق المخيمات التربوية، والرحالت الطالبيةأسلوب-١٣
  .أسلوب التوجيه واإلرشاد أثناء ممارسة الرياضة والترفيه-١٤
ة، حيث يمكن من خالل -١٥ اء المحاضرات األكاديمي أسلوب التوجيه واإلرشاد أثن

ور ال ى األم اتذتھم إل ن أس وا م ھا الطالب أن يوجھ ي يدرس ي الموضوعات الت ت
ة  شطة الطالبي ي األن تراك ف ى االش ثھم عل الع وح زھم لالط ل تحفي دھم مث تفي

  )٦٧٠-٦٦٨: ھـ١٤١٠راشد،. (المختلفة وغيرھا
  

  :واقع التوجيه المھني في الجامعات السعودية
ي  ة ف و حجر الزاوي ة ھ ة الجامعي ي المرحل اد ف ه واإلرش ه أن التوجي ا ال شك في مم

دد  ه يح ث أن ة، حي ة التعليمي ه العملي ي حيات ي ف م المھن ي ث ب الدراس ستقبل الطال م
راد ،  دى األف ية ل سية أساس ة حاجة نف ة العمري ذه المرحل اد في ھ ستقبلية، فاإلرش الم
ستقبلھم  د م شكالتھم وتحدي ى م ب عل ي التغل ساعدة ف اجتھم للم رون عن ح ّحيث يعب
ه ى مواجھ سھم ويحثھم عل م أنف ى فھ ساعدھم عل ي، ويجدون من ي  األكاديمي والمھن

ر  ة تعتب ة العمري ذه المرحل ُمشكالتھم الدراسية والشخصية بأساليب ايجابية بناءة، وھ

ة  ة المھني نقطة تحول في حياة الشباب من حيث االعتمادية على الذات، وتحديد الھوي
رق  ر في مفت ة يعتب ذه المرحل ات والفرص المتاحة، والطالب في ھ في ظل اإلمكان

ذات والتعامل مع طرق ويحتاج إلى التوجيه واإلرشاد ً خصوصا فيما يتعلق بإدارة ال

  )١: ھـ ١٤٢٤عيبان وآخرون،. (المستجدات والمشكالت
وتعد خدمات اإلرشاد األكاديمي ضرورة ملحة في تحقيق أھداف التعليم الجامعي 
ًالرامية إلى حفز مواھب الطالب المتباينة لتنمو نموا متكامال أكاديميا وأخالقيا  ً ًً

ًاعيا وسلوكيا، وإعداد الطالب إعدادا يتوافق مع ميولھم وقدراتھم وقيم ًونفسيا واجتم ً ً

إذ يعد . ًمجتمعھم، ومواكبا للتحديات التنموية السريعة على الساحة المجتمعية
ًاإلرشاد األكاديمي نشاطا أساسيا وضروريا في مؤسسات التعليم الجامعي، الكتشاف  ً ً

 ومساعدتھم على رسم الخطط المحققة لھا رغبات الطالب وقدراتھم، وتحديد أھدافھم
بما يتالءم مع استعداداتھم، وما يساعد على تزويدھم بالمھارات األساسية التي 

: ه١٤١١القرني، . (يحتاجھا عملھم بعد التخرج، وتسھم في التنمية الشاملة لمجتمعھم
٥١٦(  
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تنا يكاد أن دور اإلرشاد األكاديمي في جامعا) ه١٤٣٠(ويرى المحارب في دراسته 
ينحصر في أمور ليس لھا عالقة مباشرة باإلرشاد، كالغياب والحضور والحذف 

وھذه األمور على أھميتھا إال إنھا في الغالب . والتسجيل وإقامة المعارض وغيرھا
ليست من صميم عمل المرشد في شيء ومن الممكن أن يقوم بھا قسم شؤون 

ذا استثنينا بعض ما يطرأ عليه من إ. الطالب أو النشاط في الكليات والجامعات 
 ومتابعة بعض - إن وجدت-اإلسھام في حل لبعض مشاكل الطالب االجتماعية

سلوكياتھم فھذا من صميم عمله، أما بقية األعمال الكثيرة والمتعددة فھي كفيلة بأن 
تنسيه الدور المفترض أن يقوم به في العملية اإلرشادية، مما جعل بعضھم يظن أنه 

فقد يعمل لساعات طوال في إعداد مسابقات، أو . اجبه على أكمل وجهيؤدي و
في حين أن . المحاضرات، أو معارض، وزيارات، ومتابعة غياب وحضور

عشرات االآلف من الطالب يقفون حائرين على أعتاب الجامعات كل عام، ال 
يجدون من يرشدھم أو يدلھم على ما يناسبھم من تخصصات، أو يعرفھم على أقل 

وآالف أخرى من الخريجين . تقدير على أقسام الكليات وطبيعة كل قسم وما يتطلبه
ًيواجھون مصيرا مجھوال، ومستقبال غامضا للسبب ذاته ًً فكم من خريج لم يكتشف . ً

ميوله أو مستقبله التخصصي إال بعد تخرجه، وكم ضاعت على ھؤالء فرص 
ن المرشد العمل األساسي عظيمة بسبب ھذا الدور المفقود، فقد غاب أو غيب ع

الذي يفترض أن يقوم به من توجيه الطالب وإعانتھم على اختيار تخصصاتھم من 
. خالل تعريفھم عليھا وعلى مستقبلھا وفرص العمل المتاحة والمستقبل الوظيفي لھا

وإن كنا قد نلتمس بعض العذر للمرشد في تقصيره داخل المدرسة لما قد ينشغل به 
ً وظروفھم األسرية وإن كان ھذا ليس عذرا كافيا ، فما الذي يمنع من مشاكل الطالب ً

. المرشد األكاديمي داخل الكليات والجامعات من تأدية دوره اإلرشادي الصحيح
أن أھم مقترحات تفعيل دور اإلرشاد األكاديمي ) ه١٤٣٠(وبحسب دراسة المحارب 

كاديمي في تقديم من وجھة نظر الطالب ھي أنه من المھم أن يركز المرشد األ
  .المعلومات التي تساعد الطالب على االختيار المھني والتخطيط المستقبلي

حيث يرى أن الوظيفتان اللتان احتلتا ) ه١٤١١(وھي متوافقة مع دراسة القرني 
المركزين األولين في قائمة الوظائف التي يرغب الطالب في توفرھما في المرشد 

يف الطالب بالفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج ، تعر: األكاديمي مستقبال ھما 
ًكما متوافقة أيضا مع . ومساعدتھم في اختيار التخصص المناسب لقدراتھم وميولھم

ًفي أن اإلرشاد األكاديمي وبوضعه الحالي لديه عددا ) ه١٤٢٣(دراسة أحمد وآخرون 

 الدراسية للقسم من نقاط الضعف منھا أنه يقتصر في أغلب األحوال على عمل الجداول
وللطالب في حين يظل الجزء األساسي من اإلرشاد األكاديمي ھو إرشاد الطالب 
وتوجيھه بما يناسب قدراته العلمية وأنشطته الغير أكاديمية مما يساعده على اكتشاف 

  .قدراته وإمكاناته العلمية والرياضية والثقافية واالجتماعية والمھنية
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ألكاديمي لم يؤدي دوره بالشكل المطلوب ولذلك فإنه مما سبق يظھر أن اإلرشاد ا
اغلب الجامعات السعودية سعت إلى عمل مركز لإلرشاد والتوجيه ليكمل بقية المھام 

  . ويسد أوجه القصور في الجانب اإلرشادي والمھني بصفة خاصة
ة  ومن اإلنصاف أن نذكر بأن أول جامعة سعودية اھتمت بالجانب المھني ھي جامع

ز الملك  شاط إداري متمي ا ن وفر بھ شرقية حيث يت ة ال ادن بالمنطق رول والمع فھد للبت
للعناية بالتوجيه المھني للطلبة الملتحقين بھا تحت مسؤوليات مكتب الخريجين حيث 

ة "يمارس نشاطاته في ھذا الصدد تحت مسمى  ات " يوم المھن ه فعالي شاط ل ذا الن وھ
دوبي الم اع من ا اجتم ة، أھميھ دة للغاي ة عدي زة المھني شركات واألجھ سات وال ؤس

تم  سبقا لكي ي ا م ن عنھ ددة يعل ة مح رة زمني ي فت سئولين ف ة والم ع الطلب ة م ًالمختلف

تعريف الطلبة بمقتضيات المھن المختلفة في ھذه المؤسسات والشروط والمواصفات 
ديھا وب ل ذلك والتخصصات المرغ ة ب رى المتعلق ا األخ ور والمزاي ا أن . واألج كم

ة ھناك أن ى الطلب ا عل ذا المكتب يتعرف من خاللھ ا ھ وم بھ ة يق شطة متميزة للمتابع
ا  ا ومواكبتھ د تخرجھم، ومدى فعاليتھ ا بع ام التي يزاولونھ ة المھ المتخرجين وطبيع
اك  ت ھن ا إذا كان راتھم، وم دراتھم وخب ائھم لق اح رؤس دى ارتي ام، وم ك المھ لتل

اري اديمي والمھ ل األك يم العم ة بتنظ ات خاص ين مقترح داني للدارس  والمي
ة صات المختلف دمات . بالتخص ادة الخ ل عم ار عم من إط شطة ض ذه األن ع ھ وتق

مكتب (التعليمية، وتنفيذا لسياسة خدمات الطلبة بالجامعة، فقد عملت شؤون الطالب 
ه ) الخرجين ذي يراعي في ة ال ة لخريجي الجامع ل الفرص الوظيفي ى إصدار دلي عل

ات المختلف دد المعلوم ادة تج نوياع ب،.(ًة س ت ) ١١٣-١١٢: ه١٤١٤الخطي ا كان كم
ه  ز للتوجي شاء مرك ي إن ات ف ى الجامع ادن من أول رول والمع د للبت ك فھ ة المل جامع

ام  اديميين ١٤٢٠واإلرشاد، ع شارين األك ًه حيث ضم في عضويته عددا من المست

ا ه واإلرش ديرا لمركز التوجي ب، وم ذا الجان د ًمن أعضاء ھيئة التدريس المھتمين بھ
  )٢: ھـ ١٤٢٤عيبان وآخرون،. (ًوعددا من المختصين والموظفين

مما سبق يتضح أن ھناك قصور في جانب اإلرشاد األكاديمي وأن الجامعات أدركت 
ھذا النقص بمحاولتھا إلنشاء مراكز للتوجيه لكي يكمل ھذا النقص في مختلف 

ث، وسوف تلقي الجوانب التي يحتاجھا الطالب ومنھا الجانب المھني موضوع البح
الباحثة الضوء على خدمات التوجيه المھني من خالل زيارتھا للجامعات المعنية 

  :بالبحث الحالي وھي على الشكل التالي
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  :واقع التوجيه المھني في بعض الجامعات السعودية في المنطقة الغربية
  

  جامعة أم القرى
ًبقا التابع لعمادة شؤون سا) مركز اإلرشاد والتوجيه(يقوم مركز الدعم الطالبي 

، الطالب، بتقديم االستشارات النفسية والتربوية واالجتماعية والدراسية والمھنية
ويعرف خبراته ، وعمل البرامج اإلرشادية بھدف مساعدة الطالب لكي يفھم ذاته

ليصل إلى تحديد اھدافه وتحقيق الصحة ، ويحدد مشكالته ويحدد امكاناته، وقدراته
وتحقيق أھدافه في إطار ، ومھنيا، ودراسيا، وتربويا، وافق شخصياالنفسية والت

  .تعاليم الدين اإلسالمي
  : أھداف المركز و ھي

  )استمرار النمو السوي : ( المنھج اإلنمائي) ١
ًالھدف منه تقديم خدمات الدعم الطالبي في التوجيه واإلرشاد أساسا للطالب 

اءتھم، وتدعيم المتوافقين منھم إلى أقصى العاديين لتحقيق النمو السليم، وزيادة كف
ويتحقق ذلك عن طريق بناء برامج إرشادية، وإعطاء األفراد الحرية في . قدر ممكن

التعبير عن رأيھم والبعد عن القمع والكبت، وتقبل الذات، ونمو مفھوم موجب لھا 
  .وتحديد أھداف وفلسفة سليمة في الحياة

  )سي ضد المشكالتالتحصين النف(: المنھج الوقائي) ٢
ويھدف إلى منع حدوث المشكالت أو االضطرابات ومعرفتھا إذا حدثت، والتخفيف 

التحصين النفسي ضد المشكالت "ويسمى منھج . من آثارھا بعد ذلك
ويھتم المنھج الوقائي بالطالب األسوياء واألصحاء قبل اھتمامه ". واالضطرابات

وللمنھج . الضطرابات واألمراضبالمرضى منھم ليقيھم ضد حدوث المشكالت وا
  : الوقائي مستويات ثالثة ھي

   :الوقاية األولية
وتتضمن منع حدوث المشكلة أو االضطراب أو المرض بإزالة األسباب حتى ال يقع 

  . المحظور
   :الوقاية الثانوية

وتتضمن محاولة الكشف المبكر وتشخيص االضطراب في مرحلته األولى بقدر 
  . يه ومنع تطوره وتفاقمهاإلمكان للسيطرة عل

   :الوقاية من الدرجة الثالثة
  . وتتضمن محاولة تقليل أثر إعاقة االضطراب أو منع تأزم المشكلة أو المرض

  )التدخل العالجي واإلرشادي المباشر (:المنھج العالجي) ٣
ن فاالضطرابات قد تكون م. يھدف ھذا المنھج إلى مساعدة الطالب للعودة إلى حالة السواء

 ًوكل فرد قد يكون معرضا في وقت ما إلى أزمات وفترات. الصعب التوقع بھا فتحدث فعال
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حرجة ومشكالت حقيقية يحتاج فيھا إلى مساعدة ومساندة ودعم لتخفيض مستوى القلق 
ورفع مستوى األمل والعودة إلى حالة االعتدال والسواء، والعيش بسالم وصحة نفسية في 

  .الحياة
أن المركز يقوم بتقديم العديد من الخدمات اإلرشادية واالستشارات النفسية مما سبق يتبين 

  : والتربوية والمھنية الموجھة لطالب الجامعة، أھمھا
 تقديم خدمات توجيھية وإرشادية لجميع الطالب من خالل برامج توعوية وتوجيھية - ١

تفيد على خدماتھا للتعريف بالجامعة وكلياتھا وعماداتھا المساندة وكيفية حصول المس
بالتعاون والتنسيق مع أقسام الكلية، وتعريفھم بالمتغيرات التي قد يواجھونھا في حياتھم 

  . الجامعية وكيفية التعامل معھا من خالل برامج المركز المتوفرة
 -  المالعب- كافتيريا الكلية- القاعات الدراسة( تقديم برامج توجيھية للطالب في مواقعھم - ٢

لتوجيھھم، والتقليل من الظواھر السلبية )  التجمعات الطالبية – األندية –ط قاعات النشا
  . والمشكالت غير المقبولة، والتي قد تظھر في سلوكيات بعض الطالب في الجامعة

 توفير مصادر معلومات متنوعة من أشرطة تعليمة ووسائل توضيحية وإصدار - ٣
لنفسي بالتعاون مع الجھات ذات نشرات وكتيبات متخصصة تتعلق بمفھوم اإلرشاد ا

العالقة بعمادة شئون الطالب، وتمكين الطالب والمستفيدين من االستفادة منھا بما يسھل 
  .مھمة طلبھم للخدمات اإلرشادية

 تقديم الخدمات اإلرشادية المتخصصة من خالل اإلرشاد المباشر بين طالب الخدمة و - ٤
اعيد ثابتة تحدد بين الطالب والمرشد النفسي، في مو) المرشد النفسي (األخصائي النفسي 

وتقدم في جو محاط بالسرية، والخصوصية لضمان الغرض في مناقشة القضايا 
والمشكالت التي تشغل ذھن الطالب، والوصول إلى حلول جذرية تتفق مع شخصية 
صاحب المشكلة وظروفه وقدراته وإمكانات الجامعة، ويختار المسترشد الحل الذي 

  . يالئمه
 تقديم خدمة اإلرشاد الجماعي لعدد من الطالب والمستفيدين بالجامعة ممن يشتركون - ٥

في مشكلة واحدة بما يتوافق مع أھدافھم واھتماماتھم وقضاياھم وتقدم لھم الخدمة في وقت 
واحد و مكان واحد ليسھم الجميع في عرض قضاياھم وتتاح الفرصة لتعليمھم فن التعامل 

ء الثقة بأنفسھم وتعليمھم مھارات االتصال الفعال والحوار البناء مع اآلخرين وبنا
والمشاركة الجماعية وقد يلزم لذلك توقيع عقد إلزامي من المشاركين في البرامج 
  .بالمحافظة على السمة الحقيقية لمبدأ المشاركة في ھذا النوع من اإلرشاد النفسي الجماعي

ل من قسم إلى آخر في حسن اختيار التخصص  مساعدة الطالب الراغبين في التحوي- ٦
المالئم لقدراتھم وإمكاناتھم وتطلعاتھم لمستقبلھم العملي، من خالل إجراء اختبارات مقننة 
خاصة بالميول واالستعدادات والقدرات، وباستخدام أدوات علمية كتحليل شخصية الفرد، 

  .وتحليل متطلبات التخصص
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ل برامج إرشادية تشتمل على محاضرات  العمل على تعزيز القدرات من خال-٧
توعوية ودورات ودروس و ورش عمل يخطط لھا المركز وينفذھا بصفة دورية 
لدعم القدرات األكاديمية واالجتماعية وتعزيزھا لدى المشاركين بھا وبالتعاون مع 

ًنقال عن موقع جامعة أم . .(متخصصين مشھود لھم بالكفاءة والمھارة العلمية والمھنية

  )م٩/١/٢٠١٢ تم االسترجاع بتاريخ ١٧٦٢٢١/http://uqu.edu.sa/page/arلقرى ا
أما عن يوم المھنة فقد كانت جامعة أم القرى تقيمه قبل عدة سنوات ولكنه توقف 

  ً. سنوات تقريبا٣ًحاليا ومنذ 
مما سبق يتضح أن ھناك اھتمام بالجانب المھني في تطبيق اختبارات الميول المھنية 

 يمكن أن يشمل جميع الطالبات حيث أنه يقام عن طريق عقد دورات لعدة إال أنه ال
أيام ولو كان من األفضل أن تتاح الفرصة لعدد أكبر من الطالبات لكل يوم طالبات 

أما عن اسم المركز فقد تم تغييره من مركز اإلرشاد والتوجيه إلى مركز الدعم . جدد
ال يوحي للطالبة بأنه يضم خدمات الطالبي في حين أن ھذا المسمى األخير قد 

التوجيه واإلرشاد المھني ومن ھنا فإن الطالبة لن تعرف بخدمات المركز ما لم يتم 
. التعريف به من خالل دورات اإلرشاد األكاديمي عند تسجيل الطالبات في الجامعة

أما عن يوم المھنة فلم توضح للباحثة األسباب في عدم عقده وقد رجحت الباحثة 
  .م التفرغ حيث أنه ال توجد جھة مسئولة عن عمل مثل ھذا اليوملعد
  

  جامعة الملك عبد العزيز
تقوم جامعة الملك عبد العزيز بعمل اختبارات للميول المھنية لطالبات السنة 

" الذكاء المھني"ًالتحضيرية منذ ثالث سنوات تقريبا واآلن أصبح اسم االختبار ھو 
اد الجامعي بالجامعة التابع لعمادة شؤون طالب ويتم ذلك عن طريق مركز اإلرش

بشطر الطالبات، ويتم اإلعالن عن مواعيد االختبارات والتي تكون اختيارية وليست 
إجبارية بالنسبة للطالبة، ثم تعطى النتيجة للطالبة بعد عدة أيام كأفضل ثالثة مھن 

وط القبول في تناسب الطالبة، لكن التسجيل في التخصص عادة ما يكون محكوم بشر
وفيما يلي ). حسب المعدل األعلى ، اكتفاء القسم بعدد معين من الطالبات(الجامعة 

  ..نبذة عن المركز وأھدافه
  :التعريف بالمركز 

إن رسالة الجامعة ھي إعداد أجيال قادرة بثقافتھا العلمية المتخصصة على اإلسھام 
ًامعة إلى غايتھا كان لزاما في نھضة وطنھا وأمتھا معتزة بقيمھا ولكي تصل الج

عليھا أن تمد يدھا الحانية إلى أبنائھا الطالب باإلرشاد االجتماعي والنفسي 
والمھني لضمان الشخصية المتوازنة للطالب الجامعي ، وحيث أن الشباب 
يحتاجون إلى استشارة ذوى الخبرة في المواقف والمشكالت التي تواجھھم والتي 

  لھم حاجاتھم وأفكارھم ومطالبھم ولھم طاقات وقدراتيتعرضون لھا كأفراد فإن
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وللمحافظة على الحد من الھدر التعليمي . تحتاج إلى التوجيه واإلرشاد المناسب
والتسرب الدراسي والمساھمة في تكيف الطالب مع من حوله في المجتمع الجامعي 

عاية القائمة لتطوير أوجه الر) مركز اإلرشاد الجامعي ( ،كانت الحاجة إلى تأسيس 
األساليب والوحدات بحيث تشمل جميع التي تقدم للطالب وإحداث نقلة نوعية في 

 وذلك لتقديم اإلرشاد فئات الطالب في كلياتھم الدراسية وعمادة شؤون الطالب
   . االجتماعي والتربوي والنفسي والمھني لصقل شخصية الطالب

   :أھداف المركز 
ب فيما يتعلق ببعض الظواھر الجديدة في المجتمع عمل برامج وقائية لتثقيف الطال-

   .الجامعي 
   .دراسة الحاالت التي تحتاج إلى العون المادي وتقديم المساعدة لھا -
   .مساعد الطالب في اتخاذ القرار المناسب نحو مستقبله العلمي والعملي -
   .دراسة بعض الظواھر السلوكيه واقتراح العالج المناسب لھا -
ًالطالب وإرشادھم واجتماعيا وتربويا ونفسيا ومھنيا توجيه - ً ً ً.   
المساھمة في عالج التعثر الدراسي للطالب ومساعدتھم للتغلب على مشكالتھم -

   .التي تعيق تفوقھم 
ًالتعرف على قدرات الطالب وبالتالي توجيھھم دراسيا ومھنيا وفقا لقدراتھم - ً

   .وميولھم ورغباتھم 
كنوا من اتخاذ خطوات تخطيطية لمستقبلھم العلمي والمھني مساعدة الطالب ليتم-

   .بنجاح 
   .مساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في تحقيق أھدافھم العلمية -
تقديم استشارات مھنية ونفسية للطالب من خالل إرشادھم ومساعدتھم لتحقيق -

  التفوق الدراسي في الحياة الجامعية 
   :وحدات المركز 

  عاية االجتماعية وحدة الر-
  وحدة التحقيقات التربوية -
  وحدة االستشارات الطالبية -
  وحدة التوجيه األكاديمي في الكليات -
  وحدة التوجيه المھني -
-http://studentaffairs.kau.edu.sa/Pagesًنقال عن موقع الجامعة (

guidecenter.aspx م٧/١/٢٠١٢ تم استرجاعه بتاريخ(  
" الملتقى المھني السنوي" دة شؤون الطالب للخريجات كما تعقد وكالة عما

للتواصل مع خريجات جامعة الملك عبد العزيز ابتداء من سلسلة من 
الدورات و ورش العمل مرورا بباقة من اللقاءات العلمية و المحاضرات 
 التي تؤھلھن وظيفيا و معرفيا و ثقافيا ، و انتھاء بالمعرض الوظيفي الذي
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عرضھا الشركات والبنوك لتزويد المجتمع بالكفاءات المؤھلة في يوفر فرص عمل ت
  ًنقال عن موقع الجامعة . (كافة التخصصات العلمية والعملية

http://studentaffairs.kau.edu.sa/pages .الثاني-الملتقى-  aspx 
  )م١٠/١/٢٠١٢ تم االسترجاع بتاريخ

لبات ويكون تحت رعاية وعادة ما يكون في قاعات كبيرة تتسع ألكبر عدد من الطا
ه كان تحت ١٤٣١إحدى سيدات أو قيادات المجتمع ففي الملتقى المھني السنوي لعام 

صاحبة السمو األميرة / رعاية حرم صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل 
 ٤٠٠٠العنود بنت عبد هللا بنت بن محمد آل سعود وقد وصل عدد الحاضرات 

 محاضرات خالل يومين، واستضافت ١٠ و  ورشة عمل ٢٢خريجة وتم عقد 
  . كلية١٢ شركة وتم تخصيص أركان للكليات المشاركة وبلغ عددھا ٢٣الجامعة 

كما تعقد وكالة الخريجات خالل العام عدد من الدورات التي تخص الجانب المھني 
لطالبات المستوى السابع والثامن والخريجات فعلى سبيل المثال خالل العام الحالي 

 ٤ دورة مھنية موزعة على ١٥ للفصل الدراسي األول تم عقد ١٤٣٣-١٤٣٢
على (ًأشھر، ويتم التسجيل عادة على ھذه الدورات الكترونيا عن طريق االنترنت 

  .قبل الدورة المقامة بيومين) موقع الجامعة

مما سبق يتضح اھتمام جامعة الملك عبد العزيز في الجانب المھني حيث أن 
مستجدات وذلك بعمل اختبار الميول المھنية والخريجات وذلك بعقد خدماتھا شملت ال

  ً.يوم المھنة والدورات التي تفيد الطالبة مھنيا
  

  :كلية دار الحكمة
تقوم الكلية بعمل اختبار للميول المھنة والقدرات في الوقت ذاته عند تسجيل الطالبة في 

 من االختبار وتحديد رغبتھا الكلية وبنفس رسوم التسجيل، حيث بعد انتھاء الطالبة
المسبقة لقسم معين تقوم األخصائية المھنية بمقابلة الطالبة وعمل لھا جلسة إرشادية 
تخبر الطالبة فيھا األخصائية عن رغبتھا وتعطيھا األخصائية نتيجة االختبار وما إذا 

تقرر وتحدد كان يتوافق مع رغبتھا أم ال، في حين يكون القرار األخير بالنسبة للطالبة ل
كما يحق للطالبة إجراء االختبار مرة أخرى في حال . اختيارھا بعد االستشارة المھنية

 ساعة ١٠٠كما أن من سياسة الدراسة بالكلية تسجيل حوالي . أرادت تغيير التخصص
تدريبية بالنسبة للطالبة في آخر فصل دراسي لھا ويكون إما تدريب في إحدى الشركات 

 ٨٠ ساعة أو ١٠٠ا يتناسب مع تخصصھا، كما يطلب من الطالبة أو مشروع تخرج بم
   ساعة خدمة اجتماعية تقوم الطالبة بالتطوع في أعمال معينة تحب أن تقوم

٣٦ 



بھا وال يشترط فيھا أن تكون متوافقة مع تخصصھا سواء داخل الكلية أو خارجھا 
  .ويتم اإلشراف عليھا من قبل المختصات

ًيوم المھنة سنويا حيث حضرت الباحثة ھذه الفعاليات التي كما تھتم الكلية بفعاليات 

شملت اجتماع عدد كبير من الشركات لتقدم فرص عمل بالنسبة للطالبات، باإلضافة 
إلى الندوات والمحاضرات المرتبطة بھذا اليوم ويحق لجميع الطالبات حضور ھذه 

. ن المحاضراتالفعاليات حيث أن من سياسة الكلية إعطاء ساعة فراغ كاملة بي
ومما سبق يتضح أن ھناك اھتمام واضح من جانب كلية دار الحكمة بمجال التوجيه 

  :المھني في عدد من األمور
وھو عمل اختبار للميول المھنية لجميع الطالبات وربطه باختبار القدرات حيث -١

  .أنه بإمكان اكتشاف األخصائية إذا ما كانت تتوافق رغبة الطالبة مع قدراتھا
اھتمام الكلية بعمل جلسة إرشادية للطالبة بحيث توضح فيھا األخصائية المھنية -٢

مدى توافق رغبة الطالبة مع قدراتھا وفي حال عدم التوافق باإلمكان تقديم النصح 
  .واإلرشاد للطالبة

  .إعطاء الحرية الكاملة للطالبة باختيار تخصصھا دون شروط أو قيود-٣
مفروضة على الطالبة ربط واضح بين التخصص أنه في ساعات التدريب ال-٤

وسوق العمل، حيث تقوم الطالبة بالتدريب الفعلي على العمل قبل تخرجھا وقبل 
  .خروجھا لسوق العمل

 ساعة عمل اجتماعية تتمكن فيھا الطالبة من عمل أشياء ٨٠ أو ١٠٠تتاح للطالبة -٥
 منھا حب العمل، المشاركة ، تحب القيام بھا وبذلك تتكون لديھا عادات ايجابية كثيرة

  .وغيرھا..االنتماء، العمل الجماعي
أن لساعات الخدمة االجتماعية ميزة ايجابية أخرى وھي قد تكتشف الطالبة بأن -٦

لديھا قدرات أخرى ورغبات لم تكن في الحسبان فعن طريق قيامھا ببعض األعمال 
ھنا تستطيع الطالبة التطوعية تولدت لديھا رغبة جديدة لاللتحاق بتخصص آخر و

  .تغيير تخصصھا
ًتھتم إدارة الكلية بإقامة يوم المھنة سنويا وتسعى الستقطاب أكبر عدد من -٧

الشركات لتقديم عروضھا الوظيفية وھذا يتيح للطالبة التعرف على المھن الموجودة 
  .في المجتمع فتتكون لديھا حصيلة معلوماتية مھنية

رصھا على حضور أكبر عدد من طالباتھا حيث أن اھتمام الكلية بھذا اليوم وح-٨
  .الفرصة متاحة أمامھن من خالل ساعة الفراغ المقررة بين المحاضرات
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  :جامعة عفت
مركز التطوير المھني في جامعة عفت ھو أحد المراكز المساندة للطالبة والذي يقدم 

 :ًعددا من األھداف وھي
 خريطة لمستقبل الطالبات المھني استخدام خدمات مكتب التطوير المھني لرسم-

  خالل العامين الدراسيين األولين 
  التدرب على كتابة البحوث  وتقديم فرص للدراسات العليا المتوفرة -
  فھم المبادئ األخالقية في مجال العمل والمھنة -
  التعاون بكفاءة مع جماعات العمل -
  ات األجنبية كتابة الخطابات الرسمية بكفاءة باللغة العربية واللغ-
ًالمشاركة في مناقشات مع المحاضرات والزميالت تتناول موضوعات مھمة مھنيا -

  ًوأكاديميا 
 اكتساب الثقة من خالل التدرب على إجراء مقابالت العمل -
ًنقال عن موقع (كتابة ومراجعة السيرة الذاتية للطالبات في نھاية العام الثاني الدراسي -

 جامعة عفت على االنترنت
http://www.effatuniversity.edu.sa/index.php?option=com_frontpage&Ite

mid=١   
 )م٧/١/٢٠١٢تم االسترجاع بتاريخ 

  :وتتم ھذه الخدمات عن طريق
  :إجراء االختبارات مثل -١
  : للميول المھنية والذي ينقسم إلى قسمينHollandاختبار ھولند -
  الثانويةامتحان متخصص بالتعليم المھني لخريجات *
 .امتحان متخصص بالتخطيط المھني و الوظيفي*
 "Color Q "Shoya Zichyاختبار ألوان الشخصية -
  اختبار الشخصية ل فاطمة ھوساوي-
إجراء ورش العمل حيث تتم مساعدة الطالبة على عمل العروض التقديمية -٢

 المرئية والممتعة، صياغة الجمل ، المھارة في التحدث وكتابة التقارير
  وغيرھا..باللغتين

ً ساعة تدريبية تقريبا بحسب التخصص ٦٥تفرض الجامعة على طالباته : فترة التدريب- ٣

تتدرب فيھا الطالبة على العمل المناسب والمتوافق مع تخصصھا في إحدى الشركات أو 
  .المؤسسات خارج الجامعة ولمدة ال تقل على ثالثة أشھر أي فصل دراسي كامل

ھذا الحدث يوفر المعلومات . لتطوير المھني يوم المھنة في كل عاممكتب اكما ينظم 
الحيوية التي يوسع المعرفة حول فرص التطوير الوظيفي من خالل تقديم 
. المحاضرات المؤثرة والتي يلقيھا المتحدثون وحلقات النقاش وورش العمل

  يجين باإلضافة إلى ذلك ، يوم المھنة يوفر معرض الوظائف مفتوحة أمام الخر
  وتتم. الجدد والطالب الحاليين ، والذين يبحثون عن الوظائف الشاغرة

٣٨ 



 اإلجابة عن األسئلة حول فرص العمل من قبل ممثلين من مختلف المنظمات عالوة 
على ذلك ، ھناك منطقة مخصصة لتقديم المشورة المھنية ، وتعزيز السيرة الذاتية 

ميزة وفرصة تقوم مختلف الشركات في الوقت نفسه ، وھذه . والطباعة والتصوير
ففي العام الماضي ، . بتقديم خدماتھا ومنتجاتھا في المعرض الذي تقيمه الجامعة

ًنقال عن موقع جامعة عفت .( شخصا ومثلت أكثر من أربعين شركة٣٠٠حضر أكثر من 

  على االنترنت
http://www.effatuniversity.edu.sa/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=٣٨١&Itemid=م٧/١/٢٠١٢ تم االسترجاع بتاريخ  ٤٥٥(  

  :ومما سبق يظھر اھتمام جامعة عفت بمجال التوجيه المھني من حيث
مساعدة الطالبات على اختيار تخصصاتھن الدراسية بإجراء عدد من االختبارات -١

  .الشخصية والمھنية
بل التخرج وبذلك ربط التخصص بسوق العمل بفرض فترة تدريب للطالبات ق-٢

  .فھن يتعرف على المھن الموجودة في المجتمع وطبيعة عملھا
تنمية عدد من المھارات بالنسبة للطالبات عن طريق ورش العمل التي تقدم عدد -٣

  .كبير من الخدمات
اھتمام الجامعة بيوم المھنة وحرصھا على استضافة أكبر كم من الشركات -٤

  .ستفدن الطالبات من ھذه الفعالياتوأصحاب التجارب والخبرات لكي ي
  

  :الجامعة العربية المفتوحة
يوجد في الجامعة إرشاد أكاديمي تابع لشؤون طالبات حيث أن الجامعة ھي عبارة 
عن تعليم عن بعد فيقوم اإلرشاد األكاديمي بتعريف الطالبة لجدولھا الدراسي ، 

اديمية المسئولة، أما ومساعدتھا في حذف وإضافة المواد عن طريق المرشدة األك
في الجانب المھني فإن الجامعة تفرض ساعات تدريبية بالنسبة للطالبات بحسب 
تخصصھا،وعادة ما يتم ذلك في بعض الشركات المتفق عليھا من قبل الجامعة، كما 

  .أن الجامعة ال تقيم أي أنشطة طالبية مثل يوم المھنة أو غيره
ًلجانب اإلرشادي وخصوصا اإلرشاد المھني مما سبق يتضح قلة اھتمام الجامعة با

حيث أنه ال يوجد مركز إرشاد وال تقام في الجامعة أي دورات أو محاضرات أو 
ندوات إرشادية أو توعوية ولعل السبب يعود إلى أنھا جامعة تعليم عن بعد ، تدرس 
الطالبة في بيتھا وال تأتي إال في أوقات محاضرات محددة وعند االختبارات، 

  .تعليم ھنا في غالبيته تعليم ذاتيفال
  
  

٣٩ 



اد  مما سبق يتضح أن اإلرشاد الجامعي أصبح ينقسم إلى قسمين قسم يطلق عليه إرش
تم  األول يھ ي، ف اد الطالب اد أو اإلرش ه واإلرش أكاديمي وقسم آخر يطلق عليه التوجي

ت) بالجانب الدراسي( اني يھ ية والحذف واإلضافة، والث داول الدراس م للطالب كالج
ذا البحث  ..)الشخصي، النفسي، االجتماعي، الثقافي، المھني(بالجانب  ومن خالل ھ

سوف نركز على خدمات الجانب الثاني وھو التوجيه واإلرشاد المھني بصفة خاصة 
ك الخدمات  ا إذا كانت تل ة بالبحث م ات في الجامعات المعني ة نظر الطالب من وجھ

  ..موجودة أم ال

  
  
  

٤٠ 



  السابقة الدراسات و البحوث
  

ة  سابقة من عدد من جامعات المملك لقد حصلت الباحثة على البحوث والدراسات ال
ام ( ة اإلم ك سعود، وجامع ة المل ز، وجامع جامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزي

المية عود اإلس ن س د ب ا) محم ة (وخارجھ ة األردني ة ) الجامع ات المحلي ن المكتب وم
ة  د العزي(العام ك عب ة المل صل اإلسالمية، مدين ك في ة المل ة، ومكتب وم والتقني ز للعل

ة د هللا الرقمي ك عب ة المل ة، ومكتب د الوطني ك فھ ة المل ع ) ومكتب ض مواق ن بع وم
  : االنترنت األجنبية مثل 

(Springerlink, Scopus , SAGE Journals Online , 
Sciencedirect, ProQuest)   ه من م جمع ا ت سيم م ة بتق د قامت الباحث وق

  :تحت عدد من المحاور ) ٤٩(حوث ودراسات سابقة التي وصل عددھا إلى ب
  دراسات في التوجيه واالختيار المھني-١
  دراسات في التوجيه التربوي والمھني-٢
  دراسات في برامج التوجيه المھني-٣
  )الجامعي(دراسات في اإلرشاد والتوجيه األكاديمي -٤
  .الجامعيةدراسات في الحاجات اإلرشادية للمرحلة -٥

  
  :ًأوال دراسات يف التوجيه واالختيار املهني

  
  )ھـ١٤١٤(دراسة العتيبي، عالية -)١(

ار المھني : التي ھدفت إلى رار االختي ى ق ة عل أثير المحددات التنظيمي د مدى ت تحدي
ين .لدى الطالبات بالمرحلة الجامعية والموظفات السعوديات ة أدات وقد صممت الباحث

ات وا اتأحدھما للطالب ة عشوائية من .ألخرى للموظف ة عنقودي ار عين م اختي د ت  وق
ك ة المل ات جامع ز بجدة من مختلف التخصصات طالب د العزي غ عددھنعب   ٤٧٥ بل

ة  ات طالب ة الموظف ت عين ا كان ن ١٠٠كم ارھن م م اختي ة ت ة ( موظف ة العام الرئاس
ات  يم البن ة - وزارة الصحة -لتعل شئون االجتماعي ك- ال ة المل د  جامع ز عب )  العزي

  : وقد أظھرت نتائج الدراسة ما يليوھي عينة عشوائية منتظمة
ة ألخرى حسب نموذج -١ ار المھني تختلف من فئ رار الخي ة لق المحددات التنظيمي

  .ھوالند
ة -٢ سعوديات في جامع ات ال ار المھني للطالب رار الخي ة لق أبرز المحددات التنظيمي

  :الملك عبد العزيز ھي

٤١ 



دخل -كعدم رغبة األسرة في االلتحاق بالتخصص المرغوب. يةالمحددات األسر-أ ال
سمح باالستمرار في التخصص نصيحة األھل -ضغوط األسرة-المادي لألسرة ال ي

  .بدخول التخصص
اء . المحددات األكاديمية -ب اديمي االستعدادات أثن اد األك كالمعدل التراكمي واإلرش

  .يةاختبارات الجامعة التحريرية والمقابلة الشخص
ة-ج سام األكاديمي ي األق اد واإلدارة ف ة كاإلرش ددات اإلداري ي . المح وء اإلدارة ف س

ة  سجيل وسوء معامل ول والت ة وإجراءات القب ة العام ام في الثانوي دير الع القسم والتق
  .أعضاء ھيئة التدريس

أبرز المحددات التنظيمية للموظفات السعوديات ھي البحث عن األمن واالستقرار -٣
  .ي ومحاولة االبتكارالمھن

  
  ) م١٩٩٤(دراسة الخطيب-)٢(

وافر  التي ھدفت إلى معرفة واقع التوجيه المھني بمؤسسات التعليم العالي من حيث ت
ل  سوق العم ة الطالب وتخصصاتھم، وارتباطه ب ه بقناع ه، وعالقت ه، وفعاليت خدمات

  .واتجاھاتھم نحو المھن وإلمامھم بالمھن القائمة بالمجتمع
) ٦٧٦(ت استبانه من إعداد الباحث على عينة طبقية عشوائية تكونت من وقد وطبق

  .ًطالبا من الكليات السعودية
ه  دمات التوجي م خ ي حج صور واضح ف ود ق ن وج ة ع ائج الدراس فرت نت د أس وق
ل  ا، ب ستواھا وفاعليتھ سعودية وم ة ال ة العربي المھني للطلبة بالتعليم الجامعي بالمملك

دم ن الخ وع م ذا الن د أن ھ ذا البع ة ھ ق وطبيع ا يتف ذ بم ن التنفي دا ع ا زال بعي ًات م
  .التربوي الواسع النطاق

   
   Nguyen ٢٠٠٠)(دراسة نجين) ٣(

العالقة بين الثقافة وتوكيد الذات من جھة تھدف الدراسة إلى التعرف على 
والخيارات المھنية في العلوم أو الرياضيات من جھة أخرى لدى الطالب األمريكان 

ًل فيتنامي وطالب أمريكان جامعيين آخرين من أصل أسيوي ومعرفة أيضا من أص

مستوى تحقيق الرضا والكفاية نحو القرار المھني لدى الطالب الجامعيين األمريكان 
 the Careerوقد طبق على الطالب مقياس القرار المھني . من أصل أسيوي

Decision Scale (CDS).( ، ومقياس الھوية الثقافية)the Suinn-Lew 
Asian Self-Identity Acculturation Scale (SL-ASIA) ( واستبيان

 the Student Personal(المعلومات الشخصية والرضا المھني 
Information and Career Satisfaction Questionnaire .( وقد

) ١٧٣( طالبا وكانت الغالبية من ھؤالء ١٠٤ طالبة و ١٧٧شارك في ھذه الدراسة 
وقد . في تخصصات الرياضيات والعلوم) ١٧٥(ومعظم ھذه العينة . لفيتامينمن ا

  أشارت نتائج الدراسة إلى أن معدالت الحيرة المھنية كانت أعلى لدى

٤٢ 



وقد سجل الطالب األمريكان .  طالب الجامعة األمريكان من أصل أسيوي
 اآلسيويون واألمريكان الفيتناميون الذين اختاروا تخصصات غير العلوم

والرياضيات معدالت أعلى في الرضا المھني عن أمثالھم من الطالب األمريكان من 
وقد أقر الطالب األمريكان .أصل أسيوي الذين تخصصوا في العلوم والرياضيات
  .من أصل أسيوي بأن آباءھم أثروا في خياراتھم المھنية

  ) م٢٠٠١(دراسة مساعدة وآخرون) ٤(
ة تھدف الدراسة إلى التعرف على وا دى طلب اد المھني ل ه واإلرش ع خدمات التوجي ق

  جامعة اليرموك
ة، : حيث استخدمت استبانة تضمنت أربعة مجاالت ھي التخصص الدراسي بالجامع

ة  ي بجامع ه المھن ة، والتوجي اق بالجامع سابق لاللتح ي ال ي المدرس ه المھن والتوجي
ة، في ضوء عد رات اليرموك، والمعلومات المھنية المتوافرة لدى الطلب د من المتغي

ى  ة الدراسة عل ا اشتملت عين ة١١٢١المختلفة كم ا وطالب ائج . ً طالب د أظھرت نت وق
ي  اد المھن ه واإلرش دمات التوجي ستوى خ ي م صيرا واضحا ف اك تق ة أن ھن ًالدراس ً

يم الجامعي ة . سواء أكان التعليم المدرسي أم التعل ا ذات دالل ا ظھر بوجود فروق ًكم

ة إحصائية لمتغيرات الجن س والمستوى الدراسي ومكان اإلقامة ومعدل الثانوية العام
  .والمعدل التراكمي في الجامعة على بعض من مجاالت الدراسة

  )م٢٠٠٢(دراسة عبد الحميد ) ٥(

تھدف الدراسة إلى استكشاف المشكالت المتعلقة بالتوجيه المھني ومدى انتشارھا 
تحدة، باإلضافة إلى الكشف عن بين طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربية الم

) طالب وطالبات(ًالفروق بين مختلف فئات الطلبة، وفقا لتباينھم من حيث الجنس 
نظرية (، ونوع الكلية )أدنى وأعلى(والمستوى الدراسي، أي عدد الساعات الدراسية 

داخل السكن (، ومحل اإلقامة )أدنى وأوسط وأعلى (والتحصيل الدراسي ) وعملية
وقد استخدمت أداة تضم عشرة بنود، تغطي أھم مشكالت ). مع األسرة -الجامعي

ً طالبا وطالبة من مختلف ٢٥١٥التوجيه المھني وطبقت األداة على عينة مكونة من 

ًكليات الجامعة ، وأسفرت النتائج عن أن المشكالت أكثر انتشارا لدى الطالبات منھا 

عملية عنھا لدى طالب الكليات ًوتزداد أيضا لدى طالب الكليات ال. لدى الطالب
وال توجد فروق بين المجموعات من مختلف المستويات الدراسية . النظرية

ومن أھم مشكالت التوجيه المھني عدم وجود خدمات . والتحصيلية ونوع اإلقامة
التوجيه المھني التخصصي المناسب، واالعتقاد في تدخل الوساطة لاللتحاق 

ل العمل المالئم للقدرات وعدم الوعي بالتخصصات بالتخصص، وعدم المعرفة بمجا
  .التي يحتاجھا سوق العمل، وعدم القدرة على اختيار التخصص المناسب

٤٣ 



   Aun & Abu Talib ) ٢٠٠٩( دراسة أبو طالب و أون-)٦(
إلى تحديد بعض عوامل التوقعات في حيرة القرار المھني لدى : تھدف الدراسة إلى

وقد تم جمع معلومات ھذه الدراسة باستخدام استبيان من  .طالب الجامعة في ماليزيا
 من طالب الجامعة الذين لم يتخرجوا بعد في أربع ١٢٢٩خالل عينة شملت 
وتم . و تم تحديد المشاركين خالل تصنيف متعدد المراحل. جامعات حكومية

 The Career Factor)استخدام مقياس العوامل المھنية المجردة       
Inventory (CFI)) القرار المھني ومقياس مواقفي المھنية حالة لقياس )My 

Vocational Situation (MVS) ( الھوية : لقياس أبعاد الھوية المھنية وھي
  .وعوائق مھنة المستقبل، ومعلومات المھنة، المھنية

وقد أظھرت نتائج الدراسة أن التحصيل األكاديمي مرتبط باالستعدادات المھنية 
و يشير إلى أن طالب الجامعة الذين يحققون مستويات عالية . ط ضعيفولكنه ارتبا

. من التحصيل األكاديمي لديھم مستويات عالية من حاالت حيرة اتخاذ القرار المھني
كما يشعر الطالب المتميزون أكاديميا بالحاجة الماسة لمعلومات عن المستقبل 

ة أيضا من القلق المتعلق بخيارات كما لديھم مستويات عالي. المھني والمعرفة الذاتية
. المستقبل المھني نظرا ألن معظمھم لم يحسموا مستقبلھم المھني وخياراتھم المھنية

ًوقد كشفت النتائج أيضا أن طالب الجامعة الذكور كانوا أكثر حسما في خياراتھم 
وبصفة عامة فإن الطالب الذكور عانوا من صعوبات . المھنية مقارنة بالطالبات

ثر من الطالبات في عمليات اتخاذ القرار المھني وبالنسبة للطالبات الجامعيات أك
كما . فھن أكثر حيرة ألنھن حريصات أكثر من الالزم وال يرغبن في المخاطرة

أنھن يتأثرن أكثر بالمعايير الشخصية وبمفاھيم الضبط السلوكي ، وإن االعتماد 
وھذا يمثل مؤشرا قويا . زام المھنيالمتبادل مع اآلخر ارتبط بشكل ملحوظ بااللت

وھاما للمعلمين ألنھم أصبحوا في حاجة لكي يخاطبوا أمورا تتعلق بحاجات عليا 
والعجز عن اتخاذ القرار المھني لدى اإلناث يعني أنھن في حاجة ماسة . لدى اإلناث

 مما يتطلب. للمزيد من المعلومات قبل أن يكونوا قادرين على اتخاذ القرار المھني
طرق للحصول على المعلومات التي يمكن أن تساعدھن في اتخاذ قرارات مھنية 

  .صائبة

   Tang) ٢٠٠٩(دراسة تانج -)٧(
 في التطوير ھولند استكشاف إمكانية تطبيق نظرية :تھدف الدراسة إلى

المھني في إطار بيانات ثقافية مختلفة وذلك من خالل دراسة االھتمامات 
ة في الصين وكذلك دراسة العالقة بين ھذه المھنية لدى طالب الجامع
  االھتمامات وخياراتھم المھنية
 من الطالب الجامعيين الصينيين بعد ١٦٥ وقد أجريت الدراسة على

 Directed Searchتوجيه البحث الذاتي(استكمالھم النسخة الصينية من 
Self (  ، وكذلك استبيان المعلومات الديموجرافية والخيارات المھنية

 أسباب االختيارات المھنية وتحديد خيار مھني معين وكذلك المجاالتو

٤٤ 



وقد عززت ھذا وقد أظھرت نتائج الدراسة .المقترحة المطلوبة في اإلرشاد المھني
 ، Realistic (R)الواقعي (نتائج القياس متعدد األبعاد بنظام ستة أنواع من السمات

 Social (S)  ، االجتماعي  Artistic (A)، الفني  Investigative (I)التحققي 
) )RIASEC (Conventional (C)، التقليدي  Enterprising) (E،المغامر 

 لدى طالب الذكور وكذلك المساحة المساوية بين ستة أنماط من ھولندفي نظرية 
وقد كان لدى الغالبية من المشاركين مستوى متوسط من التوافق بين . الطالبات

قد تم تعريف االھتمامات الشخصية والحاجات االجتماعية االھتمامات والخيارات و
وقد اتضح أن . وسوق العمالة باعتبارھا األسباب الرئيسة في عمل الخيار المھني

تضمينات مھارات المھنة العملية المرتبطة بالنتائج والمنفعة أكثر طلبا من 
ة تطبيق وھذه الدراسة تستكشف إمكاني. االستكشاف الذاتي في اإلرشاد المھني

 في التطوير المھني في بيئات متعددة الثقافة مع وضع ثالثة أھداف في ھولندنظرية 
  -:االعتبار

 ينطبق على طالب RIASECتحديد ما إذا كان البناء السداسي وترتيب   -١
  .الجامعة الصينيين في ھذه الدراسة

  .ا التوافقدراسة أي أنواع مستويات التوافق لديھم وأي العوامل تؤثر في ھذ  -٢
استكشاف األسباب الكامنة وراء خياراتھم وأي أنواع اإلرشاد المھني يحتاجه   -٣

  . خياراتھم المھنيةتحديدھؤالء الطالب ل
ر  وتشير الدراسة إلى أن ھناك استراتيجيات معينة في البحث عن عمل ولھا قيمة أكب

  .من استكشاف القدرات الشخصية
  
     Zhang & Han) ٢٠١٠(دراسة تشانغ وھان -)٨ (

إلى استكشاف الھوية الذاتية والھوية المھنية لدى مجتمع الشباب في : تھدف الدراسة
شنغھاي في الصين ودراسة الخبرة المكانية المرتبطة بذلك ولتحقيق ھذا الھدف تم 

وقد حددت أرقاما لكل .  فردا١٤عمل مقابالت مع أربع مجموعات مكونة من 
وقد تمت المقابالت في ھذه الدراسة .  لكل مقابلة تمتمشارك وكذلك للمشھد العام

وقد استمرت كل مقابلة ساعتين على . ٢٠٠٩ إلى يوليه ٢٠٠٨من شھر نوفمبر 
  .وقد تم تسجيل كل عملية المقابالت بعد أخذ اإلذن بذلك. األقل

ومن . وقد تم تحويل التسجيالت الصوتية إلى مدونات تحريرية بكل دقة وكلمة كلمة
 من الشخصيات ٦٠٠٠٠ذه المقابالت تم الحصول على تسجيالت ميدانية لــخالل ھ

  .الصينية بما في ذلك مالحظات تحريرية تم تدوينھا أثناء المقابالت
 يتعلق حياته وخاصة فيما أن مجتمع الشباب يعيش مرحلة انتقالية في  -:نتائج الدراسة

  كانت ھناك مسافة وقد. بمفاھيم الذات واألسرة وكيف يؤدون دورھم في المجتمع

٤٥ 



  
  .ملحوظة بين األھداف المثالية واألھداف الواقعية لمھنة المستقبل   
أن ھناك تباينات واضحة بين مساحة األسرة ومساحة المجتمع من حيث  -           

  .السمات بالنسبة للشباب          .
 -              .مذكورتينھناك أنماط معينة متفاعلة توجد بين المساحتين ال

  

  :ًثانيا دراسات يف التوجيه الرتبوي واملهني 
  
  ) ھـ١٤٠٤(دراسة العيسوي  -)١(

اه  ل، واالتج االت العم ة ومج ة بطبيع ام الطلب دى إلم ة م ى معرف ة إل دفت الدراس  ھ
دت  ا عق ولھم  كم ع مي ة م وافقھم للدراس دى ت اروه وم ذي اخت سم ال و الق ي نح ِّالعقل

  . ٍة واألقسام المرغوبة والمواد واألساتذةِّالدراسة مقارنات بين الطلب
ة من  وح  ً  سؤاال٣١استخدم الباحث استبانه مكون ة واآلخر مفت بعضھا محدد اإلجاب
ة . النھاية لمنح الطالب حرية التعبير ِّوقد طبقت الدراسة في إحدى الجامعات الخليجي

ن  ة م ى عين ث١٧١ِّعل شوائيا ، حي ا ع م اختيارھ سام ت ن أق ا م ً طالب ار ًَّ دت أعم  امت
  سنة) ٣٥ -١٨(الطلبة بين 

ى  صل إل سبة ت اك ن ة أن ھن ائج الدراس رت نت د أظھ ت  % ٤.٧ّ وق ة كان ن الطلب م
سبة  ين أن ن ي ح ة، ف ة بموضوعات الدراس ة ودقيق رفتھم كامل ت  % ٢٩.٨ِّمع كان

د . كانت معرفتھم متوسطة% ٣٦.٣معرفتھم بسيطة و مما يدل على أھمية بذل المزي
ي  د ف ن الجھ يم وي والتعليم ه الترب د . التوجي ل فق االت العم ة مج ول معرف ا ح ّأم

من مجموع الطالب لم تتوافر لديھم  ھذه المعرفة،  % ٣٨.٦ّوجدت النتائج أن نسبة 
ة نحو .  ّمما يعني أنھم أكثر حاجة للتوعية بمجاالت العمل ا حول اتجاھات الطلب ّأم

ائج أن رت النت د أظھ ية فق ا الدراس سامھم وموادھ سبة ّأق وع  % ٦٣.٢ ن ن مجم م
سم في . ّالطالب قررت أن أقسامھم ھي األفضل سبة للتمسك بالق ى ن د بلغت أعل وق

سبة . طالب اإلدارة ول الطالب، ُوجد أن ن اق الدراسة مع مي ِّوفيما يخص مدى اتف
سام اختالف األق ق تختلف ب سبة . التواف ائج عن ن ا كشفت النت من  % ٧٣.٧ًوعموم

ات ولھمالذين تتوافق دراس م % ٨١وبلغت . ھم مع مي سم اإلدارة، ث في  % ٧٦في ق
ة وبلغت  سبة  % . ٦٢قسم التاريخ، وأقل نسبة كانت في اللغة العربي ا وجد أن ن كم

دون العمل في مجال يتمشى مع التخصص  % ٩٦- ٦٦تمتد بين  من الطالب يؤي
  .الدراسي 

  
  

٤٦ 



  )ه١٤٠٩(دراسة العيسوي) ٢(
ات تھدف الدراسة إلى التعرف على  الميول الدراسية والمھنية لعينة من طالب وطالب

ات الطالب الدراسية  جامعة اإلسكندرية، وذلك بقصد التعرف على مدى تحقيق رغب
اديمي اره لتخصصه األك ي اختي ي أسھمت ف ل الت ن . والعوام تبانة م ق اس م تطبي وت

غ عددھا ٥٨إعداد الباحث مكونة من  ة بل ى عين ة ٨٠٢ً سؤاال عل من  طالب وطالب
ات ف التخصصات والكلي ة أن . مختل ائج الدراس رت نت ة % ٣١.٤وأظھ ن الطلب م

ة ة الجامعي ي الدراس عوبة ف دون ص ن . يج ر م رون % ٨٠وأن أكث ة ي ن العين م
ار  ي اختي ساعدة الطالب ف ه الدراسي لم ة التوجي ى عملي ة إل ه العناي بضرورة توجي

ة ى أساس من المعرف تھم عل ديھا من العين% ٧٣وأن . مجاالت دراس أن ل رى ب ة ت
ة أخرى يم . قدرات تصلح للدراسة في كلي شباب نحو تعل اه ال وتظھر الدراسة باتج

رأي  ذا ال ى ھ د وافق عل ا وأسرتھا فلق ة أطفالھ ا لرعاي م تفرغھ من % ٧٦.٣الفتاة ث
ه المناسب، % ٩٧.٣ويرى . مجموع العينة رد ال يوضع في مكان ة أن الف من الطلب

شعر . ظر في سياسة التوظيفاألمر الذي يدعو إلعادة الن ة % ٧٩.٨كما ي من الطلب
  .بالرضا عن كليته

  
  ) م٢٠٠١(دراسة المعشي ) ٣ (

التي ھدفت إلى الكشف عن واقع خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه الدراسي والمھني 
ار ان(في المرحلتين الثانوية والجامعية في محافظة ظف ة نظر ) سلطنة عم من وجھ

ة الدراسة . اإلرشادية ومن وجھة نظر الطالب القائمين على العملية حيث بلغت عين
 من المرحلة الجامعية باإلضافة إلى عدد ٥ من األخصائيين في المرحلة الثانوية و ٨

ة  ة الثانوي ي المرحل الب ف ة و ٢٠٣٦الط ب وطالب ن ١٠٦٥ طال ة م ب وطالب  طال
ة للق. المرحلة الجامعية ة وقد أعد الباحث استمارتين أحدھما موجھ ى العملي ائمين عل

ة ائج الدراسة .اإلرشادية واألخرى لطالب المرحلة الثانوية والجامعي د أظھرت نت وق
  :ما يلي

ر -١ ة نظ ن وجھ ات م دارس والكلي ي الم سائدة ف اد ال ه واإلرش دمات التوجي أن خ
م أي عون  الطالب والطالبات ال تستجيب لحاجاتھم وال تحل مشاكلھم بل وال تقدم لھ

  . عامةإرشادي بصورة
عدم رضا الطالب عن تخصصاتھم العلمية وجھلھم بالمھارات الدراسية التي كان -٢

ا يجري في سوق  ة م ينبغي تدريبھم عليھا أو توجيھھم إليھا وبالتالي افتقارھم لمعرف
  .العمل الذي ينتظرھم

ات عن -٣ عدم استخدام  القائمين على ھذه الخدمات وسائل جمع المعلومات والبيان
ة الطالب  في جميع المراحل بل وعدم وجود اختبارات أو مقاييس أو استمارات كافي

  .يمكن توظيفھا لتشخيص حاالت الطلبة ومعرفة حاجاتھم اإلرشادية
  
  
  
  

٤٧ 



  
سية -٤ الب النف ات الط ار بحاج ة ظف ي محافظ ة ف ل التربي ي حق املين ف ل الع جھ

ديم أي عون إرش ة لتق اك خطط موثق يس ھن وجيھي والتربوية والمھنية إذ ل ادي أو ت
  .سواء لطلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية

يم في مختلف -٥ ع التعل اني وواق غياب التنسيق بين واقع احتياجات سوق العمل العم
ى  ل في جھل الطالب عل مراحله في ظل غياب خدمات التوجيه واإلرشاد الذي يتمث

ساعدھم ع ن أن ت ي يمك ية الت ات األساس راحلھم بالمعلوم تالف م يط اخ ى التخط ل
  .الدراسي والمھني في ضوء طموحاتھم وقدراتھم وحاجة التنمية في السلطنة

  
   Smitina) ٢٠١٠(دراسة سميتينا -)٤(

تناول العالقة بين ھوية الطالب المھنية والدافعية في خياراتھم : تھدف الدراسة إلى
قة بترك الدراسية وتحقيق الرضا عن جوانب مختلفة من الدراسات واألفكار المتعل

  :دراساتھم وقد تم استخدام األدوات التالية
  استبيان تحقيق الرضا عن جوانب مختلفة من الدراسة ومستقبل الطالب  -١
  موقفي المھني"مقياس   -٢
  .استبيان الدافعية الكامنة وراء الخيارات الدراسية  -٣

ية في في العلوم التطبيق  فيتزم من طالب جامعة ١٢٠وقد أجريت الدراسة على 
حيث أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط بين مستويات ).Latvia(التفيا 

، عالية من الھوية المھنية لدى الطالب والدافعية الداخلية في الخيار الدراسي
، والبرامج الدراسية المختارة، وارتفاع مستوى الرضا عن الجامعة والمعلمين 

  . حائال أمام استمرارھم في التعليموكذلك فھم القليل من العوائق التي تقف
  

  :دراسات يف برامج التوجيه واإلرشاد املهني: ًثالثا
  

  Feduccia) ٢٠٠٣(دراسة فيدوتشيا ) ١(
 Career)١اكتشاف الوظيفة(تھدف ھذه الدراسة إلى تحديد تأثير برنامج 

Discovery وھو أول نموذج في برنامج إرشاد مھني باستخدام الكمبيوتر نحو ١ 
. الخيارات المھنية فيما يتعلق باستقرار خيارات الطالب ألقسام الدراسة الجامعية

وقد تمثل مجتمع الدراسة المستھدف في ھذه الدراسة في كل الطالب الجدد في 
الفصل األول من السنة األولى الذين سجلوا أنفسھم في جامعات التعليم المفتوح في 

 اختيارھم تم(٣٠٠وقد تم مقارنة عدد . ةالمنطقة الجنوبية من الواليات المتحد

٤٨ 



من طالب الجامعة في السنة األولى الذين لم يحددوا خياراتھم )  بطريقة عشوائية
 Cover)  ١اكتشاف الوظيفة(الدراسية الجامعية ولم يستخدموا برنامج 

Discoveryطالب من الذين لم يحددوا خياراتھم ٣٠٠ مع عينة مكونة من ١ 
خدموا البرنامج والطالب الذين التحقوا بالجامعة وحددوا خياراتھم الدراسية بعد واست

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطالب الذين التحقوا بالجامعة ولم  .الدراسية
 Career) ١اكتشاف الوظيفة(يحددوا خياراتھم الدراسية بعد واستخدموا برنامج

Discovery ت الدراسية أكثر من   تمتعوا بمعدالت عالية من ثبات الخيارا١
الطالب الذين التحقوا بالجامعة ولم يحددوا خياراتھم الدراسية بعد ولم يستخدموا 

)  ١اكتشاف الوظيفة(وتعزز نتائج الدراسة فائدة استخدام برنامج.البرنامج 
Career Discovery كأداة فاعلة ومؤثرة تستخدم من خالل تكنولوجيا ١ 

  .ھنيالمعلومات في مجال اإلرشاد الم
  
  Foster) ٢٠٠٥(دراسة فوستير) ٢(

تھدف الدراسة إلى معرفة غرض الذين يدرسون بھدف الحصول على مؤھل 
ًفضال عن فھم أفضل . ومؤھل آخر غير مھني،ومؤھل شبه مھني ، دراسي مھني

للعوامل التي يستخدمھا طالب الجامعة والتي من شأنھا أن تؤثر في اتخاذ القرار 
 .إذا كانت ھناك فروق إحصائية بين المؤھالت الثالثةالمھني الستكشاف ما 

 Career(وقد تم تطبيق مقياس الفاعلية الذاتية في اتخاذ القرار المھني 
Decision-Making Self-Efficacy Scale. ( على طالب الفرق الثانية

وقد تم استدعاء .  فقط من ھؤالء المقياس٩٢٠وقد استكمل  . )طالب وطالبة٣١٠٠(
للمشاركة في متابعة الدراسة عن طريق مقابالت معھم تركز على ) با طال٣٠(

وقد أظھرت النتائج .  طالبا منھم ھذه المقابالت١٨حيث استكمل . القرار المھني
وجود فروقا ذات داللة إحصائية بين البرامج الدراسية للمجموعة المھنية 

روق اإلحصائية وتشير الف. والمجموعة شبه المھنية والمجموعة غير المھنية،
لدى الطالبات حيث أظھرت مجموعة ) النوع(األخرى إلى وجود أثر للجنس 

مستويات عالية من الفاعلية الذاتية في اتخاذ القرار المھني أكثر ) المھنية(الطالبات 
. من الطالبات في مجموعة المناھج غير المھنية بينما لم تظھر فروقا بين الطالب

 أن األسرة واألصدقاء والمعلمين يلعبون دورا ھاما في وتشير نتائج الدراسة إلى
  القرار المھني الذي يتخذه الطالب أو الطالبة

  
  
  
  
  

٤٩ 



  Porter) ٢٠٠٧(دراسة بورتر ) ٣ (
 Brown & Ryanالتي ھدفت إلى متابعة نتائج دراسات بروان و رايان كران

Krane اد المھني من  عن المكونات الھامة التي تسھم في تحقيق نتائج في اإلرش
خالل اختبار قوة الخطوات واإلجراءات العالجية لثالثة مكونات ھي الوعي الفردي 

 وبناء األنشطة الداعمة مقابل تدخالت عالجية في إطار واحد –تدريبات تحريرية–
وذلك للتأثير إيجابيا في جلسات اإلرشاد بھدف تحقيق الرضا ،وھو الوعي الفردي 

ومناقشة التوقعات التي تختلف ،والھوية المھنية ، مھنيةوعالج الحيرة ال، الشخصي
ومنھا الحاجة إلى توسيع مجاالت (باختالف مشاكل المشاركين في الدراسة 

  )الخيارات المھنية وتوسيع مجال المعلومات المھنية للمسترشد
 من طالب الجامعة الذين طبق عليھم مقياس  ١٦٨وقد تكونت العينة من 

من خالل ) Strong Interest Inventory (SII)( المجردة االھتمامات القوية 
وقد حضر أفراد العينة محاضرة لتفسير فقرات . مركز اإلرشاد المھني في الجامعة

وثيقة تجريبية مكتوبة ، تبعھا سلسلة من ) ا: ( وتم تكليفھم باستكمالSII)(مقياس 
مشتملة في مجموعة من اإلحصاءات ال) ب(إجراءات االمتحانات البعدية أو 

وقد أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق بين الظروف . إجراءات االختبار البعدي
العالجية في مجال الھوية المھنية أو في عدد الوظائف والمھن محل االھتمام إال أنه 

ًكما أظھرت النتائج أيضا أن األفراد الذين . كان ھناك دعما جزئيا لفاعلية العالجات

يار المھني تناولوا عددا قليال من المھن المناسبة وانخفضت بحثوا عن توكيد الخ
لديھم معدالت الحيرة المھنية بينما ارتفعت لديھم مستويات الھوية المھنية أكثر من 

  .الذين طلبوا توسيع مجال الخيارات المھنية
   
   .Masdonati,etal)  ٢٠٠٩(دراسة ماسدوناتي وآخرون  )  ٤(

ر االندماج في العمل على تحقيق الرضا وصعوبات تھدف الدراسة إلى معرفة دو
. اتخاذ القرار المھني في مشاركة المسترشدين في اإلرشاد المھني في سويسرا

كما قارنت الدراسة المسترشدين مھنيا مع مجموعة من الطالب الذين لم يبحثوا 
وقد قامت ھذه الدراسة باستكشاف الفاعلية الشاملة لإلرشاد . عن االسترشاد

بعدي ، فكل األفراد / مھني المباشر وجھا لوجه وعالجاته باستخدام تصميم قبليال
الذين يحتاجون تدخالت عالجية من اإلرشاد المھني تم تقسيمھم كمجموعة 
عالجية بينما تكونت مجموعة المقارنة من األفراد الذين لم يبحثوا عن اإلرشاد 

المجموعة التجريبية وقد تكونت .المھني بشكل نشط خالل فترة االختبار 
 من الطالب السويسريين المسجلين في طلب خدمات اإلرشاد ٨٩من ) العالجية(

 أو –األسرة(المھني على أساس تطوعي أو بناء على نصائح من اآلخرين 
  وقد شارك في ھذه الدراسة ).  أو األخصائي النفسي في المدرسة–المعلم

  

٥٠ 



لمھني من قسم الخدمات اإلرشادية المھنية المسترشدين الذين تقدموا لطلب اإلرشاد ا
والذين زادت أعمارھم عن ) ٢٠٠٦ ونوفمبر ٢٠٠٤بين أكتوبر (أثناء فترة االختبار 

  .  سنة١٧
أن االندماج في العمل ارتبط إيجابا بتحقيق رضا المسترشدين   وقد أظھرت النتائج

. لرضا عن حياتھمعن التدخالت العالجية ومع المستوى الكلي والنھائي بالكفاية وا
وكما ارتبط االندماج في العمل سلبا مع المستويات الكلية والنھائية لصعوبات القرار 

و تناقصت صعوبات القرار المھني للمسترشدين بشكل ملحوظ كما أن . المھني
وھذه . تحقيق الكفاية والرضا عن الحياة تزايدت لدى ھؤالء خالل فترة العالج

ندماج في العمل يمثل متغيرا ھاما لتحقيق فھم أفضل آلليات النتائج تشير إلى أن اال
وإن اإلرشاد المھني المباشر وجھا لوجه له فاعلية فيما . التدخالت العالجية المھنية

  .يتعلق بتحقيق الرضا والكفاية لدى المسترشدين طوال حياتھم
  
   Ferreira & Lima) ٢٠١٠(دراسة فيريرا و ليما ) ٥(

ليل النتائج المستخلصة مع توجيه األنظار نحو أھمية استخدام  إلى تحوالتي ھدفت
 Careers Factors Inventory (CFI))مقياس عوامل الوظائف المجردة(

والذي يعد أداة للتمييز بين الذين يقدمون مستويات مختلفة من القرار المھني وعالقة 
عة من الدراسات وتمثل ھذه الدراسة حلقة في سلسلة متتاب. ذلك بمستقبلھم المھني

وقد اشترك في ھذه .  على عينة من طالب الجامعةCFIالتي استخدمت مقياس 
 من طالب الجامعة من  كليات مختلفة وتم تقسيمھم إلى في ٤٩٤الدراسة 
. المجموعة األولى تمثل المستويات العليا في اتخاذ القرار المھني : مجموعتين

  فضة في اتخاذ القراروالمجموعة الثانية تمثل المستويات المنخ
وقد أسفرت النتائج عن قدرة ھذا المقياس على التمييز بين جانب المبادرة في اتخاذ 

كما أظھرت ھذه الدراسة أن . القرار المھني وجانب الحيرة المھنية لدى العينة
األفراد الذين خضعوا لھذا المقياس وعرضت عليھم معلومات ھادفة ومعلومات 

والتي يمثل فيھا تحديث البيانات ) والتدريب–وفرص العمل – مثل التوظيف(حقيقية 
أحد اإلجراءات الھامة جدا قد يحتاجون إلى ھذا النمط من المعلومات حتى ولو كان 

  .األمر مستقال عن القرار المھني

  ) :اجلامعي(دراسات يف التوجيه واإلرشاد األكادميي : ًرابعا 
  
  ) ھـ١٤١٠( دراسة راشد ) ١(

نظرية ھدفت إلى إلقاء الضوء على التوجيه واإلرشاد الجامعي بشكل عام وفي جامعة اإلمام وھي دراسة 
ي  امعي ف اد الج دف اإلرش ث ھ ر الباح ث ذك اص ، حي شكل خ المية ب عود اإلس ن س د ب   محم

  

٥١ 



ة  ع جوانبھم الديني مساعدة شباب اليوم ورجال الغد ليتمكنوا من النمو والتوافق في جمي
صحية و ة وال شكالت والعقلي ة م ستطيعوا مواجھ ي ي ة ك ة والمھني سية واالجتماعي النف

  .المستقبل
ه واإلرشاد ،  و تناول الباحث إطار نظري متكامل ومترابط حيث وضح مفھوم التوجي
ة  ا تبصير ھؤالء الطالب بالوظائف المھني اط منھ واإلرشاد الجامعي في عدد من النق

د تخرجھم اتھم المتاحة لتخصص كل منھم في مجتمعھم بع د ذكر الباحث .  في كلي وق
امعي ( اد الج ه واإلرش ه –التوجي ه وأھداف اور(مراحل ة مح ي ثالث را –) ف ًوأسسه وأخي

  ) .ًوضع مخططا لبرنامج متكامل في اإلرشاد والتوجيه الجامعي
  
  )م١٩٩٢(دراسة مسعود) ٢(

تھدف الدراسة إلى معرفة واقع اإلرشاد األكاديمي في جامعة بيرزيت وكفايته 
الءمته لحاجات الطالب ، ودور المرشد األكاديمي، وإجراءات اإلرشاد ، والتعرف وم

وقد طبقت . على الحاجات التطويرية الالزمة لعميلة اإلرشاد، وأساليب التطوير الممكنة
ً طالبا وطالبة ٥٩٦االستبانة والتي ھي من إعداد الباحث على عينة مكونة من 

عمداء ورؤساء دوائر ومرشدي كليات باإلضافة إلى والمعنيين بالعملية اإلرشادية من 
مدير دائرة التسجيل وإحدى موظفات الدائرة ، ومنسقة البرنامج الخاص بطلبة السنة 

وقد أسفرت النتائج عن عدم الرضا عن . األولى والمرشدة االجتماعية في قسم اإلرشاد
ال من قبل المعنيين واقع اإلرشاد األكاديمي في جامعة بيرزيت، ال من قبل الطلبة و

بالعملية اإلرشادية، وأن اإلرشاد في ھذه الجامعة غير كاف لسد الحاجات اإلرشادية 
األكاديمية لطلبتھا، وال يتم بالشكل الصحيح، وال يلقى االھتمام الكافي، ويكاد يكون 
ًإجراء شكليا، ويكاد يقتصر على تسجيل المساقات للفصل، وأن دور بعض المرشدين  ً

قتصر على توقيع بطاقة التسجيل، وإظھار القبول من الطلبة بھذا الدور ، وأن يكاد ي
وأن مفھوم اإلرشاد . بعض المرشدين قليلوا الخبرة والكفاءة وال يلتزمون بأدوارھم

ًاألكاديمي عند بعض المعنيين بالعملية اإلرشادية وبعض الطلبة يكاد يكون مرادفا 

  .لتسجيل المساقات
  
  )ھـ١٤١٤( و السليماني دراسة بخاري- )٣(

معرفة وجھة نظر الطالب والطالبات في وظائف اإلرشاد األكاديمي :  والتي ھدفت إلى
ة االختالف في استجابات الطالب  ا ومعرف ديمھا وفاعليتھ ا ومدى تق من حيث أھميتھ

ة ھذه الوظائف ديم وفعالي ة ومدى تق حيث أجريت الدراسة .والطالبات في إدراك أھمي
ً طالبا وطالبة من مختلف التخصصات األكاديمية من الصف ٤٢٥كونة من على عينة م

د  ك عب ة المل ة وجامع ة المكرم رى بمك ة أم الق ن جامع ع م صف الراب ى ال األول وحت
ان أداة . العزيز بجدة وجامعة الملك فيصل باألحساء د استخدم الباحث ورك"وق د " بي بع

  :النتائج ما يليھذا وقد أظھرت .إجراء التعديالت المناسبة عليھا

٥٢ 



ة -١ اديمي مھم اد األك أن الوظائف األساسية لإلرش أن الطالب والطالبات يدركون ب
  % .٧٦ -% ٣٢.٤ًجدا بنسب متفاوتة حيث امتدت النسب بين 

سبة -٢ أن وظائف اإلرشاد األكاديمي تقدم بصورة منخفضة ومتوسطة حيث امتدت ن
  % .٦٦ و٦ -%٣٠التقديم  بين 

ة أن الطالب والطال-٣ اديمي فعال بات أشاروا إلى أن الوظائف األساسية لإلرشاد األك
  % .٥٧ - % ٢٨.٧ًجدا حيث امتدت النسب بين 

ي -٤ ات ف تجابات الطالب والطالب ين اس صائية ب ة إح ات ذات دالل د اختالف ه توج أن
نس  ر الج ا لمتغي ائف تبع ي بعض الوظ اديمي ف اد األك ائف اإلرش ة وظ ًإدراك أھمي

  .لجامعةوالصف والكلية وا
  
  )م١٩٩٥(دراسة محمد ) ٤(

تھدف الدراسة إلى معرفة اتجاھات طلبة جامعة اإلمارات نحو اإلرشاد األكاديمي 
وقد شملت عينة . ومعرفة إلى أي مدى ترتبط ھذه االتجاھات بتوافقھم الدراسي

طالبة بالمستويين الدراسيين الثاني ) ١٠٤(ًطالبا و ) ٦٨(ًفردا منھم ) ١٧٢(البحث 
الث بكليتي التربية والعلوم اإلنسانية، طبق عليھم مقياس لالتجاه نحو اإلرشاد والث

  .األكاديمي وآخر للتوافق الدراسي، وكالھما من إعداد الباحث
ًوتبين من النتائج أن اتجاھات الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي محدودة نسبيا، كما 

فق الدراسي للطلبة والطالبات ظھرت العالقة الوثيقة بين اإلرشاد األكاديمي والتوا
ًوقد أبدى الطلبة اتجاھا أكثر ايجابية من الطالبات نحو دور اإلرشاد . على حد سواء

األكاديمي في حل مشكالتھم، فيما اتسمت اتجاھات الطالبات بااليجابية نحو أھمية 
 العالقة اإلرشادية بين المرشد والطالبة وتبين أن ھناك أثر لمتغيري االتجاه نحو

  .اإلرشاد األكاديمي والجنس على التوافق الدراسي
  
  Pawlak)    ١٩٩٨(دراسة  باوالك ) ٥(

المساعدات األكاديمية (مفھوم اإلرشاد األكاديمي تھدف الدراسة إلى التعرف على 
وقد طبقت استبانة تقيس متغيرات   في برنامج علم النفس مع الخريجين) الخاصة
حيث ) ھيئة التدريس–الطلبة السابقين –لطلبة الحاليين ا(وشملت ثالث عينات . اإلرشاد

من الطالب الحاليين % ٩٠وقد أظھرت نتائج الدراسة أن .  طالبا٢٩٤بلغ عددھم  
وقد ظھرت فروقا ديموجرافية طفيفة بين الطالب . والسابقين كانوا يستعينون بمرشدين

 وجود مرشد للطالب وكانت أھم أسباب عدم. الذين لديھم والذين ليس لديھم مرشدون
وقد أظھرت نتائج الدراسة أن . متمثلة في نقص الدعم اإلرشادي في البرامج الجامعية

وكان ھناك عامالن أساسيان . عالقات اإلرشاد تتطور عندما يطلب المسترشد مرشدا له
يدفعان الطلبة لالستعانة بمرشدين وھما اھتمامات البحث ومعرفة المرشد بمجال البحث 

  ومن. ركزت اھتمامات المرشدين نحو االھتمامات البحثية المشابھة للمسترشدبينما ت
  

٥٣ 



 السمات الھامة للمرشد بالنسبة للمسترشد أن يكون لدى المرشد رغبة صادقة بالدعم 
ومن السمات التي لم تعجب المسترشدين في المرشدين التعالي وعدم . والمساعدة

بين المرشد ) النوعية(را للفروق الجنسية ولم تظھر النتائج أث. االكتراث والتعجل
بين المرشد ) النوع(وقد أثبتت الدراسة أفضلية اختالف الجنس . والمسترشد

ولم تجد الدراسة فروقا بين المھام أو . والمسترشد إليجابية نتائج االختالف النوعي
ج أن وقد أظھرت النتائ. نسبة الوقت التي يبذلھا المرشد بين الجنسين من المرشدين

الطالبات يطلبن مرتبات وأجورا أقل بكثير من الطالب الذكور من عينة الطالب 
كما كشفت النتائج عن انخفاض معدالت التحرشات الجنسية بين المرشد . السابقين

بالرغم من أن المسترشدات من الطالبات ) في حالة اختالف الجنس(والمسترشد 
دين أكثر مما سجله الطالب الذكور سجلن معدالت سلوكيات غير مناسبة من المرش

وقد نظر كل من المرشد والمسترشد نظرة متحفظة تجاه األعراق . المسترشدون
والجوانب الشخصية والمھنية فيما يتعلق بالعالقات الجنسية بين المرشدين 

  .والمسترشدين
  
  )م٢٠٠٠(دراسة الخوالدة و غريبة ) ٦(

األكاديمي وحدتھا من وجھة  اإلرشادتھدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة مشكالت 
. دائرة القبول والتسجيل نظر طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك، والعاملين في

فقرة، وطبقت على عينة  ٦١واستخدمت أداة للدراسة صممھا الباحثان، وقد تضمنت 
) ٦٠( يواجه الطلبة -١: وطالبة ، فكانت النتائج كما يلي طالب) ٧٠٠(قوامھا 
ويرى ) ٤.٤ – ٣.٥(مشكلة حادة، امتدت متوسطاتھا بين ) ٤١(منھا  ،مشكلة

مشكلة حادة ) ٣٣(مشكلة منھا ) ٤٧(القبول والتسجيل أن ھناك  العاملون في دائرة
ًكما ظھرت فروقا ذات داللة إحصائية بين ) ٤.٤-٣.٦( امتدت متوسطاتھا بين

سجيل، لصالح الطلبة في متوسطات الطلبة ومتوسطات العاملين في دائرة القبول والت
والتسجيل،  مشكالت الخطة الدراسية، والجدول الدراسي، وتعليمات القبول
دائرة القبول  وإجراءات التسجيل في دائرة القبول والتسجيل، لصالح العاملين في

المرشد  والتسجيل في دور المرشد في عملية اإلرشاد، والعالقة اإلرشادية بين
ًتباينا ذا داللة إحصائية بين متوسطات  ائج ، إلى أن ھناككما أشارت النت. والطالب

التخصص على مشكالت دور المرشد، والعالقة اإلرشادية بين  ًالطلبة تبعا لمتغير
 وبعد المقارنات. الدراسية، وتعليمات القبول والتسجيل المرشد والطالب، والخطة

للھندسة التطبيقية ) يالحجاو(البعدية بين طلبة كلية التربية، وبين طلبة كليات 
والتربية الرياضية، تبين أنھا كانت لصالح طلبة كلية التربية، و بين  وكليات الشريعة

طلبة كلية العلوم، ومتوسطات طلبة كليات الحجاوي والشريعة والتربية  متوسطات
طلبة كلية العلوم، و بين متوسطات طلبة كلية اآلداب وبين  الرياضية لصالح
االقتصاد والحجاوي والشريعة والتربية الرياضية، لصالح  لياتمتوسطات طلبة ك
  .طلبة كلية اآلداب

٥٤ 



  
  )م٢٠٠٢(دراسة أبوقديس ) ٧(

 تھدف الدراسة لمعرفة درجة رضا الدفعة األولى من الطلبة الذين التحقوا بالجامعة
الھاشمية في أول سنة لتأسيسھا عن الخبرات التي اكتسبوھا والخدمات التي قدمتھا 

والخبرات ، الخبرات في مجال التخصص، الخبرات العامة: الجامعة في مجاالت ھمل
ومواضيع أخرى متعلقة بجامعتھم ودراستھم ، األعمال الصفية الجامعية خارج

الباحث استبانة صممتھا جامعة كولورادو األمريكية في   وقد استخدم-ومستقبلھم
عات كثيرة داخل وخارج ألغراض التقويم جام  واستعملتھا١٩٩٧بولدر لعام 

وتطويرھا لتناسب بيئة الطالب الجامعي  الواليات المتحدة حيث قام الباحث بترجمتھا
الدفعة األولى الذين التحقوا بالجامعة   تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة- األردني

) عدا الفصول الصيفية(أو أكثر  الھاشمية والذين أمضوا ستة فصول دراسية كاملة
تكونت العينة من  م١٩٩٩/١٩٩٨ل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي في الفص
الكليات الثالث التي كانت موجودة في الجامعة   قسما ھي جميع أقسام١٧ من ٢٢٤

، في المقياس  وأظھرت النتائج درجة رضا الطلبة عن الخبرات المحددة-حينذاك
الجنس أو الكلية والتفاعل لمتغيرات  وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى

  . بينھما
  
  )م٢٠٠٢(دراسة أحمد ) ٨(

ھدفت ھذه الدراسة التعرف على مشكالت اإلرشاد األكاديمي في جامعة اليرموك 
الجنس، (كما يراھا الطلبة ومعرفة الفروق في استجابات أفراد العينة بحسب متغير

داة الدراسة والمكونة من و التفاعل بينھما وقد طبقت أ) والمستوى الدراسي، والكلية
وقد توصلت النتائج إلى أن مجال . ً طالبا وطالبة٩٨٨ فقرة على عينة مكونة ٥٠

المرشد األكاديمي ھو أھم مشكالت اإلرشاد األكاديمي وھذا يعني أن التواصل بين 
ًالمرشد والطالب ليس فاعال وأن الطلبة بحاجة إلى مساعدة في جميع المجاالت التي 

كما ظھرت فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات .اة الدراسةوردت في أد
استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة تعزى لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث 
. أي أن اإلناث أقل شكوى من الذكور من مشكالت اإلرشاد األكاديمي والتسجيل

راد العينة على ًووجدت أيضا فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات أف
أداة الدراسة تعزى لمتغير المستوى الدراسي وذلك لصالح طلبة السنوات األولى 

كما لم . ًوالثانية أي أنھم كانوا أكثر شكوى وتذمرا من طلبة السنة الثالثة والرابعة
توجد فروق في متوسطات استجابات أفراد العينة تعزى لتفاعالت التخصص مع 

صص مع المستوى الدراسي أو تفاعل المتغيرات الثالثة الجنس، أو تفاعالت التخ
  ).التخصص، والجنس، والمستوى الدراسي(مجتمعة 

  

٥٥ 



  )م٢٠٠٢(دراسة فقوسة ) ٩(
تھدف الدراسة التعرف على اتجاھات الطلبة في جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين 

مدى ترتبط ھذه نحو اإلرشاد األكاديمي وعالقتھا بتوافقھم الدراسي، ومعرفة إلى أي 
وقد طبقت أداتين . ًاالتجاھات بتوافق الطلبة دراسيا والتكيف مع الحياة الجامعية

أحدھما تقيس اتجاه الطلبة نحو اإلرشاد األكاديمي والثانية تقيس مدى التوافق 
وقد أسفرت النتائج عن  وجود . طالب وطالبة٢٨٦الدراسي لديھم وقد بلغت العينة 

لة إحصائية بين التوافق الدراسي عند الطلبة وبين اتجاھاتھم عالقة ايجابية ذات دال
وقد ظھرت فروق ذات داللة إحصائية في اتجاھات الطلبة . نحو اإلرشاد األكاديمي

نحو اإلرشاد األكاديمي حسب الجنس لصالح الذكور، كما لم تظھر فروق في 
لدراسية، والمعدل الكلية، والسنة ا(اتجاھات الطلبة نحو اإلرشاد األكاديمي بحسب 

كما ظھرت فروق في درجة التوافق ) التراكمي، والحالة االجتماعية، ومكان السكن
) التربية واآلداب (األكاديمي لدى الطلبة حسب الجامعة والكلية التي يدرسون بھا 

ًوأسفرت النتائج أيضا عن عدم وجود فروق في درجة . لصالح جامعة الخليل

السنة الدراسية، والحالة االجتماعية، والمعدل (طلبة حسب التوافق األكاديمي لدى ال
ًعلى عكس متغير الجنس الذي أظھر أن ھناك فروقا ) التراكمي، ومكان السكن

  .لصالح اإلناث

  )م٢٠٠٤(دراسة الشبيل، سناء ) ١٠(

تھدف الدراسة إلى التعرف على مشكالت اإلرشاد األكاديمي في جامعة آل البيت 
والعاملين " المرشدين األكاديميين" ة وأعضاء الھيئة التدريسية من وجھة نظر الطلب

في دائرة القبول والتسجيل وقد طبقت أداة الدراسة والتي أعدتھا الباحثة والمكونة 
ً طالبا وطالبة  ٦٣٥ً فقرة تقيس عددا من مشكالت اإلرشاد األكاديمي على ٤٦من 

ً مرشدا أكاديميا و٤٢و وقد أسفرت النتائج .ول والتسجيلً موظفا وموظفة في القب١٢ً
عن وجود مشكالت في عملية اإلرشاد األكاديمي بالجامعة وتعد إجراءات التسجيل 

وقد ظھرت فروق ذات داللة إحصائية في .من أھمھا بحسب ما أجمعت عليه العينة
تقدير الطلبة لدرجة وجود مشكالت اإلرشاد األكاديمي تعزى لمتغير المستوى 

كما ظھرت فروق ذات داللة إحصائية بين كل من .  األكاديميالدراسي والتخصص
في تقديرھم لدرجة ) الطلبة، والمرشدين األكاديميين، وموظفي القبول والتسجيل(

  .وجود المشكالت المتعلقة بمجال العالقة اإلرشادية بين الطالب والمرشد

٥٦ 



  )م٢٠٠٥(دراسة الحجري ) ١١(

طلبة كليات التربية بسلطنة عمان ألھمية تھدف الدراسة إلى التعرف على إدراك 
وقد طبقت أداة الدراسة والتي طورھا الباحث . اإلرشاد وتوافره ومدى فاعليته

 فقرة لقياس مستوى إدراك أھمية اإلرشاد األكاديمي وتوافره ٤٤والمكونة من 
وأشارت النتائج .ً طالبا وطالبة٣٩٥ومدى فاعليته على عينة الدراسة المكونة من 

 أن مستوى إدراك طلبة كليات التربية ألھمية خدمات اإلرشاد األكاديمي كان إلى
ًعاليا، وإدراكھم لتوافر خدمات اإلرشاد األكاديمي كان متوسطا، وإدراكھم لفاعلية  ً

ًكما ظھرت فروقا دالة إحصائيا في مستوى ً.خدمات اإلرشاد األكاديمي كان متوسطا
مات اإلرشاد األكاديمي تعزى لمتغيري إدراك طلبة كليات التربية ألھمية خد

ولصالح ) األدبي، العلمي(ولصالح اإلناث والتخصص ) ذكور و إناث(الجنس
التخصصات األدبية وكذلك التفاعل بين الجنس والتخصص ولصالح اإلناث في 

ًوظھرت فروقا دالة إحصائيا في مستوى إدراك طلبة كليات .التخصصات العلمية
) ذكور و إناث(اإلرشاد األكاديمي تعزى لمتغير الجنس التربية لتوافر خدمات 

ولصالح الذكور، في حين ال توجد فروق في إدراك الطلبة لمستوى التوافر تعزى 
كما أسفرت النتائج عن عدم وجود .للتخصص أو بين التفاعل للجنس والتخصص

ي، فروق في مستوى إدراك طلبة كليات التربية لفاعلية خدمات اإلرشاد األكاديم
  . تعزى ألي من متغيري الجنس أو التخصص أو التفاعل بينھما

  
  )م٢٠٠٥(دراسة المحاميد و عربيات ) ١٢(

ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات طلبة جامعة مؤتة نحو اإلرشاد األكاديمي 
)  إناث-ذكور(وعالقته بتكيفھم الدراسي، واختالف ھذه االتجاھات باختالف الجنس 

ولتحقيق أھداف الدراسة ، طبق الباحثان . والتفاعل بينھما)  إنسانية–ية علم(والكلية 
مقياس االتجاه نحو اإلرشاد األكاديمي، ومقياس التوافق الدراسي على عينة تكونت 

تم اختيارھم ) الجناح المدني(طالب وطالبة من طلبة جامعة مؤتة ) ٣٥٧(من 
ينة الدراسة أظھرت االتجاه السلبي وقد أشارت النتائج إلى أن ع.بالطريقة العشوائية

نحو اإلرشاد األكاديمي، وأن ھناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاھات الطلبة 
نحو اإلرشاد األكاديمي وتوافقھم الدراسي ، كما أنه ال توجد فروق تعزى إلى 
متغيري الجنس والكلية والتفاعل بينھما على اتجاھات الطلبة نحو اإلرشاد 

  .األكاديمي

٥٧ 



  )م٢٠٠٦(دراسة الجالل ) ١٣(
تھدف الدراسة إلى التعرف على أھم المشكالت األكاديمية التي تواجه معلمي التربية 

وقد قام الباحث بإعداد . اإلسالمية أثناء إعدادھم في أقسامھم داخل كليات التربية
 طالب وطالبة وقد أظھرت النتائج ٢٠٠ فقرة وطبقھا على ٤٠استبانه مكونة من 

ود ضعف في إعداد الطالب والمتخرجين من ھذه األقسام، ووجود فجوة بين ما وج
يدرسه الطالب في الجامعة وبين ما ھو حاصل في الميدان، ووجود صعوبات لدى 

  .بعض الطلبة في تفھم بعض األنظمة الجامعية
  
  )م٢٠٠٦(دراسة الصارمي و زايد ) ١٤(

ية التربية عن خدمات تھدف الدراسة إلى التعرف على مدى رضا طالب كل
اإلشراف األكاديمي المقدمة لھم، وكذلك استطالع توقعاتھم منھا ولھذه الغاية قام 
الباحثان بتطوير مقياس مزدوج لقياس اإلشراف األكاديمي وتطبيقه على عينة 

ً طالبا وطالبة مسجلين بكلية التربية، إضافة إلى توجيه مجموعة من ٥٠١قوامھا 

وقد كشفت نتائج الدراسة أن طلبة كلية . لبيانات الديموغرافيةاألسئلة لجمع بعض ا
التربية غير راضين بدرجة كافية عن اإلشراف األكاديمي، وأنه مع زيادة عدد 
مرات مقابلة المشرف يزداد رضا الطلبة عن اإلشراف األكاديمي، وأن الطلبة الذين 

 اإلشراف األكاديمي يتولى اإلشراف عليھم أساتذة من داخل الكلية أكثر رضا عن
وأظھرت . مقارنة بأقرانھم الذين يتولى اإلشراف عليھم أساتذة من خارج الكلية

ًالنتائج أيضا أن الطلبة يريدون مشرفين أكاديميين يمتلكون المعرفة بخطط الدراسة 

وأنه مع تقدم الطلبة في الدراسة يصبحون أقل رضا عن خدمات . وأنظمة الجامعة
.  من الطلبة الذين يشرف عليھم أساتذة من جنسيات أخرىاإلشراف األكاديمي

ًوأخيرا كشفت النتائج أن طلبة كلية التربية أكثر رضا عن أسلوب تعامل المشرفين 

  .مقارنة برضاھم عن المعلومات التي يمتلكھا أولئك المشرفين
  
  )٢٠٠٦(دراسة مرسي،وفاء ) ١٥(

إلرشاد األكاديمي للطالبات تھدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض مشكالت ا
بالكلية والوقوف على بعض العوامل الكامنة وراء تلك المشكالت التي تواجھھن 

وقد استخدمت الباحثة أداتين وھما استبانه من إعدادھا . أثناء دراستھن األكاديمية
.  طالبة من مختلف التخصصات٣٤٠ومقابلة شخصية غير مقننة ،ولقد كانت العينة 

لنتائج عن أن المشكالت األكاديمية تتعلق بالمرشدين األكاديميين وقد أسفرت ا
  . واإلدارة والخطة والمقررات والطالبات أنفسھن بحسب رأي أغلبة الطالبات

٥٨ 



  )م٢٠٠٧(دراسة دوكم، أنيسة ) ١٦(
 جامعة في التدريس ھيئة أعضاء ممارسة مدى تھدف الدراسة إلى التعرف على 

 ، وقد طبقت أداة الطلبة نظر وجھة ومن نظرھم وجھة من اإلرشادية ألدوارھم تعز
الدراسي، ( مجاالت مختلفة ٤الدراسة والتي ھي من إعداد الباحثة وھي مكونة من 

 طالب ٤٥٦على عينة مكونة من ) والنفسي، والمھني، ومجتمع الجامعة وخدماتھا
وطالبة تم اختيارھم بطريقة عشوائية طبقية من المستويين الثالث والرابع من 

ً عضوا من ٩١مختلف التخصصات، أما بالنسبة ألعضاء ھيئة التدريس فقد بلغو 

وأشارت النتائج إلى أن ممارسة أعضاء . مختلف التخصصات والدرجات العلمية
ھة نظر الطلبة وفي جميع ھيئة التدريس ألدوارھم اإلرشادية كانت ضعيفة من وج

المجاالت ، كما ال توجد فروق بين الطالب والطالبات تجاه ممارسة أعضاء ھيئة 
بينما توجد فروق دالة بين التخصص العلمي . التدريس ألدوارھم اإلرشادية

واإلنساني في تقدير ممارسة أعضاء ھيئة التدريس ألدوارھم وذلك في المجاالت 
كما أظھرت النتائج أن ممارسة . سية لصالح العلوم اإلنسانيةالمھنية والنفسية والدرا

أعضاء ھيئة التدريس ألدوارھم اإلرشادية من وجھة نظرھم ايجابية وبدرجات 
  .عالية وبكافة المجاالت وھذه مغايرة ومعارضة لوجھة نظر الطلبة في جامعة تعز

  
  )م٢٠٠٧(دراسة السرابي، سھام ) ١٧(

جاھات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة باألردن نحو تھدف الدراسة إلى معرفة ات
أھمية اإلرشاد األكاديمي ودرجة العالقة بين المرشد األكاديمي والطالب من وجھة 
نظر الطلبة ومعرفة ما إذا كان ھناك فروق في اتجاھات الطلبة نحو أھمية اإلرشاد 

وقد طبقت ). سيوالمستوى الدرا-والكلية- النوع(ًاألكاديمي تبعا لمتغيرات الدراسة 
طالب وطالبة تم اختيارھم ٢٠٠أداة الدراسة وھي من إعداد الباحثة على عينة قدرھا 

وقد أسفرت النتائج عن أن اتجاھات الطالب نحو اإلرشاد . بطريقة عشوائية عنقودية
ًاألكاديمي محدودة نسبيا، كما إن اإلناث بحاجة على اإلرشاد والمساعدة أكثر من 

ظھر فروق في درجة أھمية اإلرشاد األكاديمي بين طلبة الكليات كما لم ت. الذكور
ًو أظھرت الطالبات اتجاھا ايجابيا نحو العالقة بين . اإلنسانية وطلبة الكليات العلمية ً

ًكما أظھر طلبة الكليات العلمية اتجاھا . المرشد األكاديمي والطالبة أكثر من الطالب

  .ن األكاديميين من طلبة الكليات اإلنسانيةأكثر ايجابية نحو عالقتھم مع المرشدي
  
   

٥٩ 
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  )م٢٠٠٨(دراسة الحجايا و عبد ربه ) ١٨(
تھدف الدراسة إلى التعرف على مشكالت اإلرشاد األكاديمي لدى طلبة جامعة 

م والناجمة عن دائرة القبول والتسجيل ٢٠٠٨/م٢٠٠٧الطفيلة التقنية للعام الدراسي 
شد األكاديمي من جھة، والطالب نفسه من جھة من جھة، وتلك التي يسببھا المر
العلوم التربوية، والھندسة، واآلداب، والعلوم (أخرى، وذلك في ضوء الكلية 

أولى، (والمستوى الدراسي ) ذكر و أنثى(والنوع ) اإلدارية والمالية، والعلوم
ن ً طالبا وطالبة الملتحقي٣٢٩وتكونت عينة الدراسة من ) وثانية،و ثالثة،و رابعة

عدم التزام (وقد أظھرت النتائج أن الفقرة . م ٢٠٠٨/م٢٠٠٧بالفصل الصيفي 
قد حصلت على الترتيب األول في المشكالت ) المرشد األكاديمي بالساعات المكتبية

 فقد -الطالب– أما المجال الثاني - المرشد األكاديمي-اإلرشادية في المجال األول
على الترتيب ) رشادية لتخصص األكاديميعدم التزامي بالخطة االست(حصلت الفقرة

على الترتيب األول في ) عدم تقبل المسجلين للطلبة (األول، وكذلك حصلت الفقرة 
كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات . دائرة القبول والتسجيل-المجال الثالث

د داللة إحصائية تعزى للمستوى الدراسي في السنة األولى والثانية في مجال المرش
 ٠.٠٥األكاديمي من الجنسين ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

للتفاعل بين النوع االجتماعي والمستوى الدراسي في مجال المرشد األكاديمي 
  .ولصالح الذكور في المستوى الدراسي للسنة األولى

  
  )م٢٠٠٨(دراسة الزبون ) ١٩(

كاديمي في جامعة جرش تھدف الدراسة إلى التعرف على مشكالت اإلرشاد األ
األھلية من وجھة نظر الطلبة و التعرف على أثر بعض المتغيرات في تحديد تلك 

: وقد تكونت أداة الدراسة من جزأين ).الجنس، والتخصص، والسنة(المشكالت 
األول معلومات شخصية والثاني استبانة لقياس مشكالت اإلرشاد األكاديمي كما 

ولقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية وبلغت . الباحثيراھا الطلبة والتي طورھا 
وأظھرت النتائج أن جميع مشكالت اإلرشاد األكاديمي كانت .  طالب وطالبة٤٩٧

ًكبيرة وحادة جدا وفقا لمجاالت الدراسة، كما تبين أنه ال توجد فروق في استجابة  ً
خصص، ويتضح الطلبة نحو مشكالت اإلرشاد األكاديمي تعزى لمتغير الجنس والت

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة نحو مشكالت اإلرشاد 
األكاديمي التي يعاني منھا طلبة الجامعة تعزى لمتغير المستوى الدراسي ولصالح 

  .السنة الثانية والثالثة والرابعة
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  )م٢٠٠٨(دراسة سليمان، سعاد) ٢٠(
 عن خدمات اإلشراف األكاديمي المقدمة تھدف الدراسة إلى استكشاف مدى الرضا

لطالب جامعة السلطان قابوس، وذلك في ضوء متغيرات الجنس والكلية ومستوى 
ًطالبا وطالبة، ) ٧٦٧(تكونت عينة الدراسة من . السنة الدراسية ومعدل التحصيل

بعد (طبق عليھم مقياس مستوى الرضا عن خدمات اإلشراف األكاديمي المطور 
فقرة تقيس ثالثة مجاالت فرعية ھي العالقة بين ) ٢٩(ذي تكون من ، وال)تطويره

المشرف األكاديمي والطالب ومھارات المشرف األكاديمي، واالستفادة من خدمات 
وأظھرت النتائج أن مستوى الرضا العام عن خدمات اإلشراف . اإلشراف األكاديمي

كلية اآلداب والعلوم األكاديمي جاءت لصالح الطالب ، كما ھي لصالح الطالب في 
االجتماعية وكلية العلوم وكلية الطب، وكذلك لصالح الطالب الذين تقديرھم مقبول 

ًوأخيرا لم تظھر النتائج أثرا يعزى للسنة الدراسية في متوسط الرضا عن . فمادون ً

  .خدمات اإلشراف األكاديمي
  
  )م٢٠٠٨(دراسة سليمان و الصمادي ) ٢١(

كشف عن طبيعة المشكالت األكاديمية لدى طالب كليات تھدف ھذه الدراسة إلى ال
المعلمين في المملكة العربية السعودية،  والفروق في طبيعة المشكالت من حيث 

سنة أولى، وسنة ثانية ،وسنة ثالثة، (والمستوى الدراسي )  علمي،و أدبي(التخصص
ن في طالب من خمس كليات للمعلمي) ٥٠٠(، واشتملت العينة على )وسنة رابعة

 ھـ، وتم تطبيق قائمة ١٤٢٨ /١٤٢٧المملكة العربية السعودية في العام الدراسي 
ودلت النتائج على أن ھناك فروقا . مشكلة أكاديمية على أفراد العينة ) ٤٣(تضم 

سنة (ذات داللة إحصائية في طبيعة المشكالت األكاديمية تعزى للمستوى الدراسي 
وعدم وجود فروق تعزى للتخصص )  سنة رابعةأولى، وسنة ثانية، وسنة ثالثة، و

  ) .علمي، وأدبي(
  
   Pate & Retallick ٢٠٠٩)(دراسة ريتليك و بايت ) ٢٢(

تھدف ھذه الدراسة إلى استكشاف مفاھيم الطلبة نحو اإلرشاد والمساعدات األكاديمية في 
 CALS) College of Agriculture and Lifeكلية الزراعة وعلوم الحياة 

Science ( جامعة والية أيوا فيIowa  وقد استخدمت إحصاءات موجودة على مواقع
االنترنت باعتبارھا وسيلة ناجحة وشائعة االستخدام في الحرم الجامعي نظرا ألن كل 
الطالب لديھم مواقع بريد إلكتروني على االنترنت وأيضا من خالل استبيانات ذات أسئلة 

طالب وطالبة ٥٣٢ بلغت عينة الدراسة  وقدمفتوحة وأسئلة ذات إجابات قصيرة
 كلية الزراعة وأظھرت نتائج الدراسة أن الطالب يعتقدون أن أعضاء ھيئة التدريس في

  وعلوم الحياة يمارسون مھام اإلرشاد والمساعدات األكاديمية ما عدا المساعدات 
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ة واسعة وينظر الطالب لإلرشاد نظر.المباشرة التي يعتقد الطالب أنھا تحدث أحيانا
حيث يرون أن اإلرشاد األكاديمي عملية تفاعلية نشطة يتم من خاللھا تبادل األفكار 

وعالوة على ذلك يرى الطالب أن ھذه العملية تشتمل على التطوير .والخبرات
ويرى الطالب أن أعضاء ھيئة التدريس .المھني والحرفي وتطوير الخبرات لديھم
جليلة ويھتمون بھم ويقدمون لھم ما يحقق الذين يساعدونھم يقدمون لھم خدمات 

ومھام اإلرشاد األكاديمي متعددة األشكال وتتم في ظروف متنوعة منھا أثناء .أھدافھم
المحاضرات ومنھا ما يتم بعد المحاضرات ومنھا ما يتم في مكاتب أعضاء ھيئة 

ي  ومنھا أثناء أنشطة البحث وفي المعامل والمختبرات وفي نوادالتدريس أنفسھم
 وقد أثبتت تحليالت ھذه الدراسة أن .التدريس وفي المؤسسات األخرى ذات الصلة

الطالب بالفعل يثمنون مساعدات ھيئة التدريس لھم وخاصة في المجاالت المتشابھة 
كما يعتقد ھؤالء الطالب بأن أعضاء ھيئة التدريس ال ،بين المدرس والطالب 

 وخارج قاعات التدريس كما يساعدونھم يبخلون عليھم بتقديم النصح واإلرشاد داخل
  .في التطوير المھني وفي صقل خبراتھم

  
  )ه١٤٣٠(دراسة المحارب ) ٢٣(

تھدف الدراسة إلى معرفة واقع اإلرشاد األكاديمي في الجامعات السعودية من وجھة 
ر الطالب ة، . نظ ات األولي ي البيان زاء وھ سة أج ن خم ة م ت أداة الدراس د تكون وق
اديمي، مشكالت اإلرش اد األك اديمي، أوجه اإلرش اد األكاديمي، وظائف اإلرشاد األك

ً طالبا من جامعتي ٣١٦وقد بلغت عينة الدراسة . مقترحات تفعيل اإلرشاد األكاديمي

ائج الدراسة أن . الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وقد كشفت نت
ساعد ال و أن ي اديمي ھ اد األك ائف اإلرش م وظ ساعات أھ ام ال م نظ ى فھ ب عل طال

و أن أھم مشكالت اإلرشاد األكاديمي أنه ال تتوافر لدى الطلبة معلومات .والمقررات
اديمي . كافية عن عملية اإلرشاد األكاديمي و أن أھم أوجه االستفادة من اإلرشاد األك

 من وجھة نظر الطالب ھو أن يلجأ الطالب للمرشد األكاديمي لتلقي النصح والتوجيه
اديمي من . عندما يواجه مشكلة دراسية اد األك ل دور اإلرش وأن أھم مقترحات لتفعي

ساعد  وجھة نظر الطالب ھي أن يركز المرشد األكاديمي في تقديم المعلومات التي ت
روق . الطالب على االختيار المھني والتخطيط المستقبلي كما أظھرت النتائج وجود ف

ر ذات داللة إحصائية في وظائف اإلرش ا لمتغي ًاد األكاديمي وأوجه االستفادة منه وفق

  .الكلية
  
  )م٢٠١٠(دراسة الكريمين وآخرون ) ٢٤(

تھدف الدراسة إلى التعرف على أھم مشاكل اإلرشاد األكاديمي التي تواجه الطالب 
  .والمرشد األكاديمي من جھة والعاملين في وحدة القبول والتسجيل من جھة أخرى
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 مرشد ٣٠ن المنھج الوصفي من خالل استبانة وزعت على وقد استخدم الباحثو
 طالب في جامعة البلقاء ١٣٥ موظف في وحدة القبول والتسجيل و ٣٠أكاديمي و 
وأظھرت نتائج الدراسة أن أكثر المشاكل الخاصة بالمرشدين األكاديميين . التطبيقية

دراسي، ًتتلخص في تغير المرشد األكاديمي في كل سنة وأحيانا في كل فصل 
أما من وجھة . ًإضافة على عدم تفعيل عملية اإلرشاد الكترونيا أثناء عملية التسجيل

نظر الطالب فكانت المشكلة ھي عدم توفر سجل للطالب عند مرشده األكاديمي يبين 
ما تم إنجازه من خطته الدراسية، إضافة على التعديل المستمر على الخطط 

 القبول والتسجيل فتمحورت حول عملية التسجيل أما مشاكل العاملين في. الدراسية
نفسھا حيث أنھا تتم حسب ما ھو متوفر من شعب وليس حسب توجيھات المرشد 

  .األكاديمي
  

  :دراسات في الحاجات اإلرشادية في المرحلة الجامعية: ًخامسا
  
  )م١٩٨٨(دراسة أبو عيطه، سھام ) ١(

الب في جامعة الكويت من خالل ما تقييم الحاجات اإلرشادية للطتھدف الدراسة إلى 
يواجھون من مشكالت، فطبقت استمارة تحدد المشكالت التي تحتاج إلى إرشاد 

طالب من الجنسين، وتوصلت إلى ) ٥٢١٠(تربوي ويحتاجھا طلبة الجامعة، على 
ًأن طالب جامعة الكويت يحتاجون إلى خدمات إرشادية متعددة الجوانب نظرا لتعدد 

  .يمية والمھنية والنفسية واالجتماعيةمشكالتھم األكاد
  
  Akubukwe) ١٩٩٨(دراسة أكيبوك ) ٢ (

تھدف الدراسة إلى استكشاف مفاھيم وتوقعات طالب الجامعة نحو خدمات اإلرشاد 
–الجنس(المتاحة والمقدمة في مراكز اإلرشاد الجامعي وعالقتھا ببعض المتغيرات 

وقد بلغت .  في جنوب شرق تكساسفي جامعتين) وخلفية األسرة–والعمر –والعرق 
  ).السنة الثانية من الدراسة األكاديمية(طالب وطالبة ٢٢٧عينة الدراسة 

  :وتشير نتائج الدراسة إلى اآلتي
كانت ھناك عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية عالية بين العمر واإلرشاد  -١

شادية األكاديمي والعمر والعرق وتعليم األم أو األب وأفضل الخدمات اإلر
 .المختارة وأكثرھا فائدة والعمر وتعليم األم ومشكالت اإلرشاد الشخصية
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وجود عالقات ارتباط متوسطة المستوى بين عمر طلبة السنة الثانية  -٢
الجامعية وحصول ھؤالء الطالب على اإلرشاد األكاديمي فيما يتعلق 

 المستوى وكانت ھناك أيضا عالقات ارتباط متوسطة. بالمشكالت الشخصية
بين الجوانب العرقية وتعليم األب والمشاكل الشخصية في اإلرشاد باعتبارھا 

 .أقل الخدمات اإلرشادية فائدة

وجود عالقات ارتباط ضعيفة بين الجنس واإلرشاد األكاديمي والمشاكل  -٣
الشخصية في وكذلك نمط األسرة وتعليم األم واألب وخدمات اإلرشاد المھني 

ًوقد وجد أيضا عالقة ارتباط بين الجنس . والمشكالت الشخصية في اإلرشاد

مع تصورات والعرق والعمر وخلفية األسرة ومستوى تعليم الوالدين ) النوع(
وتوقعات طالب السنة الثانية الجامعية نحو خدمات اإلرشاد المتاحة في 

 . الجامعة وفي مراكز اإلرشاد

  )م٢٠٠٠(دراسة آل مشرف، فريدة ) ٣(

في الجمھورية ، ھدفت الدراسة إلى الكشف عن مشكالت طالب جامعة صنعاء
وھي ،  اإلرشاديةاستخدمت قائمة مشكالت الطالب الجامعي وحاجاته حيث، اليمنية

، والقيمي، واالنفعالي، والنفسي المعرفي، الصحي: (مجاالت ھي مكونة من ثمانية
وطبقت القائمة على عينة ) والمجتمع الدراسي والمجال اإلرشادي، والبيت واألسرة

ومن ، السنة الدراسية األولى والرابعة  طالب وطالبة في٢٥٧مكونة من 
طالب جامعة صنعاء  وضحت النتائج أن وأ-التخصصات النظرية والعملية

يشاركون غيرھم من طلبة الجامعات في الكثير من المشكالت ومن حيث ترتيب 
يليھا مشكالت المجال ، المشكالت جاءت مشكالت المجال اإلرشادي في المقدمة

واالجتماعي األسري ، والمجتمع، واالنفعالي، والنفسي المعرفي، والقيمي ,الدراسي
ًنتائج الدراسة عن وجود فروقا دالة إحصائيا في متوسط   وكشفت-وكذلك الصحي ً
حيث ، في المجال اإلرشادي والدراسي تبعا لمتغير التخصص فقط القائمة الكلية

العلمية يعانون من مشكالت أكثر من طالب  اتضح أن طالب التخصصات
في  بين الذكور واإلناث  ً كما وجدت فروق دالة إحصائيا- التخصصات النظرية

يعاني الذكور من مشكالت أكثر من  حيث، مشكالت المجال القيمي واإلرشادي
ً وأوضحت النتائج وجود فروقا دالة إحصائيا بين طالب السنة األولى -اإلناث ً

السنة الرابعة من مشكالت أكثر  حيث يعاني طالب، والرابعة في المجال الصحي
بشكل عام عن مدى  كالت ودل ارتفاع متوسطات المش-من طالب السنة األولى

 حاجة طالب الجامعة إلى الخدمات اإلرشادية وخاصة في المجال اإلرشادي
  .والدراسي والقيمي
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  Al-khanji) ٢٠٠٤(دراسة الخانجي ) ٤ (
ھدفت الدراسة إلى معرفة تعدد الحاجات اإلرشادية والحاجات النفسية والمھنية 

وحالة ) النوع(ديد أثر الجنس تح واألكاديمية لدى طالب الجامعة في قطر و
المواظبة على الحاجات لدى طلبة وطالبات الجامعة من الطالب الوطنيين والطالب 

 طالب وطالبة من جامعة قطر وطلب ٤١٢وقد تكونت عينة الدراسة من . األجانب
منھم أن يعطوا معدالت لتصوراتھم في الحاجة للمساعدة من خالل استبيان مكون 

اشتملت االستبانة على الحاجات النفسية والمھنية واألكاديمية  فقرة وقد ٤١من 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود حاجة ماسة لدى طالب الجامعة .واإلرشادية 

وعالوة على ذلك فقد ظھرت معدالت عالية من حاجات الطالب . نحو ھذه الحاجات
. وتوكيد الذات، ئدةوالعصبية الزا، والخوف من الفشل، النفسية مثل قلق االختبارات

كل الطالب والمجموعات (باإلضافة إلى ظھور معدالت عالية من حاجات الطالب 
، والقلق، المھنية واألكاديمية والتي تشتمل على الخيارات المھنية) المختلفة منھم

، والتعامل مع الضغوط الدراسية،والتخطيط المھني ، إزاء الحصول على وظيفة
وعلى الجانب اآلخر فقد كانت . يات التعامل مع االختباراتواستراتيج،وإدارة الوقت

أدنى المعدالت لدى الطالب والطالبات في تعاطي الكحوليات والتفكير في االنتحار 
  .والمشاكل الزوجية

  
  )م٢٠٠٤(دراسة الرياشي، سميرة ) ٥(

الكشف عن الحاجات اإلرشادية لطلبة المعاھد المھنية وكليات ھدفت الدراسة إلى 
) ٥٥(وقد قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة المكونة من . مجتمع وطرائق إشباعھاال

ًطالبا وطالبة من طلبة كلية المجتمع ) ٢٨٠(فقرة والذي طبقـتـھا على عينة بلغت 

 وقد أظھرت النتائج أن طلبة المعاھد ).صنعاء (والمعاھد المھنية بأمانة العاصمة
جات إرشادية، وقد جاءت حاجاتھم اإلرشادية المھنية وكليات المجتمع لديھم حا

الدينية في المرتبة األولى ثم األكاديمية ثم النفسية ثم االجتماعية ثم الصحية ثم 
ً أن ھناك فروقا بين طلبة المعاھد المھنية وكلية المجتمع في  كما اتضح.االقتصادية

 والديني في المجال األكاديمي والمجال الصحي واالقتصادي ومجال أوقات الفراغ
  .حين ال توجد فروق في المجال النفسي واالجتماعي

  )م٢٠٠٥(دراسة ميالد و غبيش ) ٦(
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية اإلرشاد الطالبي في كليات التربية بصور بسلطنة عمان 

 طالب ٥٠٠وقد طبقت أداة الدراسة وھي من إعداد الباحثين على . من وجھة نظر الطالب والطالبات
  وأسفرت النتائج عن وجود حاجة لإلرشاد.وطالبة تم اختيارھم بطريقة عشوائية طبقية
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 وأھميته في حياة الطالب والطالبات العلمية والعملية ، كما تبين فعالية اإلرشاد 
الطالبي في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الذكور واإلناث بكل التخصصات 

اسي يتأثر إلى حد كبير بغياب اإلرشاد الطالبي والتوجيه وأن مستوى التحصيل الدر
في الحياة العملية للطلبة ويوجد ارتباط قوي و موجب بينھما، كما تبين عدم وجود 
ارتباط بين المشكالت النفسية واإلرشاد الطالبي وھذا يفسر غياب اإلرشاد الطالبي 

  .في الكلية
  
  )م٢٠٠٧(دراسة الضامن و سليمان، سعاد ) ٧(

ھدفت الدراسة إلى الكشف عن الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة السلطان قابوس 
وعالقتھا بمتغيرات كل من الجنس، والكلية، والمرحلة الدراسية، وقد تكونت عينة 

ًطالبا وطالبة اختيروا من الكليات اإلنسانية والعلمية خالل العام ) ٣٢٥(الدراسة من 

 فقرة ٦٠ لھذه الغاية استبانة اشتملت على وقد استخدم. م٢٠٠٤- ٢٠٠٣األكاديمي 
. تشمل حاجات شخصية ونفسية وأكاديمية ومھنية لقياس الحاجات اإلرشادية للطلبة

  :وتوصلت النتائج إلى
إن الحاجات األكاديمية كانت في مقدمة تلك الحاجات تبعتھا الحاجات النفسية، ولم -

  .ةتكن الحاجات المھنية ملحة لدى أفراد عينة الدراس
  .وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الكليات اإلنسانية-
  .ًوجود فروق ذات داللة إحصائيا لصالح اإلناث فيما يتعلق بالحاجات اإلرشادية-
  .ال توجد فروق بين متوسطات الطلبة في الحاجات اإلرشادية ومستواھم األكاديمي-
  )م٢٠٠٨(دراسة المخيني ) ٨(

قامة مركز لإلرشاد النفسي يقدم خدماته للطالب في ھدفت الدراسة إلى اقتراح إ
كافة المجاالت التي يحتاجون إليھا العلمية والعملية بھدف مساعدتھم في التعرف 

  . على قدراتھم وإمكانياتھم ومھارتھم واستغاللھا في تحقيق أقصى أداء أكاديمي
وطالبة من  طالب ١٢٠على ) من إعداد الباحث(وقد طبقت أداة الدراسة والتي ھي 

الذين ھم تحت المالحظة األكاديمية في كلية العلوم التطبيقية بصور من مختلف 
مناطق السلطنة يمثلون مختلف التخصصات والسنوات الدراسية والحاصلين على 

ً، وفقا للشروط المعمول بھا في الكليات التطبيقية بسلطنة ٢معدل تراكمي أقل من 

  .عمان
ًات عالية للحاجات اإلرشادية وخصوصا أسفرت النتائج عن وجود درج

االحتياجات المرتبطة بالتوافق النفسي والنضج واالحتياجات المرتبطة بالجوانب 
المعرفية واألكاديمية ، وھذا يؤكد على ضرورة االھتمام بتقديم الخدمات 
  اإلرشادية للطالب عن طريق إقامة مراكز لإلرشاد النفسي 
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م في االستفادة منھا للنھوض بھم ومعالجة الصعوبات والتوجيه الطالبي ومساعدتھ
  .والمشكالت التي يواجھونھا لرفع مستوى تحصيلھم الدراسي

  :الدراسات السابقة بشكل عامالبحوث والتعقيب على 
  

ب  ي جوان بعض ف ضھا ال ن بع ت ع سابقة اختلف ات ال بق أن الدراس ا س ضح مم يت
  :واشتركت في جوانب أخرى على النحو التالي

ين : دفالھ )أ  سابقة ب ات ال داف الدراس ت أھ ي"تنوع ار المھن ل " : االختي مث
ة و طالب وأون ٢٠٠٠)( دراسة نجينو) ـھ١٤١٤(دراسة العتيبي،عالي  و أب

 دراسة و) ھـ١٤١٤(مثل دراسة الخطيب ": واقع التوجيه المھني"و) ٢٠٠٩(
مشكالت التوجيه "و ) م٢٠٠١( دراسة المعشي  و)م٢٠٠١(مساعدة وآخرون

د ": يالمھن د الحمي ة عب ل دراس ة" و) م٢٠٠٢(مث ات المھني ل ": االھتمام مث
شانغ وھان":الھوية المھنية"و) ٢٠٠٩(دراسة تانج  ل دراسة ت  و) ٢٠١٠(مث

و ) ـھ١٤٠٥(مثل دراسة العيسوي ": ميول مھنية"و) ٢٠١٠(دراسة سميتينا 
ة"و) ـھ١٤٠٩(العيسوي  ه "و)٢٠٠٧(ديمر ": التوقعات المھني رامج التوجي ب
ي شيا، ": المھن ة فيدوت تيرو) ٢٠٠٣(دراس ة فوس ة و )٢٠٠٥( دراس  دراس
را )  ٢٠٠٩( دراسة ماسدوناتي وآخرون  و) ٢٠٠٧(بورتر  و دراسة فيري
ا  اديمي"و)٢٠١٠(و ليم اد األك د ":اإلرش ـ١٤١٠(  دراسة راش  دراسة و) ھ
سليماني  و )م١٩٩٢(مسعود ـ١٤١٤(دراسة بخاري و ال د و) ھ  دراسة محم

اوالك  )م١٩٩٥( ة ب ة ) ١٩٩٨(ودراس دة وغريب ة الخوال و )م٢٠٠٠(ودراس
ديس  ة أبوق د )م٢٠٠٢(دراس ة أحم ة ) م٢٠٠٢( ودراس ة فقوس ودراس

شبيل ) م٢٠٠٢( ناء ال ة س ري ) م٢٠٠٤(ودراس ة الحج ) م٢٠٠٥(ودراس
ات  د وعربي ة المحامي الل ) م٢٠٠٥(دراس ة الج ة ) م٢٠٠٦(دراس دراس

اء) م٢٠٠٦(الصارمي وزايد  سة و) م٢٠٠٦( مرسي ودراسة وف  دراسة أني
م  سرابي ) م٢٠٠٧(دوك ھام ال ة س د ) م٢٠٠٧(و دراس ا وعب ة الحجاي ودراس
ون ) م٢٠٠٨(ربه  ليمان ) م٢٠٠٨(ودراسة الزب ) م٢٠٠٨(ودراسة سعاد س
صمادي و ليمان و ال ة س ت )م٢٠٠٨( دراس ك و باي ة ريتلي  ٢٠٠٩)( دراس

ارب  ة المح رون) ه١٤٣٠(ودراس ريمين وآخ ة الك  ودراس
ادية"و)م٢٠١٠( ات اإلرش ه": الحاج و عيط ھام أب ة س ل دراس ) م١٩٨٨( مث
وك و ة أكيب شرف )١٩٩٨(دراس دة آل م ة فري ة ) م٢٠٠٠( ودراس و دراس

انجي  ي )٢٠٠٤(الخ ميرة الرياش ة س يالد و و) م٢٠٠٤( ودراس ة م  دراس
دراسة المخيني ) م٢٠٠٧( ودراسة الضامن وسعاد سليمان )م٢٠٠٥(غبيش 

 ).م٢٠٠٨(
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ةالع )ب ن : ين ة ولك ة الجامعي ا من المرحل سابقة كلھ ة الدراسات ال د كانت عين لق
ى ان بعضھا عل ات فقط: "اختلفت في النوع حيث ك اء ":طالب ل دراسة وف مث

ي  ط"و) م٢٠٠٦(مرس الب فق سوي": ط ة العي ة ) ه١٤٠٤ (دراس و دراس
 ودراسة سليمان و الصمادي )ھـ١٤٣٠(ودراسة المحارب ) م١٩٩٤(الخطيب 

ات"ًوكان البعض اآلخر مزيجا من ) م٢٠٠٨( ل": الطالب والطالب  دراسة مث
ه و عيط ھام أب سوي و)م١٩٨٨( س ة العي اري و ) ه١٤٠٩(دراس ة بخ دراس

سليماني  ـ١٤١٤(ال د ) ھ ة محم وك )م١٩٩٥(ودراس ة أكيب ) ١٩٩٨(و دراس
اوالك  ة  ب شرف و) ١٩٩٨(دراس دة آل م ة فري ة  و)م٢٠٠٠( ودراس دراس

ين ساعد ٢٠٠٠)(نج ة م روندراس ديس و) م٢٠٠١(ة وآخ ة أبوق دراس
د  و)م٢٠٠٢( ة أحم د و) م٢٠٠٢(دراس د الحمي ة عب ة )م٢٠٠٢(دراس  دراس

ة  شيا ) م٢٠٠٢(فقوس ة فيدوت انجي ) ٢٠٠٣(ودراس ة الخ  )٢٠٠٤(و دراس
ي  ميرة الرياش ة س ري )م٢٠٠٤(ودراس ة الحج ة ) م٢٠٠٥( ودراس ودراس

يش  يالد و غب ات )م٢٠٠٥(م د و عربي ة المحامي ة و) م٢٠٠٥( دراس دراس
تير الل ) ٢٠٠٥(فوس ة الج د )م٢٠٠٦(ودراس صارمي وزاي ) م٢٠٠٦(وال

ودراسة الضامن ) م٢٠٠٧(و دراسة سھام السرابي  ) ٢٠٠٧(دراسة بورتر 
ليمان  عاد س ه )م٢٠٠٧(وس د رب ا وعب ة الحجاي ة ) م٢٠٠٨( ودراس ودراس

ة  ون )م٢٠٠٨(الدحادح ة الزب ليمان ) م٢٠٠٨( ودراس عاد س ة س ودراس
ي )م٢٠٠٨( ة المخين ت )م٢٠٠٨( ودراس ك و باي ة ريتلي  و ٢٠٠٩)( ودراس

ب و أون و طال ة أب انج و) ٢٠٠٩(دراس ة ت ة و ) ٢٠٠٩( دراس دراس
را و )  ٢٠١٠(دراسة سميتينا و) ٢٠٠٩(ماسدوناتي وآخرون   ودراسة فيري

ا  ات أخرى من ) ٢٠١٠(ليم ا من الطالب وفئ بعض اآلخر مزيج ا أن ال ًكم
ع  صا"المجتم ة وأخ شي ": ئيين طلب ة المع ل دراس ة "و)م٢٠٠١(مث طلب

طلبة ومرشدين "و) م٢٠٠٧(مثل دراسة أنيسة دوكم ": وأعضاء ھيئة تدريس
وظفين اديميين وم ل ": أك سعودمث ة م شبيل )م١٩٩٢(دراس ناء ال ة س  ودراس

ات"و) م٢٠١٠(ودراسة الكريمين وآخرون )م٢٠٠٤( اث "(طالبات وموظف إن
ط ي ): فق ة العتيب ة عالي ل دراس ون"و) ه١٤١٤(مث ة وموظف ن "(طلب م

 )م٢٠٠٠(مثل دراسة الخوالدة وغريبة ): الجنسين

  

ا : النتائج )ج اختالف أھداف كل منھ سابقة ب ائج الدراسات ال تنوعت واختلفت نت
 :ويمكن حصر أھم تلك النتائج على النحو التالي

ي -١ ة العتيب ا في دراسة عالي ة كم ار التخصص للطالب ي اختي أثير األھل ف ت
  )ه١٤١٤(
ين -٢ ة نج ي دراس ا ف ة كم ة للطلب ار المھن ي اختي ل ف أثير األھ ) ٢٠٠٠(ت
ين ، ) ٢٠٠٥(دراسة فوستيرو أثير األصدقاء والمعلم  دراسة وويزاد عليھا ت

  )٢٠١٠(تشانغ وھان 
ا في دراسة الخطيب -٣ قصور في خدمات التوجيه المھني في الجامعات كم
ودراسة ) م٢٠٠١(ي ودراسة المعش) م٢٠٠١(ومساعدة وآخرون ) م١٩٩٤(

  )م٢٠٠٢(عبد الحميد 
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ا في-٤ رار المھني كم  أن ھناك صعوبات يواجھھا الطلبة في عملية اتخاذ الق
ة  ورتردراس ب وأون ) ٢٠٠٧(ب و طال ة أب انج ) ٢٠٠٩(دراس ة ت و دراس

  )٢٠١٠( ودراسة فيريرا ليما )٢٠٠٩(
ار الدراسي أو -٥ ار أن ھناك صعوبات يواجھھا الطلبة في عملية االختي اختي

  )٢٠٠٣(ودراسة فيدوتشيا) ه١٤٠٩(التخصص كما في دراسة العيسوي 
ا في حاجة -٦ ة كم ة بمجاالت العمل وظھور الحاجات المھني الطلبة  للتوعي

  ) ـھ١٤٠٤ (دراسة العيسوي
ة-٧ ي دراس ا ف ي كم اد المھن دمات اإلرش ى خ ة إل ور الحاج دوناتي ظھ  ماس

  )٢٠٠٩(وآخرون  
رشاد األكاديمي كما في دراسة مسعود  عدم الرضا عن واقع اإل-٨
دراسة الصارمي و زايد و) م٢٠٠٥( ودراسة المحاميد و عربيات )م١٩٩٢(
  .لصالح اإلناث) م٢٠٠٨( وفي دراسة سعاد سليمان )م٢٠٠٦(
ضة-٩ صورة منخف دم ب اديمي تق اد األك ائف اإلرش ي  أن وظ ا ف ة  كم دراس

سليماني  اري و ال ـ١٤١٤(بخ د ) ھ ة محم ھام  )م١٩٩٥(ودراس ة س و دراس
   )م٢٠٠٥( الحجري وبصورة متوسطة كما في دراسة) م٢٠٠٧(السرابي 

اوالك -١٠ ا في دراسة  ب اديمي كم و ) ١٩٩٨(حاجة الطلبة لوجود مرشد أك
   ٢٠٠٩)(دراسة ريتليك و بايت 

ظھور مشكالت في اإلرشاد األكاديمي كما في دراسة الخوالدة  غريبة -١١
) م٢٠٠٤( و دراسة سناء الشبيل )م٢٠٠٢( ودراسة أحمد )م٢٠٠٠(

و ) م٢٠٠٨(ودراسة الحجايا و عبد ربه ) م٢٠٠٦(ودراسة وفاء مرسي 
 دراسة و) م٢٠٠٨( دراسة سليمان و الصمادي و) م٢٠٠٨(دراسة الزبون 

  )ه١٤٣٠( ودراسة المحارب )م٢٠١٠(الكريمين وآخرون 
ا ھو م-١٢ وجود في  وجود فجوة بين ما يدرسه الطالب في الجامعة وبين م

  )م٢٠٠٦(سوق العمل كما في دراسة الجالل 
 أن ممارسة أعضاء ھيئة التدريس ألدوارھم اإلرشادية ممارسة ضعيفة -١٣

االت ع المج ي جمي ة وف ر الطلب ة نظ ن وجھ م م سة دوك ة أني ي دراس ا ف  كم
  )م٢٠٠٧(

ة -١٤ ي دراس ا ف ي مختلف المجاالت كم ة ف ادية للطلب ة اإلرش ور الحاج ظھ
ه و عيط ھام أب وك ) م١٩٨٨ (س ة أكيب دة آل ) ١٩٩٨(و دراس ة فري ودراس

شرف  انجي ) م٢٠٠٠(م ة الخ ي و) ٢٠٠٤(و دراس ميرة الرياش ة س  دراس
يش  و)م٢٠٠٤( يالد و غب ة م عاد  )م٢٠٠٥( دراس ضامن وس ة ال ودراس

  )م٢٠٠٨(دراسة المخيني ) م٢٠٠٧(سليمان 
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  :بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية
  

  :ة أن ھناك أوجه شبه بين بحثھا الحالي و بعض تلك الدراساتاتضح للباحث
 دراسة و) م١٩٩٤(يتفق البحث الحالي مع دراسة الخطيب : من حيث الھدف )أ 

رون ساعدة وآخ شي  و)م٢٠٠١(م ة المع ع )م٢٠٠١( دراس اول واق ي تن  ف
ة ي الجامع ي ف ه المھن دمات التوجي ى . خ سعى إل الي ي إال أن الموضوع الح

 .ين الجامعات األھلية والحكومية في تلك الخدماتمعرفة الفروق ب

 

ة )ب ث العين ن حي ا : م سابقة كونھ ات ال ع بعض الدراس الي م ث الح ق البح يتف
ي  ة العتيب ع دراسة عالي ا م ر اتفاق ا أكث ة إال أنھ ة الجامعي ا من المرحل ًجميعھ

ضا ) ه١٤١٤( ز، ويتفق البحث أي ًفعينتھا من طالبات جامعة الملك عبد العزي
ة ) ه١٤١٤(ة بخاري والسليمانيمع دراس ات جامع ا من طالب كون أن عينتھم

إال أن البحث الحالي يزيد عليه طالبات من جامعات . أم القرى بمكة المكرمة
ة وھي  ة : أھلي ة دار الحكم ة ،وكلي ة المفتوح ة العربي ت، والجامع ة عف جامع

 .األھلية

  

ث األداة )ج ن حي ب : م ة الخطي ع دراس الي م ق البحث الح ث ) م١٩٩٤(يتف حي
ا و  ة عليھ ديالت جوھري راءات تع د إج س األداة بع ة نف تخدمت الباحث اس

 .تطويرھا وحساب صدقھا وثباتھا مرة أخرى
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  الفصل الثالث
  )منهج وإجراءات البحث(

  
  منهج البحث -
 جمتمع البحث -

 عينة البحث -

 أدوات البحث -

 األسلوب اإلحصائي -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :منهج البحث
ي اعتمدت ا داف البحث ف بته ألھ ك لمناس ارن وذل نھج الوصفي المق ى الم ة عل لباحث

  :مقارنة خدمات التوجيه المھني لطالبات

 :الجامعات الحكومية -١

  جامعة الملك عبد العزيز بجدة-أ

  جامعة أم القرى بمكة المكرمة-ب

  :الجامعات األھلية-٢

  الجامعة العربية المفتوحة-أ

  جامعة عفت-ب

  كلية دار الحكمة-ج

ستقلة  رات الم بعض المتغي ا ل روق تبع ة الف ستوى (ًومعرف ة، والم ر، والجامع العم

  ).الدراسي، والكلية، والمعدل الدراسي
  

  : القائمجمتمع البحث
يتكون مجتمع البحث من  جميع طالبات الجامعات الحكومية واألھلية في مدينتي 

دراسية والتي مكة المكرمة وجدة من مختلف التخصصات والكليات والمستويات ال

  )١(يوضحھا الجدول 

  

  مجتمع البحث) ١(جدول 

 *العدد  اسم الجامعة نوعھا المدينة 

 طالبة١٣.٩٩١ ١ جامعة الملك عبد العزيز حكومية جدة

 طالبة١٣.٠٥٣ ٢ جامعة أم القرى حكومية مكة المكرمة

  طالبة١٨٠٠ ٣ الجامعة العربية المفتوحة أھلية جدة

  طالبة٨٨١ ٤ جامعة عفت أھلية ةجد

  طالبة١١٠٧ ٥ كلية دار الحكمة أھلية جدة

  

  )ـھ١٤٣٢- ١٤٣١(إحصائيات عمادة القبول والتسجيل لتلك الجامعات للفصل الدراسي األول لعام(*

  

٧٢ 



  :عينة البحث
  

 طالبة وبعد عملية جمع االستبيانات تم استبعاد غير المكتملة ٨٥٠بلغت عينة البحث 
) ٢( استبانه و الجدول ٦٩٥يانات الصالحة للتحليل والناقصة ليصل عدد االستب

  :يوضح ذلك
  ) ٢(جدول 

المستبعده  النھائي  اسم الجامعة المدينة/ نوعھا عدد العينة
جامعة الملك عبد  جدة/ حكومية طالبة٢٠٠ ٢٢

 العزيز
١٧٨ ١  

مكة / حكومية طالبة٢٠٠ ٢٠
 المكرمة

  ١٨٠ ٢ جامعة أم القرى

الجامعة العربية  جدة/ أھلية طالبة١٥٠ ٤٠
 فتوحةالم

١١٠ ٣  

  ١١٤ ٤ جامعة عفت جدة/ أھلية طالبة١٥٠ ٣٦
  ١١٣ ٥ كلية دار الحكمة جدة/ أھلية طالبة١٥٠ ٣٧
 المجموع  ١٥٥

 طالبة٨٥٠
٦٩٥ 

  
ھذا وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من مختلف التخصصات العلمية واألدبية 

  : بحثيوضح توصيف عينة ال) ٣(والجدول 
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  توصيف العينة حسب متغيرات البحث) ٣(جدول 
 ٪  الفئات ك المتغيرات

 ٥١.٥١ ٣٥٨ حكومية
 ٤٨.٤٩ ٣٣٧ أھلية

 ١ نوعية الجامعة

 ٪١٠٠ المجموع ٦٩٥
 ٢٤.٧٤ ١٦٩ األول
 ٣٢.٩٤ ٢٢٥ الثاني

 ٢ المستوى الدراسي

 ١٧.٨٦ الثالث ١٢٢
 ٢٤.٤٥ +الرابع ١٦٧
 ٪١٠٠ لمجموعا ٦٨٣

٢٤.٣١ ١٦٩ ١٩ 
٢٤.٠٢ ١٦٧ ٢٠ 

 ٣ العمر

٢٢.٠١ ٢١ ١٥٣ 
١٢.٥١ ٢٢ ٨٧ 
١٧.١٢ +٢٣ ١١٩ 
 ٪١٠٠ المجموع ٦٩٥

 ٦٨.٦٤ ٣٢٤ أدبي
 ٣١.٣٥ ١٤٨ علمي

 ٤ التخصصات

 ٪١٠٠ المجموع ٤٧٢
٣.١٤ ٤ ١.٧٤ -١ 

٤٢.٥١ ٥٤ ٢.٧٤-١.٧٥ 
 ٥ المعدل جامعة أم القرى

٣٥.٤٣ ٣.٤٩-٢.٧٥ ٤٥ 
١٨.٨٩ ٤-٣.٥ ٢٤ 
 ٪١٠٠ المجموع ١٢٧

٥.٦٦ ٣ ١.٧٤ -١ 
٣٢.٠٧ ١٧ ٢.٧٤-١.٧٥ 

الجامعة العربية المفتوحة

٣٢.٠٧ ٣.٤٩-٢.٧٥ ١٧ 
٣٠.١٨ ٤-٣.٥ ١٦ 
 ٪١٠٠ المجموع ٥٣

٢.٩٨ ٢ ١.٧٤ -١ 
٢٠.٨٩ ١٤ ٢.٧٤-١.٧٥ 

 جامعة عفت

٣١.٣٤ ٣.٤٩-٢.٧٥ ٢١ 
٤٤.٧٧ ٤-٣.٥ ٣٠ 
 ٪١٠٠ المجموع ٦٧

٨.١٦ ١٢ ٢.٧٤-٢ 
٤٠.١٣ ٥٩ ٣.٧٤-٢.٧٥ 

 جامعة الملك عبد العزيز

٣٠.٦١ ٤.٤٩-٣.٧٥ ٤٥ 
٢١.٠٨ ٥-٤.٥ ٣١ 
 ٪١٠٠ المجموع ١٤٧

٩.٨٥ ٧ ٣.٧٤-٢.٧٥ 
٣٢.٣٩ ٢٣ ٤.٤٩-٣.٧٥ 

 كلية دار الحكمة

٥٧.٧٤ ٥-٤.٥ ٤١ 
 ٪١٠٠ وعالمجم ٧١

  

٧٤ 



  :أدوات البحث
  
استبانه واقع خدمات التوجيه المھني في الجامعات السعودية من إعداد الخطيب -١
  ) االستبانة في صورتھا األصلية ٣انظر ملحق ) (ه١٤١٤(

  :إجراءات تعديل االستبانة
  المرحلة األولى-

ريس بإجراء قامت الباحثة بعد التنسيق مع سعادة المشرف، وبعض أعضاء ھيئة التد
  :بعض التعديالت على االستبانة والتي تمثلت في التالي

تم تغيير سلم تقدير االستجابات من الثنائية إلى الخماسية حيث كانت   - أ
 غير -أوافق–أوافق بشدة ( ، فأصبح سلم التقدير )ال/نعم(االستجابة تتم 

  ). ال وافق بشدة- ال أوافق–متأكدة 
األصلية في االتجاه الموجب فتمت صياغة كانت جميع العبارات في النسخة   -  ب

انظر ملحق .(البعض في االتجاه الموجب والبعض اآلخر في االتجاه السالب
٤(  

  المرحلة الثانية-
تم عرض االستبانه للتحكيم على مجموعة من أعضاء ھيئة التدريس بجامعتي الملك 

د تم تعديل وق) ٧انظر ملحق (عبد العزيز بجدة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
% ٨٠وصياغة بعض العبارات و تم استبقاء العبارات التي أظھرت نسبة اتفاق 

  )٥انظر ملحق ( عبارة ٧٧فأكثر من المحكمين ليصبح المقياس مكون من 
  :المرحلة الثالثة-

 طالبة من غير عينة البحث ٥٠تم تطبيق االستبانه على عينة استطالعية مقدراھا 
البحث ، وتم استخراج معامل الصدق والثبات حيث تم من جميع الجامعات موضوع 

 ٧٥حذف عبارتين لقيمتھما السالبة لتصبح االستبانه في صورتھا النھائية مكونة من 
  )٦انظر ملحق (عبارة 

  
  :وصف االستبانه

 عبارة موزعة على األبعاد ٧٥أصبحت االستبانه في صورتھا النھائية مكونة من 
  :التالية
وھي الطرق التي : ات لتخصصاتھن األكاديمية بالجامعةسبل اختيار الطالب -١

 تلجأ إليھا الطالبات في اختيار تخصصاتھن األكاديمية بالجامعة
وھو معرفة إن كان ھناك : االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل -٢

أي اتصال أو روابط بين تخصص الطالبة األكاديمي و الوظائف الموجودة 
 .عوالمتوفرة في المجتم

٧٥ 



ھو آراء الطالبات المرتبطة بالعمل بصفة : اتجاھات الطالبات نحو العمل -٣
 .عامة

ھو آراء الطالبات المرتبطة بالدراسة بصفة : اتجاھات الطالبات نحو الدراسة -٤
 .عامة

وھو ما مر على الطالبة من : اإلرشاد المھني السابق على الدراسة الجامعية -٥
 .معية وعادة ما تكون المرحلة الثانويةعملية إرشادية مھنية قبل المرحلة الجا

وھي عملية إرشاد الطالبات نحو مھنة المستقبل : اإلرشاد المھني بالجامعة -٦
 .وتتم بالجامعة

وھي تلك المعلومات التي قد حصلت عليھا : المعلومات المھنية لدى الطالبة -٧
 .عالطالبة أو كونتھا من خالل دراستھا بالجامعة عن المھن الموجودة بالمجتم

  
  يوضح األبعاد مع أرقامھا في االستبانه بصورتھا النھائية) ٤( و الجدول

  
  أبعاد االستبانه وأرقام العبارات واتجاھھا) ٤(جدول 

المجموع البعد العبارات الموجبة العبارات السالبة  
 الكلي 

٤=١٠-٧-٥- ١٤ 
 عبارات

سبل اختيار الطالبات  عبارات٦=٩-٨-٦-٣-٢- ١
لتخصصاتھن األكاديمية 

 بالجامعة

١٠ 

٢٠-١٩- ١٨-١٤-٢١٢ =
  عبارات٥

٢١-١٧-١٦- ١٥-١٣-١١ -
  عبارات٧=٢٢

االرتباط بين التخصص 
 األكاديمي وسوق العمل

١٢ 

٢٩- ٢٨-٢٧-٢٦- ٢٥-٢٤-٢٣ --------       ٣-
  عبارات١٠=٣٢-٣١-٣٠

 ١٠ اتجاھات الطالبات نحو العمل

٣٩-٣٦- ٣٥-٣٤-٤٣٣-
  عبارات٧= ٤١-٤٠

اتجاھات الطالبات نحو   عبارة٢= ٣٨-٣٧
  الدراسة

 

٩ 

-٤٩- ٤٨-٤٧-٤٦- ٤٥-٤٤-٤٢ عبارة٢= ٥١-٥٤٣
  عبارات٨=-٥٠

اإلرشاد المھني السابق على 
 الدراسة الجامعية

١٠ 

-٥٨- ٥٧-٥٦-٥٥- ٥٤-٥٣-٥٢  عبارة١= ٦٦٣
  عبارات١٠= ٦١-٦٠-٥٩

 ١١ اإلرشاد المھني بالجامعة

٤= ٧٣- ٧٢-٦٦-٧٦٢ 
 عبارات

٧١- ٧٠-٦٩-٦٨- ٦٧-٦٥-٦٤-
  عبارات٩=٧٥-٧٤

المعلومات المھنية لدى 
 الطالبة

١٣ 

 ٧٥ المجموع الكلي
  

٧٦ 



  :طريقة التصحيح
 بالنسبة للعبارات الموجبة وعكس ذلك بالنسبة ١- ٥يتم تصحيح االستبانه من

وبذلك تصبح أعلى درجة تحصل عليھا الطالبة في االستبانه ھي . للعبارات السالبة
  .٧٥ وأقل درجة ھي ٣٧٥
ستبانه المستخدمة ذي خمس نقاط، وتمتد الدرجة على فقرات االستبانه بين تعد اال

 ، والدرجة المنخفضة تدل على انخفاض الخدمة المقدمة، والدرجة المرتفعة ٥-١
  .تدل على ارتفاع ھذه الخدمة

  
  :الخصائص السيكومترية لالستبيان في البحث الحالي

 طالبة ، من ٥٠طالعية مكونة من قامت الباحثة بتطبيق االستبانة على عينة است
  :غير عينة البحث، وقد أظھرت النتائج مايلي

  :الصدق: ًأوال
  :تم حساب الصدق عن طريق

اتذة ) ١٠(صدق المحكمين وذلك بعرض االستبانه على عدد -١ من المحكمين من أس
م  د ت ز بجدة وق د العزي ك عب ة المل كلية التربية جامعة أم القرى بمكة المكرمة وجامع

  .فأكثر % ٨٠ستبقاء العبارات التي أظھرت نسبة اتفاق ا
  :صدق االتساق الداخلي-٢

تم إيجاد معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة والمجموع لكل بعد ،   - أ
 .يوضح ذلك) ٥( والجدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

٧٧ 



  معامالت االرتباط بين كل عبارة والمجموع لكل بعد ) ٥(جدول 
  )٥٠=ن(

  البعد األول
يار سبل اخت

الطالبات 
لتخصصاتھم 

 األكاديمية بالجامعة

  البعد الثاني
االرتباط بين 

التخصص األكاديمي 
 وسوق العمل

  البعد الثالث
اتجاھات الطالبات 

 نحو العمل

  البعد الرابع
اتجاھات الطالبات 
 نحو الدراسة

  البعد الخامس
اإلرشاد المھني 

السبق على الدراسة 
 الجامعية

  البعد السادس
لمھني اإلرشاد ا

 بالجامعة

  البعد السابع
المعلومات المھنية 

 لدى الطالبة

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

م  رق
العبارة

ل  معام
 االرتباط

٠.٧٤٨** ٠.٦٥٩٦٥** ٥٤ -٠.٠٩٣ ٠.٦٩٦٤٣** ٣٤ ٠.٥٣١** ٠.٤٦٨٢٣** ٠.٤٧١١١** ١ 
٠.٥٣٨** ٠.٧١٩٦٦** ٠.٦١١٥٥** ٠.٦٢٠٤٤** ٣٥ ٠.٥٢٢** ٢٤ ٠.٣١٦* ٠.٥٨٠١٢** ٢ 
٠.١٠٤ ٠.٤٨١٦٧** ٠.٦٩٩٥٦** ٠.٣٧٤٤٥** ٣٦ ٠.٦٢١** ٠.٣٩٠٢٥** ١٣ ٠.٢١٦ ٣ 
٠.٤٨٢** ٠.٣٩٠٦٨** ٠.٦٦٧٥٧** ٠.٦٦١٤٦** ٣٧ ٠.٢٤٧ ٠.٤١٣٢٦** ٠.٣٦٧١٤** ٤ 
٠.٦٢٢** ٠.٥٥١٦٩** ٠.٦١٥٥٨** ٤٧ ٠.٠٤٣ ٣٨ ٠.٥٢٢** ٠.٦٦٣٢٧** ١٥ ٠.٢٩٤* ٥ 
٠.٤١٦** ٠.٦٩٥٧٠** ٠.٧٣٤٥٩** ٠.٤٠٥٤٨** ٣٩ ٠.٣٧١** ٠.٧٦٧٢٨** ٠.٥٠٦١٦** ٦ 
٠.٥٩٤** ٠.٧١٦٧١** ٠.٧٣٢٦٠** ٠.٥٠٩٤٩** ٤٠ ٠.٥٠٦** ٠.٥٩٨٢٩** ٠.٦٢٩١٧** ٧ 
٠.٤٤٣** ٠.٤٩٣٧٢** ٠.٥٩٠٦١** ٠.٦٩٠٥٠** ٤١ ٠.٣٤٩* ٠.٤٣٨٣٠** ٠.٥٤٧١٨** ٨ 
٠.١٧٣ ٧٣ ٠.٣٥٧ ٠.٦٣٧٦٢** ٠.٧٥١٥١** ٤٢ ٠.٣٦٨** ٠.٥١٥٣١** ١٩ ٠.٢٢٩ ٩ 
٠.٣٧٢** ٠.٤٩٩٧٤** ٠.٤٢٩٦٣** ٥٢ - - ٠.٤٦٣** ٠.٤٧٣٣٢** ٠.٥٥١٢٠** ١٠ 

- - ٠.٦٢٣** ٧٥ ٠.١٧٥ ٦٤ ٠.٣٦٣* ٥٣ - - -٠.١٧٥ ٣٣ ٠.١٧٧ ٢١ 
- - ٠.٤٩٨** ٧٦ - - - - - - - -٠.٥٥٠** ٢٢ 
- - - - - - - - - - - - ٠.٥٤٢** ٧٧ 

  ٠.٠٥دالة عند مستوى *   ،  ٠.٠١دالة عند مستوى ** 

  
  ):٥(يتضح من الجدول 

  و أغلب درجات ) ٠.٧٦٧- ٠.٠٤٣( أن معامالت االرتباط امتدت بين
 ) ٤٣، و٣٣(الة إحصائيا وطرديه عدا فقرتين ھما االرتباطات موجبة و د

 ٧٥أظھرتا قيمة سالبة لذا تم حذفھا من المقياس ، ليصبح المقياس مكون من 
 .عبارة 

 
حساب معامل االرتباط بين كل بعد واألبعاد األخرى والمجموع الكلي،   -  ب

 :يوضح النتيجة) ٦(والجدول 
  
  
  

٧٨ 



   األخرى والمجموع الكليمعامل ارتباط كل بعد مع األبعاد) ٦(جدول 
  )٥٠=ن(

 معامالت االرتباط  األبعاد
** سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھم األكاديمية 

 بالجامعة    
١٠.٥٢٦ 

**  ٢٠.٧٥٩ االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل
**  ٣٠.٤٣٣ اتجاھات الطالبات نحو العمل
*  ٤٠.٢٩٨ اتجاھات الطالبات نحو الدراسة
**  ٥٠.٦٢٣ رشاد المھني السابق على الدراسة الجامعيةاإل
**  ٦٠.٨٢٧ اإلرشاد المھني بالجامعة    
**  ٧٠.٧٣٧ المعلومات المھنية لدى الطالبة

  ٠.٠٥دالة عند مستوى *       ،  ٠.٠١دالة عند مستوى ** 

  )٦(يتضح من الجدول 
  ة عند مستوى وجميعھا دال) ٠.٨٢٧-٠.٢٩٨(أن معامالت االرتباط امتدت بين

 ، وتشير االرتباطات في ٠.٠٥ ما عدا البعد الرابع فھو دال عند مستوى ٠.٠١
  .مجملھا بأنھا مقبولة يمكن االعتماد عليھا في ھذا البحث

  :الثبات
ق  ة االستطالعية عن طري تبانه من خالل العين قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االس

  :يوضح النتيجة) ٧(لجدول معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وا
  
  
  

٧٩ 



  ألفا كرونباخ لألبعاد ، والتجزئة النصفية ) ٧( جدول 
  )٥٠=ن(

معامل  
االرتباط بين 
 الجزأين

عدد 
 العبارات

معامل ألفا  األبعاد
 كرونباخ

سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھم األكاديمية  ١٠ ٠.٥٠٩
 بالجامعة    

٠.٥٤٠ ١ 

 ٠.٧٠٣ ٢ يمي وسوق العملاالرتباط بين التخصص األكاد ١٢ ٠.٧٥٧
 ٠.٤٨٦ ٣ اتجاھات الطالبات نحو العمل ١١ ٠.٥٠٤
 ٠.٧١٧ ٤ اتجاھات الطالبات نحو الدراسة ٩ ٠.٨٤٢
 ٠.٧٦١ ٥ اإلرشاد المھني السابق على الدراسة الجامعية ١١ ٠.٨٠٩
 ٠.٧٤٣ ٦ اإلرشاد المھني بالجامعة     ١١ ٠.٧٢١
 ٠.٧٠٥ ٧ البةالمعلومات المھنية لدى الط ١٣ ٠.٤٠٠
 ٠.٨٦١  المجموع ٧٥ ٠.٥٤٠

  
ين ) ٧(يتضح من الجدول  د ب صفية تمت ة الن ق التجزئ ات عن طري امالت الثب أن مع

ين ٠.٨٤٢-٠.٤٠٠ د ب اخ يمت شير ٠.٨٦١-٠.٥٤٠ كما أن معامل ألفا كرونب ذا ي  وھ
را ول ألغ ذا مقب ة والمتوسطة وھ ة العالي ين الدرج د ب ات يمت ل الثب ى أن معام ض إل

  .الدراسة الحالية
الم صدقه  ستخرج مع ستقبال أن ي اس م ذا المقي د استخدام ھ ة من يري ًوتوصي الباحث

  .وثباته مرة أخرى

٨٠ 



  :األسلوب اإلحصائي
امج  ق الحاسب الحالي بواسطة برن م استخدام spssتم إدخال البيانات عن طري  وت

  :المعالجات اإلحصائية التالية
  :المستخدمة في البحث الحالياألساليب اإلحصائية ) ٨(جدول 

التساؤل نص التساؤل  األسلوب اإلحصائي 
المتوسطات الحسابية 

واالنحرافات 
  المعيارية

ين الجامعات  روق ب ة(ھل توجد ف ة و األھلي في ) الحكومي
:خدمات التوجيه المھني المقدمة للطالبات؟ بالنسبة لكل من

١ األول

  .سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھن األكاديمية-
  . العملاالرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق- +

  .اتجاھات الطالبات نحو العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو الدراسة-
  .التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية-
  .التوجيه المھني بالجامعة-

 .المعلومات المھنية لدى الطالبة-

 t.testاختبار ت

ين   روق ب د ف ل توج ات ھ ات الجامع ة (طالب الحكومي
ة ة ) واألھلي وع الجامع ا لن ي تبع ه المھن اد التوجي ي أبع ًف

ة ( رى، الجامع ة أم الق ز، جامع د العزي ك عب ة المل جامع
 ؟)العربية المفتوحة، جامعة عفت، كلية دار الحكمة

التباين أحادي االتجاه٢ الثاني
Anova + اختبار

  Scheffe شيفيه 

ين ط  روق ب د ف ل توج ات ھ ات الجامع ة (الب الحكومي
ة ستوى ) واألھلي ا للم ي تبع ه المھن اد التوجي ي أبع ًف

 الدراسي؟

التباين أحادي االتجاه٣ الثالث
Anova + اختبار

  Scheffe شيفيه 
ات  ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة (ھ الحكومي

 ًفي أبعاد التوجيه المھني تبعا للعمر؟) واألھلية
 التباين أحادي االتجاه٤ الرابع

Anova 
ات الخامس٥ ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة (ھ الحكومي

ة صات ) واألھلي ا للتخص ي تبع ه المھن اد التوجي ي أبع ًف

 ؟)علمي/أدبي(
 

المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات 
  المعيارية

 t.testاختبار ت 
ات  ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة (ھ الحكومي

 ًجيه المھني تبعا للمعدل التراكمي؟في أبعاد التو) واألھلية
السادس ٦

 

التباين أحادي االتجاه 
Anova + اختبار

 Scheffe شيفيه 
 

٨١ 



  

  الفصل الرابع
  
  

 نتائج البحث  -

  
  تفسريها ومناقشتها -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  :التساؤل األول
في خدمات التوجيه المھني ) الحكومية و األھلية(ھل توجد فروق بين الجامعات 

  :مة للطالبات؟ بالنسبة لكل منالمقد
  .سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھم األكاديمية-
  .االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو العمل-
  .اتجاھات الطالبات نحو الدراسة-
  .التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية-
  .التوجيه المھني بالجامعة-
  . المھنية لدى الطالبةالمعلومات-

لإلجابة على ھذا التساؤل قامت الباحثة بحساب قيمة ت للفروق بين الجامعات 
  :يوضح ذلك) ٩(األھلية والحكومية والجدول 

  
  )٦٩٥=ن(،) ت(المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )٩(جدول 

درجة  قيمة ت 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

مستوى  المتغيرات الجامعات المتوسط
 الداللة

سبل اختيار الطالبات   )٣٦٠=ن(حكومية   ٣١.٨٥  ٥.٩٠ ٦٩٣ -٥.٥١٤
 لتخصصاتھم األكاديمية

١ 
 )٣٣٥=ن(أھلية     ٣٤.٠١ ٤.٣٤

٠.٠٠٠

االرتباط بين التخصص   )٣٦٠=ن(حكومية   ٣٢.١٩  ٥.٥١ ٦٩٣ -١١.١١
 األكاديمي وسوق العمل

٢ 
 )٣٣٥=ن(أھلية     ٣٧.١٥ ٦.٢٠

٠.٠٠٠

 ٣ الطالبات نحو العملاتجاھات   )٣٦٠=ن(حكومية   ٢٥.٢٢  ٥.٩١ ٦٩٣ -٠.٣٣٤
 )٣٣٥=ن(أھلية     ٢٥.٣٧ ٥.٥٤

٠.٧٣٨

 ٤ .اتجاھات الطالبات نحو الدراسة  )٣٦٠=ن(حكومية   ٣٠.١٨  ٦.٢٩ ٦٩٣ -٦.٨٦
 )٣٣٥=ن(أھلية     ٣٣.٣٢ ٥.٧٤

٠.٠٠٠

التوجيه المھني السابق على   )٣٦٠=ن(حكومية   ٣٤.٥٨  ٦.٥٥ ٦٩٣ -٠.٩٧٩
 .الدراسة الجامعية

٥ 
 )٣٣٥=ن(ھلية    أ ٣٥.٠٥ ٦.٢٦

٠.٣٢٨

 ٦ .التوجيه المھني بالجامعة  )٣٦٠=ن(حكومية   ٣٢.٨٦  ٧.١٩ ٦٩٣ ٦.٠٣٩
 )٣٣٥=ن(أھلية     ٢٩.٤٢ ٧.٨٠

٠.٠٠٠

 ٧ .المعلومات المھنية لدى الطالبة  )٣٦٠=ن(حكومية   ٣٨.٨٧  ٧.٠٩ ٦٩٣ -٢.٣٨
 )٣٣٥=ن(أھلية     ٤٠.١٨ ٧.٣٤

٠.٠١٧

  المجموع  )٣٦٠=ن(حكومية  ٢٣٣.١٤  ٢٨.٦٥ ٦٩٣ -٧.٧٤
٢٤٩.٥٧ ٢٧.٣٤  )٣٣٥=ن(أھلية    

٠.٠٠٠

  
  
  

٨٣ 



  : ًأوال
ات في الجامعات ) ٩(يتضح من جدول ين الطالب ة إحصائية ب وجود فروق ذات دالل

ات في  صالح الطالب ة ل الحكومية واألھلية في سبل اختيارھن لتخصصاتھن األكاديمي
  .الجامعات األھلية

  :وترى الباحثة أن ذلك يمكن ن يفسر في ضوء
 
ه من -١ ا تدفع ل م أن الطالبة في الجامعة األھلية يحق لھا اختيار تخصصھا في مقاب

  .رسوم للدراسة في تلك الجامعة
ار تخصصھا في بعض -٢ ين اختي ا وب ة يحول بينھ ة الحكومي أن الطالبة في الجامع

  :األحيان عدة أمور منھا
ئ زيادة عدد الطال- بات في الجامعات الحكومية والذي يجعل بعض التخصصات تمتل

  .بسرعة مما يحول دون دخول الطالبة لھذا التخصص بسبب االكتفاء 
  .تحديد معدالت للتخصصات يحول دون دخولھا للتخصص الذي ترغب به-
إجراءات القبول والتحويل من كلية ألخرى قد يحول دون دخول الطالبة للتخصص -

ة . بهالذي ترغب  ـ١٤١٤(وھذه النتيجة متفقة مع دراسة العتيبي ، عالي ودراسة ) ھ
  )م١٩٩٤(الخطيب 

ي -٣ ساعدتھا ف ا خدمات أفضل من حيث م دم لھ ة تق ة األھلي ي الجامع ة ف أن الطالب
ة  ول المھني ار المي بة كاختب ارات المناس إجراء بعض االختب ا لتخصصھا ب اختيارھ

ا في لھولند وغيرھا ، وأن دخولھا للتخصص ي ارات ، أم توافق مع نتيجة ھذه االختب
ه ال  ول إال أن ارات المي ا الختب ا حالي رغم من تطبيقھ ًالجامعات الحكومية فإنه على ال

رتبط  ه م ب ب ذي ترغ ة للتخصص ال ول الطالب ا أن دخ ات كم ع الطالب شمل جمي ي
  .بإجراءات القبول بالجامعة

  
  ً:ثانيا

ات في إلى وجود فروق) ٩(تشير النتائج في جدول  ين الطالب ة إحصائية ب  ذات دالل
اديمي وسوق العمل  ين التخصص األك اط ب ة في االرتب ة واألھلي الجامعات الحكومي

  .لصالح الطالبات في الجامعات األھلية
:وترى الباحثة أن ذلك يمكن أن يفسر في ضوء  

 أن الطالبة في الجامعات األھلية تعطى ساعات تدريبية عملية في سنتھا األخيرة-
حيث خالل ھذه الفترة تقوم ) وكأنھا طالبة طب في سنة االمتياز(وقبل تخرجھا،

بممارسة فعلية للعمل وتطبيق ما قد تعلمته من دراسة نظرية في مجال تخصصھا 
  .لمحاولة الربط بين التخصص وسوق العمل

  
  

٨٤ 



أما الطالبة في الجامعات الحكومية فإن التدريب وخوض مجال العمل ال يشمل جميع 
ولذلك فھي تفتقر إلى ما يجري في سوق العمل وعدم .التخصصات بل بعضھا

) م٢٠٠١(وھذه النتيجة متفقة مع دراسة المعشي . تمكنھا من تطبيق في الواقع
  )م١٩٩٤(والخطيب 

  

  ً:ثالثا
دول  ي ج ائج ف شير النت ات ) ٩(ت ي الجامع ات ف ين الطالب روق ب ود ف دم وج ى ع إل

 .نحو العملالحكومية واألھلية في اتجاھھن 
:وترى الباحثة أن ذلك يمكن أن يفسر في ضوء-  

ًأن االتجاھات أيا كانت تعتبر مكتسبة وتلعب البيئة والتنشئة االجتماعية دورا كبيرا  ً ً

  :وھي تتكون من ثالث مراحل. في تكوينھا
  :Testing Stageالمرحلة االختبارية -١

االجتماعية التي يمر بھا في ترتبط ھذه المرحلة بنشاط الفرد الدائب في المواقف 
بيئته التي يعيش فيھا حيث يفحص ويختبر كل تفاعالته الشخصية مع غيره 
وعالقاته االجتماعية مع المحيطين به، مما يجعله يكتسب خبرة كبيرة بكل محتوياتھا 

  .تكون بمثابة تراث معرفي يكون إطاره المرجعي الذي يتبلور منه تفكيره
  :Preferable Stageالمرحلة التفضيلية -٢

ترتبط ھذه المرحلة برؤية الفرد لألمور المحيطة به بنظرة قد تكون ثاقبة وقد تكون 
سطحية، وحكمه عليھا بطريقة قد تكون موضوعية وقد تكون ذاتية من أجل تحديد 

  .ما يعتقد فيه ويرتاح إليه ويفضله على غيره
  : Stable Stageالمرحلة االستقرارية-٣

حلة باالستقرار النفسي للفرد نتيجة لثبوت تفكيره حول تقرير ترتبط ھذه المر
خطواته اإلجرائية المنعكسة على سلوكياته بشكل عام، والتي يعلن بھا عن اتجاھاته 
نحو موضوع معين بصورتھا النھائية، سواء أكانت ايجابية أم 

  )١٧٠-١٦٩:م١٩٩٢عمر،.(سلبية
ت في الجامعات الحكومية أو األھلية لم ومن خالل ما تقدم تفسر الباحثة بأن الطالبا-

يمررن بالمرحلة األولى وھي االختبارية كأن يختبروا أنفسھن في مجال العمل فھن 
لم يعملن بعد وقد يكن لم يتدربن على أن يعملن في المستقبل ولذلك فإنه ال يمكن 

لي ال تكوين اتجاھھن نحو العمل بصورة أكيدة ألن المرحلة األولى لم تتكون وبالتا
  .يمكن تكون المرحلتين التاليتين ألن كل مرحلة مرتبطة بالمرحلة التي قبلھا

ًھذا ال يعني بأن الطالبات ليس لديھن اتجاھا نحو العمل أو أنھن لديھن اتجاھا سلبيا نحو -  ً ً

   ،ت في الجامعات الحكومية واألھليةالعمل، فال يمكن الجزم بذلك فعدم وجود فروق بين الطالبا
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 يشير إلى تشابه أو تقارب البيئة االجتماعية للطالبة وھي البيئة اإلسالمية التي قد
  .على العمل وتشجع عليهتحث 

  
  ً:رابعا

 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في )٩(تشير النتائج في جدول 
ات الجامعات الحكومية واألھلية في اتجاھات الطالبات نحو الدراسة لصالح الطالب

  .في الجامعات األھلية
:وترى الباحثة أن ذلك يمكن تفسيره في ضوء  

أن البعد الرابع مرتبط بالبعد األول وھو سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھن -
األكاديمية وقد أظھرت النتيجة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات 

، وبالتالي البد من الجامعات األھلية والحكومية في سبل اختيارھن لتخصصاتھن 
ًوجود فروق أيضا في اتجاه الطالبات نحو الدراسة ، فالطالبة التي تختار تخصصھا 

بنفسھا بدون ضغوط من أحد ولم يفرض عليھا وكانت مقتنعة لھذا االختيار 
ًللتخصص ، وخصوصا إن كان مبنيا على أسس كتوافق التخصص لقدراتھا وميولھا  ً

ً اتجاھھا نحو الدراسة اتجاھا ايجابيا، وھذا يدل فإنھا سوف تكون راضية ويكون ً

ًعلى أن البيئة الدراسية في الجامعات األھلية أكثر جذبا منھا في الجامعات 

  .الحكومية
  

  ً:خامسا
دول  ي ج ائج ف شير النت ات ) ٩(ت ي الجامع ات ف ين الطالب روق ب ود ف دم وج ى ع إل

 .راسة الجامعية للطالبةالحكومية واألھلية في التوجيه المھني السابق على الد
:وترى الباحثة أن ذلك يمكن أن يفسر في ضوء  

أن الطالبات في الجامعات األھلية والحكومية قد جاؤوا من خلفيات بيئية مدرسية -
وأن الطالبات لم يتلقين في . ًمتشابھة تقريبا فجميع المدارس تتلقى نفس التعليم
م السابقة للجامعة في المرحلة األصل أي من خدمات التوجيه المھني في مراحلھ

  .الثانوية ولذلك لم تظھر أي فروق بينھما
من خالل جلوس الباحثة مع بعض الطالبات بعد إجاباتھم على االستبيان فإن -

. ًأغلبيتھم أشاروا إلى أنھن لم يتلقين أي توجيه مھني في المرحلة الثانوية إطالقا
  )م١٩٩٤(وھذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الخطيب 

  ً:سادسا
ات في ) ٩(تشير النتائج في جدول  ين الطالب ة إحصائية ب إلى وجود فروق ذات دالل

ي  ات ف صالح الطالب ة ل ي بالجامع ه المھن ي التوجي ة ف ة واألھلي ات الحكومي الجامع
  .الجامعات األھلية
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:وترى الباحثة أن ذلك يمكن أن يفسر في ضوء  
ة فھي تريد إثبات وجودھا بتقديم أفضل أن الجامعات األھلية ھي جامعات حديث-

الخدمات لطالباتھا بل تحرص على تقديم خدمات ال تتوفر في الجامعات الحكومية 
  .األخرى لتكون مميزة وتجذب أكبر قدر من الطالبات

أھمية يوم المھنة حيث حضرت الباحثة في كل من جامعة عفت وكلية دار الحكمة -
 الشركات التي ترغب بتوظيف الطالبات حيث استضافت كل منھما العديد من

المتخرجات أو المتوقع تخرجھن إضافة إلى بعض اللقاءات ببعض الشخصيات من 
  مدراء شركات وغيرھم

وقد لمست الباحثة اھتمام ھاتين الجامعتين بالمخرجات وتنوير الطالبة إلى أين يمكن 
ا الحكومية، أن تذھب للعمل حتى قبل تخرجھا، وھذا ما تفتقده بعض جامعاتن

أما الجامعة العربية المفتوحة فليس من " ًفجامعة أم القرى مثال ال تعقد يوم للمھنة "
سياستھا أن تعمل يوم للمھنة للطالبة فھي تعتبر تعليم عن بعد وتفتقر إلى العديد من 

وھذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة . الخدمات التي تحتاجھا الطالبة كالتوجيه المھني
  ) م٢٠٠١(والمعشي ) م١٩٩٤( الخطيب كل من

  

  ً:سابعا
ات في ) ٩(تشير النتائج في جدول  ين الطالب ة إحصائية ب إلى وجود فروق ذات دالل

الجامعات الحكومية واألھلية في المعلومات المھنية لدى الطالبة لصالح الطالبات في 
  الجامعات األھلية

 
:وترى الباحثة أن ذلك يمكن أن يفسر في ضوء  

ھذا البعد يرتبط بالبعد السابق وھو التوجيه المھني في الجامعة فإن كانت أن -
الجامعة تحرص على عمل يوم للمھنة لعرض الوظائف المتوفرة في المجتمع فھذا 

ورغم وجود يوم للمھنة . يكسب الطالبة معلومات عن المھن الموجودة في المجتمع
الباحثة يوم في العام ال يكفي في بعض الجامعات الحكومية إال أنه من وجھة نظر 

  .لتزويد الطالبة ما تحتاجه من معلومات
) م١٩٩٤( وھذه النتيجة متفقة في مالمحھا العامة مع دراسة كل من الخطيب 

  ) .م٢٠٠١(والمعشي 
  ً:ثامنا

ات في ) ٩(تشير النتائج في جدول  ين الطالب ة إحصائية ب إلى وجود فروق ذات دالل
ة واألھ ات الحكومي صالح الجامع ة ل ي الجامع ي ف ه المھن دمات التوجي ي خ ة ف لي

  الطالبات في الجامعات األھلية
:وترى الباحثة أن ذلك يمكن أن يفسر في ضوء  
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ذاب - ات الجت أن الجامعات األھلية جامعات حديثة وتقوم بالعديد من الخدمات للطالب
  .أكبر قدر منھن ولتنال مكانتھا في أوساط الجامعات الحكومية األخرى

ة - ا لقل ة ربم في الجامعات األھلية يسھل تقديم أكبر عدد من الخدمات المختلفة للطالب
  .أعداد طالباتھا مقارنة بالجامعات الحكومية

دمات - ديم خ ي تق ة ف ات الحكومي ة والجامع ات األھلي ين الجامع روق ب ود ف إن وج
ه اإلرشاد المھني ال يعني بالضرورة تكامل تلك الخدمات في الجامعات األ ة ولكن ھلي
  يشير إلى وجود نقص وقصور في تلك الخدمات لدى الجامعات الحكومية

ائج دراسة الخطيب  ساعدة وآخرون ) م١٩٩٤(وھذه النتيجة تتفق مع نت ودراسة م
  ) م٢٠٠١(والمعشي ) م٢٠٠١(
وبحسب النظريات السابقة فإن نظرية سوبر وجينزبيرغ ترى مرور الطالبة -

تخطيط وتحديد الھدف الوظيفي وھذا يتوافق مع طالبة بمراحل معينة يتم فيھا ال
الجامعة األھلية لوجود خدمات التوجيه المھني بالجامعة وبحسب نظرية 
ھيرشنستون وروث اللذان يريان بأن البيئة تؤثر في عملية اتخاذ القرار الوظيفي 

فق النتائج مع بينما ال تتوا. وھذا يتوافق مع طالبة الجامعة األھلية في بيئتھا الجامعية
  .نظريات السابقة بالنسبة لطالبة الجامعات الحكومية
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  :التساؤل الثاني
ات  ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة( ھ ة والحكومي ه ) األھلي اد التوجي ي أبع ف

ة  وع الجامع ة (ًالمھني تبعا لن رى، الجامع ة أم الق ز، جامع د العزي ك عب ة المل جامع
 ؟)ت، كلية دار الحكمةالعربية المفتوحة، جامعة عف

اه  ادي االتج اين أح ل التب تخدام تحلي ة باس ت الباحث ساؤل قام ذا الت ى ھ ة عل ولإلجاب
  :يوضح النتيجة) ١٠(إليجاد الفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني وجدول 

  ًالفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني تبعا لنوع الجامعة) ١٠(جدول 
درجة   قيمة  

 الحرية
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

  المتغيرات مصدر التباين
( )ف

مستوى
 الداللة

 ١  سبل اختيار   بين المجموعات  ٨٧١.٤٧  ٢١٧.٨٦  ٤ ٨.٠٠٧
الطالبات   داخل المجموعات  ١٨٧٧٤.٦٤ ٢٧.٢١٠  ٦٩٠

لتخصصاتھم 
 األكاديمية

 المجموع ١٩٦٤٦.١٢ ٦٩٤

٠.٠٠٠ 

االرتباط بين   بين المجموعات  ٦٣٠٤.٤١٥  ٤ ٥٠.٠٢
التخصص 

سوق األكاديمي و
 العمل

١٥٧٦.١٠٤ ٢  
  داخل المجموعات  ٢١٧٣٨.٠٦٩  ٦٩٠ ٣١.٥٠٤

 المجموع ٢٨٠٢٤.٤٨ ٦٩٤

٠.٠٠٠ 

اتجاھات الطالبات   بين المجموعات  ٦٦.٥٣٨  ١٦.٦٣٥  ٤ ٠.٥٠٣
 نحو العمل

٣ 
  داخل المجموعات  ٢٢٧٩٦.٨٠٨ ٣٣.٠٣٩  ٦٩٠
 المجموع ٢٢٨٦٣.٣٤٧ ٦٩٤

٠.٧٣٣ 

طالبات اتجاھات ال  بين المجموعات  ١٩٣٧.٥١٥  ٤٨٤.٣٧٩  ٤ ١٣.٣٥
 .نحو الدراسة

٤ 
  داخل المجموعات  ٢٥٠١٨.٢٣٤ ٣٦.٢٥٨  ٦٩٠
 المجموع ٢٦٩٥٥.٧٥٠ ٦٩٤

٠.٠٠٠ 

التوجيه المھني   بين المجموعات  ٢٢٢.١٨٤  ٥٥.٥٤٦  ٤ ١.٣٥
السابق على 
 .الدراسة الجامعية

٥ 
  داخل المجموعات  ٢٨٣٧٥.٥٠٠ ٤١.١٢٤  ٦٩٠
 المجموع ٢٨٥٩٧.٦٨٣ ٦٩٤

٠.٢٥٠ 

التوجيه المھني   بين المجموعات  ٤٧٨٠.٠٤١  ٤ ٢٢.٧٧
 .بالجامعة

١١٩٥.٠١٠ ٦  
  داخل المجموعات  ٣٦٢٠٣.٥٣٦  ٦٩٠ ٥٢.٤٦٩

 المجموع ٤٠٩٨٣.٥٧٧ ٦٩٤

٠.٠٠٠ 

المعلومات المھنية   بين المجموعات  ٥٨٥.٨٠٨  ١٤٦.٤٥٢  ٤ ٢.٨٢
 .لدى الطالبة

٧ 
  داخل المجموعات  ٣٥٧٨٥.٩٣٣ ٥١.٨٦٤  ٦٩٠
 المجموع ٣٦٣٧١.٧٤١ ٦٩٤

٠.٠٢٤ 

  ١٥٥٠٧.٢٨  المجموع  بين المجموعات  ٦٢٠٢٩.١٣٦  ٤ ٢٠.٢٨
  داخل المجموعات  ٦٩٠  ٥٢٧٤٢٤.٣٢٦ ٧٦٤.٣٨٣

 المجموع ٦٩٤ ٥٨٩٤٥٣.٤٦٢

٠.٠٠٠ 
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وجود فروق بين طالبات الجامعات الحكومية وطالبات ) ١٠(يتضح من الجدول 
  :الجامعات األھلية في كل من

  لطالبات لتخصصاتھم األكاديميةسبل اختيار ا-١ 
  االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل-٢
  اتجاھات الطالبات نحو الدراسة-٣
  التوجيه المھني بالجامعة-٤
  والمجموع الكلي للتوجيه المھني-٥

والجدول ) Scheffe(ولمعرفة مصدر الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه 
  :يوضح النتيجة) ١١(

  بحسب نوع الجامعة) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) ١١(ل جدو
  

 ٥  المتغيرات الجامعة المتوسطات ١ ٢ ٣ ٤
  * *   ٣٤.٥٢ دار الحكمة

      ٣٣.٥٢ العربية المفتوحة
 

 *    * ٣١.٧١ الملك عبد العزيز

سبل اختيار الطالبات
 لتخصصاتھن األكاديمية

١ 

 أم القرى ٣١.٩٨ *    *
 عفت ٣٣.٩٥  * *  

  * * *  ٣٨.٩٦ دار الحكمة
 *  *  * ٣٣.٧٤ العربية المفتوحة

 

 *   * * ٣١.٥٢ الملك عبد العزيز

االرتباط بين التخصص
 األكاديمي وسوق العمل

٢ 

 أم القرى ٣٢.٨٦ *    *
 عفت ٣٨.٦٠  * * * 

  * *   ٣٣.٧٦ دار الحكمة
  *    ٣٢.٣٠ العربية المفتوحة

 

 *    * ٣٠.٦١ الملك عبد العزيز

اتجاھات الطالبات نحو
 الدراسة

٣ 

 أم القرى ٢٩.٧٦ *   * *
 عفت ٣٣.٨٥  * *  

  * * *  ٢٧.٢١ دار الحكمة
 *    * ٣٣.٢٩ العربية المفتوحة

 ٤ التوجيه المھني بالجامعة

 الملك عبد العزيز ٣٣.٧٧ *    *
 أم القرى ٣١.٩٦ *    *

 تعف ٢٧.٩٤  * * * 
  * * *  ٢٥٣.٤٢ دار الحكمة

 *  *  * ٢٤١.٢١ العربية المفتوحة
 ٥ المجموع الكلي

 الملك عبد العزيز ٢٢٩.٧٨ *   * *
 أم القرى ٢٣٦.٥٠ *    *

 عفت ٢٥٣.٦٧  * * * 
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  :يتضح ما يلي) ١١(ومن الجدول 

  صاتھم األكاديمية بالجامعةسبل اختيار الطالبات لتخص: في البعد األول: أوال
:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية وكل من-

طالبات جامعة الملك عبد العزيز وطالبات جامعة أم القرى بمكة في سبل اختيار 
. الطالبات لتخصصاتھم األكاديمية بالجامعة لصالح طالبات كلية دار الحكمة األھلية

طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة : ن طالبات جامعة عفت  وكل من وكذلك بي
  .وطالبات جامعة الملك عبد العزيز لصالح طالبات جامعة عفت

  
  االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل: ُثانيا في البعد الثاني

:  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية وكل من-
طالبات الجامعة العربية المفتوحة وطالبات جامعة الملك عبد العزيز وطالبات 
جامعة أم القرى بمكة في االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل لصالح 

  .طالبات كلية دار الحكمة األھلية 
طالبات الجامعة العربية المفتوحة و : وكذلك بين طالبات جامعة عفت وكل من 

عة الملك عبد العزيز و طالبات جامعة أم القرى بمكة لصالح جامعة طالبات جام
وكذلك بين طالبات الجامعة العربية المفتوحة و طالبات جامعة الملك عبد . عفت

  .العزيز لصالح الجامعة العربية المفتوحة
  

  "اتجاھات الطالبات نحو الدراسة"في البعد الرابع : ًثالثا
:  بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية وكل من توجد فروق ذات داللة إحصائية-

طالبات جامعة أم القرى بمكة وطالبات جامعة الملك عبد العزيز في اتجاھات 
وكذل بين طالبات . الطالبات نحو الدراسة لصالح طالبات كلية دار الحكمة األھلية

الجامعة الجامعة العربية المفتوحة و طالبات جامعة أم القرى بمكة لصالح طالبات 
طالبات جامعة الملك : العربية المفتوحة وكذلك بين طالبات جامعة عفت وكل من 

  عبد العزيز و طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة لصالح طالبات جامعة عفت 
  

  في البعد السادس التوجيه المھني بالجامعة: ًرابعا
: د العزيز وكل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات جامعة الملك عب-

طالبات كلية دار الحكمة األھلية وطالبات جامعة عفت في التوجيه المھني بالجامعة 
وكذلك بين طالبات الجامعة العربية .لصالح طالبات جامعة الملك عبد العزيز

طالبات كلية دار الحكمة األھلية وطالبات جامعة عفت لصالح : المفتوحة وكل من 
  ة المفتوحة طالبات الجامعة العربي

  
  

٩١ 



  
  
:  وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات جامعة أم القرى بمكة وكل من -

طالبات كلية دار الحكمة األھلية و طالبات جامعة عفت بجدة لصالح طالبات جامعة 
  أم القرى 

  
  خدمات التوجيه المھني في الجامعة: في االستبانه ككل: ًخامسا

: ائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية وكل من توجد فروق ذات داللة إحص-
طالبات الجامعة العربية المفتوحة وطالبات جامعة الملك عبد العزيز وطالبات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة في خدمات التوجيه المھني بالجامعة لصالح طالبات 

  كلية دار الحكمة األھلية 
ات الجامعة العربية المفتوحة و طالبات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب-

جامعة الملك عبد العزيز في خدمات التوجيه المھني بالجامعة لصالح طالبات 
  الجامعة العربية المفتوحة 

طالبات :  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات جامعة عفت وكل من -
وطالبات جامعة أم الجامعة العربية المفتوحة و طالبات جامعة الملك عبد العزيز 

القرى بمكة المكرمة في خدمات التوجيه المھني بالجامعة لصالح طالبات جامعة 
  عفت 

٩٢ 



  :التساؤل الثالث
  

في أبعاد التوجيه ) الحكومية واألھلية(ھل توجد فروق بين طالبات الجامعات 
  ًالمھني تبعا للمستوى الدراسي؟

) ١٢(تباين أحادي االتجاه والجدول ولإلجابة على ھذا التساؤل تم استخدام تحليل ال
  :يوضح النتيجة

  
ًالفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني تبعا للمستوى ) ١٢(جدول رقم 

  الدراسي 
  

درجة   قيمة  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

  المتغيرات مصدر التباين
( )ف

مستوى
 الداللة

سبل اختيار الطالبات   بين المجموعات  ٨٨.٠١  ٢٩.٣٣  ٣ ١.٠٢٩
 كاديميةلتخصصاتھم األ

١
  داخل المجموعات  ١٩٣٥٥.٥٩ ٢٨.٥٠  ٦٧٩
 المجموع ١٩٤٤٣.٦٠ ٦٨٢

٠.٣٧٩ 

االرتباط بين التخصص   بين المجموعات  ٨٣٦.٧٧٩  ٢٧٨.٩٢  ٣ ٧.١١٧
األكاديمي وسوق العمل

٢
  داخل المجموعات  ٢٦٦١١.٨١ ٣٩.١٩  ٦٧٩
 المجموع ٢٧٤٤٨.٥٨ ٦٨٢

٠.٠٠٠ 

الطالبات نحو اتجاھات   بين المجموعات  ٦٦.٥٢  ٢٢.١٧  ٣ ٠.٦٦٨
 العمل

٣
  داخل المجموعات  ٢٢٥٢٦.٥٤ ٣٣.١٧  ٦٧٩
 المجموع ٢٢٥٩٣.٠٦ ٦٨٢

٠.٥٧٢ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات  ٢٤٥.٥٦  ٨١.٨٥  ٣ ٢.١١٧
 .الدراسة

٤
  داخل المجموعات  ٢٦٢٥٥.٩٠ ٣٨.٦٦  ٦٧٩
 المجموع ٢٦٥٠١.٤٧ ٦٨٢

٠.٠٩٧ 

مھني السابق التوجيه ال  بين المجموعات  ٦٣٤.١٢  ٢١١.٣٧  ٣ ٥.١٨٠
 .على الدراسة الجامعية

٥
  داخل المجموعات  ٢٧٧٠٧.٣٤ ٤٠.٨٠  ٦٧٩
 المجموع ٢٨٣٤١.٤٦ ٦٨٢

٠.٠٠٢ 

التوجيه المھني   بين المجموعات  ٥٤٨.٦١  ١٨٢.٨٧  ٣ ٣.١٥٤
 .بالجامعة

٦
  داخل المجموعات  ٣٩٣٧١.٩٦ ٧٥.٩٨  ٦٧٩
 المجموع ٣٩٩٢٠.٥٧ ٦٨٢

٠.٠٢٤ 

المعلومات المھنية لدى   بين المجموعات  ٣٠١.٩٦٤  ١٠٠.٦٥  ٣ ١.٩١٥
 .الطالبة

٧
  داخل المجموعات  ٣٥٦٩٠.٦٨ ٥٢.٥٦  ٦٧٩
 المجموع ٣٥٩٩٢.٦٤ ٦٨٢

٠.١٢٦ 

  المجموع  بين المجموعات  ٩٩٨٥.١٦ ٣٣٢٨.٣٨  ٣ ٣.٩٩٢
  داخل المجموعات  ٥٦٦١٨٢.٥١ ٨٣٣.٨٤  ٦٧٩
 المجموع ٥٧٦١٦٧.٦٧ ٦٨٢

٠.٠٠٨ 

  

٩٣ 



وجود فروق بين الطالبات في بعد االرتباط بين التخصص ) ١٢(الجدول يتضح من 
األكاديمي وسوق العمل وكذلك في بعد التوجيه المھني السابق على الدراسة 

والجدول ) Scheffe(الجامعية ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 
  :يوضح النتيجة) ١٣(
  

  بحسب المستوى الدراسي)  Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) ١٣(جدول 
المتوسطات ١ ٢ ٣ المستوى 

 الدراسي
 ٤  المتغيرات

  *  ٢-١ ٣٥.٣١ 
٣٥.٤٩ ٤-٣   * * 

االرتباط بين التخصص األكاديمي 
 وسوق العمل

١

* *   ٦-٥ ٣٢.٨٩ 
 فأكثر-٧ ٣٣.٤٤   * 
   * ٢-١ ٣٤.٠٨ 

٣٤.١٨ ٤-٣    * 
التوجيه المھني السابق على 

 الدراسة الجامعية
٢

    ٦-٥ ٣٤.٩٣ 
 فأكثر-٧ ٣٦.٤٦   * *

  

  االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل: البعد الثاني: ًأوال
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات ) ١٣(أشارت النتائج في جدول 

باط بين المستويين األول والثاني وبين طالبات المستويين الخامس والسادس في االرت
ويمكن . التخصص األكاديمي وسوق العمل لصالح طالبات المستويين األول والثاني

  :للباحثة أن تفسر ذلك في ضوء
ًأن طالبات المستويين األول والثاني حديثي العھد بالجامعة وقد طبقن حديثا -

اختبارات للميول المھنية  وھذه إحدى خدمات التوجيه المھني ولذلك ھن رسمن ھذا 
رتباط مما سمعنه عن التخصص وما ھي الوظائف التي يمكن أن تتناسب معه اال

ممن حولھن ألنه في السنوات األولى ال تتاح لھن فرصة التدريب والذي يكون عادة 
في السنوات المتقدمة وقبل التخرج ، فالتدريب يمكنه ربط التخصص بسوق العمل 

  .ًألن الطالبة تمارس العمل فعليا في ھذه الفترة
أن طالبات المستويين الخامس والسادس من المتوقع أي ال يكن على دراية تامة -

  .بارتباط التخصص بسوق العمل ألنھن لم يصلن لمرحلة التدريب العملي
:  كذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المستويين الثالث والرابع وبين كل من- 

  طالبات المستوى السابع فأكثر في االرتباط بينطالبات المستويين الخامس والسادس وبين 
  
  

٩٤ 



 التخصص األكاديمي وسوق العمل لصالح طالبات المستويين الثالث والرابع  وھذه 
  )م١٩٩٤(النتيجة متفقة مع دراسة الخطيب 

:ويمكن أن تفسر الباحثة ھذه النتيجة في ضوء  
 بالتخصص والطموح أن طالبات المستويين الثالث والرابع ھم طالبات حديثات عھد-

أما الخدمات . واالندفاع لديھن كبير بتحقيق أفضل الفرص الوظيفية عند التخرج
التي من الممكن أن تقدم لھن في ھذه المرحلة فھي إما حضور ندوات أو ورش عمل 
أو يوم المھنة ، ألن اختبار الميول يكون للمستويات األولى والتدريب في المستويات 

  .المتقدمة
بات المستويات المتقدمة وبعد التعمق في دراسة التخصص قد يظھر لھن أن طال-

  :أحد األمرين
إما اكتشاف الطالبة بعدم رغبتھا في ھذا التخصص ولكن ال يمكنھا التراجع حتى * 

ًال تضييع على نفسھا السنوات التي قضتھا في ھذا التخصص وخصوصا وأنھا على 

  وشك التخرج
ھا ولكن ليس لديھا الثقة في سوق العمل حيث أنھا أو رغبة الطالبة في تخصص* 

تعلم بأن فرصة الحصول على وظيفة مناسبة لتخصصھا أصبحت ضئيلة أو 
  .محدودة

  
  . التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية:  البعد الخامسً-ثانيا

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات ) ١٣( أشارت النتائج في جدول -
طالبات المستويين األول والثاني وبين طالبات : وكل من) فأكثر-٧(لمستوى ا

المستويين الثالث والرابع في التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية لصالح 
وھذه النتيجة متفقة مع دراسة مساعدة وآخرون ) فأكثر-٧(طالبات المستوى 

حيث أن نتائج دراسته ) م١٩٩٤(لكنھا غير متفقة مع دراسة الخطيب ) م٢٠٠١(
أظھرت عدم وجود فروق بين الطلبة في مختلف المستويات الدراسية على بعد 

  التوجيه المھني السابق على الدراسية الجامعية
:ويمكن أن تفسر الباحثة ذلك في ضوء  

 بأن النتيجة غير متوقعة حيث أن طالبات المستويات المتقدمة لو مررن بخبرات -
 في المرحلة الثانوية وھذا االحتمال بعيد التحقق لكان مرت به التوجيه المھني

ويمكن تفسير ھذه اإلجابة بأنه ما ينبغي أن .طالبات المستويات األولى من باب أولى
يكون وليس ما ھو في الواقع، فنوع التعليم وطريقة التوجيه في أغلب المدارس ھي 

  .ًنفسھا تقريبا ولم تتغير منذ عدة سنوات
  
  
  

٩٥ 



  :تساؤل الرابعال
  

ات  ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة(ھ ة واألھلي ه ) الحكومي اد التوجي ي أبع ف
  ًالمھني تبعا للعمر؟

 

ولإلجابة على ھذا التساؤل قامت الباحثة بحساب تحليل التباين أحادي االتجاه 
  :يوضح النتيجة) ١٤(والجدول 

  
  مرًالفروق في أبعاد التوجيه المھني تبعا للع) ١٤(جدول 

  
متوسط   قيمة  

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  المتغيرات مصدر التباين
( )ف

مستوى
 الداللة

سبل اختيار الطالبات   بين المجموعات  ٩٧.٦٣  ٤  ٢٤.٤١ ٠.٨٦٢
 لتخصصاتھم األكاديمية

١
  داخل المجموعات  ١٩٥٤٨.٤٨  ٦٩٠ ٢٨.٣٣

 المجموع ١٩٦٤٦.١٢ ٦٩٤

٠.٤٨٧ 

االرتباط بين التخصص   بين المجموعات  ٣٣٤.١٤  ٤  ٨٣.٥٣ ٢.٠٨٠
األكاديمي وسوق العمل

٢
  داخل المجموعات  ٢٧٧٠٨.٣٤  ٦٩٠ ٤٠.١٥

 المجموع ٢٨٠٤٢.٤٨ ٦٩٤

٠.٠٨٢ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات  ٩٦.٧١  ٤  ٢٤.١٨ ٠.٧٣٣
 العمل

٣
  داخل المجموعات  ٢٢٧٦٦.٦٢  ٦٩٠ ٣٢.٩٩

 المجموع ٢٢٨٦٣.٣٤ ٦٩٤

٠.٥٧٠ 

البات نحو اتجاھات الط  بين المجموعات  ٢١٧.٥٩  ٤  ٥٤.٣٩ ١.٤٠٤
 .الدراسة

٤
  داخل المجموعات  ٢٦٧٣٨.١٥  ٦٩٠ ٣٨.٧٥

 المجموع ٢٦٩٥٥.٧٥ ٦٩٤

٠.٢٣١ 

التوجيه المھني السابق   بين المجموعات  ٤٧٧.٧٥  ٤  ١١٩.٤٣ ٢.٩٣١
 .على الدراسة الجامعية

٥
  داخل المجموعات  ٢٨١١٩.٩٣  ٦٩٠ ٤٠.٧٥

 المجموع ٢٨٥٩٧.٦٨ ٦٩٤

٠.٠٢٠ 

التوجيه المھني   بين المجموعات  ٣٩٠.٧٨  ٤  ٩٧.٦٨ ١.٦٦٠
 .بالجامعة

٦
  داخل المجموعات  ٤٠٥٩٢٠٨٢  ٦٩٠ ٥٨.٨٣

 المجموع ٤٠٩٨٣.٥٧٧ ٦٩٤

٠.١٥٧ 

المعلومات المھنية لدى   بين المجموعات  ٤٤.٥٩  ٤  ١١.١٤ ٠.٢١٢
 .الطالبة

٧
  داخل المجموعات  ٣٦٣٢٧.١٥  ٦٩٠ ٥٢.٦٤

 المجموع ٣٦٣٧١.٧٤ ٦٩٤

٠.٩٣٢ 

  المجموع  بين المجموعات  ٣٢٦٠.٢٢  ٤  ٨١٥.٠٥ ٠.٩٥٩
  داخل المجموعات  ٥٨٦١٩٣.٢٤  ٦٩٠ ٨٤٩.٥٥

 المجموع ٥٨٩٤٥٣.٤٦ ٦٩٤

٠.٤٢٩ 

  
  

٩٦ 



ًأنه ال توجد فروق في أبعاد التوجيه المھني تبعا للعمر وقد ) ١٤(يتضح من الجدول
خدمة في ھذا يكون السبب في ذلك أن العمر ال يرتبط بأبعاد التوجيه المھني المست

  ً.أيضا) م١٩٩٤(البحث وھذا ما توصلت إليه نتائج دراسة الخطيب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩٧ 



  :التساؤل الخامس
  

ات  ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة(ھ ة واألھلي ه ) الحكومي اد التوجي ي أبع ف
  ؟)علمي/أدبي(ًالمھني تبعا للتخصصات 

 
) ت(لمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ولإلجابة على ھذا التساؤل تم حساب ا

  :يوضح النتيجة) ١٥(والجدول 
  

  الفروق بين التخصصات العلمية واألدبية في أبعاد التوجيه المھني) ١٥(جدول 
  

درجة   قيمة
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

  المتغيرات الكليات المتوسط
 ت

سبل اختيار الطالبات   أدبي  ٣٢.٥٠  ٥.٧٤ ٤٧٠
 لتخصصاتھم األكاديمية

١ 
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٣٢.٠٦ ٥.١٠
  ١٤٨=ن

٠.٨٣٣ 

االرتباط بين التخصص    أدبي  ٣٣.٦٦  ٦.٠٩ ٤٧٠
 األكاديمي وسوق العمل

٢ 
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٣٣.٨١ ٦.٤٧
 ١٤٨=ن

٠.٢٣٤- 

 ٣ اتجاھات الطالبات نحو العمل  أدبي  ٢٥.١١  ٥.٦٨ ٤٧٠
  ٣٢٤=ن    

  علمي  ٢٥.٣٨ ٥.٥٩
 ١٤٨=ن 

٠.٤٨٠- 

بات نحو اتجاھات الطال  أدبي  ٣١.١٦  ٦.٤١ ٤٧٠
 .الدراسة

٤ 
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٣٠.٨٤ ٦.١٠
 ١٤٨=ن

٠.٥١٨ 

التوجيه المھني السابق على   أدبي  ٣٤.٧٠  ٦.٦٠ ٤٧٠
 .الدراسة الجامعية

٥ 
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٣٤.٧٠ ٥.٥٢
 ١٤٨=ن

٠.٠١٠- 

 ٦ .التوجيه المھني بالجامعة  أدبي  ٣١.٧٦  ٧.٤٧ ٤٧٠
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٣١.٧١ ٦.٩٩
 ١٤٨=ن

٠.٠٦٥ 

المعلومات المھنية لدى   أدبي  ٣٩.٤٥  ٦.٧٤ ٤٧٠
 .الطالبة

٧ 
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٣٨.٣٧ ٧.٤٩
 ١٤٨=ن

١.٥٠٥ 

  المجموع الكلي  أدبي  ٢٣٨.٩٦  ٢٨.٩٦ ٤٧٠
  ٣٢٤=ن    

  علمي ٢٣٥.٤٥ ٢٨.٧٩
 ١٤٨=ن

١.٢٢٨ 

  

٩٨ 



عدم وجود فروق بين تخصصات الطالبات العلمية واألدبية ) ١٥(يتضح من الجدول 
ليس له تأثير على خدمات التوجيه ) التخصص(لك بسبب أن متغير وقد يكون ذ

  )م١٩٩٤(وھذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة الخطيب .المھني 
  

  :التساؤل السادس
ات  ات الجامع ين طالب روق ب د ف ل توج ة(ھ ة واألھلي ه ) الحكومي اد التوجي ي أبع ف

 ًالمھني تبعا للمعدل التراكمي؟
ًسوف تقوم الباحثة أوال بعرض معدالت التقدير بين ولإلجابة على ھذا التساؤل 

ًالجامعات قيد الدراسة نظرا الختالف المعدالت بين الجامعات وتشابه البعض حيث 
  :يستخدم في كل من) ٤(أن معدل التقدير من 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، والجامعة العربية المفتوحة ، وجامعة عفت ، بينما 
يستخدم في كل من جامعة الملك عبد العزيز و كلية دار ) ٥(المعدل التراكمي من

  :يوضح مستويات تقدير المعدل حسب نوع الجامعة) ١٦(الحكمة األھلية  والجدول
  

  مستويات المعدالت التراكمية حسب نوع الجامعة) ١٦( جدول 
 المستويات  جامعة أم القرى-   عبد العزيز جامعة الملك-

-   الجامعة العربية المفتوحة-
 جامعة عفت-

 كلية دار الحكمة األھلية

) المعدل  )٤(
 التراكمي

٥( 

 ٥ -٤.٥٠ ممتاز ٤ - ٣.٥٠
 ٤.٤٩- ٣.٧٥ ٣.٤٩ -٢.٧٥ ًجيد جدا

 ٣.٧٤ -٢.٧٥ جيد ٢.٧٤ -١.٧٥
 ٢.٧٤ مقبول ١.٧٤ -١.٠٠ - ١.٠٠

  
  
  
  
  
  

٩٩ 



 جامعة أم القرى-أ
  

ق في أبعاد التوجيه قامت الباحثة بحساب تحليل التباين أحادي االتجاه لمعرفة الفرو
  :يوضح النتيجة ) ١٧(والجدول  " جامعة أم القرى"المھني حسب المعدل التراكمي 

  
  "جامعة أم القرى"الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي ) ١٧( جدول 

  
متوسط   قيمة  

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  المتغيرات مصدر التباين
( )ف

مستوى
 لداللةا

سبل اختيار الطالبات   بين المجموعات  ٢٢٤.٥٨  ٣  ٧٤.٨٦ ٢.٠٩٦
 لتخصصاتھم األكاديمية

١
  داخل المجموعات  ٤٣٩٢.٦٧  ١٢٣ ٣٥.٧١

 المجموع ٤٦١٧.٢٦ ١٢٦

٠.١٠٤ 

االرتباط بين التخصص   بين المجموعات  ٥٣.٤٣  ٣  ١٧.٨١ ٠.٥٧٩
األكاديمي وسوق العمل

٢
  داخل المجموعات  ٣٧٨٤.٥٤  ١٢٣ ٣٠.٧٦

 المجموع ٣٨٣٧.٩٨ ١٢٦

٠.٦٣٠ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات  ٩٦.٦٦  ٣  ٣٢.٢٢ ٠.٩١٨
 العمل

٣
  داخل المجموعات  ٤٣١٧.٤٩  ١٢٣ ٣٥.١٠

 المجموع ٤٤١٤.١٥ ١٢٦

٠.٤٣٤ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات  ٣٤٣.٤٣  ٣  ١١٤.٤٧ ٣.٠٧٢
 .الدراسة

٤
  داخل المجموعات  ٤٥٨٣.٤٧  ١٢٣ ٣٧.٢٦

 المجموع ٤٩٢٦.٩١ ١٢٦

٠.٠٣٠ 

التوجيه المھني السابق   بين المجموعات  ١٢٢.٧٧  ٣  ٤٠.٩٢ ٠.٧٦٠
 .على الدراسة الجامعية

٥
  داخل المجموعات  ٦٦٢٣.٦٨  ١٢٣ ٥٣.٨٥

 المجموع ٦٧٤٦.٤٥ ١٢٦

٠.٥١٩ 

التوجيه المھني   بين المجموعات  ١٦٦.٣٢  ٣  ٥٥.٤٤ ٠.٩٥٤
 .بالجامعة

٦
  داخل المجموعات  ٧١٤٨.٢٩  ١٢٣ ٥٨.١١

 المجموع ٧٣١٤.٦١ ١٢٦

٠.٤١٧ 

المعلومات المھنية لدى   بين المجموعات  ١٥٢.٨٣  ٣  ٥٠.٩٤ ٠.٩٩٣
 .الطالبة

٧
  داخل المجموعات  ٦٣٠٧.٢٥  ١٢٣ ٥١.٢٧

 المجموع ٦٤٦٠.٠٩ ١٢٦

٠.٣٩٨ 

  المجموع  بين المجموعات  ٨٦٠.٣٧٧  ٣  ٢٨٦.٧٩ ٠.٣٥٠
  داخل المجموعات  ١٠٠٧٩٢.٩٧  ١٢٣ ٨١٩.٤٥

 المجموع ١٠١٦٥٣.٣٥ ١٢٦

٠.٧٨٩ 

  
  
  
  
  
  
  

١٠٠ 



أنه ال توجد فروق بين طالبات جامعة أم القرى في جميع ) ١٧(يتضح من الجدول 
ًأبعاد التوجيه المھني تبعا للمعدل التراكمي عدا بعد اتجاھات الطالبات نحو الدراسة 

ًحيث ظھرت فروق دالة تبعا للمعدل التراكمي ولمعرفة مصدر التباين قامت الباحثة 

  :يوضح النتيجة) ١٨(ختبار شيفيه والجدول باستخدام ا
  

جامعة أم "بحسب المعدل التراكمي ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) ١٨( جدول 
  "القرى

المتوسطات ١ ٢ ٣  ٤  المتغيرات معدل التقدير

١ اتجاھات الطالبات نحو الدراسة ممتاز ٣٠.٠٠    

 ٣٠.٣٧ *    ًجيد جدا

 جيد ٢٩.٨١ *   

 لمقبو ٢٠.٧٥  * * 
  
  

  :ما يلي) ١٨(يتضح من الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات اللواتي حصلن على معدل مقبول -

وبين الطالبات اللواتي حصلن على تقدير جيد في اتجاھھن نحو الدراسة لصالح 
ة وكذلك توجد فروق ذات دالل)  جيد(الطالبات اللواتي حصلن على المعدل األعلى 

إحصائية بين طالبات اللواتي حصلن على معدل مقبول وبين الحاصالت على تقدير 
  ) ًجيد جدا(ًجيد جدا لصالح الطالبات اللواتي حصلن على المعدل األعلى 

:ويمكن أن تفسر الباحثة ذلك في ضوء  
اتجاھھن نحو الدراسة ) مقبول(أن الطالبات اللواتي حصلن على معدالت منخفضة 

ًلبيا وقد يكون ذلك بسبب عدم اختيار الطالبة لتخصصھا برغبتھا أو أن عادة يكون س

تخصصھا ال يتوافق مع قدراتھا وبالتالي أثر ذلك على تحصيلھا العلمي، وبالعكس 
ًفالطالبة التي حصلت على معدالت عالية فإن اتجاھھا نحو الدراسة ايجابيا فقد يكون 

ولذلك شعرت بالرضا مما ساعدھا تخصصھا متوافق مع قدرتھا وميولھا ورغبتھا 
  .ذلك على االجتھاد

  
  
  
  
  

١٠١ 



  :الجامعة العربية المفتوحة -ب
  

قامت الباحثة بحساب تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في أبعاد التوجيه المھني 
  :يوضح النتيجة ) ١٩(والجدول  " الجامعة العربية المفتوحة " حسب المعدل 

الجامعة "د التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي الفروق في أبعا) ١٩( جدول 
  "العربية المفتوحة

  
متوسط   قيمة  

 المربعات
درجة 
 الحرية

  المتغيرات مصدر التباين مجموع المربعات
 )ف(

مستوى
 الداللة

سبل اختيار الطالبات 
 لتخصصاتھم األكاديمية

١  بين المجموعات  ١٨٤.٤١٤  ٣  ٦١.٤٧ ٢.٧٧
  داخل المجموعات  ١٠٨٦.٤١  ٤٩ ٢٢.١٧

 المجموع ١٢٧٠.٨٣ ٥٢

٠.٠٥١ 

االرتباط بين التخصص 
 األكاديمي وسوق العمل

٢  بين المجموعات  ٣٧.٣٢  ٣  ١٢.٤٤ ٠.٤٢٦
  داخل المجموعات  ١٤٣٠.٦٠  ٤٩ ٢٩.١٩

 المجموع ١٤٦٧.٩٢ ٥٢

٠.٧٣٥ 

اتجاھات الطالبات نحو 
 العمل

٣  بين المجموعات  ٢٢١.٩١  ٣  ٧٣.٩٧ ١.٨١٥
  داخل المجموعات  ١٩٩٦.٧٦  ٤٩ ٤٠.٧٥

 المجموع ٢٢١٨.٦٧ ٥٢

٠.١٥٧ 

اتجاھات الطالبات نحو 
 .الدراسة

٤  بين المجموعات  ٥٣١.٦٠  ٣  ١٧٧.٢٠ ٥.٩١٢
  داخل المجموعات  ١٤٦٨.٦٩  ٤٩ ٢٩.٩٧

 المجموع ٢٠٠٠.٣٠ ٥٢

٠.٠٠٢ 

التوجيه المھني السابق 
 .على الدراسة الجامعية

٥  بين المجموعات  ٨٠.١٨  ٣  ٢٦.٧٢ ٠.٦٥٦
  داخل المجموعات  ١٩٩٦.٦٠  ٤٩ ٤٠.٧٤

 المجموع ٢٠٧٦.٧٩ ٥٢

٠.٥٨٣ 

٦  بين المجموعات  ٩٩.١٨  ٣  ٣٣.٠٦ ٠.٥٧٢ .التوجيه المھني بالجامعة
  داخل المجموعات  ٢٨٣٣.٦٠  ٤٩ ٥٧.٨٢

 المجموع ٢٩٣٢.٧٩ ٥٢

٠.٦٣٦ 

المعلومات المھنية لدى 
 .الطالبة

٧  بين المجموعات  ٣٢.٧٥  ٣  ١٠.٩١٧ ٠.١١٩
  داخل المجموعات  ٤٤٩٣.٤٣  ٤٩ ٩١.٧٠

 المجموع ٤٥٢٦.١٨ ٥٢

٠.٩٤٨ 

   بين المجموعات  ٤٢٣٩.٣٧  ٣  ١٤١٣.١٢ ١.٥٠٦ المجموع
  داخل المجموعات  ٤٥٩٧٢.٩٢  ٤٩ ٩٣٨.٢٢٣

 المجموع ٥٠٢١٢.٣٠ ٥٢

٠.٢٢٥ 

  
دول  ن الج ضح م ة ) ١٩(يت ة العربي ات الجامع ين طالب روق ب د ف ه ال توج أن

د ات دا بع ي ع ه المھن اد التوجي ع أبع ي جمي ة ف و المفتوح ات نح ات الطالب جاھ
م  اين ت ة مصدر التب ًالدراسة، حيث ظھرت فروقا دالة تبعا لمعدل التقدير ولمعرف ً

  :يوضح النتيجة ) ٢٠(والجدول ) Scheffe(استخدام اختبار شيفيه 
  
  

١٠٢ 



  بحسب المعدل التراكمي) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) ٢٠( جدول 
"  "الجامعة العربية المفتوحة

المتوسطات ١ ٢ ٣  ٤  المتغيرات عدل التقديرم
 ممتاز ٣٦.٣١  *  

  *   ٣٤.٧٠ ًجيد جدا
١ اتجاھات الطالبات نحو الدراسة

 جيد ٢٨.٧٦   * *
 مقبول ٣٤.٣٣    

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات اللواتي ) ٢٠(يتضح من الجدول 

ًصلن على معدل جيد جدا في حصلن على معدل جيد وبين الطالبات اللواتي ح
  ) ًجيد جدا(اتجاھھن نحو الدراسة لصالح المعدل األعلى 

 وكذلك بين الطالبات اللواتي حصلن على معدل جيد  وبين الطالبات اللواتي -
  ) ممتاز(حصلن على معدل ممتاز لصالح المعدل األعلى 

  :وتفسر الباحثة ھذه النتيجة
ًھو من أكثر األبعاد ارتباطا بالمعدل " لدراسةاتجاھات الطالبات نحو ا" بأن البعد

وھذا ما أكدته النتائج حيث اتفقت جامعتي أم القرى والعربية المفتوحة في وجود 
  فروق لھذا البعد 

  
   جامعة عفت–ج

تم حساب تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب 
  :يوضح النتيجة ) ٢١(والجدول  " جامعة عفت "المعدل التراكمي لطالبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠٣ 



جامعة "الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي ) ٢١( جدول 
  "عفت

متوسط   قيمة  
 المربعات

درجة 
 الحرية

  المتغيرات مصدر التباين مجموع المربعات
 )ف(

مستوى
 الداللة

سبل اختيار الطالبات   لمجموعاتبين ا  ٢٠.٠٥  ٣  ٦.٦٨ ٠.٣٩٢
 لتخصصاتھم األكاديمية

١
  داخل المجموعات  ١٠٧٤.٥١  ٦٣ ١٧.٠٥

 المجموع ١٠٩٤.٥٦ ٦٦

٠.٧٥٩ 

االرتباط بين التخصص   بين المجموعات  ٣٤.٤٨  ٣  ١١.٤٩ ٠.٣٣٧
 األكاديمي وسوق العمل

٢
  داخل المجموعات  ٢١٥١.٩٦  ٦٣ ٣٤.١٥

 المجموع ٢١٨٦.٤٤ ٦٦

٠.٧٩٩ 

اتجاھات الطالبات نحو   مجموعاتبين ال  ٩٧.٢٢  ٣  ٣٢.٤٠ ١.٣٥
 العمل

٣
  داخل المجموعات  ١٥٠٢.٤١  ٦٣ ٢٣.٨٤

 المجموع ١٥٩٩.٦٤ ٦٦

٠.٢٦٣ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات  ١٤٠.٦٠  ٣  ٤٦.٨٦ ١.٣٠
 .الدراسة

٤
  داخل المجموعات  ٢٢٥٦.٨٠  ٦٣ ٣٥.٨٢

 المجموع ٢٣٩٧.٤٠٣ ٦٦

٠.٢٨٠ 

التوجيه المھني السابق   بين المجموعات  ٤٨.٧٢  ٣  ١٦.٢٤ ٠.٥١١
 .على الدراسة الجامعية

٥
  داخل المجموعات  ٢٠٠٣.٩٩  ٦٣ ٣١.٨٠

 المجموع ٢٠٥٢.٧١ ٦٦

٠.٦٧٦ 

٦ .التوجيه المھني بالجامعة  بين المجموعات  ١٤.٣١  ٣  ٤.٧٧ ٠.٠٩٦
  داخل المجموعات  ٣١٠١.٦٨  ٦٣ ٤٩.٢٣

 المجموع ٣١١٦.٠٠ ٦٦

٠.٩٦١ 

المعلومات المھنية لدى   بين المجموعات  ٦٦.١٤  ٣  ٢٢.٠٤٨ ٠.٤٠٠
 .الطالبة

٧
  داخل المجموعات  ٣٤٦٩.٤٦  ٦٣ ٥٥.٠٧

 المجموع ٣٥٣٥.٦١ ٦٦

٠.٧٥٣ 

  المجموع  بين المجموعات  ٣٢.٤٢  ٣  ١٠.٨٠ ٠.٠١٦
  داخل المجموعات  ٤٣٣٨٣.٢١  ٦٣ ٦٨٨.٦٢

 المجموع ٤٣٤١٥.٦٤ ٦٦

٠.٩٩٧ 

  
أنه ال توجد فروق بين طالبات جامعة عفت في أبعاد ) ٢١(يتضح من الجدول 

  :جيه المھني حسب المعدل التراكمي وقد يكون السبب في ذلكالتو
 ٣٠أن معدالت الطالبات اللواتي كتبن معدالتھن ھي معدالت مرتفعة فحوالي -

 مقبول ، وھذا يعني بأن ٢ جيد و ١٤ً طالبة جيد جدا و ٢١طالبة تقديرھا امتياز و
وير أنفسھن أكثر من نصف العينة من الطالبات المجتھدات اللواتي يسعين لتط

لتحقيق أھدافھن دون انتظار خدمات الجامعة ھذا في حالة أن الجامعة لم تقدم لھن 
  .أي خدمات

وقد تكون خدمات التوجيه المھني متوفرة في الجامعة وتقدم لجميع الطالبات على -
  .ًاختالف تقديراتھن ومعدالتھن ولذلك لم تظھر النتائج أي فروقا لذلك

  
  
  
  
  

١٠٤ 



  عبد العزيز جامعة الملك -د
تم حساب تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب 

يوضح  ) ٢٢(والجدول  " جامعة الملك عبد العزيز "المعدل التراكمي لطالبات 
  :النتيجة

جامعة "الفروق في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي ) ٢٢( جدول 
  "الملك عبد العزيز

متوسط   قيمة  
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  راتالمتغي مصدر التباين
( )ف

مستوى
 الداللة

سبل اختيار الطالبات   بين المجموعات  ٥٢١.٤٣  ٣  ١٧٣.٨١ ٥.٧٩
 لتخصصاتھم األكاديمية

١
  داخل المجموعات  ٤٢٩١.٨٨  ١٤٣ ٣٠.٠١

 المجموع ٤٨١٣.٣٢ ١٤٦

٠.٠٠١ 

االرتباط بين التخصص   بين المجموعات  ٤٤.٤٧  ٣  ١٤.٨٢٣ ٠.٤٦٣
وق العملاألكاديمي وس

٢
  داخل المجموعات  ٤٥٧٨.١٩  ١٤٣ ٣٢.٠١٥

 المجموع ٤٦٢٢.٦٦ ١٤٦

٠.٧٠٩ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات
 العمل

٤١.٦٠ ١.٠٨٢  ٣  ٣١٢٤.٨٢  
 ٣٨.٤٦  ١٤٣  ٥٥٠٠.٢٠  داخل المجموعات

 ١٤٦ ٥٦٢٥.٠٣ المجموع

٠.٣٥٩ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات
 .اسةالدر

٤٦.٣٥ ١.١٥٢  ٣  ٤١٣٩.٠٧  
 ٤٠.٢٤  ١٤٣  ٥٧٥٤.٥٣  داخل المجموعات

 ١٤٦ ٥٨٩٣.٦٠ المجموع

٠.٣٣٠ 

التوجيه المھني السابق   بين المجموعات
 .على الدراسة الجامعية

٢٩.١٣٣ ١.٠٣٤  ٣  ٥٨٧.٣٩  
 ٢٨.١٧٧  ١٤٣  ٤٠٢٩.٢٦  داخل المجموعات

 ١٤٦ ٤١١٦.٦٦ المجموع

٠.٣٨٠ 

ني التوجيه المھ  بين المجموعات
 .بالجامعة

٦٢.٧٣٤ ١.٤٠٥  ٣  ٦١٨٨.٢٠٢  
 ٤٤.٦٥  ١٤٣  ٦٣٨٥.٧٩٨  داخل المجموعات

 ١٤٦ ٦٥٧٤.٠٠ المجموع

٠.٢٤٤ 

المعلومات المھنية لدى   بين المجموعات
 .الطالبة

١٣.٠٧ ٠.٢٤٦  ٣  ٧٣٩.٢١٩  
 ٥٣.١٩  ١٤٣  ٧٦٠٦  داخل المجموعات

 ١٤٦ ٧٦٤٥.٦٨ المجموع

٠.٨٦٤ 

  ٦١٣.٥٦ ٠.٨١٠  ٣  ١٨٤٠.٦٩  المجموع  اتبين المجموع
 ٧٥٧.٩١  ١٤٣  ١٠٨٣٨١.٧٥  داخل المجموعات

 ١٤٦ ١١٠٢٢٢.٤٤ المجموع

٠.٤٩١ 

  
  
  
  

١٠٥ 



أنه ال توجد فروق بين طالبات جامعة الملك عبد العزيز ) ٢٢(يتضح من الجدول 
في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي عدا بعد سبل اختيار الطالبات 

مية ولمعرفة مصدر التباين تم استخدام اختبار شيفيه لتخصصاتھن األكادي
)Scheffe ( والجدول)يوضح النتيجة ) ٢٣:  
  

بحسب المعدل جامعة الملك عبد ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) ٢٣( جدول 
  العزيز

 ٤ ٣ ٢ ١المتوسطات معدل التقدير المتغيرات 
 *    ٣٣.٨٣ ممتاز
 * *   ٣٣.٧٣ ًجيد جدا
   *  ٣٠.٦٦ جيد

سبل اختيار الطالبات ١
 لتخصصاتھن األكاديمية

   * * ٢٨.١٦ مقبول
  

  :ما يلي) ٢٣(يتضح من الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات جامعة الملك عبد العزيز اللواتي -

ًحصلن على معدل مقبول وبين الطالبات اللواتي حصلن على معدل جيد جدا في 
البات لتخصصاتھن األكاديمية لصالح  اللواتي حصلن على المعدل سبل اختيار الط

وكذلك بين طالبات جامعة الملك عبد العزيز اللواتي حصلن على ) ًجيد جدا(األعلى 
معدل مقبول وبين الطالبات اللواتي حصلن على معدل ممتاز لصالح  اللواتي 

لملك عبد العزيز وكذلك بين طالبات جامعة ا) ممتاز(حصلن على المعدل األعلى 
ًاللواتي حصلن على معدل جيد وبين الطالبات اللواتي حصلن على معدل جيد جدا 

  ) ًجيد جدا(لصالح اللواتي حصلن على المعدل األعلى 
:وترى الباحثة تفسير ھذه النتيجة في ضوء  

بأن الطالبات اللواتي معدالتھن مرتفعة يكون لھن األحقية في اختيار تخصصھن 
دث عادة في الجامعات الحكومية أما الطالبات ذوات المعدل المنخفض وھذا ما يح

فيدخلن إلى أي تخصص بحسب األماكن الشاغرة أو بحسب سياسة القبول في 
الكلية، ولذلك فإن اختيار الطالبة لتخصصھا يساعدھا على االجتھاد والحصول على 

  .ًالمعدالت العالية خصوصا إن كان متوافق مع قدراتھا
سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھن األكاديمية " الباحثة أن ھذا البعد وتشير 

واتجاھات الطالبات نحو الدراسة مرتبطان إلى حد كبير بمعدالت الطالبات ولذلك 
ًفقد أظھرن فروقا على عكس المحاور األخرى التي لم تظھر أي فروق لعدم 

  .ارتباطھا المباشر أو لضعف تأثيرھا
  
  

١٠٦ 



  كمة كلية دار الح-د
تم حساب تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه 

) ٢٤( الجدول ) كلية دار الحكمة األھلية(المھني حسب المعدل التراكمي لطالبات
  :يوضح النتيجة

  

الفروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني حسب المعدل التراكمي ) ٢٤( جدول 
  )ة األھليةكلية دار الحكم(

متوسط   قيمة  
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  المتغيرات مصدر التباين
( )ف

مستوى
 الداللة

سبل اختيار الطالبات   بين المجموعات  ٦٥.٧٣  ٢  ٣٢.٨٧ ١.٥٥
 لتخصصاتھم األكاديمية

١
  داخل المجموعات  ١٤٤١.١٣٤  ٦٨ ٢١.١٩

 المجموع ١٥٠٦.٨٧ ٧٠

٠.٢١٩ 

صص االرتباط بين التخ  بين المجموعات
األكاديمي وسوق العمل

١٤٨.٦٧ ٤.٥٤  ٢  ٢٢٩٧.٣٥  
 ٣٢.٧٢  ٦٨  ٢٢٢٥.٢٩٦  داخل المجموعات

 ٧٠ ٢٥٢٢.٦٤٨ المجموع

٠.٠١٤ 

اتجاھات الطالبات نحو   بين المجموعات
 العمل

٢٨.٣٣ ٠.٩٤  ٢  ٣٥٦.٦٦  
 ٣٠.٠٠  ٦٨  ٢٠٤٠.٥٧  داخل المجموعات

 ٧٠ ٢٠٩٧.٢٣ المجموع

٠.٣٩٤ 

ت نحو اتجاھات الطالبا  بين المجموعات
 .الدراسة

٤٦.١٢ ١.٢٤  ٢  ٤٩٢.٢٥  
 ٣٧.١٦  ٦٨  ٢٥٢٧.٤٦  داخل المجموعات

 ٧٠ ٢٦١٩.٧١٨ المجموع

٠.٢٩٦ 

التوجيه المھني السابق   بين المجموعات
 .على الدراسة الجامعية

١١.٦٩ ٠.٢٧  ٢  ٥٢٣.٣٨  
 ٤٣.٣٥  ٦٨  ٢٩٤٨.١٠  داخل المجموعات

 ٧٠ ٢٩٧١.٤٩ المجموع

٠.٧٦٤ 

مھني التوجيه ال  بين المجموعات
 .بالجامعة

١٤٨.٠٢ ٢.٧٧  ٢  ٦٢٩٦.٠٤  
 ٥٣.٣١  ٦٨  ٣٦٢٥.٤٢  داخل المجموعات

 ٧٠ ٣٩٢١.٤٦ المجموع

٠.٠٦٩ 

المعلومات المھنية لدى   بين المجموعات
 .الطالبة

٢.٥٤ ٠.٠٥٤  ٢  ٧٥.٠٩٨  
 ٤٧.١٧  ٦٨  ٣٢٠٧.٧٧  داخل المجموعات

 ٧٠ ٣٢١٢.٨٧ المجموع

٠.٩٤٧ 

  ١٣٠٦.٤٩ ١.٩٢  ٢  ٢٦١٢.٩٩  المجموع  بين المجموعات
 ٦٨٠.١٣  ٦٨  ٤٦٢٤٨.٩٧  اخل المجموعاتد

 ٧٠ ٤٨٨٦١.٩٧٢ المجموع

٠.١٥٤ 

  
  

١٠٧ 



أنه ال توجد فروق بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية في ) ٢٤(يتضح من الجدول 
أبعاد التوجيه حسب المعدل التراكمي عدا بعد االرتباط بين التخصص األكاديمي 

) Scheffe(صدر التباين تم استخدام اختبار شيفيه وسوق العمل ، ولمعرفة م
  :يوضح النتيجة ) ٢٥(والجدول 

  
كلية دار ( بحسب المعدل التراكمي) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه  ) ٢٥(جدول  

  )الحكمة األھلية
 ٤ ٣ ٢ ١المتوسطات معدل التقدير المتغيرات 

   *  ٤٠.١٩ ممتاز
    * ٣٦.٠٠ ًجيد جدا
     ٤١.١٤ جيد

االرتباط بين التخصص األكاديمي ٢
 وسوق العمل

     - مقبول
  

  :ما يلي) ٢٥(يتضح من الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية اللواتي -

ًحصلن على معدالت جيد جدا وبين الطالبات اللواتي حصلن على معدل ممتاز في 
 األكاديمي وسوق العمل لصالح الطالبات اللواتي حصلن االرتباط بين التخصص

  ) ممتاز(على المعدل األعلى 
  :وترى الباحثة تفسير ھذه النتيجة في ضوء

ھن طالبات مجتھدات ) ممتاز(بأن الطالبات اللواتي حصلن على معدالت مرتفعة -
دخلن التخصص برغبتھن وارتفاع معدالتھن دليل على ذلك كما أنھن طموحات 

طعن أن يدركن االرتباط بين تخصصاتھن األكاديمية وسوق العمل دون انتظار يست
  .الجامعة في تقديم خدماتھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

١٠٨ 



  
  

  الفصل اخلامس
  )ملخص النتائج والتوصيات واملقرتحات (

  
  
  ملخص نتائج البحث -
 

  التوصيات -
  
  البحوث والدراسات املقرتحة -

  
  
  
  

  
  
  
  
  



  :ملخص نتائج البحث
 

في ) الحكومية واألھلية(ق ذات داللة إحصائية بين الجامعات توجد فرو .١
خدمات التوجيه المھني المقدمة للطالبات بمدينتي مكة المكرمة وجدة 

 .لصالح طالبات الجامعات األھلية
وتندرج تحت ھذه النتيجة عدة نتائج فرعية بحسب أبعاد خدمات التوجيه -

  :المھني
  .كاديميةسبل اختيار الطالبات لتخصصاتھن األ .أ 

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في الجامعات الحكومية
واألھلية في سبل اختيارھن للتخصصات األكاديمية بالجامعة التي 
يدرسون بھا من وجھة نظرھن لصالح الطالبات في الجامعات 

وذلك ألحقية اختيار طالبة الجامعة األھلية لتخصصھا بكل . األھلية
 قيود على اختيارھا من قبل شروط القبول بالجامعة حرية دون فرض

 .كما يحدث لطالبة الجامعة الحكومية
 .االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل.  ب
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في الجامعات

في ربط التخصصات األكاديمية باحتياجات ) الحكومية واألھلية(
 .ظرھن لصالح طالبات الجامعات األھليةسوق العمل من وجھة ن

وذلك إللزام الجامعات األھلية طالباتھا بساعات تدريب مكثفة قد 
تستغرق فصل دراسي كامل في مجال التخصص على عكس طالبة 
ًالجامعات الحكومية الذي يختلف التدريب تبعا لبعض التخصصات، 

 .فبعض التخصصات ال يوجد بھا أي تدريب عملي
  .ت الطالبات نحو العملاتجاھا.  ج
  ات ي الجامع ات ف ين الطالب صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف ال توج

ة( ة والحكومي ة ) األھلي ن وجھ ل م و العم اھھن نح شكيل اتج ي ت ف
ا . نظرھن ا يحث دينن ذي فيھ وذلك لتشابه بيئات الطالبات اإلسالمية ال

د التخرج الحصول ات بع م أغلب الطالب الي فغن حل  على العمل وبالت
 .على الوظيفة

 .اتجاھات الطالبات نحو الدراسة.  د
  ات ي الجامع ات ف ين الطالب صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف ة (توج األھلي

في  تشكيل اتجاھھن نحو الدراسة الجامعية من وجھة نظرھن ) والحكومية
ة ات األھلي ات الجامع صالح طالب ة . ل ار الطالب ة باختي ة مرتبط ذه النتيج فھ

  عھا راضية ويمثل ذلك دافع لھا لالجتھاد وبالتالي تتكون لتخصصھا الذي يج
 

 

١١٠ 



ة  ة الحكومي ة الجامع اتجاھات ايجابية نحو الدراسة على عكس طالب
نعكس  الي ي ا وبالت ى رغبتھ اء عل يس بن ون تخصصھا ل د يك ي ق الت

 .ذلك على دراستھا
 .التوجيه المھني السابق على الدراسة الجامعية.  ـھ
 روق ذات دال د ف ات ال توج ي الجامع ات ف ين الطالب صائية ب ة إح ل

ة( ة والحكومي اقھن ) األھلي سابق اللتح ي ال ه المھن ي  التوجي ف
ات . بالدراسة الجامعية من وجھة نظرھن ات الطالب شابه بيئ وذلك لت

 .حيث أنھن تلقين نفس التعليم الثانوي على اختالف المدارس
 .التوجيه المھني بالجامعة.  و
 إحصائية بين الطالبات في الجامعات توجد فروق ذات داللة 

في  التوجيه المھني المقدم لھن بالجامعات من ) األھلية والحكومية(
 وذلك لقلة عدد .وجھة نظرھن لصالح طالبات الجامعات األھلية

طالبات الجامعات األھلية فإنه من السھل تقديم خدماتھا على جميع 
ميز بكثرة طالباتھا الطالبات على عكس الجامعات الحكومية التي تت

فقد ال تشمل بخدماتھا الجميع ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن 
الجامعات األھلية تحرص على تقديم أفضل الخدمات لتتميز ولتثبت 

 .وجودھا بين الجامعات
 .المعلومات المھنية لدى الطالبة.  ز
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في الجامعات

في إلمامھن بالمھن القائمة بالمجتمع من وجھة ) كوميةاألھلية والح(
 . لصالح طالبات الجامعات األھليةنظرھن

ات  .٢ ات الجامع ين طالب صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف ة (توج الحكومي
ة ة ) واألھلي وع الجامع ا لن ة أم (ًتبع ز، جامع د العزي ك عب ة المل جامع

 ) دار الحكمةالقرى، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة عفت، كلية
 :وتندرج تحت ھذه النتيجة عدة نتائج فرعية- 
  ة ة دار الحكم ات كلي ين طالب صائية ب ة إح روق ذات دالل د ف توج

ة : األھلية وكل من ات جامع طالبات جامعة الملك عبد العزيز وطالب
ة  ات لتخصصاتھم األكاديمي ار الطالب بل اختي ي س ة ف رى بمك أم الق

ة دا ات كلي صالح طالب ة ل ةبالجامع ة األھلي ين . ر الحكم ذلك ب وك
ن  ل م ت  وك ة عف ات جامع ة : طالب رى بمك ة أم الق ات جامع طالب

ة  ات جامع صالح طالب ز ل د العزي المكرمة وطالبات جامعة الملك عب
 .عفت
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  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية
ات جامعة الملك طالبات الجامعة العربية المفتوحة وطالب: وكل من

عبد العزيز وطالبات جامعة أم القرى بمكة في االرتباط بين 
التخصص األكاديمي وسوق العمل لصالح طالبات كلية دار الحكمة 

طالبات الجامعة : وكذلك بين طالبات جامعة عفت وكل من .األھلية 
العربية المفتوحة و طالبات جامعة الملك عبد العزيز و طالبات 

وكذلك بين طالبات . قرى بمكة لصالح جامعة عفتجامعة أم ال
الجامعة العربية المفتوحة و طالبات جامعة الملك عبد العزيز لصالح 

  .الجامعة العربية المفتوحة
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية

طالبات جامعة أم القرى بمكة وطالبات جامعة الملك عبد : وكل من 
لعزيز في اتجاھات الطالبات نحو الدراسة لصالح طالبات كلية دار ا

وكذلك بين طالبات الجامعة العربية المفتوحة و . الحكمة األھلية
طالبات جامعة أم القرى بمكة لصالح طالبات الجامعة العربية 

طالبات جامعة : المفتوحة وكذلك بين طالبات جامعة عفت وكل من 
بات جامعة أم القرى بمكة المكرمة لصالح الملك عبد العزيز و طال

  طالبات جامعة عفت 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات جامعة الملك عبد العزيز

طالبات كلية دار الحكمة األھلية وطالبات جامعة عفت في : وكل من
التوجيه المھني بالجامعة لصالح طالبات جامعة الملك عبد 

: لجامعة العربية المفتوحة وكل من وكذلك بين طالبات ا.العزيز
طالبات كلية دار الحكمة األھلية وطالبات جامعة عفت لصالح طالبات 

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين . الجامعة العربية المفتوحة
طالبات كلية دار الحكمة : طالبات جامعة أم القرى بمكة وكل من 

  . ت جامعة أم القرىاألھلية و طالبات جامعة عفت بجدة لصالح طالبا
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية

طالبات الجامعة العربية المفتوحة وطالبات جامعة الملك : وكل من
عبد العزيز وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة في خدمات 

ية كما التوجيه المھني بالجامعة لصالح طالبات كلية دار الحكمة األھل
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الجامعة العربية 
المفتوحة و طالبات جامعة الملك عبد العزيز في خدمات التوجيه 
المھني بالجامعة لصالح طالبات الجامعة العربية المفتوحة وكذلك بين 

  طالبات الجامعة العربية المفتوحة و: طالبات جامعة عفت وكل من 
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امعة الملك عبد العزيز وطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة طالبات ج

  .في خدمات التوجيه المھني بالجامعة لصالح طالبات جامعة عفت 
في أبعاد التوجيه ) الحكومية واألھلية(توجد فروق بين طالبات الجامعات  .٣

 ًالمھني تبعا للمستوى الدراسي
  :وتندرج تحت ھذه النتيجة عدة نتائج فرعية-

 د فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المستويين األول توج
والثاني وبين طالبات المستويين الخامس والسادس في االرتباط 
بين التخصص األكاديمي وسوق العمل لصالح طالبات المستويين 

وذلك ألن طالبات المستويات األولى حديثات عھد . األول والثاني
 إحدى خدمات التوجيه المھني بتطبيق اختبار الميول المھنية وھذه

حيث تقدم لھن معلومات كاملة عن التخصص وارتباطھا بسوق 
  .العمل

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المستويين الثالث
طالبات المستويين الخامس والسادس وبين : والرابع وبين كل من

طالبات المستوى السابع فأكثر في االرتباط بين التخصص 
 يمي وسوق العمل لصالح طالبات المستويين الثالث والرابعاألكاد

وذلك ألن طالبات المستويين الثالث والرابع ھن حديثات عھد 
بالتخصص ويتسمن باالندفاع والطموح في الحصول على فرص 
وظيفية أفضل عند التخرج، بينما المستويات المتقدمة ھن على 

خرج لكن قد يكون دراية أكثر بھذا االرتباط القترابھن من الت
أدركن بصعوبة الحصول على وظيفية في ظل كثرة العرض وقلة 

  .الطلب
  فأكثر-٧(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات المستوى (

طالبات المستويين األول والثاني وبين طالبات : وكل من
المستويين الثالث والرابع في التوجيه المھني السابق على الدراسة 

إن ھذه النتيجة غير ) فأكثر-٧(صالح طالبات المستوى الجامعية ل
متوقعة فلو أن الطالبات في المستويات المتقدمة حصلن على  
توجيه مھني سابق في المرحلة الثانوية لكان من باب أولى حصلن 
عليه طالبات المستويات األولى، وال يمكن تفسير ذلك سوى بان 

  .ي الواقعاإلجابة ما ينبغي أن تكون وليس ما ھي ف
في أبعاد ) الحكومية واألھلية(ال توجد فروق بين طالبات الجامعات  .٤

ًالتوجيه المھني تبعا للعمر، وذلك لضعف ارتباط ھذا المتغير بأبعاد 
 .البحث

ًال توجد فروق بين الطالبات في أبعاد التوجيه المھني تبعا للتخصصات  .٥
 .اد البحث، وذلك لضعف ارتباط ھذا المتغير بأبع) علمي/أدبي(

١١٣ 



في أبعاد التوجيه ) الحكومية واألھلية(توجد فروق بين طالبات الجامعات  .٦
 .ًالمھني تبعا للمعدل التراكمي

 :وتندرج تحت ھذه النتيجة عدة نتائج فرعية-
:جامعة أم القرى*   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات اللواتي حصلن على -
ي حصلن على تقدير جيد في معدل مقبول وبين الطالبات اللوات

اتجاھھن نحو الدراسة لصالح الطالبات اللواتي حصلن على المعدل 
وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات )  جيد(األعلى 

اللواتي حصلن على معدل مقبول وبين الحاصالت على تقدير جيد 
  ) ًاجيد جد(ًجدا لصالح الطالبات اللواتي حصلن على المعدل األعلى 

:الجامعة العربية المفتوحة*   
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات اللواتي حصلن على -

ًمعدل جيد وبين الطالبات اللواتي حصلن على معدل جيد جدا في 

وكذلك بين ) ًجيد جدا(اتجاھھن نحو الدراسة لصالح المعدل األعلى 
لطالبات اللواتي حصلن الطالبات اللواتي حصلن على معدل جيد  وبين ا

  ) ممتاز(على معدل ممتاز لصالح المعدل األعلى 
جامعة الملك عبد العزيز*  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات جامعة الملك عبد العزيز -
اللواتي حصلن على معدل مقبول وبين الطالبات اللواتي حصلن على 

ن األكاديمية لصالح  ًمعدل جيد جدا في سبل اختيار الطالبات لتخصصاتھ
وكذلك بين طالبات جامعة ) ًجيد جدا(اللواتي حصلن على المعدل األعلى 

الملك عبد العزيز اللواتي حصلن على معدل مقبول وبين الطالبات 
اللواتي حصلن على معدل ممتاز لصالح  اللواتي حصلن على المعدل 

ز اللواتي وكذلك بين طالبات جامعة الملك عبد العزي) ممتاز(األعلى 
حصلن على معدل جيد وبين الطالبات اللواتي حصلن على معدل جيد 

  ) ًجيد جدا(ًجدا لصالح اللواتي حصلن على المعدل األعلى 
كلية دار الحكمة األھلية*   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات كلية دار الحكمة األھلية -
ات اللواتي حصلن على ًاللواتي حصلن على معدالت جيد جدا وبين الطالب

معدل ممتاز في االرتباط بين التخصص األكاديمي وسوق العمل لصالح 
  )ممتاز(الطالبات اللواتي حصلن على المعدل األعلى 
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يالحظ من النتائج السابقة بأن الفروق السابقة لصالح الطالبات ذوات -
ھا المعدالت األعلى، فالطالبة المجتھدة طموحة وحريصة على مستقبل
  ودراستھا سواء ساعدھا في ذلك خدمات التوجيه أو لم تتوفر لھا ذلك

  
  جامعة عفت*

ال توجد فروق بين طالبات جامعة عفت في أبعاد التوجيه المھني حسب 
وذلك لتقارب معدالت الطالبات حيث أن بينھن تنافس . المعدل الدراسي

  .شديد وأغلبھن من المعدالت المرتفعة
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  :اتالتوصي
تطبيق سلسلة من االختبارات مثل اختبارات الميول المھنية تساعد  .١

الطالب والطالبات في اختيار تخصصھم قبل دخولھم للجامعة ويشرف 
عليھا مركز القياس والتقويم الوطني ومن الممكن أن يتم ذلك عن طريق 

حتى ولو كان بمقابل ) وجود موقع الكتروني يخدم ھذا الھدف(االنترنت 
 .رمزيمادي 

إنشاء مركز للتوجيه واإلرشاد المھني في الجامعات يقصده أو تقصده  .٢
الطالبات ويجيب على تساؤالتھم ، ويقدم لھم برامج وزيارات ورحالت 
إلى أماكن العمل المختلفة، يشرف عليه من ذو االختصاصات، 

 فالجامعات تفتقر إلى وجود مرشد مھني أو مرشدة مھنية
جال التوجيه المھني في الجامعات لمدة كافية عمل برامج توجيھيه في م .٣

وتشمل جميع الطالبات وليس الخريجات أو من ھن على وشك التخرج ، 
 .ٍفيوم واحد في السنة وھو يوم المھنة غير كاف

عمل دليل مھني يتم فيه توصيف أكبر قدر من المھن ويحدث باستمرار  .٤
 الخدمة على أن تشرف عليه جھة حكومية كوزارة العمل أو وزارة

المدنية، مما يقدم للطالبات والطالب معلومات عن المھن المتاحة تسھل 
 ً.عليھم االختيار فيما بينھا مستقبال

  :البحوث والدراسات املقرتحة
  :تقترح الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات عن

واقع خدمات التوجيه المھني في الجامعات السعودية لتشمل جميع جامعات  .١
 كومية واألھليةالمملكة الح

المقارنة بين خدمات التوجيه المھني في الجامعات السعودية بين الطالب  .٢
 .والطالبات

عالقة التوجيه المھني في المؤسسات التعليمية بسوق العمل في المجتمع  .٣
 .السعودي

برنامج إرشادي مھني متكامل في الجامعات بين مجموعات تجريبية  .٤
 .لى الطالب في المستقبلوضابطة لمعرفة أثر ھذا البرنامج ع

 .دور اإلرشاد المھني في رضا الطالب والطالبات عن دراساتھم الجامعية .٥
 .دور المؤسسات التعليمية في اختيار الطالب والطالبات لتخصصھم الدراسي .٦
دور اإلرشاد المھني في تشكيل اتجاھات الطالب والطالبات نحو العمل ونحو  .٧

 الدراسة
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  :دراملصا
  القرآن الكريم-١

  الحديث الشريف-٢

  

  :العربيةاملراجع 
ّ، عمان، التوجيه التربوي والمھني) م٢٠٠٨(أبو أسعد،أحمد ، الھواري،لمياء،-١

  .دار الشروق
،أربد،عالم اإلرشاد النفسي والتوجيه المھني) م٢٠٠٨ـ(أبو حماد،ناصر الدين -٢

  .الكتب الحديث
 الكويتيين للطلبة رشاديةاإل الحاجة تقييم ") م١٩٨٨(سھام درويش، أبو عيطة -٣
ص ، عدد خاص، ١٦مج ، الكويت - مجلة العلوم االجتماعية "الكويت جامعة في

  .١١٤ – ٨٣ص 
درجة رضا طلبة الدفعة األولى التي التحقت )"م٢٠٠٢(أبو قديس، محمود -٤

المجلة   -"بالجامعة الھاشمية عن الخبرات والخدمات التي قدمتھا لھم الجامعة
  . ٩٧ - ٥٢ص ص -.٦٣ ع ،١٦ مج  -).ويتالك( التربوية

) ه١٤٢٣(أحمد،كامل عبد السالم  ،الدندشي،جابر محمد ،الفاضل،أحمد حمود-٥
المؤتمر والمعرض "تنظيم وتفعيل دور اإلرشاد األكاديمي لطالب الكليات التقنية

التعليم التقني، المؤسسة العامة - سجل البحوث العلمية "التقني السعودي الثاني 
  ١مركز الملك فھد الثقافي، الرياض، ج-م الفني والتدريب المھنيللتعلي
مشكالت اإلرشاد األكاديمي في جامعة اليرموك )" م٢٠٠٢(أحمد، ناطق شھاب-٦

قسم اإلرشاد - كلية التربية-رسالة ماجستير غير منشورة" من وجھة نظر الطلبة
  . جامعة اليرموك-وعلم النفس التربوي

أھمية ) ھـ١٤١٤(ود و محمد حمزة السليماني بخاري، سلطان سعيد مقص-٧
اإلرشاد األكاديمي لطالب وطالبات المرحلة الجامعية في بعض جامعات وكليات 

، سلسلة البحوث التربوية وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
  .، معھد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى٣٠والنفسية 

الصعوبات التي تواجه الطالبات المستجدات في ) م٢٠٠٢(البكر، فوزية بنت بكر-٨
، الكليات األدبية بجامعة الملك سعود وعالقتھا بدرجة رضاھن عن التعليم الجامعي

ص ص ) ٢(، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ١٤مجلة جامعة الملك سعود، م
٣٩٦- ٣٥٣.  
 ، القاھرة، مكتبة لنفسي والتربوي والمھنيالتوجيه ا) م١٩٥٧(جالل،سعد -٩

  .النھضة المصرية

١١٨ 
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 طلبة تواجه التي األكاديمية المشكالت أھم )م٢٠٠٦(الجالل ، محمد أحمد -١٠
 دراسات في المناھج وذمار صنعاء بجامعتي التربية بكليتي اإلسالمية الدراسات

  ١٧٢ – ١٣٠ص ص ، ،١١٥ع ، القاھرة - وطرق التدريس
دراسات مقارنة في التربية ، )م١٩٨٤(أبو الفتوح الجمبالطي،علي ،التوانسي،-١١

  .،القاھرة، مكتبة األنجلو المصريةاإلسالمية
مشكالت اإلرشاد األكاديمي في ) "م٢٠٠٨(الحجايا ، سليمان ،عبد ربه، جھاد -١٢

جامعة الطفليلة التقنية من وجھة نظر الطلبة وعالقتھا بالتخصص والمستوى 
ج ، ٣٢ع ، القاھرة -  عين شمس - ة كلية التربية مجل" الدراسي والنوع االجتماعي

  ٥٩٤ – ٥٦٩ص ص ، ،٤
مستوى إدراك طلبة كليات التربية في )"م٢٠٠٥(الحجري، علي محمد علي-١٣

 رسالة ماجستير غير "سلطنة عمان ألھمية اإلرشاد األكاديمي ومدى فاعليته
  .جامعة مؤتة-قسم اإلرشاد النفسي والتربوي-كلية التربية- منشورة

التوجيه التعليمي واإلرشاد في ) ھـ١٤١٠( حرويل،عبد هللا أحمد عبد هللا -١٤
، الجمعية السعودية للعلوم التربوية، الكتاب السنوي الثاني المملكة العربية السعودية

  .التوجيه واإلرشاد الطالبي في التعليم
التوجيه المھني في التعليم ) م١٩٩٤-ھـ١٤١٤(  الخطيب،محمد بن شحات-١٥
، ص " ١"، العلوم التربوية واإلسالمية٦ ، مجلة جامعة الملك سعود، مامعيالج
١٤٤-٩٧،.  
 في األكاديمي اإلرشاد مشكالت" ) م٢٠٠٠(محمد ، غريبة، لطفي ، الخوالدة -١٦

 والتسجيل القبول دائرة في والعاملين الطلبة نظر وجھة من اليرموك جامعة
  .١٢٧ – ١٠٤ص ص ، ،١ع ، ٢٧مج ، ّعمان- العلوم التربوية -دراسات "

 جامعة في التدريس ھيئة أعضاء ممارسة مدى ) "م٢٠٠٧(أنيسة ،  دوكم -١٧
دراسات في  "الطلبة نظر وجھة ومن نظرھم وجھة من اإلرشادية ألدوارھم تعز

  ١٩٤ – ١٥٢ص ص  ،١٤ع ، مصر -التعليم الجامعى 
التوجيه واإلرشاد الجامعي بجامعة اإلمام : دراسة في) ھـ١٤١٠( راشد،علي -١٨

 الجمعية السعودية للعلوم التربوية، الكتاب السنوي الثاني سالمية،محمد بن سعود اإل
  .التوجيه واإلرشاد الطالبي في التعليم

الحاجات اإلرشادية لطلبة كلية )" م٢٠٠٤(الرياشي، سميرة محمد يحى -١٩
رسالة ماجستير غير (" المجتمع والمعاھد المھنية وطرائق مقترحة إلشباعھا

  . جامعة صنعاء-قسم علم النفس التربوي– كلية التربية -)منشورة
  

١١٩ 
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 جامعة في األكاديمي اإلرشاد مشكالت ") م٢٠٠٨. ( الزبون ، سليم عودة-٢٠
ع ، القاھرة - عين شمس -مجلة كلية التربية  "الطلبة نظر وجھة من األھلية جرش
  ٦٥٢-  ٦٢٣ص ص ، ،٢ج ، ٣٢
مسيرة التعليم العالي الجامعي في دول ) ه١٤٠٧(السامرائي، مھدي صالح -٢١
، وقائع الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء ومديري الجامعات في الدول لخليج العربيا

ه الموافق ٢٢/٨/١٤٠٧-٢٠األعضاء بمكتب التربية العربي بدول الخليج، بغداد 
-٢٢٧الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ص ص.م٢٠/٤/١٩٨٧-١٨
٢٣٨.  
 جامعة في األكاديمي اإلرشاد )م٢٠٠٧(سھام محمد الحاج علي ،  السرابي -٢٢

، تونس - ، المجلة العربية للتربية الطلبة نظر وجھة من باألردن الخاصة اإلسراء
  ١٧٩ – ١٤٧ص ص  ، ٢ع ، ٢٧مج 
 األكاديمي اإلشراف خدمات عن الرضا ) "م٢٠٠٨(سعاد بنت محمد ،  سليمان-٢٣
مج ، البحرين - مجلة العلوم التربوية والنفسية  "قابوس السلطان جامعة طالب لدى
  .٣٨ – ١٣ص ص  ، ،٢ع  ، ٩
المشكالت ) "م٢٠٠٨( سليمان، شاھر خالد والصمادي، محمد عبد هللا -٢٤

األكاديمية لدى طالب كليات المعلمين في المملكة العربية السعودية في ضوء 
، )١٠٩(، مجلة رسالة الخليج، ع"متغيري التخصص والمستوى الدراسي

  .١٤٩- ١٠٣ص
 " المھني واإلرشاد–لتربوي التوجيه ا) م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣( شاولي،أحمد توفيق-٢٥

" مركز البحوث التربوية والنفسية"، سلسلة الدراسة والبحوث النفسية "نموذج مقترح
١.   
مشكالت اإلرشاد األكاديمي في جامعة آل ) "م٢٠٠٤(الشبيل، سناء أحمد عبود -٢٦

) المرشدين األكاديميين(البيت من وجھة نظر الطلبة وأعضاء الھيئة التدريسية 
،كلية اآلداب )رسالة ماجستير غير منشورة ("لين في دائرة القبول والتسجيلوالعام
  .قسم العلوم التربوية، جامعة آل البيت-والعلوم

، بيروت، دار ومكتبة في سبيل موسوعة فلسفية) م١٩٩٥(شرف الدين،خليل -٢٧
  .الھالل
 التربية كلية طلبة رضا مدى ")م٢٠٠٦(عبدهللا ، زايد، كاشف ، الصارمي -٢٨

مجلة كلية " منه توقعاتھم وطبيعة األكاديمي اإلشراف عن قابوس السلطان بجامعة
  .٨٨ – ٥٩ص ص   ،٢٣ع  ، ٢١س ، أبوظبي -التربية 

 جامعة لطلبة اإلرشادية الحاجات ") م٢٠٠٧(منذر ، سليمان،سعاد ، الضامن -٢٩
- مجلة العلوم التربوية والنفسية  "المتغيرات ببعض وعالقتھا قابوس السلطان
  .١٧٨ ــ ١٦١ ص ص ، ،٤ع  ، ٨مج ، البحرين 

  

١٢٠ 
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 طلبة لدى المھني التوجيه مشكالت )م٢٠٠٢(عبد الحميد ، إبراھيم شوقي - ٣٠ 

،  القاھرة -،مجلة دراسات عربية في علم النفس  المتحدة العربية اإلمارات جامعة
  .٩٣ – ٤٧ص ص  ،٢ع ، ١مج 
عن اإلرشاد األكاديمي بين بحث ) ھـ١٤١٠(  عبد المقصود، سلطان سعيد -٣١
 ، الجمعية السعودية اقع والتطبيق في المملكة العربية السعودية دراسة نظريةالو

  .للعلوم التربوية، الكتاب السنوي الثاني التوجيه واإلرشاد الطالبي في التعليم
التوجيه المھني ) م١٩٩٩(عبد الھادي، جودت عزت ، العزه،سعيد حسني -٣٢

  .ّ ،عمان، دار الثقافة ونظرياته
المحددات التنظيمية لقرار الخيار ) ھـ١٤١٤(عالية محمد ديبل الجعيد  العتيبي، -٣٣

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المھني للفتاة السعودية في المرحلة الجامعية
  .كلية التربية ، جامعة أم القرى بمكة المكرمة

اإلرشاد النفسي ) م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١(عقل، محمود عطا حسين-٣٤
  .، الرياض، دار الخريجي٢ ،ط"الممارسة-الواقع-المداخل النظرية"والتربوي

 سيكلوجية العالقات االجتماعية) م١٩٩٢(عمر، ماھر محمود -٣٥
  .،األسكندرية، دار المعرفة الجامعية٢،ط
التوجيه التربوي والمھني مع دراسة ) ھـ١٤٠٥(العيسوي، عبد الرحمن -٣٦

مكتب التربية العربي ،الرياض، ميدانية للميول الدراسية لدى الطلبة الجامعيين
  .لدول الخليج

دراسة ميدانية للميول األكاديمية ") ھـ١٤٠٩(العيسوي، عبد الرحمن -٣٧
، ص ٢٤ّمجلة اتحاد الجامعات العربية، عمان، ع " والمھنية لدى طالب الجامعة

   ٨٠-٤٧ص 
عيبان،سعد بن علي،  مفتاح،علي بن علي ، المقرن، عبد اللطيف بن يوسف -٣٨

التوجيه واإلرشاد لطالب " ورقة عمل بعنوان) ه١٤٢٦(فى مولود،،عشوي، مصط
 مقدمة لندوة "تجربة جامعة الملك فھد للبترول والمعادن  : المرحلة الجامعية

 المقرر "رؤية مستقبلية لواقع متغير"اإلرشاد النفسي والتوجيه األولى 
م بجامعة السلطان قابوس، ٢٠٠٥ ديسمبر ٤ -٣عقدھا خالل الفترة من 

  سلطنة عمان
اتجاھات طلبة جامعتي الخليل ") م٢٠٠٢( فقوسة، محمد الصغير حسن -٣٩

رسالة  ("وبوليتكنيك فلسطين نحو اإلرشاد األكاديمي وعالقتھا بتوافقھم الدراسي
  . قسم إدارة تربوية، جامعة القدس-، كلية التربية)ماجستير غير منشورة

) مـ١٩٨١(،محمود عطا القاضي،يوسف مصطفى، فطيم،لطفي محمد، حسين-٤٠
  .،الرياض، دار المريخاإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

  
  
  

١٢١ 



العالقة بين برامج التعليم العالي وحاجات ) ھـ١٤١٠( القرني،علي بن سعد -٤١
، )٢(، العلوم التربوية ٢، مجلة جامعة الملك سعود، مالمجتمع السعودي التنموية 

  .٥٥٤-٥٣٣ص ص
وظائف اإلرشاد األكاديمي ومشكالته من ) ه١٤١١( القرني،علي بن سعد -٤٢

، وجھة نظر أعضاء ھيئة التدريس والطالب في كلية التربية بجامعة الملك سعود
  .٥٥٩- ٥١٥، ص ص )٢(، العلوم التربوية ٣مجلة جامعة الملك سعود، م

 ")م٢٠١٠(الكريمين ، رائد ، الحيصات،محمد عبد الرزاق ، النابلسي،زينب -٤٣
 والعاملين ، الطلبة ، األكاديمي المرشد نظر وجھة نم األكاديمي اإلرشاد مشكالت

- مجلة القراءة والمعرفة  "التطبيقية البلقاء جامعة في والتسجيل القبول وحدة في
   ٢٧١ – ٢٤٢ص ص ،١٠٤ع ،القاھرة 

مالءمة برامج الكليات األھلية ) ھـ١٤٢٤(اللقماني، عبد هللا بن خليف بن حامد-٤٤
لمطلوبة في سوق العمل من وجھة نظر الطالب لتنمية المھارات األساسية ا

، )رسالة ماجستير غير منشورة( ،والطالبات وأعضاء ھيئة التدريس بتلك الكليات
  .كلية التربية، قسم اإلدارة التربية والتخطيط، جامعة أم القرى بمكة المكرمة

التوجيه ) ھـ١٤١٠( متولي،محمد مصطفى ونور الدين محمد عبد الجواد -٤٥
ي والتكيف الدراسي لطالب المرحلة الثانوية في مدينتي الرياض والقاھرة التربو

 ، الجمعية السعودية للعلوم التربوية، الكتاب السنوي الثاني التوجيه دراسة مقارنة
  .واإلرشاد الطالبي في التعليم

واقع اإلرشاد األكاديمي في الجامعات ) ھـ١٤٣٠( المحارب ، فيصل بن محمد -٤٦
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعتي "ا يراه طالب الجامعاتالسعودية كم

رسالة ماجستير غير (، " اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وجامعة الملك سعود
قسم االجتماع والخدمة االجتماعية، جامعة اإلمام –، كلية العلوم االجتماعية )منشورة

  .محمد بن سعود اإلسالمية
اتجاھات طلبة جامعة مؤتة نحو ) " م٢٠٠٥(يات،أحمد  المحاميد، شاكر ، عرب-٤٧

 مجلة العلوم التربوية والنفسية، "اإلرشاد األكاديمي وعالقته بتكيفھم الدراسي
  .١٦٩-١٥٢، ص ص٤، ع ٦مج
اتجاھات بعض طالب جامعة اإلمارات نحو )"م١٩٩٥(محمد،يوسف عبد الفتاح -٤٨

مجلة مركز البحوث التربوية  "اإلرشاد األكاديمي وعالقتھا بتوافقھم الدراسي
  .١١٩-٩٣ ، ص٨، ع٤س-بجامعة قطر

 والتوجيه اإلرشاد تفعيل ) "م٢٠٠٨( المخيني ، سالم بن عبد هللا بن عبد الرحيم-٤٩
المؤتمر القومي السنوي الخامس " عمان بسلطنة التطبيقية العلوم بكليات الطالبي
-  ٣٢٢ص ص ،قاھرة  نحو خطة إستراتيجية للتعليم الجامعي العربي ال-عشر 
٣٤٦.  
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اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي ) م١٩٧٥(مرسي، سيد عبد الحميد -٥٠
  .،القاھرة، مكتبة الخانجي والمھني

: العالج وسبل مشكالته األكاديمي اإلرشاد ")م٢٠٠٦(مرسي ، وفاء حسن -٥١
، ١ع ، ١٦مج ، مجلة كلية التربية ،اإلسكندرية "دراسة حالة كلية التربية بعبرى

  ١٧٩ – ١١٢ص ص ،
واقع خدمات ") م٢٠٠١(الشاوي ، رعد ؛ سمور ، قاسم؛  مساعدة ، عبدالحميد-٥٢

مجلة جامعة دمشق للعلوم " التوجيه واالرشاد المھني لدى طلبة جامعة اليرموك
  .٢٩٧ – ٢٧١ص ص  ، ١ع  ، ١٧س ، دمشق -التربوية 

يرية واقع اإلرشاد األكاديمي وحاجاته التطو") م١٩٩٢(مسعود، موسى مسعود-٥٣
قسم التربية وعلم – كلية التربية - رسالة ماجستير غير منشورة"في جامعة بيرزيت

  جامعة النجاح الوطنية، نابلس–النفس 
 صنعاء جامعة طلبة مشكالت" )م٢٠٠٠(فريدة عبدالوھاب  ، آل مشرف -٥٤

ع  ، ١٤مج ، الكويت - المجلة التربوية "استطالعية دراسة -اإلرشادية وحاجاتھم
  ٢٠٧ ــ ١٦٩ص ص   ،٥٤
خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه ) م٢٠٠١( المعشي،أحمد علي سعيد -٥٥

سلطنة (الدراسي والمھني في المرحلتين الثانوية والجامعية في محافظة ظفار
معھد اآلداب -،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)عمان

  .الشرقية ،جامعة القديس يوسف، بيروت
 الطالبي اإلرشاد فعالية ") م٢٠٠٥( محمد ، غبيش،ناصر فؤاد ميالد ، محمود-٥٦
مجلة القراءة "  عمان سلطنة بصور التربية كلية وطالبات طالب اتجاه وفق

  ٢٢٥ – ٢٠٦ص ص ، ،٤٧ع ،القاھرة - والمعرفة 
واقع التوجيه واإلرشاد المھني ) م١٩٩٢-ھـ١٤١٢(النافع،أحمد حمود محمد-٥٧

، رسالة ماجستير غير  الرياضلطالب المرحلتين المتوسطة والثانوي بمدينة
  منشورة، كلية التربية،جامعة الملك سعود

-١مكتبة علم النفس،ج-علم النفس الصناعي) م١٩٨٠(نجاتي، محمد عثمان-٥٨
  .،الكويت، مؤسسة الصباح٣ط
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 الجامعات في المھني التوجيه خدمات واقع استبانة
  األولية صورتھا في السعودية

  م١٩٩٤ –محمد شحات الخطيب . د. أ: إعداد
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نعم  ال  

 ١   ًھل اخترت تخصصك الحالي شخصيا وبدون أي تأثير من أحد؟

 ٢   ًإذا كانت اإلجابة بنعم عن السؤال السابق فھل تم ذلك ألنك تميل إليه فعال؟

ر مدرك    ك ألنك غي م ذل ار تخصصك، فھل ت ى اختي إذا ساعدك أحد آخر عل
 لميولك ورغباتك؟

٣ 

 ٤ ِھل أنت مقتنع بمجال تخصصك الحالي؟  

 ٥ ھل اخترت التخصص الحالي ألن صديق أو قريب نصحتك بذلك؟  

وب كحاجة من ھ   ه مطل ل اخترت التخصص الحالي بالجامعة ألنك تعرف أن
 حاجات المجتمع التنموية؟

٦ 

في اختيارك ) بالمرحلة التعليمية السابقة للجامعة(ھل ساعدك المعلم أو المدير   
 لتخصصك؟

٧ 

ا دور في    اعي بالمدرسة التي كنت بھ شاط االجتم ھل كان لمشاركتك في الن
 اختيارك لتخصصك؟

٨ 

ابقا دورا  ٩ ًھل كان للزيارات الميدانية إلى أماكن العمل التي تنظمھا مدرستك س ً

 في اختيارك لتخصصك؟
  

ول    روط القب ة أو ش سيق الجامع الي ألن تن ال تخصصك الح درس مج ل ت ھ
 ًكانت سببا في ذلك؟

١٠

١١   ًھل اخترت تخصصك الدراسي ألنك قد خططت لذلك جيدا منذ البداية؟

١٢ ل تعرف المھن التي ترتبط بتخصصك الدراسي في سوق العمل؟ھ  

ين    ة وب ذي تدرسه بالجامع ين التخصص ال ي تطبيقي ب اط عمل ھل يوجد ارتب
 الميدان الفعلي له داخل المجتمع؟

١٣

اكن العمل ذات    ة ألم ارات ميداني ھل نظمت الجھات المسؤولة بالجامعات زي
 العالقة بتخصصك الحالي؟

١٤

ة ھ   االت المھني ن المج ة ع صيلتك المعرفي ادة ح ة بزي اتذة الجامع وم أس ل يق
 المناسبة لتخصصك؟

١٥

ھل يقوم الموجھون بالجامعة باإلرشاد إلى أفضل المھن المناسبة لتخصصك   
 بالمجتمع؟

١٦

دان    ة بالمي ات المھني سئولوا القطاع ا م وم بھ ة يق ارات ميداني اك زي ل ھن ھ
 المھن المناسبة لتخصصاتكم؟للجامعة إلرشادك إلى 

١٧

١٨ ھل تلقيت أي خدمات في التوجيه واإلرشاد المھني بالجامعة؟  

١٣٣ 



ًھل تعرف شيئا ولو قليال جدا عن سوق العمل وارتباطه بتخصصك بالجامعة؟ ًً   ١٩

ًھل تلقيت تدريبا ميدانيا ٢٠    أثناء دراستك بالجامعة حول تخصصك بھا؟) ًولو قليال(ً
٢١   ًذل جھودا ذاتية لكي تنمي مھارتك العلمية حول تخصصك الدراسي بھا؟ھل تب

ھل تشعر بأھمية العمل واإلنتاج في الحياة االجتماعية على اعتبار أن ذلك ھو أحد   
 أھداف التعليم بالجامعة؟

٢٢

ھل تدرس بالجامعة ألنك تريد أن ترفع من مستوى مھاراتك الفنية وزيادة معرفتك   
 النظرية؟

٢٣

د ٢٤ ًھل تعتقد أن بإمكانك أن تضيف شيئا جديدا إلى المھنة التي تتوقع أن تعمل بھا بع ً

 تخرجك من الجامعة؟
  

ًھل تحب المجاالت العلمية التي تتطلب استخداما للحواس وتتطلب جھدا متواصال؟ ً ً  ٢٥

ابع المكت   ا الط ب عليھ ي يغل سيطة الت ة الب االت المھني ى المج ل إل ل تمي ي ھ ب
 واالداري؟

٢٦

ال تخصصك ٢٧ ق بمج د يتعل تج مفي ل من ي عم اعات ف ضع س ا ب ضي يومي ل تق ًھ

 ودراستك؟
  

٢٨ ھل تميل إلى األعمال الروتينية التي ال تحتاج إلى مشقة أو انتظار؟  

ى الكسل ٢٩ د يترتب عل ا ق ة وم تج في بيئتك المحلي ًھل تدرك جيدا فضل العمل المن

 آداء الواجبات وتنفيذ االلتزامات؟والتراخي والتقاعس عن 
  

ا(ھل استوعبت من خالل دراستك    سابقة لھ ة العمل ) بالجامعة أو بالمراحل ال أھمي
 لتنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة؟

٣٠

ى    دك عل اة وتعوي التك في الحي م دورك ورس ى تفھ وم األسرة بمساعدتك عل ھل تق
 العمل؟

٣١

٣٢   ًأن الدراسة بالجامعة تعني شيئا مھما بالنسبة لحياتك المھنية المستقبلية؟ھل لديك اقتناع تام ب

٣٣   ًھل تعتقد أن الدراسة بالجامعة ھي مھمة عسيرة أيا كانت طبيعة التخصص؟

ة ٣٤ ة معين ًھل تتمنى لو أنك لم تدرس بالجامعة عوضا عن ذلك تكون قد التحقت بمھن

 في سوق العمل؟
  

٣٥ معة من أجل الشھادة فقط؟ھل تدرس بالجا  

٣٦   ًھل تدرس بالجامعة ألنك تريد فعال زيادة معارفك العلمية والمھارية؟

ق ٣٧ دما تنطل م عن ة والعل ى المعرف يئا إل ًھل تعتقد أنك بدراستك بالجامعة ستضيفين ش

 إلى الحياة العملية؟
  

٣٨   نت؟ًھل تدرس بالجامعة ألنك فقط تريد الحصول على مھنة أيا كا

٣٩ ھل تشعر بأن الدراسة في الجامعة مضيعة للوقت وأن استفادتك منھا محدودة؟  

ر    ة أكث ا بالجامع ة وأنھ صورة عام ة ب ة ومزعج ية ممل اة الدراس رى أن الحي ل ت ھ ٤٠

١٣٤ 



 ًإزعاجا وملال؟

٤١   ًھل أنت مدرك تماما لماذا تدرس بالجامعة؟

ل   ه قب ت ب ذي كن ة ال ك المدرس دمت ل ل ق ن ھ وع م ة أي ن ك بالجامع  التحاق
 خدمات التوجيه واإلرشاد لتخطيط مستقبلك الوظيفي؟

٤٢

ى    ة إل ل التحاقك بالجامع ه قب درس ب ذي كنت ت ھل أرشدك معلمو المدرسة ال
 المھن التي تناسب ميولك وقدراتك؟

٤٣

را ٤٤ يئا كثي ة ش ى التحاقك بالجامع سابقة عل ًھل تعتقد أنك تعلمت من المدرسة ال ً

 من قدراتك وميولك ورغباتك؟
  

ة    ل التحاقك بالجامع ا قب ة مع المدرسة التي كنت بھ ھل قمت بزيارات ميداني
 ألماكن العمل والمؤسسات المھنية للتعرف على سوق العمل واحتياجاته؟

٤٥

يئا ٤٦ ا ش ة التي كنت بھ ًھل تعلمت من خالل مقررات الدراسة بالمدرسة الثانوي

 ة في المجتمع المحلي ومتطلباته وكيفية االنخراط بھا؟من المھن المتوافر
  

ضيوف    ن ال دد م ع ع اءات م ا لق ت بھ ي كن ة الت ة الثانوي ت المدرس ل نظم ھ
 ؟)الخ...من مثلي الشركات والمصانع واألجھزة الحكومية(الزائرين 

٤٧

شاطات    ة ن ك بالجامع ل التحاق ا قب ت بھ ي كن ة الت ة الثانوي ل نظمت المدرس ھ
 مية أو برامج مفتوحة من أجل التوعية المھنية لك أنت وزمالئك؟إعال

٤٨

ك ٤٩ ول ميول ه ح اد والتوجي ن اإلرش وع م ا أي ن ة حالي ك الجامع دم ل ل تق ًھ

 وقدراتك وما يناسبھا من المھن في المستقبل؟
  

ا ٥٠ اد حول م ًھل تقدم لك الكلية المنتسب إليھا حاليا أي نوع من التوجيه واإلرش

 راستك الحالية من مھن المستقبل؟يناسب د
  

ا يناسب    ى م ة بتوجيھك وإرشادك إل ھل يقوم المرشدون األكاديميون بالجامع
 قدراتك وميولك من تخصصات أو مھن مستقبلية؟

٥١

د    ى تحدي ا عل سب إليھ ة المنت دون بالكلي ون أو المرش ساعدك الموجھ ل ي ھ
 قدراتك وميولك ورغباتك الفعلية؟

٥٢

ى التعرف عل المھن المرتبطة ھل سا   ة عل عدك دراستك لتخصصك بالجامع
 بھذا التخصص؟

٥٣

رة ٥٤ ة المباش المھن ذات العالق اق ب ة لاللتح ارات الالزم دا المھ درك جي ل ت ًھ

 بتخصصك؟
  

ال    بة لمج ل المناس اكن العم ى أم ة إل ارات ميداني ة أي زي ت الجامع ل نظم ھ
 ل ومتطلباته ونحوه؟تخصصك لتتعرف عن كثب على طبيعة العم

٥٥

ة ھل    ى المجاالت المھني ساعدك النشاطات الثقافية واإلعالمية بالجامعة على التعرف عل ٥٦

١٣٥ 



 القائمة بالمجتمع والمناسبة لتخصصك؟
 نحو -بأي صورة من الصور-ھل يقوم األساتذة بالجامعة بتوجيھك وإرشادك  

 المھن التي تناسب تخصصك؟ 
٥٧

رر وفر المق ار ھل ت ى اختي ساعدك عل ة ت ة فرصا معرفي ًات الدراسية بالجامع

 مھنة المستقبل؟
  ٥٨

ة    ك المھني ن حيات ة ع رة متكامل ة فك تك بالجامع الل دراس ن خ ت م ل كون ھ
 المستقبلية وكيفية التخطيط لھا؟

٥٩

٦٠   ًھل تعرف جيدا التوزيع أو تصنيف المھني القائم بالمجتمع؟

ًھل تعرف شيئا مناسبا ع ة ً ر من المھن القائم ن مواصفات ومتطلبات عدد كبي
 بالمجتمع؟

  ٦١

ال تخصصك ٦٢ بة لمج ع المناس ي المجتم وافرة ف ن المت دا المھ رف جي ل تع ًھ

 بالجامعة؟
  

٦٣   ًھل تعرف جيدا كيفية االلتحاق بالمھن التي تناسب تخصصك بالجامعة؟

٦٤ ھل أنت على علم بتطورات المھنة التي تناسب تخصصك؟  

ة المناسبة لمجال    ة الحديث دة والفرص المھني المھن الجدي م ب ى عل ھل أنت عل
 تخصصك؟

٦٥

درج ٦٦ ة المناسبة لتخصصك كالت ة بالمھن ع األمور المتعلق دا جمي درك جي ًھل ت

 الوظيفي والترقيات والسلطة ونحوه؟
  

ك المھ   شبع طموحات ة ت ساحة المحلي ي ال وافرة ف ن المت د أن المھ ل تعتق ة ھ ني
 والمستقبلية؟

٦٧

المجتمع    ة ب ن الحالي الم المھ ن ع رة ع ات كثي ى معلوم ر إل ت مفتق ل أن ھ
 وشروطھا ومتطلباتھا ونحوه؟

٦٨

٦٩   ًھل تعرف شيئا عن ديوان الخدمة المدنية ومھامه وموقعه ونحوه؟

ا    ة ومتطلباتھ المھن المتاح صيرك ب ي تب ة ف ة المدني وان الخدم ھم دي ل أس ھ
 راغبين بھا ونحوه؟وأعداد ال

٧٠

وم    ي أن تق ة ينبغ ر الحكومي ة وغي ة الحكومي سات المھني د أن المؤس ل تعتق ھ
 بتبصير الطالب بمجاالت العمل لديھا وما يناسبھا من التخصصات؟

٧١

ًھل تعتقد أن ھناك قصورا إعالميا كبيرا في مجال اإلعالم عن المھن المتاحة ٧٢ ً ً

 ؟وشروطھا ومتطلباتھا ومستقبلھا
  

  
  

١٣٦ 



  ) ٤ (ملحق

  

 الجامعات في المھني التوجيه خدمات واقع استبانة
   السعودية

  تعديل الباحثة
(  )الصورة األولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣٧ 



  
أوافق غير متأكد ال أوافقًأوافق تماما  ًال أوافق تماما  العبارات

أثير من       دون ت اخترت تخصصي الحالي ب
 أحد

١ 

 ٢ الحاليأميل إلى تخصصي      
 ٣ ساعدني أحدھم على اختيار تخصصي      
 ٤ أنا غير مقتنعة بمجال تخصصي الحالي     

ى  ٥ اء عل الي بن صي الح رت تخص ًاخت
 .نصيحة أقرب الناس إلي

     

ة  الي بالجامع صي الح رت تخص اخت
ع  ات المجتم ة متطلب وب لتلبي ه مطل ألن

 التنموية

     ٦ 

ن الم ا م ساعدني أي م ت ديرة ًل ات أو الم علم
ة( سابقة للجامع ة ال ة التعليمي ي ) بالمرحل ف

 اختياري لتخصصي

     ٧ 

ية       شاطات المدرس ي الن شاركتي ف ت م كان
اري  ي اختي ة دور ف ة الثانوي ي المرحل ف

 تخصصي

٨ 

سات       ة والمؤس ارات الميداني ان للزي ك
ا دورا  تي تنظمھ ت مدرس ي كان ة الت ًالمھني

 في اختيار تخصصي

٩ 

ول       روط القب سبب ش ت بتخصصي ب التحق
 بالجامعة 

١٠

ي ١١ ى تخطيط اء عل صي بن رت تخص ًاخت
 السابق لذلك

     

رتبط بتخصصي والتي       أجھل المھن التي ت
 يحتاج إليھا سوق العمل

١٢

ين       ين تخصصي وب ي ب اط عمل اك ارتب ھن
 الميدان الفعلي له داخل المجتمع

١٣

ارات تھمل الجھات الم      ة الزي سئولة بالجامع
ة  ل ذات العالق اكن العم ة ألم الميداني

 بالتخصص

١٤

ى توسيع       دريس عل تعمل عضوات ھيئة الت
ة  االت المھني ن المج ة ع داركي المعرفي م

 المناسبة لتخصصي

١٥

ه       ى التوجي يعمل مكتب اإلرشاد بالجامعة إل ١٦

١٣٨ 



 ًال أوافق تماما ال أوافق غير متأكدأوافقًأوافق تماما العبارات 
  المناسب للمھن المناسبة

سئولو ا وم م ارات يق ة بزي ات المھني لقطاع
بة  المھن المناس ف ب ة للتعري للجامع

 لتخصصي

١٧     

ر       ي غي اد المھن ه واإلرش دمات التوجي خ
 متوفرة بالجامعة

١٨

ل       وق العم ن س ئيلة ع اتي ض معلوم
 وارتباطه بتخصصي

١٩

ر       ول تخصصي غي ة ح دريبات الميداني الت
 متوفرة بالجامعة

٢٠

ودا ذ ذل جھ صيلتي ًأب ي ح ي أنم ة لك اتي
 العلمية حول تخصصي الدراسي

     ٢١

اة  ي الحي اج ف ل واإلنت ة العم عر بأھمي أش
يم  داف التعل د أھ ه أح ة ألن االجتماعي

 الجامعي

٢٢     

ستوى       ع م دف أرف ة بھ أدرس بالجامع
 مھاراتي الفنية

٢٣

ة ٢٤ ى المھن دا إل يئا جدي ًبإمكاني أن أضيف ش ً

 ًھا مستقبالالتي أتوقع العمل ب
     

ب       ي تتطل ة الت االت العلمي ب المج أح
 ًاستخداما للحواس 

٢٥

ب       ي يغل ة الت االت المھني ى المج ل إل أمي
 عليھا الطابع المكتبي واإلداري

٢٦

تج  ًأقضي يوميا بضع ساعات في عمل من

  يتعلق بمجال تخصصي
 

     ٢٧

ا      ة التي ال تحت ال الروتيني ج أميل إلى األعم
 إلى مشقة

٢٨

اعس عن ٢٩ ًأدرك جيدا ما قد يترتب على التق

 آداء الواجبات وتنفيذ االلتزامات
     

تي       الل دراس ن خ توعبت م سابقة (اس ال ٣٠

١٣٩ 



 ًال أوافق تماما ال أوافق غير متأكدأوافقًأوافق تماما العبارات 
ة المجتمع ) وبالجامعة ة العمل في تنمي قيم

 وتحسين مستوى المعيشة

م دوري       ى تفھ ساعدتي عل رتي بم وم أس تق
 ورسالتي في الحياة

٣١

يئا ٣٢ ة ال تعني ش أن دراستي الجامعي ًأشعر ب

 بالنسبة لحياتي المھنية المستقبلية
     

ت ٣٣ ا كان سيرة أي ة ع ة مھم ة بالجامع ًالدراس

 طبيعة التخصص
     

ة في       ة معين كنت أتمنى أن لو التحقت بمھن
 سوق العمل

٣٤

  أدرس بالجامعة من أجل الشھادة فقط
 

     ٣٥

ادة أدرس بال ال زي د فع ي أري ة ألن ًجامع

 معرفتي العلمية والمھارية
     ٣٦

ى       تساعد دراستي بالجامعة على اإلضافة إل
 المعرفة عندما أنطلق إلى الحياة العملية

٣٧

ى       د الحصول عل ي أري ة ألن أدرس بالجامع
 ًمھنة أيا كانت فقط

٣٨

ضيعة       ة م ي الجامع ة ف أن الدراس عر ب أش
 ستفادتي منھا محدودةللوقت وأن ا

٣٩

صورة       ة ب ة ومزعج ية ممل اة الدراس الحي
 ًعامة وأنھا بالجامعة أكثر إزعاجا وملال

٤٠

٤١      ًأنا مدركة تماما لماذا أدرس بالجامعة

ن       وع م سابقة أي ن تي ال ي مدرس دم ل م تق ل
يط  اد للتخط ه واإلرش دمات التوجي خ

 لمستقبلي الوظيفي

٤٢

دتن ت أرش ي كن ة الت ات المدرس ُي معلم

ولي  ي تناسب مي ن الت ى المھ ا إل أدرس بھ
 وقدراتي

     ٤٣

ن ٤٤ يئا ع سابقة ش ة ال ن المدرس ت م      ًتعلم

١٤٠ 



 ًال أوافق تماما ال أوافق غير متأكدأوافقًأوافق تماما العبارات 
 قدراتي وميولي ورغباتي

ي       ة الت ع المدرس ة م ارات ميداني ت بزي قم
ة سوق  ة لمعرف ا للمؤسسات المھني كنت بھ

 العمل واحتياجاته

٤٥

ن مق ت م ة ُتعلم ة المدرس ررات الدراس
وافرة في  يئا من المھن المت ًالثانوية التي ش

  المجتمع ومتطلباتھا وكيفية االنخراط بھا
 

     ٤٦

ا ٤٧ ت بھ ي كن ة الت ة الثانوي ت المدرس ُنظم

دد  ع ع اءات م شركات (لق ي ال ن ممثل م
 ...)والمصانع واألجھزة الحكومية

     

ا       ت بھ ي كن ة الت ة الثانوي ت المدرس نظم
 رامج مفتوحة من أجل التوعية المھنيةب
٤٨

ه و       وع من التوجي لم تقدم لي الجامعة أي ن
بھا  ا يناس دراتي وم اإلرشاد حول ميولي وق

 من المھن في المستقبل

٤٩

ا أي ٥٠ ا حالي سبة إليھ ة المنت ي الكلي دم ل م تق ًل

ا يناسب  نوع من التوجيه واإلرشاد حول م
 دراستي من مھن المستقبل

     

ة  ات بالجامع دات األكاديمي وم المرش تق
دراتي  ا يناسب ق ى م بتوجيھي وإرشادي إل
  وميولي من تخصصات أو مھن مستقبلية

٥١

 

     

ة       دات بالكلي ات أو المرش ساعد الموجھ  ت
ولي  دراتي ومي د ق ى تحدي ا عل المنتسبة إليھ

 ورغباتي الفعلية

٥٢

ي       ة ف تي لتخصصي بالجامع اعدتني دراس س
لتعرف على المھن المرتبطة بھذا التخصصا
٥٣

اق ٥٤ ة لاللتح ارات الالزم دا المھ ًأدرك جي

 بالمھن ذات العالقة المباشرة بتخصصي
     

١٤١ 



 ًال أوافق تماما ال أوافق غير متأكدأوافقًأوافق تماما العبارات 
اكن       ى أم ة إل ارات ميداني ة زي نظم الجامع ت

 العمل المناسبة لمجال تخصصي 
٥٥

ة  ة واإلعالمي شاطات الثقافي اعدتني الن س
ي التع ة ف االت بالجامع ى المج رف عل

بة  المجتمع والمناس ة ب ة القائم المھني
 لتخصصي

٥٦     

وجيھي  ة بت تاذات بالجامع وم األس تق
ب  ي تناس ن الت و المھ ادي نح وإرش

  تخصصي 

٥٧

 

     

وفر فرصا ٥٨ ة ت ية بالجامع ررات الدراس ًالمق

 معرفية تساعد على اختيار مھنة المستقبل
     

تي بالجام      الل دراس ن خ ت م رة كون ة فك ع
 متكاملة عن مھنة المستقبل

٥٩

٦٠ ال أعرف التصنيف المھني القائم بالمجتمع     

ات       فات ومتطلب ن مواص ات ع دي معلوم ل
 عدد كبير من المھن القائمة بالمجتمع

٦١

ع       ي المجتم وافرة ف ن المت رف المھ أع
 المناسبة لمجال تخصصي بالجامعة

٦٢

ة االلت      رف كيفي ي ال أع المھن الت اق ب ح
 تناسب تخصصي بالجامعة

٦٣

ة  تتوفر لدي معلومات عن التطورات المھن
  التي تناسب تخصصي

 

     ٦٤

تتوفر لدي معلومات عن االمھن الجديدة والفرص      
 المھنية الحديثة المناسبة لمجال تخصصي

٦٥

ة       ة بالمھن ور المتعلق ع األم أدرك جمي
درج صي كالت بة لتخص وظيفي المناس  ال

 والترقيات والسلطة ونحوه

٦٦

شبع       ة ت ساحة المحلي ي ال وافرة ف المھن المت ٦٧

١٤٢ 



 ًال أوافق تماما ال أوافق غير متأكدأوافقًأوافق تماما العبارات 
  طموحاتي المھنية والمستقبلية

الم المھن       ة عن ع أفتقر إلى معلومات مھم
 الحالية بالمجتمع شروطھا ومتطلباتھا 

٦٨

ة ٦٩ ة المدني وان الخدم يئا عن دي ًال أعرف ش

 ومھامه وموقعه 
     

لم يسھم ديوان الخدمة المدنية في تبصيري 
بالمھن المتاحة ومتطلباتھا وأعداد الراغبين 

 بھا 

٧٠     

ة  ة الحكومي سات المھني ى المؤس ي عل ينبغ
ات  وم بتبصير الطالب وغير الحكومية أن تق
ن  بھا م ا يناس ديھا وم ل ل االت العم بمج

 تخصصات

٧١     

الن ع      ي اإلع ي ف صور إعالم اك ق ن ھن
ا  روطھا ومتطلباتھ ة ش ن المتاح المھ

 ومستقبلھا

٧٢

  
  
 

  

١٤٣ 



  ) ٥ (ملحق

  

 الجامعات في المھني التوجيه خدمات واقع استبانة
  السعودية

  ل الباحثةيتعد
(  )بعد إجراءات التحكيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٤٤ 



  
  ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
  ..أختي الطالبة

تبانة للت ذه االس دت ھ د أع ي لق اد المھن ه واإلرش دمات التوجي ع خ ى واق رف عل ع
تعلم  سبة للم ة بالن ة بالغ ذه الخدمات من أھمي ه ھ ا تمثل سعودية نظرا لم ًبالجامعات ال
شاملة  ة ال رامج التنمي ى ب نعكس عل ذي ي ة، األمر ال ذاته والمجتمع بمؤسساته المختلف

ت. بالبالد ذه االس رات ھ ا سوف وبناء على ذلك ، فإن حسن االستجابة لفق بانة جميعھ
ع  ي لجمي اد المھن ه واإلرش دمات التوجي ديم خ وذج مناسب لتق راح نم ي اقت ساعد ف ي
ة،  ات الدولي ن الجامع دد م ي ع ذ ف ر ينف و أم سعودية، وھ ات ال ي الجامع الطالب ف

ساني دم اإلن ا مع التطورات وظروف التق ًويعتبر دليال واضحا على تجاوبھ وأحب . ً
ة عل أن اإلجاب ك ب االت ِأن أوضح ل د االحتم ار أح ون باختي تبانة تك ارات االس ى عب

دة -أوافق-أوافق بشدة(األقرب إليك وھي  ر متأك شدة-ال أوافق- غي ا )  ال أوافق ب كم
ستخدم ألغراض البحث العلمي  أحب أن أعلمك بأن معلومات ھذه االستبانة سوف ت

  .فقط
  ً       وشكرا لك وبالتوفيق                                                          

  
                                                                                    الباحثة

  
  

  :البيانات الشخصية
  
  ):اختياري(االسم-
  :      العمر-
  :اسم الجامعة-
  :الكلية-
  :التخصص-
  :المستوى-
  : المعدل-
  
  
  
  
  
  
  
  

١٤٥ 



قأواف ر متأكدةغي ال أوافق  ال أوافق بشدة  العبارات أوافق بشدة
ن       أثير م دون ت الي ب صي الح رت تخص اخت

 .أحد
١ 

 ٢      .ًأجد ميال لتخصصي الحالي
 ٣ . حصلت على مساعدة في اختيار التخصص     
 ٤ .أنا غير مقتنعة بمجال تخصصي الحالي     

صيحة  ٥ ى ن اء عل الي بن رت تخصصي الح ًاخت
 .أقرب الناس إلي

     

ه يلبي       ة ألن اخترت تخصصي الحالي بالجامع
 .متطلبات المجتمع التنموية

٦ 

ن آراء       تقاللية ع صي باس رت تخص اخت
ة  ة التعليمي ي المرحل ديرتي ف اتي وم معلم

 .السابقة للجامعة

٧ 

ية       شاطات المدرس ي الن شاركتي ف ان لم ك
ًالمتنوعة في المرحلة الثانوية دورا في اختيار 

 .يتخصص

٨ 

ة       سات المھني ة للمؤس ارات الميداني ت للزي كان
ار  ي اختي تي دور ف ا مدرس ي تنظمھ الت

 .تخصصي

٩ 

ول       روط القب سبب ش صي ب ت بتخص التحق
 بالجامعة 

١٠ 

ة       ى المھن رب إل ه األق رت تخصصي ألن اخت
 ً.التي أرغب في العمل بھا مستقبال

١١ 

المھن ذات       ة ب دي معرف ن ل م يك ة ل العالق
 .بالتخصصات التي يحتاجھا سوق العمل

١٢ 

ين       صي وب ين تخص ي ب اط عمل اك ارتب ھن
 .الميدان الفعلي له داخل المجتمع

١٣ 

يم أي       ة بتنظ ي الجامع سئولين ف ام الم در قي ين
سوق  ة ب ة ذات العالق ارات الميداني ن الزي م

 .العمل

١٤ 

ا      ى تعريفن دريس عل ة الت ضوات ھيئ ل ع  تعم
 .بمجاالت العمل المناسبة لتخصصي

١٥  
 

ه       ى التوجي ة عل اد بالجامع ب اإلرش ل مكت يعم
 .المناسب للمھن المناسبة

١٦ 

١٤٦ 



 

أوافق ر متأكدةغي ال أوافق  ال أوافق بشدة   العبارات أوافق بشدة
ارات       ة بزي ات المھني سئولو القطاع وم م يق

بة  المھن المناس ف ب ة للتعري للجامع
 .المختلفةللتخصصات 

١٧ 

خدمات التوجيه واإلرشاد المھني غير متوفرة      
 .بالجامعة

١٨ 

ل وارتباطه       اتي ضئيلة عن سوق العم معلوم
 .بتخصصي

١٩ 

ر       ة بتخصصي غي ة المتعلق دريبات الميداني الت
 .متوفرة بالجامعة

٢٠ 

ة  ٢١ ة ميداني ًأبذل جھودا ذاتية ألنمي خبرة تطبيقي

 .دراسيحول تخصصي ال
     

ادين       ي مي وع ف ازات للتط ن اإلج تفيد م اس
 .عملية ترتبط بدراستي األكاديمية

٢٢ 

ل       اج يمث ل واإلنت و العم ه نح أن التوج عر ب أش
 .أحد أھداف الجامعة

٢٣ 

ستوى       سين م ة تح تي بالجامع دف دراس ھ
 .مھاراتي الفنية

٢٤ 

ًبإمكاني أن أضيف شيئا جديدا إلى المھن ة التي ً
 ً.أتوقع العمل بھا مستقبال

     ٢٥ 

ب       ي تتطل ة الت ة المھني االت العلمي أحب المج
 . ًاستخداما للحواس

٢٦ 

ا       ة التي يغلب عليھ ى المجاالت المھني أميل إل
 .الطابع المكتبي واإلداري

٢٧ 

ًأحب أن أقضي يوميا بضع ساعات في عمل  ٢٨

 .منتج يتعلق بمجال تخصصي
     

ميل إلى األعمال الروتينية التي ال تحتاج إلى أ     
 .مشقة

٢٩ 

ن  ٣٠ اعس ع ى التق ب عل د يترت ا ق دا م ًأدرك جي

 .آداء الواجبات وتنفيذ االلتزامات
     

١٤٧ 



 

أوافق ر متأكدةغي ال أوافق  ال أوافق بشدة   العبارات أوافق بشدة

ة(أؤمن من خالل دراستي       سابقة وبالجامع ) ال
 . ي تنمية المجتمعقيمة العمل ف

٣١ 

سين       ة تح ي الجامع تي ف ن دراس دف م أھ
 .مستوى معيشتي

٣٢ 

م دوري       ى تفھ ساعدتي عل رتي بم وم أس تق
 .ورسالتي في الحياة

٣٣ 

يئا  ٣٤ ي ش ة ال تعن تي الجامعي أن دراس عر ب ًأش

 .بالنسبة لحياتي المھنية المستقبلية
     

سيرة  ٣٥ ة ع ة مھم ة بالجامع ت الدراس ا كان ًأي

 .طبيعة التخصص
     

ا في       ة أحبھ ة معين كنت أتمنى لو التحقت بمھن
 .سوق العمل

٣٦ 

ة الحصول       أھدف من خالل دراستي بالجامع
 .على الشھادة فقط

٣٧ 

ارات       سب المھ ة ك تي بالجامع ن دراس دفي م ھ
 .العلمية والعملية في مجال تخصصي

٣٨ 

تي بالجامع      ساعدني دراس ادة ت ى زي ة عل
 .المعرفة عندما أنطلق إلى الحياة العملية

٣٩ 

ى       صول عل ة الح تي بالجامع ن دراس دفي م ھ
 .ًمھنة أيا كانت

٤٠ 

أشعر بأن الدراسة في الجامعة مضيعة للوقت      
 .و استفادتي منھا محدودة

٤١ 

ة       ة ومزعج ة ممل ية بالجامع اة الدراس الحي
 . بصورة عامة

٤٢ 

ك تماما أن دراستي في تخصصي الحالي أدر     
 .يؤھلني للمھنة التي أرغب فيھا

٤٣ 

ن       وع م سابقة أي ن تي ال ي مدرس دم ل م تق ل
ستقبلي  اد للتخطيط لم ه واإلرش خدمات التوجي

 .الوظيفي

٤٤ 

١٤٨ 



 

أوافق ر متأكدةغي ال أوافق  ال أوافق بشدة   العبارات أوافق بشدة

ُلتي كنت أدرس بھا إلى أرشدتني معلمات المدرسة ا

 .المھن التي تناسب ميولي وقدراتي
     ٤٥ 

ًكشفت لي مدرستي السابقة شيئا عن قدراتي وميولي  ٤٦

 .ورغباتي
     

قمت مع مدرستي السابقة بزيارات ميدانية للمؤسسات      
 .المھنية لمعرفة سوق العمل واحتياجاته

٤٧ 

ة   ٤٨ ة الثانوي تي بالمدرس ن دراس ت م ن ُتعلم يئا ع ًش

 .المھن المتوافرة في المجتمع ومتطلباتھا
     

اءات مع  ٤٩ ا لق ة التي كنت بھ ُنظمت المدرسة الثانوي

دد  زة (ع صانع واألجھ شركات والم ي ال ن ممثل م
 ...).الحكومية

     

نظمت المدرسة الثانوية التي كنت بھا برامج مفتوحة      
 من أجل التوعية المھنية

٥٠ 

ا       ة طبق علين ة الثانوي رة من المرحل سنة األخي في ال
اختبارا للميول المھنية ساعدنا في اختيار التخصص 

 .الدراسي المناسب

٥١ 

لم يُقدم لي في المرحلة الثانوية أي نوع من التوجيه و      
 .اإلرشاد حول ميولي وقدراتي لمستقبلي المھني

٥٢ 

اإلرشاد لم يُقدم لي في المرحلة الثانوية أي نوع من      
 .المھني حول ما يناسب دراستي من مھن المستقبل

٥٣ 

وجيھي       ة بت ات بالجامع دات األكاديمي وم المرش تق
ن  ولي م دراتي ومي ب ق ا يناس ى م ادي إل وإرش

 .تخصصات تتوافق مع المھن المستقبلية

٥٤ 

د       ى تحدي ة عل دات بالكلي ساعدني المرش  ت
 .قدراتي وميولي ورغباتي الفعلية

٥٥ 

ي       ة ف صي بالجامع تي لتخص اعدتني دراس س
 .التعرف على المھن المرتبطة بھذا التخصص

٥٦ 

١٤٩  



 

أوافق ر متأكدةغي ال أوافق  ال أوافق بشدة   العبارات أوافق بشدة

ًأدرك جيدا المھارات الالزمة لاللتحاق بالمھن  ٥٧

 .ذات العالقة المباشرة بتخصصي
     

ارات       ة زي نظم الجامع اكن ت ى أم ة إل ميداني
 .العمل المناسبة لمجال تخصصي 

٥٨ 

ة       ة واإلعالمي شاطات الثقافي ساعدني الن ت
ة  ى المجاالت المھني بالجامعة في التعرف عل

 .القائمة بالمجتمع والمناسبة لتخصصي

٥٩ 

وجيھي       ة بت دريس بالجامع ضوات الت وم ع تق
. وإرشادي نحو المھن التي تناسب تخصصي

٦٠ 

ا  ٦١ وفر فرص ة ت ية بالجامع ررات الدراس ًالمق

 .معرفية تساعد على اختيار مھنة المستقبل
     

رة       ة فك تي بالجامع الل دراس ن خ ت م كون
 .متكاملة عن مھنة المستقبل

٦٢ 

ول       ار مي ات اختب ى الطالب ة عل ق الجامع تطب
 .مھنية عند القبول

٦٣ 

ي الق      ة بالتصنيف المھن ائم في ليس لدي معرف
 .المجتمع السعودي

٦٤ 

ات عدد       لدي معلومات عن مواصفات ومتطلب
 .كبير من المھن القائمة بالمجتمع

٦٥ 

وافرة في المجتمع المناسبة       أعرف المھن المت
 .لمجال تخصصي بالجامعة

٦٦ 

المھن المناسبة       ة االلتحاق ب أفتقر لمعرفة كيفي
 .لتخصصي بالجامعة

٦٧ 

وف      ة تت ات عن التطورات المھني دي معلوم ر ل
 .التي تناسب تخصصي

٦٨ 

ي       دة ف ن الجدي ات عن المھ دي معلوم وفر ل تت
 .المجتمع

٦٩ 

١٥٠ 



 

أوافق ر متأكدةغي ال أوافق  ال أوافق بشدة   العبارات أوافق بشدة

ة       ة الحديث رص المھني ى بحث الف أحرص عل
 .المناسبة لمجال تخصصي

٧٠ 

ة أدرك جمي      ة بالمھن راءات المتعلق ع اإلج
وظيفي  درج ال صي كالت بة لتخص المناس

 .والترقيات ونحوه

٧١ 

ي       ة تلب ساحة المحلي ي ال وافرة ف ن المت المھ
 .طموحاتي المھنية والمستقبلية

٧٢ 

ن       الم المھ ن ع ة ع ات مھم ى معلوم ر إل أفتق
 .الحالية بالمجتمع

٧٣ 

دم وزارة      ا تق ة بم ى معرف ست عل ة ل  الخدم
 . المدنية من مھام

٧٤ 

صيري       ي تب ة ف ة المدني ساھم وزارة الخدم ت
 .بالمھن المتاحة ومتطلباتھا

٧٥ 

ات       صير الطالب ة بتب سات المھني وم المؤس تق
ن  بھن م ا يناس ديھا وم ل ل االت العم بمج

 .تخصصات

٧٦ 

ًلم أجد قصورا إعالميا في اإلعالن عن المھن  ٧٧ ً

 .ومتطلباتھاالمتاحة شروطھا 
     

  
  

١٥١ 



  ) ٦ (ملحق

  

 الجامعات في المھني التوجيه خدمات واقع استبانة
  السعودية

  ل الباحثةيتعد
(  )الصورة النھائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥٢ 



  
  ..السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
  ..أختي الطالبة

اد ال ه واإلرش دمات التوجي ع خ ى واق رف عل تبانة للتع ذه االس دت ھ د أع ي لق مھن
تعلم  سبة للم ة بالن ة بالغ ذه الخدمات من أھمي ه ھ ا تمثل سعودية نظرا لم ًبالجامعات ال
شاملة  ة ال رامج التنمي ى ب نعكس عل ذي ي ة، األمر ال ذاته والمجتمع بمؤسساته المختلف

ا سوف . بالبالد تبانة جميعھ ذه االس رات ھ وبناء على ذلك ، فإن حسن االستجابة لفق
وذج  راح نم ي اقت ساعد ف ع ي ي لجمي اد المھن ه واإلرش دمات التوجي ديم خ مناسب لتق

ة،  ات الدولي ن الجامع دد م ي ع ذ ف ر ينف و أم سعودية، وھ ات ال ي الجامع الطالب ف
ساني دم اإلن ا مع التطورات وظروف التق ًويعتبر دليال واضحا على تجاوبھ وأحب . ً
د اال ار أح ون باختي تبانة تك ارات االس ى عب ة عل أن اإلجاب ك ب االت ِأن أوضح ل حتم

دة -أوافق-أوافق بشدة(األقرب إليك وھي  ر متأك شدة-ال أوافق- غي ا )  ال أوافق ب كم
ستخدم ألغراض البحث العلمي  أحب أن أعلمك بأن معلومات ھذه االستبانة سوف ت

  .فقط
  ً                                                                 وشكرا لك وبالتوفيق

  
                                                                          الباحثة          

  
  

  :البيانات الشخصية
  
  ):اختياري(االسم-
  :      العمر-
  :اسم الجامعة-
  :الكلية-
  :التخصص-
  :المستوى-
  : المعدل-
  
  
  
  
  
  
 
  

١٥٣ 



أوافق غير متأكدة ال أوافق   ال أوافق بشدة العبارات أوافق بشدة

أثير من       دون ت اخترت تخصصي الحالي ب
 .أحد

١ 

 ٢      .ًأجد ميال لتخصصي الحالي
ار       ي اختي ساعدة ف ى م صلت عل ح

 . التخصص
٣ 

 ٤ .أنا غير مقتنعة بمجال تخصصي الحالي     
ى  ٥ اء عل الي بن صي الح رت تخص ًاخت

 .نصيحة أقرب الناس إلي
     

ة ألن      الي بالجامع رت تخصصي الح ه اخت
 .يلبي  متطلبات المجتمع التنموية

٦ 

ن آراء       تقاللية ع صي باس رت تخص اخت
ة  ة التعليمي ي المرحل ديرتي ف اتي وم معلم

 .السابقة للجامعة

٧ 

ية       شاطات المدرس ي الن شاركتي ف ان لم ك
ي  ة دورا ف ة الثانوي ي المرحل ة ف ًالمتنوع

 .اختيار تخصصي

٨ 

ة للم      ارات الميداني ت للزي سات كان ؤس
ي  تي دور ف ا مدرس ي تنظمھ ة الت المھني

 .اختيار تخصصي

٩ 

ول       روط القب سبب ش ت بتخصصي ب التحق
 بالجامعة 

١٠

ة       ى المھن اخترت تخصصي ألنه األقرب إل
 ً.التي أرغب في العمل بھا مستقبال

١١

ة       المھن ذات العالق ة ب دي معرف ن ل م يك ل
 .ملبالتخصصات التي يحتاجھا سوق الع

١٢

ين       ين تخصصي وب ي ب اط عمل اك ارتب ھن
 .الميدان الفعلي له داخل المجتمع

١٣

يندر قيام المسئولين في الجامعة بتنظيم أي      
سوق  ة ب ة ذات العالق ارات الميداني من الزي

 .العمل

١٤

     ١٥ 
 

ا  ى تعريفن تعمل عضوات ھيئة التدريس عل
 .بمجاالت العمل المناسبة لتخصصي

يعمل مكتب اإلرشاد بالجامعة على التوجيه      
 .المناسب للمھن المناسبة

١٦

١٥٤ 



 

أوافق غير متأكدة ال أوافق    ال أوافق بشدة العبارات أوافق بشدة

ارات       ة بزي ات المھني سئولو القطاع وم م يق
بة  المھن المناس ف ب ة للتعري للجامع

 .للتخصصات المختلفة

١٧

ه واإلر      دمات التوجي ر خ ي غي اد المھن ش
 .متوفرة بالجامعة

١٨

ل       وق العم ن س ئيلة ع اتي ض معلوم
 .وارتباطه بتخصصي

١٩

صي       ة بتخص ة المتعلق دريبات الميداني الت
 .غير متوفرة بالجامعة

٢٠

ة ٢١ رة تطبيقي ي خب ة ألنم ودا ذاتي ذل جھ ًأب

 .ميدانية حول تخصصي الدراسي
     

ازات للت      ن اإلج تفيد م ادين اس ي مي وع ف ط
 .عملية ترتبط بدراستي األكاديمية

٢٢

ل       أشعر بأن التوجه نحو العمل واإلنتاج يمث
 .أحد أھداف الجامعة

٢٣

ستوى       سين م ة تح تي بالجامع دف دراس ھ
 .مھاراتي الفنية

٢٤

ة ٢٥ ى المھن دا إل يئا جدي ًبإمكاني أن أضيف ش ً

 ً.التي أتوقع العمل بھا مستقبال
     

أحب المجاالت العلمية المھنية التي تتطلب      
 . ًاستخداما للحواس

٢٦

ب       ي يغل ة الت االت المھني ى المج ل إل أمي
 .عليھا الطابع المكتبي واإلداري

٢٧

ي ٢٨ اعات ف ضع س ا ب ضي يومي ب أن أق ًأح

 .عمل منتج يتعلق بمجال تخصصي
     

ا      ة التي ال تحت ال الروتيني ج أميل إلى األعم
 .إلى مشقة

٢٩

اعس عن ٣٠ ًأدرك جيدا ما قد يترتب على التق

 .آداء الواجبات وتنفيذ االلتزامات
     

١٥٥ 



أوافق غير متأكدة ال أوافق    ال أوافق بشدة العبارات أوافق بشدة

تي       الل دراس ن خ ن م سابقة (أؤم ال
. قيمة العمل في تنمية المجتمع) وبالجامعة

٣١

ت      ن دراس دف م سين أھ ة تح ي الجامع ي ف
 .مستوى معيشتي

٣٢

يئا ٣٣ ة ال تعني ش أن دراستي الجامعي ًأشعر ب

 .بالنسبة لحياتي المھنية المستقبلية
     

ت ٣٤ ا كان سيرة أي ة ع ة مھم ة بالجامع ًالدراس

 .طبيعة التخصص
     

ا       ة أحبھ ة معين و التحقت بمھن كنت أتمنى ل
 .في سوق العمل

٣٥

ن خ      دف م ة أھ تي بالجامع الل دراس
 .الحصول على الشھادة فقط

٣٦

ھدفي من دراستي بالجامعة كسب المھارات      
 .العلمية والعملية في مجال تخصصي

٣٧

ادة       ى زي ة عل تي بالجامع ساعدني دراس ت
 .المعرفة عندما أنطلق إلى الحياة العملية

٣٨

ى       ھدفي من دراستي بالجامعة الحصول عل
 .ًا كانتمھنة أي

٣٩

ضيعة       ة م ي الجامع ة ف أن الدراس عر ب أش
 .للوقت و استفادتي منھا محدودة

٤٠

ة       ة ومزعج ة ممل ية بالجامع اة الدراس الحي
 . بصورة عامة

٤١

ن       وع م سابقة أي ن تي ال ي مدرس دم ل م تق ل
يط  اد للتخط ه واإلرش دمات التوجي خ

 .لمستقبلي الوظيفي

٤٢

ُات المدرسة التي كنت أدرس أرشدتني معلم

 .بھا إلى المھن التي تناسب ميولي وقدراتي
     ٤٣

ن ٤٤ يئا ع سابقة ش تي ال ي مدرس شفت ل ًك

 .قدراتي وميولي ورغباتي
     

١٥٦ 



 

أوافق غير متأكدة ال أوافق    ال أوافق بشدة العبارات أوافق بشدة

ة       ارات ميداني سابقة بزي تي ال ع مدرس ت م قم
.ية لمعرفة سوق العمل واحتياجاتهللمؤسسات المھن

٤٥

ة  شيئا ٤٦ ًتعلمت من دراستي بالمدرسة الثانوي ُ

 .عن المھن المتوافرة في المجتمع ومتطلباتھا
     

ا ٤٧ ت بھ ي كن ة الت ة الثانوي ت المدرس ُنظم

دد  ع ع اءات م شركات (لق ي ال ن ممثل م
 ...).والمصانع واألجھزة الحكومية

     

ة       ت المدرس ا نظم ت بھ ي كن ة الت الثانوي
 برامج مفتوحة من أجل التوعية المھنية

٤٨

ة       رة من المرحل سنة األخي طبق علينا في ال
ة ساعدنا في  الثانوية اختبارا للميول المھني

 .اختيار التخصص الدراسي المناسب

٤٩

لم ُيقدم لي في المرحلة الثانوية أي نوع من      
ولي ول مي اد ح ه و اإلرش دراتي التوجي  وق

 .لمستقبلي المھني

٥٠

لم ُيقدم لي في المرحلة الثانوية أي نوع من      
تي  ا يناسب دراس ول م ي ح اد المھن اإلرش

 .من مھن المستقبل

٥١

تقوم المرشدات األكاديميات بالجامعة بتوجيھي      
وإرشادي إلى ما يناسب قدراتي وميولي من 

 .تخصصات تتوافق مع المھن المستقبلية

٥٢

د       ى تحدي ة عل دات بالكلي ساعدني المرش  ت
 .قدراتي وميولي ورغباتي الفعلية

٥٣

ي       ة ف تي لتخصصي بالجامع اعدتني دراس س
 .التعرف على المھن المرتبطة بھذا التخصص

٥٤

اق ٥٥ ة لاللتح ارات الالزم دا المھ ًأدرك جي

 .بالمھن ذات العالقة المباشرة بتخصصي
     

نظم الجا      اكن ت ى أم ة إل ارات ميداني ة زي مع
 .العمل المناسبة لمجال تخصصي 

٥٦

١٥٧ 



أوافق غير متأكدة ال أوافق    ال أوافق بشدة العبارات أوافق بشدة

ة  ة واإلعالمي شاطات الثقافي ساعدني الن ت
االت  ى المج رف عل ي التع ة ف بالجامع
بة  المجتمع والمناس ة ب ة القائم المھني

 .لتخصصي

٥٧     

وم       وجيھي تق ة بت دريس بالجامع ضوات الت ع
. وإرشادي نحو المھن التي تناسب تخصصي

٥٨

وفر فرصا ٥٩ ة ت ية بالجامع ررات الدراس ًالمق

 .معرفية تساعد على اختيار مھنة المستقبل
     

رة       ة فك تي بالجامع الل دراس ن خ ت م كون
 .متكاملة عن مھنة المستقبل

٦٠

ا      ول تطبق الجامعة على الطالب ار مي ت اختب
 .مھنية عند القبول

٦١

ائم       ي الق صنيف المھن ة بالت دي معرف يس ل ل
 .في المجتمع السعودي

٦٢

ات       فات ومتطلب ن مواص ات ع دي معلوم ل
 .عدد كبير من المھن القائمة بالمجتمع

٦٣

ع       ي المجتم وافرة ف ن المت رف المھ أع
 .المناسبة لمجال تخصصي بالجامعة

٦٤

المھن       اق ب ة االلتح ة كيفي ر لمعرف أفتق
 .المناسبة لتخصصي بالجامعة

٦٥

ورات       ن التط ات ع دي معلوم وفر ل تت
 .المھنية التي تناسب تخصصي

٦٦

ي       دة ف ن الجدي ن المھ ات ع دي معلوم وفر ل تت
 .المجتمع

٦٧

ة       أحرص على بحث الفرص المھنية الحديث
 .المناسبة لمجال تخصصي

٦٨

ة       ة بالمھن راءات المتعلق ع اإلج أدرك جمي
وظيفي  درج ال صي كالت بة لتخص المناس

  .والترقيات ونحوه

٦٩

١٥٨ 



 

أوافق غير متأكدة ال أوافق    ال أوافق بشدة العبارات أوافق بشدة

ي       ة تلب ساحة المحلي ي ال وافرة ف ن المت المھ
 .طموحاتي المھنية والمستقبلية

٧٠

الم المھن أفتقر إلى معلومات      ة عن ع  مھم
 .الحالية بالمجتمع

٧١

ة       دم وزارة الخدم ا تق ة بم ى معرف ست عل ل
 . المدنية من مھام

٧٢

ة في تبصيري       ة المدني تساھم وزارة الخدم
 .بالمھن المتاحة ومتطلباتھا

٧٣

ات       ة بتبصير الطالب تقوم المؤسسات المھني
ن  بھن م ا يناس ديھا وم ل ل االت العم بمج

 .تخصصات

٧٤

ن ٧٥ الن ع ي اإلع ا ف صورا إعالمي د ق م أج ًل ً

 .المھن المتاحة شروطھا ومتطلباتھا
     

  
  
  
  
  
  
  

١٥٩ 



  ) ٧ (ملحق

  

  المحكمين بأسماء قائمة
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  قائمة بأسماء المحكمين 
  مرتبة بحسب الدرجة العلمية

  
 التخصص  اسم المحكم الجامعة التي يعمل بھا

 ١ عبد المنان مال معمور بار.د. أ  جامعة أم القرى 
 كلية التربية

اإلرشاد النفسي والتوجيه
 التربوي المھني

 ٢ محمد جعفر جمل الليل.د. أ  جامعة أم القرى 
 كلية التربية

اإلرشاد النفسي والتوجيه
 التربوي المھني

   ليلى عبد هللا المزروع .د . أ ٣  جامعة أم القرى
 "رحمھا هللا" بيةكلية التر

 علم نفس

 ٤ عبد هللا عبد الغني صيرفي.د.م.أ  جامعة أم القرى
 كلية التربية

 إحصاء وبحوث وقياس

 ٥ علي عسيري.د.م.أ  جامعة أم القرى
 كلية التربية

 قياس وتقويم

 ٦ عابد النفيعي.د.م.أ  جامعة أم القرى
 كلية التربية

 علم نفس نمو

 ٧ عيدروس أحمد العيدروس.د  جامعة أم القرى
 ية التربيةكل

 تفكير ونمو

 ٨ ليلى جابر عبد هللا آل غالب.د  جامعة الملك عبد العزيز
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 علم النفس اإلرشادي

 ٩ ابتسام حسن الصائغ. د  جامعة الملك عبد العزيز
 كلية التربية

 علم نفس تربوي

١٠ ديانا فھمي علي حماد.د  جامعة أم القرى
 علوم اإلداريةكلية اآلداب وال

 قياس وتقويم
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  ) ٨ (ملحق

  

  الباحثة مھمة لتسھيل خطابات
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