
 

 



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

11   

مكانية إو  والية واين والملك عبد العزيز جامعتي في األكاديميإلرشاد مقارنة ل دراسة
 جامعة الزقازيق في مااإلفادة منه

 

  *عبد العظيم حنان زاهر عبد الخالق إعداد /
   :ملخص البحث

جامعييو يت ييو ياييين  تيييخبر فييي اتفييت ان  ميين  الحاليمن البحث  النهائييتمثل الهدف       
فيميييا  ،العربيييو الوييعون ويجامعييو الم ييد ابييد العليييل بالمم  ييو مريكيييو ألات المتحييد  ابالوت يي 

ن هيياتين الربييرتين  فييي هيي ا يكي يييو افييت ان  جامعييو اللمييا ي  ميي  األكييان مييييرتبب باشادييان 
يذلييد ميين  ؛مامييا الباةثييو يت بييي  الميينهن المقيياا   ؛، يلتحقييي  الهييدف ميين البحييثالمجييا 

 مي فييييي األنييييييات، يتح يييييل الربييييرتين لنظريييييو لدادييييان األكييييانخييييس  افييييتعراة الر  يييييو ا
فييييي ضييييو  بعيييي   هايت وييييير أيجييييت التشييييابت ياتخييييتسف يينهمييييا  توضييييي ، ي المشيييياا مليهمييييا

مجيييا  اشاديييان  فييييميييا ي  ليييه جهيييون جامعيييو الل مالم ييياهيال اتجتمااييييو ، قيييال ت ييير  البحيييث 
ا فيمييا يتألا تييال ا ييد المشييكست ؛الهييدف ميين البحييث، يتفييت ما  األكييان مي ع يي  كثيير ملحاةييي

 ميين جريييا مقييايست مييش المردييدين األكييانةيييث أ   ؛للمييا ي في جامعييو ا األكان ميدان باشا 
 .يبع  ك يات جامعو اللما ي 

 بجييامعتي األكييان ميمنهييات تنييود أهييداف اشادييان  ،يتو ييل البحييث ملييه بعيي  النتييائن     
تقيييد ال  فيييي بيييل الجيييامعتينوايييو مييين م  يت يييو يايييين يالم يييد ابيييد العلييييل، يافيييتردا   ييير  متن

، مراكييل مترةةييو لدادييان األكييان مي ال ييس ، يشاشييا ا ييل مييش الردمات اشادييان و يالتو 
ميين خييس  بعيي  المونيييوتت  األكييان مييتييوفير التييدايم المسئييال ل مردييد  الجييامعتينياهتمييا  

 يالدياات التدايبيو.
ا يهييا فييي   مكيين اتاتمييان التيييةييو المقتر  جييرا اتاش يفييه النها ييو مييد  البحييث بعيي      

 .بجامعو اللما ي  األكان ميت عيل اشادان 
 -جامعيييو يت يييو يايييين   - األكيييان ميالمرديييد  - األكيييان ميت اشاديييان الكلماااال المحتاحياااة

 .جامعو اللما ي  -جامعو الم د ابد العليل 
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A Comparative Study of Academic Advising at Wayne state and King 

Abdul 

Aziz Universities and the Possibility of Profiting From Them at 

Zagazig University 

 
Dr .Hanan Zaher Abdelkhalek Abdel Azim* 

 

        The ultimate objective of the current research is to benefit from the 

experiences Wayne State University in USA and King Abdul Aziz University in 

Saudi Arabia, relating to academic Advising and how Zagazig University can 

benefit from these two experiences in this field. To achieve the goal of this 

research the researcher implemented the comparative approach, hence, reviewed 

the theoretical background of academic Advising in literature, and analysis of 

the two experiences referred to, Identified and interpreted the similarities and 

differences between them in light of some social concepts, then touched upon 

the efforts of Zagazig University in the field of academic Advising. In 

completion of the objective of the research, monitoring the most insistent 

problems of academic Advising in Zagazig University, interviews were 

conducted with academic Advisors at some faculties of Zagazig University. The 

research concluded with some results including: the diversity of the academic 

Advising objectives at Wayne state and King Abdul-Aziz Universities, the use 

of different methods by the two universities in the provision of advising services, 

communication with students and the establishment of centers specialized in the 

academic Advising ,and their interest in providing appropriate training to the 

academic advisors through some modules and training courses, At the end, the 

research could provide some suggested procedures to activate the academic 

Advising at Zagazig university.   

 
Keywords: Academic Advising - Academic Advisor - Wayne State University – 
King Abdul Aziz University - Zagazig University. 
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مكانية إو  والية واين والملك عبد العزيز جامعتي في األكاديميإلرشاد مقارنة ل دراسة
 جامعة الزقازيق في مااإلفادة منه

 

  *عبد العظيم حنان زاهر عبد الخالق إعداد /
 للبحثاإلطار العام 

 :البحثمقدمة 
 كافيييوا يييه ااعكويييا  التييييمييين التاييييرات يالت يييواات  العدييييدالمعا ييير  العيييالال  شيييهد       

ر الجامعو مؤفوو لها مكااتهييا المرمومييو عتبت   ةيث ؛الجامعيتع يال المنها مجا   ،المجاتت
، يييل  ل افييو م ااييات العمييل ياشاتييا  ييو يالمتمالبشييريو المؤه   ى ماييدان القييو  فيييينياهييا ال ااييل 

 ،األكييان مي يالن وييي ياتجتمييااي ى ينا  درةيو ال الم ا ه الموتو  فيباشضافو لدياها 
 تبنيييبي  ،لال بييالتع يال الجييامعيا اهتمييا ني  العيياهيي يل ؛يتأهي ييت ل ت ييي  مييش مت  بييات الحيييا  

 فيييت ييو  مييانا  ا ييه مواكبييو التايييرات يالت ييواات الوييريعو المتسةقييو  ةديثييوتع يميييو  ال اظيي 
   .اات المعتمد  ه ه النظال اظا  التدايس بالواأهال مرت   مجاتت الحيا ، يمن 

اليييم لوةيييدات  منييييو ا يييه تقوييييال  مييين ناافيييو ال  اظيييا  الويييااات المعتميييد   يويييتندي       
ال كيي  فييييييل المييد  فقييب  فيليس  ؛األخرى كل يةد  منها مش  ى تتواي بحيث  ؛عياايو معتمد  م

، يهييو اظييا  العييم  الداافييي خييس  فتيير  ناافييتتيتو يييش ، النشيياا التدايوييي اليي ى يييتال فيهييا
ترةييع ا ييه مييد   يأل تجلئو المقييراات الم  وبييو من ال المن ةيث  مك   ؛يتوال بالمرياو

، كمييا يذلييد ةوييم مدااتييت ،حةييو  ا ييه الداجييول  لمن المحييدنأمةر من اليي  أ و  أي منيو 
يذلييد تحييا مدييراف  ،تنوييي  جديلييت الداافييي فيييالمشااكو من ال الم  ن مك  أ  ه ا النظا  

فيي   ا يييت أنا   ؛ل حةييو  ا ييه ناجييو ا ميييو سي ، يل ي  كو  ال الم مؤهالمردد األكان مي
 (.1)  ه الداجول حةو  ا جميش الوااات الداافيو الم  وبو

 فييي من  اظا  الوااات المعتمد  ةريو أكان ميو يافعو ل  الم يةريييو درةيييو كما       
يميين ، ت ييي  مييش الظييريف المحي ييو بييالمتع ال من أجييل ال؛ ختياا من يين البدائل التع يميوات

؛ معتمييد  نييد األخيي  ينظييا  الوييااات الا أفافيييواكيييل   األكييان ميهنييا تةييب  ام يييو اشادييان 
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، يش جييان جييو امييب الداافييو يا ييه اختييياا الترةييع معاياييو ال الييم ا ييه فهييال  يفألهميتها 
م اا التقاليد الجامعيو يين ال الم يالمردد ، ياةتوا  مييا مييد  عتييرة  فيمن األل و يالمون  

 (.2)البحث ان ة و  منافبو  فييمواادتت  ،ال الم من مشكست أكان ميو
تتضيي  أهميييو خييدمات اشادييان  ؛الوييااات المعتمييد  العامو لنظا    و وا من ال ياا سمي       

ت ةيييث يت  ييم اجاةيي  ؛  من اكائل اظا  الوااات المعتمد أفافيوبااتبااه اكيل   ؛األكان مي
 الترر . يةتهل  س  من  التحامهال بالجامعو  مادان وتقد ال خدمات 

و وييي الرئي تبيييااه أةيييد المكواييياتاظيييا  اشاديييان األكيييان مي ل  يييس ؛ باا يييير  يمييين قيييال        
ا يله ا ؛لنظا  التع يال الحديث أ  يتييوافر لييديها جميييش المؤفوييات التع يميييو  ا ييه أ ب  ياجبييي

تقييد ال اشادييان  م  ةيييث ؛متميييل   ييوا  فييي فيافو ياضحو المعالال لتقد ال اشادان األكان مي 
د، يهييدف تحقييي  األكان مي بشكل  حي  يوفر ام يييو منهجيييو ل عسمييو يييين ال الييم يالمرديي 

عتبيير اشادييان األكييان مي مجييرن     يلهيي ا ت ؛مهنيييو يالشرةيييو ل  ييس داف التع يميييو يالاألهيي 
 التيييلعم يييو التع يييال، يل نييت مييلين ميين العديييد ميين المتايييرات  ات مي يييي  ااشييا ي يظي و مناايو أي 

 (.3)تحقي  التنميو الشام و ل  س  مله هدفت
تحقيييي  أهيييداف التع ييييال  فيييي تمييييوةضيييريا   ياألكيييان م تعيييد خيييدمات اشاديييان د ليبييي        

 ايأخسميييي  اأكان ميييي  سي مت ييام التنمييو امييوي  المرت  ييومواهم ال س   يلح تمله  الهانفوالجامعي 
مييييش ميييييولهال يمييييدااتهال يميييييال  وافيييي يت ا، يشاييييدان ال ييييس  ماييييداني ايفيييي وكيي  اياجتماايييييي  ايا ويييييي 

ا  اعيييييد اشاديييييان األكيييييان مي اشيييييا ي ، مذ    مجيييييتمعهال  مؤفويييييات التع ييييييال  فيييييي ايضيييييريايي ائيويييييي
يمويياادتهال  ،يتحديييد أهييدافهال  ،اكتشاف اغبات ال ييس  يمييدااتهال ن من ةيث  مك   ؛الجامعي

ا يييه ال يييس   ويييااد  ، كمييياميييش افيييتعداناتهال  توافييي قيييو لهيييا بميييا يا يييه افيييال الر يييب المحق   
التنميييو  تحقييي  يفيي هال يتويي  ،هييال بعييد التريير م  حتاجهييا ا التيييتلييييدهال بالمهييااات األفافيييو 

   .(4)شام و لمجتمعهال ال
 التييي، تجييدا اشديياا  ملييه تعييدن الجامعييات األكييان مي يفييه م يياا اتهتمييا  باشادييان       

مثيييل جامعيييو يت يييو يايييين بالوت يييات المتحيييد   ،هييي ا المجيييا  فيييييتيييوافر ليييديها خبييير  ياضيييحو 
ابييياا  اييين مماافيييو  تةييييث تؤكيييد الجامعيييو فيييي ا يتهيييا لداديييان األكيييان مي أاييي  ؛األمريكييييو

ال يمييين قييي   ؛فيييتباميو يشامائييييو يمهنييييو مقةيييون  تيييري  يتعيييل  مييين تع يييال ال يييس  ياجييياةهال ا
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يناييال  تعليييل تنميييو ال ييس  يالييتع ال  فيييكمييا  وييهال ، األكييان ميلموا يي و تقييدمهال تهال موييااد
ا لييي لد تيييوفر الجامعيييو العدييييد مييين الريييدمات اشاديييان و  ؛تحقيييي  األهيييداف التع يمييييو يافيييتناني

 فيييبييأا ه موييتويات الجييون  هال ؛ يهييدف تلييييدالثقييافيتنييواهال  اغييال  و  ييس  الجامعييول افيي 
تحقيييييي  أهيييييدافهال األكان مييييييو  فيييييييتمكنيييييوا مييييين الت يييييو   هام ييييييو اشاديييييان األكيييييان مي؛ ةتييييي 

      .(5)يالمهنيو
تهييتال يهييا  التيييميين القضييا ا الرئيوييو  األكييان ميعتبيير اشادييان باشضييافو لمييا فييب            

ميين اش مييا  بييأ  كييل فييرن  ااا سمييي  ؛لمم  ييو العربيييو الوييعون وا فيييليييل  د ابييد العجامعو الم
تعييرف ين وييت ا ييه الق يييل منهييا، يلد ييت ال ثييير اليي ي يمنحييت ا ال ثييير ميين اشمكاايييات، يمييد 

 وييااد ال الييم   حتا  ل  ش  انييت، يمعرفييو أفضييل ال يير  تفييتثمااه، فاشادييان األكييان مي
ةيييل ميييا  عترضيييت مييين مشيييكست أي  فييييه  يييد القيييداات، ييوييياادا يييه معرفيييو ال ثيييير مييين ت

 .(6)الداافو فيمما  حق  لت النجاح يالت و   ؛اقبات
ي البييات العديييد ميين الرييدمات اشادييان و ل افييو  ييس   وا ل لد توفر الجامعيافتناني         
 س الع ميييي، يتوجييييت ال ييي  ال اشايييدان يالتر ييييب لمويييتقب ه فيييي تهال مويييااد ؛ يهيييدفالجامعيييو

، ياكتشيييياف مييييداات ال ييييس  يميييييولهال، يشةييييدا  تاييييييرات ال ني لت ييييومهباشادييييانات التييييي تييييؤ 
   .(7)ف وك ال الم تجاه ميال مجتمعت اتجتماايو يالثقافيو يالمهنيو يغيرها فيم جاييو 
ت عييييل اشاديييان  فييييتويييهال  التيييييلهييي ا اهتميييا الجامعتيييا  يتيييوفير العدييييد مييين الركيييائل       
قيييد ال الريييدمات يت ،  العدييييد مييين األاشييي وكيييل مترةيييع لتن يييي   مر ماشيييا تمثيييل ي،ن ماألكيييا

اميييتسك يتدايبيييت ا يييه  ،األكيييان ميألنياا المرديييد التحدييييد الواضييي  ي ، اشاديييان و المتنوايييو
متنواييو لدادييان   يير  يافييتردا   بييأنيااه،تؤه ييت القيييا   التيييالعديييد ميين المعييااف يالمهييااات 

 .ريايل تاشدان المبادر ياشادان كاشا  األكان مي
يميين  ،اهتمييا بييت الجامعييات المةييريو ؛ فقييدكييان ميألادييان اش يياا اتهتمييا  بام فيييي       

قيييو لنظيييا  الويييااات  يييدات ك ييييات جامعيييو اللميييا ي  الم ب   أةييييث ؛ ي   يينهيييا جامعيييو اللميييا
يمييا يتع يي   ،توض   بيعو ه ا النظييا  يمت  بييات ت بيقييت يالتي‘لتالمعتمد  ال وائ  المنظمو 

مامييييا كييييل ميييين ك يييييو  ،ع ييييه فييييبيل المثييييا ف .أهميتييييت وموضييييح ؛كييييان ميأدييييان ما بييييت ميييين 
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 ييييداا ال ييييوائ  المنظمييييو ل وييييااات  يك يييييو الع ييييو  ب ،يك يييييو الهندفييييو ،الت نولوجيييييا يالتنميييييو
   .(8)كان مي يمها  المردد فيتألادان اشالمعتمد  يها، يتوضي   بيعو ا

(، 9ال سيييي) كييان مي يالييداال ألن اادييادك يييو الع ييو  يةييد  مترةةييو ل كمييا أاشييأت       
يتضييمنت أهميييو  ،كييان ميألادييان اد ييداا نليييل ل يك لد اهتما ك يييو الت نولوجيييا يالتنميييو ب

يبرامجييت، ييركييل  األكييان مييالعم يو التع يميو، يم هو  اشادييان  ،ل  الم األكان مياشادان 
و  المردييييد ي  م هيييي ، يتوضيييي األكييييان مياشادييييان  فيييييا ييييه توضييييي  مويييي وليو ال الييييم ينياه 

 (.10) ، يمهامت ل   يو يال المأ  تتوافر فيت ينباي التيمهااات يأهال ال ،كان مياأل
كايرها ميين الجامعييات  - عكس ما فب  ذكره لجهون جامعو اللما ي  اهتما  الجامعو       
 .أكان ميمن مادان  يت  ميما  ،يت بي  اظا  الوااات المعتمد   -المةريو

 فيي  مةيير،  فييي الجييامعيباتاتقييا  بموييتوى التع يييال  ميين اتهتمييا   بييالرغال : لبحثمشكلة ا -
اة ياار يي  التع يميييتعكييس ضييع  جييون  النظييا   التيييويي بيات الميين  شير مله العديد  وامشال

محييوا التع يييال  ةيييث يوضيي  مؤديير التنافويييو العالميييو ؛الجامعييات المةييريو خريجيموتوى 
فييي اييد  اوامييل  اليييي ةيير المقيياا  ني يضييش م حييدن ياليي ى  -2014عييا  ل يالتييدايم العييالي

ترتيييم أ  لييه م -يجييون  التع يييال المتيياح ،يتأخيي  فييي اتاتبيياا معييد  اتلتحييا  بييالتع يال العييال
 يوضيي  مؤدييركمييا  ،، ممييا يبيير  تييداي مومييش التع يييال الجييامعي فييي مةيير118/148مةيير 

وييييم اوييييبو المتع  ييييين ميييين خريجييييي مؤفوييييات التع يييييال العييييالي ميييين مجمييييالي المتع  ييييين ة
قييييس ةجيييال ال جيييو  ييييين مررجيييات التع ييييال العيييالي ياةتياجيييات فيييو   يالييي ى  -الترةيييع

ياليي ى  –لييه ةييد بعيييد، ييوضيي  مؤديير دييناهاي م% يهي اوييبو مرت عييو 35.1مله  -العمل
 قييييس ميييدا  يافيييتجابو منظوميييو التع ييييال العيييالي ل   يييم العيييالمي المتلاييييد ا يييه ييييرامن التع ييييال 

جامعييو فييي  500فييي ترتيييم أفضييل  داجوات المةريو المأ  ادن الجامع -العالي يخدماتت
ا ، مميييا يبييير  تيييداي يضيييش الجامعيييات المةيييريو يفقيييي  العيييالال ي يييل مليييه جامعيييو ياةيييد  فقيييب

 (.11)الديليو تل مؤدرا
لييه أهميييو العمييل ا ييه ضييريا  م 2015ت ييوير التع يييال العييالي  وافييتراتيجيكما أكدت        

 ،جيييات فيييو  العميييلات الريييريجين تةتياةيييل مشيييك و الب اليييو مييين خيييس  مواكبيييو ترةةييي 
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، باشضييافو ملييه تييوفير موييااات اوايييو يبي يييو فو ةالو يترةةات كل ك يييو ا ييه ةييد  يناا
   (.12)جديد  ت ت  آفا  جديد  ل توظ  ناخل فو  العمل

يمييد أديياا أةييد التقييااير الديليييو ايين التع يييال العييالي فييي مةيير ملييه اجييل العديييد ميين        
نافيييوها ةييييث    يييم  التييييالمجييياتت  فييييل الحةيييو  ا يييه امييي الجامعيييات اييين  خريجيييي

بالمهييااات  ، ييتمتعييو  أ ضييالييديهال أكثيير ميين المعرفييو الموضييوايوأ ييحا  العمييل خييريجين 
   (.13)، يالعمل يريح ال ري  يةل المشكست يالقدا  ا ه الت ي اتتةاتت فياأليليو 

يا ييه  المةييري  العيياليع يييال تييؤقر ا ييه جييون  الت التييي مشكستاليلتجاي  ما فب  من      
تبنيييا العدييييد مييين الجامعيييات المةيييريو بعييي  األفييياليم الحديثيييو مثيييل  ؛مويييتوى الريييريجين

مويييااد  ال اليييم ا يييه  فييييتويييهال  التييييكأةيييد األفييياليم األخييي  ينظيييا  الويييااات المعتميييد  
 .تتواف  مش مدااتت يمت  بات فو  العمل التياختياا الترةع يالمقراات الداافيو 

المعتمييد  تعييدن المقييراات الداافيييو يتنواهييا ا ييه موييتوى اظييا  الوييااات  يتييي ةيييث       
ييمكيين ، فييريد المعرفييو فيييا ا يترةةييي امقييي  فهناك المقراات األكثر ؛المرت  و الترةةات

ييمكيين ت ييوير المقييراات ب ريقييو ، تويياير مت  بييات العةيير ت التيييةيي ف بعيي  المقييراات 
مت  بييات المجتمييش يترييد   ،ف العةر يتحد اتتموتمر  يشضافو مقراات ةديثو تنافم ظري 

مجييا   فيييالمقراات الداافيييو اتتجاهييات العالميييو المعا يير   ا توايريأ ضي ، يأهدافت يبرامجت
 .  (14)المعرفو ي ر  الت  ير

كأةيييد مت  بيييات  األكيييان ميان لدادييي  تيييوفير اظيييا  فعيييا ييت  يييم اجييياح هييي ا النظيييا         
أجريييا ا يييه الجامعيييات  التيييي الداافيييات بعيي اجعيييو ر ميب ،، يا يييه اليييرغال ميين ذليييداجاةييت

يتق يييل مييين  األكيييان ميمنهيييا اشاديييان   عيييااي التيييي المشيييكستتضييي  العدييييد مييين ت ؛المةيييريو
   تي يما  المشكستيمن ه ه  ،ا تتك 
يضييوح  اييدا  ي ، ال س  ا ه ام يييو التوييجيل ىلد األكان مين امتةاا فهال ام يو اشادا -

، واايييييد التوييييجيلملا  ال الييييم بالتيييي  ضييييع ، ي ى ال ييييس ميييين ام يييييو اشادييييان لييييدالهييييدف 
 .(15)ل وائ  ياظال الجامعوت فهم يضع ، يتع يمات القبو  يالتوجيل تتمعرف فييالقةوا 
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ال ييس  فيمييا  متابعييو ال  يييو لشييكايى  ، ياييدا  ل  ييس  تالجييدي  الداافييي بعييد ماسايي  تعييديل -
القةييوا ، ي  جتميياد مييش ال ييسمواييد قايييا لس تحديييد ييعوبو ي ، يمتع يي  بالجااييم األكييان ي

 .  (16)بال  يو األكان مي لعم يو اشادان محدن  أماكن  توافر في
 فييي ، يتايييير المردييد األكييان مي ت وييير ال ييوائ  باييير ا ييال فييي كييان مي المردييد األ اجتهييان -

يييؤني ملييه اييد  التييلا  بمييا  ؛يم ييو اييدن المردييدين اليي ين  وييج و  ل  ييس  ،كل فةل ناافييي
 .  (17)اشادان ال س  بمواايد

امتةييياا نيا المرديييد األكيييان مي ي  ، س ماديييان ال ييي  فييييديييد ل  مبييييوتر و افيييتردا  المر م ييي  -
مكتبييت أقنييا  فييااات  فييي ه ه ا باشضافو مله م ييو يجييون، ا ه التوميش ا ه افتماا  التوجيل

يال ييس  ،  األكييان مياييدا  يجييون موااييد لتنظيييال العسمييو يييين المردييد ، ي  اشادييان األكييان مي
 اليييم ل مرديييد األكييييان مي ، هييي ا باشضيييافو ملييييه جهيييل ال الييييم تييييياا اليضيييع  فييير  اخ

 .  (18) بآليات اشادان األكان مي يموااده  األكان مييالمردد 
 ا ه نياات تدايبيو مرتب و باشادييان األكييان مي، األكان ميالمردد  ةةو  فيالقةوا  -

خ وهييا ميين اظييال عاليتهييا ي اار يياة ف فييالمسة  ؛يرامن تدايبيو ل مردييد األكييان مي ياند يجون
نعكس ا ييه تحوييين نياه فييي ام يييو اشادييان ممييا ييي  ؛فعالو ل تنميو المهنيو ل مردد األكان مي

 .  (19)األكان مي
و اظيير  بعيي  المردييدين األكييان ميين لعم يييو اشادييان األكييان مي ا ييه أاهييا ام يييو مضييافي -
ويي  هال لت ؛ش بعيي  المردييدين، ي عوبو التوا ل ميليوا من  ميال اختةا ت ،وند لتت  

ظييل  فييي، يالحاجييو ملييه مردييدين أكييان ميين تييال ماييدانهال يتييأه يهال أي لايييا  آليييات التوا ييل
اظييييا  الوييييااات المعتمييييد  ، باشضييييافو ملييييه ضييييع  التييييلا  بعيييي  المردييييدين األكييييان ميين 

 (.20)جديلهال الداافي فيبالمواايد المحدن  لدادان 
كييان مي ألادييان اشعييااي منهييا اميين المشييكست التييي  مييا فييب  يجييون العديييد م يتضيي        

فييييي الجامعييييات المةييييريو ، ياغييييال أ  جامعييييو اللمييييا ي  ميييين الجامعييييات التييييي ت بيييي  اظييييا  
ناافييو تشييير  أيت توجييد  -الباةثييو ا ييه ةييد ا ييال  -ف اييتالوااات المعتمد  يبع  ك ياتهييا، 

د ، ظييا  الوييااات المعتميي بك يييات جامعييو اللمييا ي  الم بقييو لن األكييان ميملييه يامييش اشادييان 
جامعيييو  فيييي األكيييان ميياميييش اشاديييان ا يييه تعيييرف ال الضيييرياي يفيييه م ييياا ذليييد كيييا  مييين 
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كييييان مي ألاديييان اشياتفيييت ان  ميييين ا، ا يهيييا؛ ل تا ييييم مييين مشيييكست يواجييييتاللميييا ي ، يميييا 
مريكييييو يالم يييد ابيييد العلييييل بالمم  يييو العربيييييو أليايييين بالوت يييات المتحيييد  ايت يييو جيييامعتي ب

 .ون والوع
ا انتياف  آلتيت  ا مكن تحديد مشك و الداافو في الوؤا  الرئيس  لما فب  ذكره ني
مجييا  اشادييان  فييي يت ييو ياييين يالم ييد ابييد العليييل جييامعتي   خبيير من اتفت ان  كي   مكن  

 ؟ بجامعو اللما ي  األكان مي
 ييت رد ان ه ا الوؤا  التوا تت ال رايو اآلتيوت  

 المعا ر ؟ الجامعات  فيي م كانان األلداد األفس النظريوما  .1
  ؟  اشادان األكان مي في يت و ياين يالم د ابد العليل جامعتي خبر  ما مسم   .2
مجييا   فييي يت و ياين يالم د ابييد العليييل معتيجايين ما أيجت التشابت ياتختسف  .3

 ؟ األكان مياشادان 
 ؟  األكان ميمجا  اشادان  اللما ي  فيجامعو جهون ما  .4
يت ييو ياييين يالم ييد ابييد العليييل  جامعتيمن خبر  لسفت ان   والمقترة اشجرا اتما  .5

 ؟ الثقافيبما يتنافم يفيامها  ،بجامعو اللما ي  األكان ميمجا  اشادان  في
يت ييو ياييين  جييامعتي خبيير  اتفييت ان  ميين  فيييل بحييث يتمثييل الهييدف الييرئيس  :البحااثهااد  -

   .معو اللما ي اجب ان ميكاألمجا  اشادان  في يالم د ابد العليل
 ال رايو اآلتيوت   ييمكن تحقي  ه ا الهدف الرئيس من خس  األهداف

 .  المعا ر الجامعات  في دادان األكان ميل األفس النظريوالتعرف ا ه  -
مجييا  اشادييان  فييي يت ييو ياييين يالم ييد ابييد العليييل جييامعتيخبيير  توضييي  مسميي   -

 .األكان مي
يت و ياييين يالم ييد ابييد العليييل  جامعتييين  فياتختس أيجت التشابتالتعرف ا ه  -

 .األكان ميمجا  اشادان  في
 .األكان ميمجا  اشادان  فيجامعو اللما ي   توضي  جهون -
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يت ييو ياييين يالم ييد  جييامعتيسفت ان  من خبر  ل ومقترةال جرا اتبع  اش توضي  -
يفيييامها  مفيي بمييا يتنا ؛بجامعييو اللمييا ي  األكييان ميمجييا  اشادييان  فيييابييد العليييل 

   .  الثقافي
 :  البحثأهمية -

عتبيير اشادييان األكييان مي ةيييث     ؛ميين أهميييو موضييوات الحييالي البحييثتنبييش أهميييو  -
ا امحيييواي  لمويييااد  ال يييس  ا يييه التعيييرف  ؛العم ييييو التع يمييييو بالجامعيييات فيييي ائيويييي

 . تو ل لح و  له ه المشكستليمواادتهال  ،تواجههال  التيا ه كافو المشكست 
، الجامعييييو مثييييلت  ييييس ، تعييييدن الموييييت يدين منييييت فييييي لبحييييثأهميييييو ا  تضيييي تكمييييا  -

مؤفوييات التع يييال الجييامعي،  فييي، يالمردييدين المترةةييين يأاضا  هي و التدايس
 بت. اتاتقا يمن قال  ،ال عا  األكان مي ادانشما  بمت  بات اشلايتمكينهال من 

الجامعيييييو  ى ا يييييه موييييتو  -القييييييانات المويييي ولو يتأمييييل الباةثييييو أ   ويييييااد البحييييث -
تييييوفير ميييين تمكييييينهال ي ا ييييه منااك أهميييييو اشادييييان األكييييان مي ييامعييييت،  -يال  ييييات

األكيييان مي؛ البنييييو التحتييييو يالبشيييريو المسئميييو لت عييييل اشاديييان ي  الظيييريف المسئميييو
يمن قال تحوين الردمات اشادييان و المقدمييو ، تاجهتو  التي مشكستا ه ال ل تا م

 ل  س .
الميييينهن  –الييييرئيس  تلتحقييييي  هدفيييي  – الحييييالي البحييييث وييييترد    :أدواتاااا ث و لبحاااا ماااانه  ا -

ظيييل  فييييشامييا  قيييو  يتح ي هييا يت ويييرها  ،ياليي ى ت  قتةيير ا يييه ي يي  الظييواهر ،المقيياا  
 -باشضيييافو مليييه ذليييد -يييع ييي  ،ظيييريف مجتمعاتهيييا يالقيييوى الثقافييييو يالمجتمعييييو الويييائد  

 البحييث وييير  ضييو  ذلييد هفي ،(21)ري مةالبما يت   يظريف المجتمش  ،فر  اشفان  منها
 يف  الر وات اآلتيوت  

 .ضو  األنييات المرت  و في اشادان األكان مي ي   -
      يتح ي ت. يت و ياين يالم د ابد العليل جامعتي فياشادان األكان مي ارة  -
يت و ياين يالم ييد  األكان مي بجامعتياشادان  فيت وير أيجت التشابت ياتختسف  -

 .ليلابد الع
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 المشيييكست، يأهيييال األكيييان ميمجيييا  اشاديييان  فييييجهيييون جامعيييو اللميييا ي    توضيييي -
 ال  يات يتح ي ها.ب تهتواج التي

يت ييييو ياييييين  جييييامعتيلسفييييت ان  ميييين خبيييير   ؛والمقترةيييي  بعيييي  اشجييييرا ات  ييييياغو -
بمييا يتنافييم  ،بجامعييو اللمييا ي  األكييان ميمجييا  اشادييان  فييييالم ييد ابييد العليييل 

   .الثقافييفيامها 
تشيييير مليييه مجموايييو مييين األفييي  و  يالتيييي، المقاي يييو الشرةييييو المقننيييو افيييتردا   ال تييي كميييا  -

ا لوجيييت ييييين    يييم اشجابيييو انهيييا يالتعقييييم ا يهيييا يجهيييي  التييييياتفت ويييااات ياش ضييياةات 
ةيييث ت ييو  أفيي  و المقاي ييو ممييا ميين  ؛)اينييو الداافييو(بالبحث نيالمعنييي  الباةييث ياألدييرا 

يمييد تييال مجييرا  هيي ه المقييايست مييش بعيي  ، (22)و الما قييو  ي ميين األفيي اود األف  و الم توةييو أ
يهييدف ؛ ك يات جامعو اللما ي  التييي ت بيي  اظييا  الوييااات المعتمييد  بالمرددين األكان ميين 

  .كان مي بكل منهاألادان اشا مشكستا د أهال 
 البحث الحالي ا ه الحدين التاليوت امتةر :ومبررات  لبحثحدود ا -
كييان مي ميين ةيييثت  بيعييو ألادييان اشتنيياي  اةيير البحييث ا ييه تمات وضااوعيةحاادود م (1)

مسميي   نيياي تتييال ي بيعو العسمييو يينهمييا، كمييا  األكان ميياشادان  ،اظا  الوااات المعتمد  
هي ييات يال األكييان مي،ادييان شأهييداف ا تجييامعتي المقاااييو ميين ةيييث فيييان مي اشادييان األكيي 

أهيييال المعيييااف يالمهيييااات ةييييثت أنيااه ي  نمييي  كيييان ميالمرديييد األي  ي رميييت،الموييي ولو انيييت، 
 الس مو لت يكي يو تدايبت.  

يهيييت جامعييو  ،قييس  جامعيياتا ييه ادييان األكييان مي شامتةيير تنيياي  ا حاادود مكانيااة: (2)
، يجامعييييو الم ييييد ابييييد العليييييل بالمم  ييييو العربيييييو اييييين بالوت ييييات المتحييييد  األمريكيييييويت ييييو ي 
   فبا  التاليوتيذلد لأل ؛العربيو رةجمهوايو مجامعو اللما ي  بي ، ن والوعو 

منيييي  اييييا   ا أاشيييي  يالتييييي ،ميييين الجامعييييات األمريكيييييو العريقييييوييييين جامعييييو يت ييييو ياتعتبيييير  -
 ال سيييييييتنميييييو ققافييييو النجيييياح  -ضييييمن أهييييدافها اتفييييتراتيجيو-الجامعييييو  يتهييييتال ،   1868

فير و تيي ه امعييو ا يي حيير  الجكمييا ت،   ال ييس ياتهتمييا  يرفييش معييد  تريير  ،ياتةت يياب يهييال 
 فيييممييا أفييهال  ؛الر  يو الثقافيو ل س  الجامعولتعدن ؛ األكان ميمتباينو من اشادان   ر  

 .بالجامعو األكان ميتميل اشادان 
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أليي  مؤفوييو  27من يين أكثر ميين  201المرتبو  فين ا جامعو يت و ياين كما           
 center for world )تامعييال ج العييالميميين مبييل مركييل التةييني   ،العيياليل تع يييال 

university ranking(CWUR)(23) 
تعتبيير ميين أمييد  ؛ ةيييث البيياا    ميين الجامعييات العربيييو الم ييد ابييد العليييلعتبيير جامعييو ت   -

ةيييث أميير مج وييها هيي ا النظييا   ؛ت بييي  اظييا  الوييااات المعتمييد   فيييالجامعييات الوييعون و 
يتلايييد اييدن  سيهييا  ،يالعم يو يتعدن ترةةاتها النظريوتتميل يتشعم كما  ،ه1395فنو 

، ياا رانها يبع  ال  يات يالترةةات ان بقيييو جامعييات المم  ييو، ياظييريا لتنييود ي الباتها
فقيييييد اهتميييييا باشاديييييان األكيييييان مي؛ لتوجييييييت ال يييييس  يشاديييييانهال مليييييه  ؛اظيييييال الداافيييييو يهيييييا

 ال هممييا أفيي  ؛والترةةات ياظا  التع يال ال ي يتواف  مش مدااتهال يميولهال األكان ميو يالمهني
      .يها األكان ميتميل اشادان  في

ميين تحويين أ  ي  ،ام موفييي  اتقييدمي   قيي أ  تح   2014منيي  اييا  جامعييو الافييت ااا كمييا        
مس -كييييييو Q.Sا ميييين خييييس  تةييييني  ضييييمن مائمييييو الجامعييييات األفضيييييل االميييييي مركلهييييا 

الويينوات يا ييه مييداا ، (QS World University Rankingsل جامعييات العالميييو )
 ،ا خييس  ت ييد المييد  فيي بيي  يلييال تقييد  أنا ي  ،( مييرات4تقييد  تةييني  الجامعييو ) يوضيي االم الرمس

ميين يييين أا ييه ا متقييدمي  اةققييا الجامعييو مركييلي  2018فييي  ايفي التةني  اليي ي  ييدا مييؤخري 
يبييالنظر ملييه يجييون مييا  قيير  ميين  ،مس-  الجامعييات العالميييو كيييوفييي تةييني ا٪ مركييلي 28

التةييني ، فيي   جامعييو الم ييد ابييد العليييل تعييد  االال  شييم هجامعو ا ه موتوى الع 26000
   .(24)%( من الجامعات العالميو1ياةد  من أا ه )

تعيييد جامعيييو اللميييا ي  مييين الجامعيييات الحكومييييو المةيييريو التيييي ييييتال فيهيييا ت بيييي  اظيييا   -
ت ك يييو الع ييو ، يك يييو الهندفييو، يك يييو فيييتتمثييل  يالتييي ،الوييااات المعتمييد  يييبع  ك ياتهييا

التربيييو الرياضيييو ينييين، يك يييو التجيياا ، يك يييو الت نولوجيييا يالتنميييو، يك يييو  ودلو، يك ييي الةييي
يفييهل  ،ةويياس بالمشييك و يب واتهيياشا فييي ممييا فييااد ،اهييا مقيير امييل الباةثييوأاللاااو، كمييا 

 .من مجرا  البحث
المقيييايست الشرةييييو المقننيييو ميييش بعييي  المرديييدين بعييي  تيييال مجيييرا   بشااارية: دحاادو  (3) 

ا ل ييواهال أكثيير اظري  ؛ت جامعو اللما ي  التي ت ب  اظا  الوااات المعتمد  اي ميين بك األكان
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ا لمييا يواجهواييت ا ييه أاة يفقييي  ؛كييان ميألادييان اشا شييكست  تحييدن مأال  ييات التييي  مكيين 
 الوامش بجامعو اللما ي .  

 :البحثمصطلحال  -
 تماي ييفلمة  حات األفافيو ل بحث  مكن تحديد ا 
التييييي تنايلييييا م هييييو  الوييييااات  ى تتنييييود الم يييياهيال ياليييير   تماااادةتعلمساااااعال انظااااام ال (1)

بأايييتت ذليييد النظيييا  الداافيييي الييي ي يتيييي  حياااث يعااار  نظاااام الساااعال المعتمااادة  ؛المعتميييد  
بمييا  ،ذكييائهال يمييداتهال ا ييي التحةيييل ى ل  س  أ  يت قوا ا ييومهال فييي ضييو  اغبييتهال يموييتو 

قال يرااييي النظييا  ال ييري  ال رن ييو يييين  يفهال، يمنيتواف  مش ميولهال يافتعداناتهال ييرااي ظر 
 .(25) بقيا لظريفهال الشرةيو ياتجتماايو يالةحيو ياتمتةان و ؛كافو ال س 

يةييد   منيييو يييتال فيهييا اشيياا تدايوييي معييين كييل أفييبود ا ييي مييداا  :كمااا يعاار  ب ناا       
 (.26)ااي و أفب 15و  ما  ك   نميقو، يالتر  الداافي اان 50مدتها اللمنيو  ،التر  الداافي

 ،اظييا   عتمييد ا ييي الحريييو فييي اتختييياا، ي مت  بييات قايتييو ل تريير  كمااا يعاار  ب ناا :      
مما  جع ييت محييوا العم يييو التربويييو، كمييا  ؛تهيئ ال الم أل  ي ال بحقو  معرفو كثير  متنواو

    .(27)اتاتباا اند اتختياا بشكل ائيستؤخ  مدااتت يميولت في 
 ،اشادييان األكييان مي تعريفتناي   في يالر ى يجهات النظر  ودنتت مي:كادياأل د( اإلرشا2)

 ت  ي ينها ما يم المعتمد ،ظل اظا  الوااات  فييخا و 
ييييتال مييين خسلهيييا درةييييو يت اا ييييو  وام يييي  تأنااا علااا   اإلرشااااد األكااااديميعااار  ي        

 ،هيييايتحقيق المهنييييوي أهيييدافهال الشرةييييو   يييس  ا يييه تحدييييد لالمرديييد األكيييان مي  مويييااد  
فييران ألالتعيياي  مييش كييل اي  يجهييات النظييرلجميييش  م يو اشادان األكان مي اتةترا  يتتضمن ا

اتريياذ  فيييت يييد  التييييييتمكن ال ييس  ميين الحةييو  ا ييه المع ومييات يالرييدمات  قييال ، يميين 
 .( 28)يأهدافهال يمدااتهال  هال مرااات مو ولو تت   مش اهتمامات

التها ريف ال الم بأهييداف الجامعييو يافيي عتتهدف مله خدمو مدرافيو  تكما يعر  ب ن       
توفرهييا  التييي، يمجيياتت امييل الرييريجين ميين ال  يييات، يالرييدمات يك ياتهييا يأموييامها الع ميييو

الجامعييو ل سيهييا، كمييا يييتال تبةيييرهال بييال وائ  ياألاظمييو، يتييوجيههال تختييياا الترةةييات 
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ال النةيي  ل ييل  الييم  ييوا   داافيييو يتقيي تسئال مدااتهال يشمكاااتهال ، يمتابعو مويييرتهال الد التي
   .(29)يو يفقيا لمع يات مشوااه الداافيفتر  ناافتت الجامع

تييوفير ال ر ييو ل  ييس  لبنييا  اسمييو مويييو  فيييام يييو توييهال  :كمااا يمكاان تعريحاا  ب ناا       
مش مرددهال األكان مي؛ يهدف الحةييو  ا ييه الموييااد  لتر يييب موييااهال التع يمييي، يتع ييال 

األكان مي، يتع ال كي يو الو ييو  ملييه الرييدمات يالمييواان المتاةييو  ال ه مو لنجاةالمهااات الس
 .  (30)الحر  الجامعي ياتفت ان  منها فيلهال 

يالمر يييب ليييت ييييين ال اليييم يالمردييييد  النظييييامي ت التعييياي  المنهجيييي أييعااار  ب نااا و       
، شييييياف الرييييييااات الوظي ييييييو ل  يييييس تاألكيييييان مي؛ يهيييييدف تحويييييين مهيييييااات ال يييييس  تك

   .(31)مكاااتهال متتواف  مش  التياختياا البرامن التع يميو  فيال س   يموااد  
ا األكااديميمما سابق يمكان تعرياإل اإلرشااد          ت مجمواييو ميين الرييدمات ب نا  إجرائياا

البرامن الداافيييييو بيييي ؛ يهييييدف تبةيييييرهال  ييييس  ل األكييييان مي قييييدمها المردييييد  التييييياشادييييان و 
، ايكي يييو اتفييت ان  منهيي  لمييواان يالرييدمات المتاةييو فيهييااي الداافو، المتاةو بال  يو يشجرا ات 

، ، ياختيييييياا الترةيييييع المنافيييييمال يشمكااييييياته ال ا يييييه اكتشييييياف ميييييدااتهال يييييس     يمويييييااد
 شكويييايهال بعييي ي ، ةيييعوبات  يييوا  فتييير  الداافيييومرت ييي  الالتا يييم ا يييه  فيييي ال يموييياادته

ياألكان ميييييو  ويلييييم الشرةيييي ا؛ لتحقييييي  أهييييداف ال هييييااات الس مييييو لنجيييياةهال األكييييان ميالم
كييل ميين ال الييم يالمردييد األكييان مي  التعيياي  يييين ذلييد، ييت  ييم بةييوا  مت ام ييو يالمهنيييو

 . وا  مد  الداافو بالجامعو
تنايليييييا تعريييييف المرديييييد  التيييييتتعييييدن اليييير ى ييجهيييييات النظيييير  :األكاااااديميالمرشااااد  (3)

 األكان مي، يمن ه ه التعري اتت  
ا لموييااد  ال ييس  تتريياذ  تيمي ب ناا يعاار  المرشااد األكاااد       دييرع مؤهييل خةيةييي

القرااات برةو  الترةةات يالمقراات األكان ميو، كما أاييت دييرع  كييو  ا ييه معرفييو 
 .     (32)تامو بالبرامن العامو بال  يو ، باشضافو لمعرفو المقراات الموجون  بقومت األكان مي

اشجييرا ات يالقوااييد  ال هيي ال الييم ل الشييرع المويي و  ايين موييااد   كمااا يعاار  ب ناا :      
األكان ميييييو، يموييييااد  ال الييييم ا ييييه جديلييييو ياختييييياا المقييييراات الداافيييييو يتوييييهيل تقدمييييت 

 .   (33)األكان مي
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اضييو لموييااد  ال ييس  ل تأكييد أ  الر ييب األكان ميييو ال رن ييو ل  ييس   ويعاار  ب ناا :     
 .  (34)تت   مش اهتماماتهال يمدااتهال 

اا يمع يييال يميوييير ل توا يييل ميييش ال يييس ، يمنوييي  شييي تمو ب ناا : كمااا يمكاان تعريحاا        
يالتوا يييل معهيييال تهال لراييياي مهيييتال ينجييياح ال يييس  يميييتحمسلربيييرات اليييتع ال، يهيييو ديييرع 

، كمييا أاييت الشييرع اليي ي تتمثييل مويي وليتت الرئيوييو ل عمييل بعييد التريير  اييدانهال ش يمويياادتهال 
جميييش  فيييالع مي    دعليل التقالتأكد من ت بيو أهداف ال س  التع يميو، يك لد ا د يت في

  .(35)ال الم الع ميو احو الترر  ناافومراةل 
؛ اظيييريا تهتميييا  األكييان ميل مرديييد  مجرائييي تعرييييفالوييياي  ك التعريييفييتبنييه البحيييث       

   .  يالمهني يالشرةي األكان ميبال الم بةوا  مت ام و ا ه الموتوى  األكان ميالمردد 
يييين ناافييات اربيييو تنايلييا اشادييان األكييان مي  التييي الداافييات تتنييود :الدراسال الساابقة -

   تفيما ي ييتال ارة الداافات الوابقو من األمد  مله األةد   يأجنبيو،
   :الدراسال العربية: أوالا 
هييدفا  (36)(2010، رمضاان وجيهاان عباد الحمياد عباد العزياز دراسة )دالياا عازل( 1) 

جامعييو  ان مي بك يييو الردمييو اتجتماايييوكيي شادييان األالداافو مله التعرف ا ييه يامييش ام يييو ا
ي  بيييو الداافيييات الع ييييا، ياتبعيييا الداافيييو  ناألكيييان ميية يييوا  مييين يجهيييو اظييير المرديييدين 

الميينهن الو يي ي، يلقييد تو يي ا الداافييو ملييه م هييو  اشادييان األكييان مي، يأهييال الرةييائع 
 اشادييانجييت او ت التيييات المردييد األكييان مي ، يتوضييي  بعيي  المعوميي  فييي جييم توافرهييا  التي

 ، يالمقترةات الس مو لت وير ام يو اشادان األكان مي يت عي ها.  األكان مي
، النابلسااااااي وزيناااااا  الحياصااااااال ومحمااااااد عبااااااد الااااااراز   الكااااااريمين دراسااااااة)رائد( 2)

تواجييت  التييياشادييان األكييان مي  شييكستهدفا الداافو مله التعييرف ا ييه أهييال م(37)(2010
يةيييد  القبيييو  يالتويييجيل مييين جهيييو  فيييي، يالعيييام ين  وهييي ن مي مييين جال يييس  يالمرديييد األكيييا

، يلقيييييد افيييييتردما الداافيييييو المييييينهن الو ييييي ي، يتو ييييي ا الداافيييييو مليييييه أ  أكثييييير أخيييييرى 
ا  فيتاير المردد األكان مي  فيتت رع  كستالمش كييل فةييل ناافييي،  فيييكل فيينو يأةيااييي

ير فييييجل فو تيييي  فيييييقةييييوا ت عيييييل ام يييييو اشادييييان اشل تريايييييو أقنييييا  التوييييجيل، يال ضييييع ي 
 ل  الم اند مردده األكان مي يبين ما تال ماجا ه.   



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

26   

هيييدفا الداافيييو مليييه ال شييي  اييين ( 38) (2011، الااادليم دراساااة )فهاااد بااان عباااد   ( 3)
خمييس جامعييات فييعون و يهييهت جامعييو  فييي األكييان ميمعد  اتفت ان  من خدمات اشادييان 

يجامعيييو األميييير  ايييوا   نميييد يييين فيييعو الم يييد فيييعون يجامعيييو الم يييد فهيييد يجامعيييو اشميييا  مح
 هيييييجامعيييو أ  القيييرى، يلتحقيييي  الهيييدف  يييمال الباةيييث افيييتبااو مو ايييو ا يييه قسقيييو أبعيييان 

، يأظهييرت النتييائن اييد  يجييون فييري  نالييو يييين اليي كوا يالن وييي يالمهنييي األكييان مياشادييان 
بشييكل اييا  معييد  افييت انتهال ميين الرييدمات اشادييان و، كمييا أ  معييد  اتفييت ان   فيييياشاا  

 مبل الجنوين كا  متداييا.   نم
،  التاااااوم وصااااديق عطااااا المنااااان الباااادو   دراسااااة )عبااااد الاااارسو  أحمااااد عباااااا  (4)

هييدفا الداافييو ملييه تحديييد الم يياهيال يالمةيي  حات المتع قييو بموضييود اشادييان (39)(2012
لميييو ، يال ش  ان أفيياليم اشادييان العا األكان مي، يالتعرف ا ه أاواد اشادان األكان مي

، يميين قييال تو يي ا الداافييو ملييه تةييوا مقتييرح آلليييو ردما الداافييو الميينهن التيياايريتفيي ا، ي 
 تن ي  اشادان الم  و  في مؤفوات التع يال العالي الووناايو.

هييدفا الداافييو ملييه التعييرف ا ييه  (40)(2014، العتيبااي  )منصااور باان نااايإل دراسااة( 5)
  بييو ك يييو التربيييو  يجهييو اظيير لحديثييو ميينالمييأمو  ألفيياليم اشادييان األكييان مي اموييتوى ال

موييتوى ، يافييتردما الداافييو الميينهن الو يي ي التح ي ييي، يتو يي ا ملييه أ  البجامعييو اجييرا 
المييأمو  لألفيياليم الحديثييو لدادييان األكييان مي بال  يييو ميين يجهييو اظيير ال  بييو كييا  يداجييو 

ا ، يجا  ترتيم األبعان  ي ميين خسلهييا م كييانألان ا  ضل ال  بو أ   قد  اشاديي  التيكبير  جدي
تيت ت نولوجيييا المعرفييو ، يشاتييا  المعرفييو ، يبييرامن ماييدان ال الييم، ينيا اضييو هي ييو آلكييا

 التدايس.  
 (41)(2014، المبيرياااك وهيحااااه فهاااد المطيااار   دراساااة)نادية بنااا  محماااد بااان حماااد( 6)

ترجيييش ل  البيييو ياضيييو هي يييو التيييدايس  التييييالتعيييرف ا يييه المعوميييات مليييه  هيييدفا الداافيييو
مماافييو اضييو هي ييو التييدايس لدادييان األكييان مي اشل ترياييي، يالتعييرف ا ييه  يفيي ياشناا  
، جامعو الم ييد فييعون فياشل ترياي  مقترةات لمواجهو معومات اشادان األكان ميبع  ال

فهييال ام يييو اشادييان يرجييش ملييه كثيير   فييي البيياتيمييد أيضييحا الداافييو أ  فييبم مةييوا ال 
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وا ييل يييين ال البييات يالمردييد، ياييد  يجييون أيمييات تلو، يضع  االتع يمات من مناا  الجامع
 ل توا ل بشأ  اشادان. اتمنافبو ل مردد يال الب

هييدفا الداافييو ملييه  (42)(2016، العتيبااي دراسااة )عبااد المبيااد باان ساالم  الروقاا ( 7)
ك ييييو التربييييو بشيييقرا ، يالمقترةيييات الس ميييو  فييييالتعيييرف ا يييه معوميييات اشاديييان األكيييان مي 

، يتو ييي ا الداافيييو مليييه الو ييي يالمعوميييات، يافيييترد  الباةيييث المييينهن  م ا يييه هييي ه ل تا ييي 
تواجييت اشاديييان األكيييان مي منهيييا ا ييه فيييبيل المثيييا ت م يييو يايييي  التييييالعديييد مييين المعوميييات 

 ال الم بأهميو اشادان األكان مي، يتعديل الجدي  الداافي بعد ماسات ل  س .
افييو ملييه التعييرف ا ييه أهييداف ا دهييدفا ال (43)(2016، محمااود )محمااد جااابر دراسااة( 8)

اشادييان األكييان مي يأهميتييت ، يالتو ييل لتةييوا مقتييرح لت ييوير اشادييان األكييان مي بييالتع يال 
 فيييضييو  تجيياا  بعيي  الييدي  ، يتمث ييا هيي ه التجيياا   فيييالم توح بجامعو جنييو  الييواني 

يجامعييو  ال كيييو ، تجربو الجامعو العربيو الم توةو فرد ال ويا ، يجامعييو ةمييدا  ييين محمييد
األمييير  اييوا  ينييا ابييد الييرةمن ، يك يييو الع ييو  الت بيقيييو بويي  نو امييا  ، الجامعييو العربيييو 

، يتو ييي ا الداافيييو مليييه بعييي  الو ييي يالم توةيييو فيييرد األان  ، يافيييترد  البحيييث المييينهن 
تواجييت العم يييو اشادييان و منهييا ا ييه فييبيل المثييا ت م ييو الومييا المرةييع  التيييالمشييكست 

ادييان ال  بييو ب ريقييو  ييحيحو، ياييدا  يجييون موااييد لتنظيييال العسمييو يييين شل المردييد ميين مبيي 
 المردد يال الم.

 األجنبية:الدراسال  :اثانيا 
التعييرف ملييه  هييدفا الداافييو (44)(Dorothy Burton Nelson, 2007) دراساة (1)

جريبييي، ا ييه أقيير اشادييان األكييان مي ا ييه األنا  الجييامعي، يافييتردما الداافييو الميينهن الت
 ا( موييييمي 12وييييين ينتمييييو  ملييييه )ا الداافييييو ا ييييه مجمييييواتين ميييين ال ييييس  ميييين الجنقيييي بي 

 فيييي، يتو ييي ا الداافيييو ل عدييييد مييين النتيييائن منهيييات أهمييييو نيا اشاديييان األكيييان مي اأكان مييييي 
الحيييد مييين مريييايف ي الداافيييو األكان مييييو يايييد  التوييير ،  فيييي لسفيييتمراامويييااد  ال يييس  

ا الداافييوت بضييريا  اتهتمييا  باةتياجييات ال ييس   ي ، كما أيو  من الداافو الجامعال س
يالتركيييل ا ييه العمييل التعيياياي يييين المردييد يال الييم،  ،يمييدااتهال يميييولهال الع ميييو يمهيياااتهال 



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

28   

اشادييييييان  فييييييييفعاليييييييو مهييييييااات الت  ييييييير النامييييييد ، يافييييييتردا  أفيييييي و  المنامشييييييو يالمشييييييوا  
 األكان مي.

فا الداافو مله ناافييو العسمييو يييين ده (45)(Christen Guillen  ,2010) دراسة (2)
، يلقييد  بقييا الداافييو ا ييه ال ييس  اليي ين ان مي ي ميين ماهييا  الداجييو الع ميييواشادييان األكيي 

( 232)معييو يت ييو هييامب وت يالبييال  اييدنهال بجا 2009/2010العييا  الجييامعي  فيييتررجييوا 
ادييييان ش  ياال ييييساضييييا  يتو يييي ا الداافييييو ملييييه يجيييون اسمييييو ااتبيييياا يييييين ناجيييو، ا البيييي 

، كما تداال هيي ه الداافييو العسمييو يييين اشادييان يما ماها  ال الم ل داجو الع ميوي  األكان مي
   األكان مي يتق يل يما ماها  الحةو  ا ه الداجو الع ميو.

 Beverly Brown Schulke &  Laura K. Zimmermann) دراساة( 3)
اغبيييييات ال يييييس   همبنيييييي ا ييييي ي هيييييدفا الداافيييييو مليييييه تقيييييد ال ماديييييان أكيييييان م(46)(2014,
يتنافييم الويييا  اتجتمييااي اليي ى تييتال فيييت  ال ي ت و  مواايد اشادان أكثيير تنواييي  يافاهيتهال 

أكثييير ميييش الرغبيييات ال رن يييو انيييد جديليييو موااييييد ا ام يييات اشاديييان األكيييان مي، ييكيييو  مت قيييي 
  أنا  ال ييسالتييأقير ا ييه  فييياشادييان األكييان مي، يا ييه منوييوبي ال  يييو منااك أهميييو ذلييد 

ال ةيييييو  الداافيييييو، يا يييييه مرت يييي  جواايييييم ةيييييا  ال يييييس ، يبيييي لد  ويييييااد اشاديييييان  فييييي
 الحيا  بشكل اا . فيواادهال يذلد ل ييتعدىناافتهال  فياألكان مي ال س  

 ,Khalfan Al- Asmi & Venkat Ram Raj Thumiki) دراسااة( 4)
ت ييوير مييداات  ام يييو فييي اننيا اظييا  اشاديي  التعييرف ا ييههييدفا الداافييو ملييه (47)(2014
يلضييما  اضييا ال ييس  ايين اظييا  اشادييان األكييان مي تقييو  ، فييه اتةت يياب يهييال ي  ال ييس 

مثييلت  ويفهييال القضييا ا الرئيويي  ليييو اظييامهال ب جرا  ناافات لمرامبييو فعا العاليمؤفوات التع يال 
ات لييربب يييين المتاييير العوامييل المييؤقر  ايين اضييا ال ييس  ايين اظييا  اشادييان األكييان مي، يا

يمييد أجيير ، ل ييس  ايين اظييا  اشادييان األكييان مييالمتايرات المؤقر  ايين اضييا ا افيور غالد مو 
 فيييقييس  ك يييات  فيييمييش  ييس  ميين ني  مج ييس التعيياي  الر يجييي  2012المويي  خييس  

ل ييييس  ايييين اظييييا  اشادييييان تييييؤقر ا ييييه اضييييا ا التيييييلتحديييييد العوامييييل  ؛ امييييا -موييييقب  
اظييا  اشادييان األكييان مي يتييأقر بشييكل  نال ييس  ايي  يأظهييرت النتييائن أ  اضييا،  األكييان مي
يت نولوجيييا المع ومييات، ايين اظييا  اشادييان،  يييد ميين العوامييل مثييلت الشييعوا الجيييدكبييير بالعد
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مثييلت مييوظ ي موييال  ميي  مييوظ ي الييداال ميين ام يييو اشادييانمو ي تييوافر المردييد األكييان مي، ي 
ةيييل  فييييراو وييي لاي ان مي، ال بيعيييو اتجتمااييييو ل مرديييد األكييي ي التويييجيل، يمرتبييير الحافيييم، 

   المشكست المرتب و بعم يو اشادان.
 التعييرف ا ييههييدفا الداافييو ملييه  (48)(2017Stacy Renaee Soden ,دراساة)( 5)

العسمييو يييين  لتحديييد ؛تةييواات ال ييس  يالمردييدين األكييان ميين لتقنيييات اشادييان األكييان مي
 ةاجييو فيييالجامعييات  معظييال  ييس ف ، افتراتيجيات اشادان األكييان مي ياتةت يياب بييال س 

فيييه العثييييوا ا ييييه الوظي ييييو ي لتحقييييي  النجييياح أقنييييا  اتاتقييييا  ل   يييييو، ؛ لداديييان األكييييان مي 
يلقييييد افييييتردما هيييي ه الداافييييو ، يتميييييل يهييييا ال الييييم التيييييقيييياا القييييو  ضييييو  ا فيييييالمنافييييبو 
ه تنيياي  أكييدت الداافييو ا يي ، ي ن ال س  يالمردييدين األكييان ميينلجمش البيااات م ؛المقايست

ج وييات يت ييوير ال الييم ، ي  يييين المردييد وتتع يي  يت ييوير العسميي  التيييالموضييواات   عيي ب
ت الداافييو ا ييه يلقييد أكييد، الجييامعييشمكااييات الحيير   مييش مييوااناشادان الشرةيو بما يت   

لساتقيييا  بشيييكل  يييحي    ؛الشرةييييي  ياتجتميييااي ةاجيييو ال يييس  مليييه اليييداال األكيييان مي
 .العاليبال س  بمؤفوات التع يال  باسةت لي ، العاليمؤفوات التع يال ل

 ت  تعليق عل  الدراسال السابقة
تشييييابت مييييش ي تيتضيييي  أايييي ميييين ناافييييات فييييابقو  الحيييياليالبحييييث ا ممييييا ارضييييت اا سمييييي       

، يلهيي ا تمكيين البي ييو الجامعيييو فيييان األكييان مي اشاديي بقضيييو    هتميياتا فيالداافات الوابقو 
اشادييييان  التعييييرف ا ييييه  بيعييييو فيييييالوييييابقو  تان الداافيييي فييييت ان  ميييي تاميييين  الحيييياليالبحييييث 

اييو المتنو  يالمشييكست، األهميييوي ، األهييدافي ، ميين ةيييثت الم هييو   الجامعييات فييياألكييان مي 
ت ميين ةيييث األكييان ميا  ب بيعييو امييل المردييد ، كيي لد اشلميي تواجييت اشادييان األكييان مي التييي

 .ت  ها م أ  ينباي التييأهال المعااف يالمهااات  يفماتت، م هومت،
 فيييي األكيييان مياشاديييان  تنايليييت فيييياييين الداافيييات الويييابقو  الحييياليالبحيييث رت ييي  يي       

ت عيييييل اشادييييان  فييييي منهمييييادفييييان  ل يتح ي هييييا؛ يت ييييو ياييييين يالم ييييد ابييييد العليييييل جييييامعتي
قاي ييو ي ريقييو الم ،الميينهن المقيياا   الحيياليد  البحييث رجامعييو اللمييا ي ، كمييا افييتب األكييان مي

   .المقننو
 اآلتيوت ل ر واتيف   البحثوير  الحالي البحث ألهداف  تحقيقيا حث:بلا خطوال
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 ،ت، يمشييييك تالبحييييثييتضييييمنت مقدمييييو  ،ل بحييييثاش يييياا العييييا   الخطااااوة األولااااي: -
 .البحث خ واتقال  الوابقو،يمنهجت يالداافات  يأهميتت، يأهدافت،

 .  ر عا ت المالجامعا فيدادان األكان مي األفس النظريو ل الخطوة الثانية: -
مجييا   فييي يت ييو ياييين يالم ييد ابييد العليييل جييامعتي مسميي  خبيير  ت الثالثااةالخطااوة  -

 .لهما الثقافييالويا   األكان مياشادان 
يت ييو ياييين يالم ييد ابييد  جييامعتي أيجييت التشييابت ياتخييتسف يييين :الخطااوة الرابعااة -

   .األكان مياشادان مجا   في العليل
يفيييامها  األكييان مياشادييان مجييا   فييي  ياللمييا   وجامعيي جهييون ت الخامسااةالخطااوة  -

   الثقافي.
اشجييرا ات المقترةييو لسفييت ان  ميين خبيير   اتييائن البحييث يبعيي ت السادسااةالخطااوة  -

بجامعيييو  األكيييان ميمجيييا  اشاديييان  فيييييت يييو يايييين يالم يييد ابيييد العلييييل  جيييامعتي
   الثقافي.اللما ي  بما يتنافم يفيامها 

 المعاصرة األدبيال في األكاديمياد شر ظرية لإلاألسس الن :المحور األول
، ي بيعيييو حيييوا  بيعيييو اظيييا  الويييااات المعتميييد  يتنييياي  البحيييث مييين خيييس  هييي ا الم      

   فيما ي يتذلد  ييتض هما العسمو يينتوضي  قال  المعا ر ، ألنيياتبا األكان مي اداناش
نظييا  الوييااات ت لا يي ميين تعري ضو  ما تييال تنايلييت في :المعتمدةطبيعة نظام الساعال  :أوالا 

 تالمحايا اآلتيوه ا النظا  من خس   ا هالتعرف   مكنالمعتمد  
ف يير  اظييا  الوييااات المعتمييد  ا ييي أفيياس  تعتمييد فلسااحة نظااام الساااعال المعتماادة:( 1)

يةييدات  منيييو فييي النشيياا التدايوييي يفقييا ل ترةييع، يميين ملييه  تقويييال  ميين ناافييو ال الييم
لييم تختييياا المقييراات التييي يرغييم فييي ناافييتها كييل فةييل ا ل ر ييو ل قال يوفر هيي ا النظييا  ا

هيي ا النظييا  تقويييال كييل اظييا  معرفييي  كما يتي ،   موااد  المردد األكان ميناافي من خس
مقييراات من ةيي و، يشا ييا  ي   ل ييل مقييرا ناافييي ميين مقييراات الر ييو ملييه  أي ترةةييي

مقييراات مجباايييو، ملييه  لييما اافيييو ل الداافيييو، كمييا يهييتال النظييا  يتقويييال مقييراات الر ييو الد
يمقييييييراات اختياايييييييو، كمييييييا يييييييتال ما ييييييا  ال ر ييييييو ل  الييييييم تختييييييياا الترةييييييع الرئيوييييييي 

 .(49)يالترةع ال راي
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 (50) تمن أهمها ما ي يتوتند ف و و ه ا النظا  ا ه اد  مبانئ  باشضافو لما فب      
يييييااات تخو ميييين اتةيييييث توضييييش أمامييييت مجموايييي  مماافييييو ال الييييم ام يييييو اتريييياذ القييييراا -

 أ   كو  مو وتي ان مرااه. ا ه؛ ليتدا  ئليالبدا
، كميييا تتيييرك ليييت ةرييييو تعيييديل جديليييت فيييي ضيييو  ميوليييت يافيييتعدانه يمدااتيييتتع يييال ال اليييم  -

 الداافي خس  فترات الح ف ياشضافو يفقا شمكاااتت.
أي  المجتمييش مرياو البراامن الداافي مما  وهل ام يو مضافو مقراات تييداو مليهييا ةاجييو -

 الت وا الع مي يالتقني.
اختبيياا اهييائي،  ا ييهةيييث ت  قتةيير التقييويال  يتنواييت؛ تتفييتمرااياي دموليو تقويال ال الييم  -

 ا.ا تراكميي ا موتمري يل  كو  تقويمي 
تتنييود األهييداف التييي  مكيين تحقيقهييا ميين خييس  اظييا   أهدا  نظام الساعال المعتمادة:( 2)

 داف فيما ي يته  ه ه األالوااات المعتمد ، ييمكن مجما
موييااد  ال الييم ا ييي التنميييو المت ام ييو لشرةيييتت ميين خييس  مرااييا  الجااييم المعرفييي  -

تحقييي  التييوا   فييي درةيييو ال ييرن يييين الحريييو يالمويي وليو، ملييه  يالمهييااي، هيي ا باشضييافو
 .(51)ال س لدى يناال اتجاه التع ال ال اتي، يالتربيو الموتمر  

  قييينمن ااةيو  يير  التييدايس أي  يير  التقييييال ميين الح يي  يالت  ع يال فواافتبدا  اظا  الت -
افيييتردا  ي ، اليييربب ييييين الميييوان الع مييييوي يالقيييرا   الرااجييييو،  اظيييا   ويييااد ا يييي الت  ييييرمليييه 

تييوفير البي ييو الع ميييو المشييجعو يمييا ملييه  هيي ا باشضييافو ،المةييانا المكتبيييو يشجييرا  البحييو 
و، يافيييتردا  المرافييي  الجامعييييو التع يمييييو، عييي م  بالجايترتيييم ا يييي ذليييد مييين ااتبييياا ال يييس

    .(52)يتدايال المواهمو في مرت   األاش و الثقافيو ياتجتماايو 
تحقي  المليد من المشااكو اش جاييو ل  الم في اختياا مجاتت التع يال التي يرغييم فييي  -

 .(53)الترةع فيها يالتي تتنافم مش مدااتت يميولت
تتضيي  مميييلات ت بييي  اظييا  الوييااات المعتمييد   عتماادة:مللساااعال ا( ممياازال نظااام ا3)

 يتتمثل ه ه الملا ا فيما ي يت م جاييو،فيما  حققت من آقاا 
يرااي اظا  الوااات المعتمييد  اتخييتسف فييي موييتويات ال ييس  الممتييا ين يالمتوفيي ين  -

   .(54)متحااات، كما يوفر بع  المرياو في التدايس يالتقييال ياظا  اتى يني  الموتو 
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البوييا و فهييو فييهل الت بييي ، كمييا يتميييل بييالتوا   يييين الييلمن الييس   ل داافييو يالمحتييوي  -
تييييوفير فر ييييو ملييييه  التع يمييييي المتحةييييل ا يييييت، هيييي ا باشضييييافوموييييتوى الع مييييي ل مقييييرا يال

ل  ييس  ميين افييت ما  ناافييتهال مبكييريا أي متييأخريا بمييا يتوافيي  مييش ظييريف ال ييس  يمييدااتهال 
 .(55) لماليوال هنيو يا

 عمييي  هييي ا النظيييا  مييين الت اايييل ييييين ال اليييم يأكبييير ايييدن مييين األفيييات  ، كميييا  ويييهال فيييي  -
مويييييااد  مناا  الجامعيييييو ا يييييي تعيييييديل أي تاييييييير المقيييييراات الداافييييييو التيييييي ت  قبيييييل ا يهيييييا 

 .(56)ال س 
ا ميين التركيييل ا ييي  -  عتمييد ؛ ةيييث  التركيييل ا ييي المييتع ال ملييه  المع ييال  مثييل تحييوتي م  وبييي
ا ييي افييتثماا الومييا فييي ام يييو الييتع ال يليييس فييي التييدايس، كمييا يتييي  النظييا   لم  العميي ايي 

 مما يتي  لهال الحريو في اختياا مقييراات متعييدن  الترةةييات المليد من المرياو ل متع مين
يتيييي  ي ، ييييداال النظيييا  مييين افيييتقسليو ال اليييمكميييا  ، يكييي لد تاييييير الترةةيييات يالبيييرامن

ي يييو  التع ييييال  ييرتوييي مليييه    يييو، هييي ا باشضيييافوتريأمييياكن مال ر يييو ل داافيييو فيييي أيميييات 
       ).57( ل متع مين غير التق يديين

فيييهولو تنظييييال ال اليييم لجديليييت الداافيييي بميييا يتنافيييم ميييش ظريفيييت، يشمكااييييو الجميييش ييييين  -
الترةةيييات مميييا  ع يييي ل  اليييم مجييياتي أيفيييش ل عميييل بعيييد الترييير ، كميييا  ويييم  ل  اليييم 

   .(58)ا ني  ماان  األخرى هيال ينج  فب اان  المقراات التي ل
التأكيد ا ي ميمو ما  حة ت المتع ال يشخضيياات لعم يتييي القييياس يالتقييويال، كمييا  وييهال فييي  -

 .(59)ت وير اظا  التقويال بحيث يهدف لتنميو مهااات المتع ال لتدايبت ا ي تو يش مو ولياتت
 ودرةيييي تشيييكيل فيييييمييين قيييال  مكييين القيييو  بيييأ  اظيييا  الويييااات المعتميييد   ويييهال         

تتوافيي  مييش مدااتييت يميولييت  التيييال الييم ميين خييس  التييدايم ا ييه اختييياا المقييراات الداافيييو 
دييييد يمت  بييييات فييييو  العمييييل، هيييي ا باشضييييافو ملييييه تدايبييييت ا ييييه الحييييواا يالنقييييا  مييييش المر 

   ، يمن قال مافا  مهاا  اتراذ القراا يتحمل مو وليو مراااتت.اند اتراذ القرااات األكان مي
هيي ا النظييا  تيييد ميين تييوفير العديييد ميين  لنجيياح المعتماادة:ل نظااام الساااعال اباا ( متطل4) 

 المت  بات التي توهال في اجاةت، يمن ه ه المت  بات ما ي يت
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ميييين أاضييييا  هي يييو التييييدايس يتوافييي  مييييش اييييدن المقيييراات التييييي يييييتال  اييييدن منافيييم تيييوافر -
التييدايس لوييااات  واضييا  هي يي تدايوييها، ياييدن الشييعم التييي يييتال فتحهييا ل ييل مقييرا، يت يير  أ 

ي منامشيييو بعييي  القضيييا ا الرا يييو تفيييتقبا  ال يييس  اليييراغبين فييي  ؛معينيييو يمحيييدن  جيييديلييا
   .(60)يهال 
ةيييث  عتبيير ميين أفييس الداافييو ينظييا  الوييااات المعتمييد ، ؛ متميييل أكييان ميتييوافر مادييان  -

ا  األي  قيي ممد فييي الكما  عتبر البؤا  المحوايو له ا النظا ؛ أل  اظا  الوااات المعتمد   عت
ا ييي ام يييو التوجيييت ياشادييان، فتوجيييت ال الييم يمتابعتييت ينامييت لمويييرتت التع يميييو توييااده 

ا ييي مواجهييو تايييرات  ا ييي تحقييي  اشاجييا  الم  ييو  بك ييا   ليكييو  هنيياك مييو  بشييريو مييانا  
 .  (61)فو  العمل

و ار اليييم، يلوييي ل قييييا  بعميييل فيييجست نميقيييو ل يييل   ؛يجيييون مناا  فعاليييو لشييي و  ال يييس  -
اتاتهيييا  مييين ام ييييات الحييي ف ياشضيييافو، يفيييراو اتاتهيييا  مييين ا يييد اسميييات ال يييس ، 
يالتنوي  في امل الجداي  يين كافو المقييراات التييي ت ييرح يشمكااييات ال  يييو يمييا يتييوافر يهييا 

التنوييي  فييي جييداي  اتمتحااييات يييين المت  بييات ملييه  ميين مااييات يمعامييل، هيي ا باشضييافو
 .  (62)عةر بات التاألفافيو يمت 

توفير تئحو ناافيو منضييب و، يتييوفير التمويييل الميياني اليي ي  حتاجييت ت بييي  هيي ا النظييا   -
ميين ممكاايييات يتجهيييلات يمااييات ناافيييو يأجهييل  ت نولوجيييو يمعامييل يمرتبييرات يمكتبييات 
مييلين  بأةييد  مةييانا المعرفييو اشل تريايييو يأةييد  المراجييش يال تييم فييي مرت يي  مجيياتت 

التوايييييو يالتهي ييييو ال افيييييو بالنظييييا  يأهدافييييت يجييييدياه ل  ييييس  ملييييه  افوضيييي هيييي ا باش الداافييييو،
       .(63)يألاضا  هي و التدايس ياشناايين أي تعليل ققافو افتردا  اظا  الوااات المعتمد  

أهميو ه ا النظا ، يأات جدير باتهتمييا  يالت بييي  فييي المؤفوييات  يتض  مما فب          
ةيث  عد من األفيياليم التع يميييو التييي تحيياي  اتاتقييا  بييالتع يال  ؛ش ا ا يفأ ا هالتع يميو 

ا باةتياجييات ال ييرن يالمجتمييش،  لتجع ت أكثر تحرايا يمرياييو يأكثييرمن جمونه يتق يديتت  ااتبا ييي
مييدا  يأكثيير  يايت يياايا،كمييا  مكيين ميين خييس  هيي ا النظييا  تييدايم ال ييس  ليكواييوا أكثيير ميييداايا 

 .ااذ القراا ه اتختياا ياتر
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اشادييان   مكيين التعييرف ا ييه  بيعييو :المعاصارةباألدبياال اإلرشاد األكاديمي طبيعة : ثانياا 
    تتيوآلاالمحايا من خس   المعا ر   ألنيياتبا األكان مي

 كن اشادان يالتوجيت يليد التربيييو الحديثييو يييل  لال النش ة التاريخية لإلرشاد األكاديمي:  (1)
 ا ياتييت ييي يا التوجيييت ياشادييان، فالحوييبو دييراي  فييي حمييل    اشفييس فياجد أ  اظا  الحوبو 

أمييير بيييالمعريف ياهيييي اييين من ييير يش يييسح ييييين النييياس، يمييين أفييياليم اتةتويييا  النةييي  
   .  (64)يالمواظو الحونو ياشادان ال رني ال ين، ياشادان ال رني الما   ياشادان الجمااي

 ،الوت يييات المتحيييد  األمريكييييو فيييي   ت أي  مييير العةييير الحيييديث تيييال اتهتميييا  بييي  فييييأميييا       
؛ ةيييث الوت ات المتحد  األمريكيو مد  بقا اظا  اشادان األكييان مي في هفالجامعات األيل

اسمييو مويييو يمتينييو، مت أ  هيي ه العسمييو  فيييا كييا  المييداس يال الييم  عيشييا  ييعمييس  معييي 
الوت يييات  فييييالي عييي للتع ييييال االقوييييو ليييال تويييتمر، ف يييي القييير  التافيييش اشييير تيييأقرت مؤفويييات ا

ت ييد  فيييبشكل موي بالجامعات األلماايييو، يمييد كااييا الجامعييات األلماايييو المتحد  األمريكيو 
 ، يلهيي األفافيييو لعم يييو التع يييال يالييتع ال ال تر  تنظيير ملييه الع ييال يالبحييث ا ييه أاهمييا الوظي ييو ا

 فيييدايس تيي لو هي ييو اكااييا فييائد  يييين ال ييس  ياضيي  التيييتييال التنييا   ايين العسمييو الوقيقييو 
 .  (65)لماايألالجامعات األمريكيو مبل التأقر باتتجاه ا

التع يييييال العييييالي األمريكييييي  فييييييمييييش يدا ييييو القيييير  العشييييرين ظهييييرت ف ويييي و جديييييد         
يمؤفويييياتت ناييييا ملييييه النمييييو الشييييامل يالمت امييييل ل  الييييم، يجعييييل العسمييييو يييييين ال ييييس  

 التييير اشادييان األكييان مي األنا  بيي تيلقييد اا ،يأاضييا  هي ييو التييدايس اسمييو درةيييو مويييو 
اشادييان األكييان مي كمجييا  ييظي ييو ميين  اييا ، يلهيي ا  مكيين ايين  ريقهييا تحقييي  ذلييد الهييدف

 يفييه م يياا ذلييد أاشيي االوت ات المتحد ،  فيمن اتهتما  يالعنا و  ريايظائ  الجامعات كثي
اييومف فيهييا العديييد  ييالتيي رات المييؤتم قييدمامييا بع؛ ةيييث لدادان األكييان مي الو نيوالجمعيو 
 .  (66)تهال مجا  اشادان األكان مي التي وضوااتمن الم
كمييا القيييا  بالعديييد ميين البحييو ، بلجمعيييو الو نيييو لدادييان األكييان مي اكمييا اهتمييا        

اشييرت العديييد ميين المعييايير يالمبييانئ التوجيهيييو لعم يييو اشادييان األكييان مي بعييد فيينوات ميين 
  الهيييدف أيمييين هييي ه المبيييانئ ، العييياليمجيييا  التع ييييال  يفييي ترةةيييين الجهيييد مييين مبيييل الم
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يراييامن اشادييان األكييان مي هييو موييااد  ال ييس  ا ييه تحديييد الر ييب التربويييو  الييرئيس ميين
  .(67)تتواف  مش أهدافهال الحياتيو التيالهانفو 
رات اتيجيييو التايييي ؛ التوجييييت ياشاديييان تيييوفير مليييه تلاييييدت الحاجيييويفيييه اليييدي  العربييييو        
اتهتمييا   أالمجتمييش العربييي، ليي لد يييد ييرأت ا ييه  التييياايييو ياتمتةييان و يالويافيييو متاتج

ظييل األيضيياد الجديييد   فييي ييرأت ا ييه األفيير   التييياتيجييو ل تايييرات  ؛س بمشييكست ال يي 
لسهتميييا  بشرةييييو ال اليييم يموييياادتت لحيييل ميييا يواجهيييت مييين مشيييكست، لييي ا ي  ؛الةيييناايو

ضيييمن يرامجهيييا كعم ييييو  األكيييان مي اشاديييان تاخيييدمفير و تييي العربييييو  ليييدي ةايليييا بعييي  ا
 (.   68)ل جواام المعرفيو يالتع يميو مكم وتربويو 
ت تأخيي  ينظييا  الوييااا التييييخا و  –يفه م اا ذلد ا نان اهتما  الجامعات العربيو       

افهال تحقييي  أهييد في ال س  لموااد   يفي و ائيوويااتبااه ، باشادان األكان مي –المعتمد  
 .ن ميو يالمهنيو يالشرةيواكاأل
 فييياألهييداف األفافيييو لعم يييو اشادييان األكييان مي  تتنييودأهاادا  اإلرشاااد األكاااديمي: ( 2)

 تفيما ي يييمكن مجمالها الجامعات 
ميين فهييال مييدااتهال يميييولهال  مكيينهال ت التيييتلييييد ال ييس  بالمهييااات األكان ميييو يالشرةيييو  -

مييش ت  عيياتهال، يكيي لد متابعييو تقييد  ال ييس    فيي تتوا تيييلااشيي و يالترةةييات أليتييوجيههال ل
 .(69) وا  فتر  الداافو الجامعيو اأكان ميي 

تيييييوفير المع وميييييات ي فهيييييال  بيعيييييو المنيييياهن يالمقيييييراات الداافييييييو،  فييييييموييييااد  ال اليييييم  -
 .  (70)يالبيااات المهنيو يالوظي يو لوو  العمل

 فييييأجونهييا ل  الييم  تاضييل الرييدميهييدف تقييد ال أف ؛تبويييب يتوييهيل اشجييرا ات اشناايييو -
 من ميافي، باشضافو مله تعريف ال الم ي وائ  ال  يو، يأخسميات الييتع ال، يآنا  المهنييو، 

   .(71)الراا و الع ميو ياألكان ميو ياتجتماايو يالثقافيو ل  س يتوفير 
يالربييييرات  المقييييراات الداافيييييو ياختيييييااموييييااد  ال ييييس  ا ييييه يضييييش خ ييييب تع يميييييو،  -
ت ييييوير مهييييااات اتريييياذ  باشضييييافو ملييييه، يكيييي لد ت وييييير المت  بييييات المؤفويييييو تع يميييييو،ال

ال ييس ، يافييتردا  الييداال المؤفوييي يالمجتمعييي، يكيي لد افييتردا  لييدى القييرااات العقسايييو 
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الرييدمات المتاةييو بالبي ييو الجامعيييو، هيي ا باشضييافو ملييه جمييش ياشيير ييااييات ال ييس  التييي 
    .  ( 72)تتع   باةتياجاتهال 

مييدااتهال ا ييه القيييا  بالوظييائ  المرت  ييو،  دايال ميين أجييل تيي  ؛التواف  يالت ي  ل   بو  تحقي -
 .  (73)يتبني أف اا أكثر م جاييو، ياتجاهاتهال الو بيو احو التع يال  ياتهتما  يتايير أف ااهال 

ا ييه تقييويال مييدااتهال ،  س ، فييديا اشادييان هييو موييااد  ال يي اشادان ل عمل يالحيييا  العامييو -
أقنييا  ناافيييتت  فيييي، فقييد يتبيييانا ملييه ذهييين ال الييم العميييلي يييين التربييييو يالع ييال  باليييرب لد يكيي 

 فيييتنميييو مهيياا  ال الييم  فيييال عا  هو اليي ى  وييهال  األكان ميف  و، ياشادان ألالعديد من ا
  .  (74)اشجابو ا ه ت د األف  و ياتراذ القراا المنافم

تعنييي الو ييو   يالتييياليي اتي،  تييي ب يالتوجمهاا  الضييب بع  المهااات مثلت مكوا  ال رن -
   .(75)ا أكبريفهمت لظريفت يمحي ت فهمي  يشمكااياتتبت مله ناجات من الواي ي اتت 

النيييواةي  فيييي، يتقيييد ال المويييااد  لهيييال ه ةاجيييو ال يييس  مييين اشاديييان ياليييداال التعيييرف ا ييي  -
، معينييومجيياتت  فيييجهييات ناييال ال ييس  الداافيييو يالمهنيييو يالشرةيييو، يتحديييد مويي وليو 

ضيييافو مليييه تليييييد ال يييس  الجيييدن بالمع وميييات يالنةييي  ال يييافي أقنيييا  ام ييييو التويييجيل شاب
   .  (76)يالقيد
تيويييير  فييييمييين اشاديييان األكيييان مي يتمثيييل  يتضييي  مميييا فيييب  أ  الهيييدف األفييياس         

ا يييه فهيييال أفضيييل  تهال موييياادمييين خيييس   س أفييياليم الحييييا  األكان مييييو ياتجتمااييييو ل  ييي 
 ييييان  ي  ،افيييو المع وميييات المتع قيييو بويييير الداافيييو يالحييييا  األكان مييييوكب هال شلميييامي ،  ألا ويييهال 

ةييل فييه ي  ،تحقييي  أهييدافهال  فيييلسفييت ان  منهييا بييالمواان التع يميييو المتاةييو بالجامعييو؛  هال ياييي
تت ييييي  ميييييش أهيييييدافهال   يييييياغو خ يييييب تع يمييييييو منافيييييبوي  المشيييييكست األكان مييييييو يالداافييييييو،

، تتريييياذ القيييرااات المنافييييبو ال تيييؤه ه التييييداات قيييي لات ياهييياا المس  شكويييا  ال يييي ي  ،يغا ييياتهال 
، يتيييوفير اسميييو م جايييييو ييييين المرديييد ا يييي تحميييل موييي وليو اترييياذ هييي ه القيييرااات ال يتيييدايبه

 يال الم.
مي ميييين خييييس  النتييييائن أهميييييو اشادييييان األكييييان تتب ييييوا  أهميااااة اإلرشاااااد األكاااااديمي:( 3)

   تفيما ي يتتمثل  يتليا ،امعوحققها ل س  الج  التيال وائد اش جاييو ي 
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تنمييييو  تيمدااتيييت مثيييل مهيييااات ال اليييمالعدييييد مييين تنمييييو  فيييي األكيييان مي ويييهال اشاديييان  -
اختيييياا الترةيييع المنافيييم لقدااتيييت ، ي ت بيييي  الر يييو الداافييييو الرا يييو بيييت فيييي اتيييتمهاا 
 يالتعييرف ومواجهييو المشييكست األكان ميييو يالداافييي، ي تنظيال يشناا  يمتت فيمهاااتت ، ي يولتيم

ين يترديييد افييتردا  مييواان لتحويي  تتنميييو مهاااتيي ، ه ا باشضافو مله ا ه  ر  التعامل معها
    .(77)ت هو  النظا  ياتاضباا لد تعليل مي  الجامعو

ا يييييؤقر تييييأقيري ؛ ةيييييث اتةت يييياب بييييال س  ناخييييل الجامعييييو يفيييي  وييييهال اشادييييان األكييييان مي  -
لهيييال،  يالمهنيييي التع يميييي ييييب رته ا يييه الاتةت ييياب بيييال س  مييين خيييس  تيييأقير  فييييا م موفيييي 

ا  الييمفال  المسئمييو لهييال، اتريياذ القييراااتمويياادتهال ا ييه ي  ت قييه الييداال  ةاجييو ملييه فييينائمييي
ناافييتت ةتييه التريير  ، اييسي  ا ييه ذلييد  فييييتمكن ميين اتفييتمراا ل ؛من مرددين أكان ميين

أيليييو أكثيير  ت  خيييااااند تقد ال ه ا الداال بشكل افتبامي ل س  الونو األيله يتر  ال س
ال س  يل يين بيي  اتةت ابتعليل  فينمو ةو  الترةةات يالوظائ ، يي يد ذلد ليس فقب 

تايييييير  يفيييي يالتييييي  مكيييين أ  تحييييد   المتوييييراوتق يييييل اةتمييييا  اتريييياذ القييييرااات  فيييييأ ضييييا 
يمييا متييأخر ملييه  فييييييؤنى تييرنن ال ييس  يالتايييير ؛ ةيييث مراةييل تةقييو فيييالترةةييات 
 (.78)مت  بات الحةو  ا ه الداجو  و افت ماتأخر التقد  اح

 يالتيييي-تعكييس أهميتيييت يالتيييي -ال وائيييد  ميين العدييييدتحقيييي   فييي وييهال اشاديييان األكيييان مي  -
 (79)تفيما ي يتتمثل 
بمردييدهال األكييان مي ميين خييس  تحديييد مواييد ال ييس  كي يييو اتةييا   التعييرف ا ييه •

 معت، أي من خس  البريد اشل ترياي أي الهات .  
المع ومييييات ميييين خييييس  المومييييش اشل ترياييييي  ملييييهالتو ييييل  وقيييي ريا ييييه   التعييييرف •

   ل جامعو.
تعتبييير م  وبيييو  يالتيييييو ييي يهيييا المرديييد،  التييييالمقيييراات الداافييييو  فييييالتوييجيل  •

 لترةةهال.
 ا ل لد.يالتةرف يفقي  معرفو المواايد يالتواايخ المهمو •
 تحمل مو وليو مراااتهال.تدايم ال س  ا ه  •
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 ر يييييو ل  يييييس  لبنيييييا  العسميييييو الشرةييييييو ميييييش مرديييييدهال لاكيييييان مي ييييييوفر اشاديييييان األ -
تر يب ةياتهال التع يميييو، يلييتع ال المهييااات  فيبارة الحةو  ا ه الموااد   ؛األكان مي

 فيييتتييوافر لهييال  التيييالس مييو ل نجيياح األكييان مي، يفييه تع ييال كي يييو الو ييو  ملييه الرييدمات 
مييوظ ي اشادييان األكييان مي  شظمييو ميي منتال  قييا اتاييسي  ا ييه ذلييد فيي   ال ،الحيير  الجييامعي

 .(80)الوما المنافم فيتضمن تررين ال س  
ا          ا يمحوايييي ا ائيوييي اظييا   فيييممييا فييب   مكيين القييو  م  اشادييان األكييان مي  عييد اكنييي

، باشضييافو ملييه أاييت أنا  أفافيييو لموييااد  ال الييم ا ييه موا يي و اجاةييت الوييااات المعتمييد  
   .يالشرةيو  ميو يالمهنيوناافت األكاألكان مي، يلتحقي  أهد

اشاديييييان  أامييييياااهتميييييا يتوضيييييي   التييييييتتنيييييود الييييير ي  اإلرشااااااد األكاااااديمي: أنمااااا  (4)
   فيما ي يت ألامااييمكن تناي  ه ه ا ،األكان مي

أةييد أاميياا   عتبيير:  prescriptive advising لإلرشااد األكااديمي الوصاحيالانم  )أ(
ال المردييد المع ومييات المتع قييو باختييياا المقييراات  تقييدملييه   وييتند؛ ةيييث األكييان مياشادييان 

، المقيييراات المنافيييبو فيييي  ويييجل اليييمضيييما  أ  ال ، ي الداافييييو، يديييرح مجيييرا ات التويييجيل
، يل يين ليييس ين األكييان ميين تييوفير الح ييو  لهييال يفييه هيي ا اليينمب يتومييش ال ييس  ميين المردييد

ا تق يييد يا ماليينمب  تبيير هيي اع، كمييا  امشييو الجوااييم األكان ميييو الشييام وبالضييريا  من ييتبييش اديياني
  .(81)المدخل المبادر

فضييل ييهدف ه ا النمب مله توفير مع ومات نميقو ألكبر اييدن ممكيين ميين ال ييس  بأ      
يتمكييين ال ييس  ميين الحةييو  ا ييه ال ر  المتاةو يأكثرها ك ا ييو يأفييراها يأ وييرها ت   ييو، 

 .(82)الوما المنافم فيالداجو الجامعيو يالترر  
 اتبييييادال الييييم  ميييين، ييتومييييش  ربيييير ال الييييم بمييييا  قييييو  بييييتهيييي ا اليييينمب  فييييي المردييييدف      

األكيييان مي، يهييي ا الميييدخل متيييأقر يبشيييكل كبيييير بوييي  و المرديييد   تلضيييما  اجاةييي  ؛تع يماتيييت
تقييد ال يالمردييد  كمييا يهييتال ، اليينمبهيي ا  فيييذات أهميييو كبييير   الةيي يالييداجات ياألنا  يتعتبيير 

و الداافيييو  يالتحييد  مييش ال ييس  ايين المراةييل الداافييي قييرااتالمايين  المع ومييات ل  ييس 
، يفيييير  الحةييييو  ا ييييه خبييييااهال بييييالموان ال رايييييوش، ي يمويييياادتهال ، ياختييييياا المحاضييييرات

   .(83)    رةها ال س أ مكن  التيالتدايم ياشجابو ا ه األف  و العامو 
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 فيييييةييييد اي ه اتجيييياه المع ومييييات، ييعتمييييد ا يييي ا ييييه  وييييتند اشادييييان الو يييي ي يلهيييي ا        
مت  بيييات البرايييامن،  فيييياتتةيييا  ييييين المرديييد يال اليييم، ييركيييل ا يييه بعييي  المع وميييات 

    .(84)يالقبو ، يالويافات ياشجرا ات
يهيييتال بةيييوا  ائيويييو يتوضيييي  ميييا  حتاجيييت  األكيييان مييتضييي  مميييا فيييب  أ  المرديييد        

اتييييت، ياختييييياا ب افييييي يمت ال الييييم شتمييييا  ناافييييتت األكان ميييييو مثييييلت اختييييياا البراييييامن الدا 
ني  لييينظال الجامعييييو يتبويييي ها ل  اليييم المقيييراات، ييقتةييير نياه ا يييه توضيييي  ال يييوائ  يا

   بت.اتراذ القرااات الرا و  فيمتاةو ال ر و ل  الم ل مشااكو 
بالعسمييو الوييي  ويو ةيييث يتبيييش يتويييال   عييييم الييبع  ا يييه هيي ا الييينمب أاييتيميين قييال         

فيمييا يتع يي  باختييياا المقييراات الداافيييو،  ناألكييان مييين دديي ميين المر  اتوجيهيييي  ااظامييي ال ييس  
يمت  بييييات الحةييييو  ا ييييه الداجييييو الع ميييييو، يمت  بييييات التوييييجيل، كييييل ذلييييد ني  تحمييييل 

   .(85)مو وليو  نش القراا من مبل ال الم
 ميين ا ييه أاهييال مجييرن أاييدان أي ييااييات مةةييائيو يييدتي كما ينظر ه ا المدخل ل  س        
 (. 86) العامو هال   مش تجاهل كافو اةتياجاتمتنواومشكست  ال ههتواج ا سبي اهال ااتبا

   يي  ا ييه هيي ا اليينمب    proactive advising اإلرشاااد: فااي يالاانم  االسااتباق( )  
األ ييل  فييي توجيهيمادان يهو   intrusive advisingيادان التدخ اشأفما  أخرى منها 

   (.87) ر و ائد  أي ميل ن يتوال ينلاو توجيهيو 
المردييييد  قييييو   ةيييييث م أي المييييلان ؛  الت   ييييي وييييمه هيييي ا اليييينمب  بييييالنمب لهيييي ا ي         

ب افيييييا  افيييييائل ت كيرييييييو ل  يييييس  بشيييييأ  التويييييجيل يالمقيييييايست اشاديييييان و يمتابعيييييو تقيييييد  
فهيي ا اليينمب  عتبيير ةالييو اييد  األنا  الجيييد ل  ييس ،  فيييال ييس ، يشافييا  افييائل تنبيهيييو 

د المشييكست يالتنبييؤ يهييا مبييل ةييديقها ايين  رييي  التييدخل ب ريقييو و ميي  حد من ي مدخيس يمائييا ل
ا  ا جيييدي تح ييل ال ييس  لتنيياي  المشييكست ية هييا بأا وييهال، يهيي ا اليينمب  مكيين أ   كييو  منهجييي
تفييتمراا اتتةييا  مييش ال ييس ، يتشييجيعهال تفييتمراا توا يي هال مييش المةييانا الجامعيييو ، 

مييش ال ييس  يكي يييو تشييجيش ال ييس   ل كن التوال نت مد  كو  من الةعم معرفو مته  م
يتعرضييييوا  التيييييل  يييم الموييييااد  الم  وبييييو مبييييل فييييوات األيا  ؛ ل وميييوف ا ييييه المشييييكست 

     (.88)لها
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 ةييييب  ؛ ةيييييث ييعتبيييير التييييدخل ياتفييييتباميو ك هييييا منوييييوبو ل مردييييد يليييييس ل  الييييم        
مليييت، يبةيي و  ي ال الييمالمردد هو ال ي  وعي ل توا ييل مييش ال الييم يت ينتظيير ةتييي  وييع

ةيييا  ال الييم األكان ميييو  فياأليمات الرئيوو يالهامو  فيخا و يهتال المردد يه ا التوا ل 
مثيييلت الوييينو الجامعييييو األيليييه، يمبيييل اختييييااه لترةةيييت، يميييش امتيييرا  الترييير ، كميييا يؤكيييد 

  يلهيي ا   ضييل العديييد ميين ال ييس،  بعيي  األيمييات الحرجييو فيالمردد ا ه مقاي و ال الم 
 توا ييل معهييال نليييسي ا ييه اهتمامييت لةيييث  عتبييري  افييتبا  المردييد  ؛د ميين اشادييانو نيي هيي ا ال

ا يهييال يةر ييت ا يييهال، ياغييال ذلييد  عتبيير بعيي  ال ييس  هيي ا اليي  انمب ماديياني ا ت   يييي ، يامتحاميييي
ةيييث  ؛ا غييير مبييرا ياييدياايا ا ييه خةو يييتهال يينظيير بعيي  ال ييس  مليييت ا ييه أ  م ااجييي 

 (.89)ويلاتفتقس ميل بع  ال س  مله 
  عتبيير هيي ا اليينمبت  developmental advising التنمو  لإلرشااد األكااديميالنم  )ج(

قيييو ييييين المرديييد األكيييان مي يالوقي   العسميييو المقةيييون مليييهاظامييييو تويييتند  ام ييييو منهجييييو أي
لموييييااد  ال ييييس  لتحقييييي  أهييييدافهال التع يميييييو يالمهنيييييو يالشرةيييييو ميييين خييييس   ؛يال الييييم

                                                                  .(90)المواان المجتمعيو يالمؤفويو جمواو منافتردا  م
التنميييو  فيييييهدف ه ا النمب مله توفير ااا و مث ه ل  س  تمكنهال ميين اتفييتمراا        

ه تمكيييين ، كميييا يهيييدف ملييي  هايبعيييد يالمهنييييو خيييس  الحييييا  الجامعييييوالشرةييييو ياألكان مييييو 
      (.91)لتحقي  ه ه األهداف اتفتراتيجي س  من توضي  أهدافهال الموتقب يو يالتر يب لا

ا هييال جميعييي ؛ ةيييث ماالعسمييو يييين المردييد يال ييس  ملييه تييدايال  هيي ا اليينمب كمييا يهييدف       
ا بييييالقراا ليييييس معنيييييي  التنمييييوي اشادييييان أ   ابااتبييييا ؛الييييتع ال يالمهييييا  التنمويييييو فيييييركو   شييييت
س  ال يييي  م يييييو ت  يييييرا ييييه تيوييييير ا يركييييلالمحييييدن فحوييييم يشامييييا  ةيييييرشال أي نيييييالمه

ل ةيي مهيياا   تمثييل لييدى ال ييس  مهيياااتالعديييد ميين اليتييدايال  ،يالت ااست البي يو يالشرةيييو
 .(92)المشكست ي نش القراا

المويييي وليو المشييييتركو يييييين ال الييييم يالمردييييد تييييدايال  عتمييييد ا ييييه  بأ  هييي ا اليييينم أي       
يويييير ييهيييتال يت، م مليييه الميييواان المنافيييبو بالجامعيييوالمرديييد ال الييي  تجييي يو ؛ ةييييث األكيييان مي

       .(93)يت وير المليد من اتفتقس  ياتراذ القراا يةل المشكست



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

41   

ا أا درةييييا يموتشيياايا موجهييي  األكييان مييفه م يياا هيي ا اليينمب  عتبيير المردييد          كان ميييي
 يفيي ييعتنييه بالجوااييم الشرةيييو  ،ويالجامعيي  الشييريا األكان ميييو بالقوييال  يهييتال يتوضييي ةيث 

 قييو  المردييد ب ادييان ال ييس  احييو أفضييل  اليينمب، يفييه هيي ا ةيا  ال س  يبأهييدافهال ال رن ييو
يمويييااد   ،يتقيييد ال الييداال يالتا  يييو الراجعيييو ،الوييبل يالمويييااات اييين  رييي  تيييوفير التومعيييات

ةييياتهال  هفيي ي  العمييل أميياكن فيييتمكيينهال ميين التنافويييو  التييياكتوييا  المهييااات  فيييال ييس  
   (.94)الشرةيو يالمهنيو

يالمردييد تييدايال العسمييو يييين ال الييم يادييان شميين ا اليينمباهتمييا  هيي ا   عكس ما فييب        
؛ ةيييث ال الييمفمو وليتت تتعدى اشجابو ا ه توا تت  م جايينيا فالمردد لت  األكان مي،

 التيييهييااات ملبعيي  ا ا اكتويي ا ييه  تتمويياادي  ياتجتمييااي، الن ويييا ييه النمييو  ه  وييااد
، يةييل المشييكست ،تنميييو مهييااات اتريياذ القييراا مثييلتخ تييت الداافيييو ينجيياح  شاجييا تؤه ييت 

يالتعامييل ال عييا  مييش يامعييت ميين خيييس  ، افييتثماا مدااتييتي  ،يتحمييل المويي وليو ،ناا  الومييايش
 .توظي  خبراتت

  ل  ييس  مويي ؛ ألاييت  معظييال ال ييس  ت  ضيي  التنمييوي  ادييانشا لمييا يتميييل بييت اياظييري         
تع ييييمهال ، ييويييم  لهيييال ب اشيييا  اسميييو مهنييييو ميييش مرديييدهال  فييييباترييياذ ميييراااتهال الرا يييو 

 (.95)من أجل الحةو  ا ه التوجيت يالداال  األكان مي
ضييي  الومييا  تمثييل ،لييال  رييل ميين العيييو  ف اييت ؛يا ه الرغال ميين مميييلات هيي ا اليينمب       

اليييينمب ، ياةتمييييا  تايييييير  ا أهييييداف هيييي  المتيييياح ل ييييل ميييين المردييييد يال الييييم بحيييييث  ا ييييه
ةيييين   تقيييد  التنميييوي  ، كميييا أ  الييينمبباشضيييافو مليييه تعقييييد بعييي  الحييياتت ، هييي االمرديييدين
و  ملييه اييم  ا ييه تنظيييال الوييااات المكتبيييو ف اييت يتحيي  فيييآليييو ام ييت يخا ييو  فيييال عاليييو 

ا؛ بوييم تضييرال تومعييات ال ييس اضييو هي ييو التييدايس  ، ييةييب  هيي ا العييم  أكثيير يضييوةي
     (.  96فر الجامعو الداال الم  و  يالحوافل المنافبو)و تةين ت 

 لو يي ياالنم ييين اتخييتسف يييين  يرجييش: Integrated Advisingالاانم  التكاااملي)ن(
 ييا  تيييد ميين فالعسمييو يييين أ ييراف اشادييان األكييان مي،   بيعييو فيختسف تمله ا يالتنموي 

كييل  فييينييم اقيياا الضييع  جتالقييو  ييامييب يوفيي  يييين النم ييين، بحيييث  وييت يد ميين جوااييم 
 ،ال الييمي مردييد ال تةقيقتييت مييا هييو مت اسمييو يييين  ييرفين فييي، فاشادييان األكييان مي  منهمييا
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ال الم الشرةيييو يالسئحيييو بشييكل متييوا  ،  اغبات دباد ب تهتال يالمؤفوو الجامعيو الرائد  
 التييي نياااأل تعييدنالداافييات ا ييه العديد ميين  أكدتبحيث ت   اي جاام ا ه آخر، يلقد 

 ؛الييييديا المع وميييياتي، يالييييديا اشاديييياني يخا ييييو ماافييييها المردييييد األكييييان مي  أ   ينباييييي
كيييان مي هيييو ة قيييو الو يييل ييييين الجامعيييو يال اليييم ، فهيييو ت ييييوفر ألأ  المرديييد ا تاتبييياا

، يييل م  نياه  المع ومات ايين  بيعييو البييرامن الجامعيييو يالمقييراات الداافيييو يمت  باتهييا فقييب
تقد ال مادان ل  الم  عكس تومعات ال الييم ايين نيا المردييد األكييان مي  ليشمل لدذ يتعدى

ا ه ك ا ات تعتبيير ضييريايو  الحاجو، يلقد أكد النمب الت ام يتقد ال الداال يالعو  ةين  في
   .(97)ألنا  الديا الت ام ي ل مردد األكان مي

ن بحيييث اديي اشا   يييوام فييي بأاييت منرييراتشييعر ال الييم  التييي ت ييد يميين أهييال ال  ا ييات      
، يلهيي ا تيييد أ  ت ييو  العسمييو يييين ال الييم يالمردييد د لد ييت الييدافش ل توا ييل مييش المردييديتوليي 

ا يوجون اسمو درةيييو ليييس مييش المردييد اسمو ااا و بحيث توفر ل  الم دعواي  األكان مي
ل ل حييد المت ام األكان مياشادان ، يتأته أهميو نيا اما مش المؤفوو الجامعيو ذاتهاشفقب ي 

ظاهر  ااوييحا  ال ييس  ميين الجامعييو يتعليييل بقييائهال فيهييا ميين خييس  فهييال يامييش ال الييم  نم
 (.98)يفيا  المؤفوو الجامعيو

المت امييل ملييه تحقييي  العديييد ميين األهييداف  األكييان مييفه م يياا ذلييد يهييدف اشادييان       
ه عييرف ا يي يأ  يت، أ   وت شيي  ال الييم ذاتييت تقييس  ة قييات ائيوييو يهييه فيييتتمثييل  يالتييي

ظييو ؛ يهييدف المحافضييو  ال ييري  ال رن ييو يييين ال ييس  فيييمييش أمرااييت يأ  يتجييااس  ،ي ييتحم
 فيييتييدايال اغبييو ال الييم  فييييهيي ه الح قييات جميعهييا توييهال ، الداافيييا ه افتمراايو النجاح 

لمييا تعاايييت  ؛دييا ا اهتمييا  البيياةثين التييي؛ بااتبااه ميين الموضييواات الجامعو فيتفتمراا ا
 (.  99آخر) ألفر  ا ه ةد فوا  اتيجو ترك الداافو لوبم أياي تع يميو المؤفوات ال

ينميييه  ت يياتفيييتبام الو ييي ي ا لميييا فيييب  ذكيييره يتضييي  أ  كيييل مييين اشاديييانافيييتناني        
أل  المردييد ين ييرن باتريياذ القييراا يالويي  و يهييو المويي و  ايين  ؛تحمل المو وليو لييدى ال الييم

ا يير  ا ييه تن ييي  كييل وليتت ت ييو  م ويي ا لييت يم، يال الييم  كييو  تابعييي ع ال الييمكييل مييا  ريي 
يلهيي ا ت ييو  العسمييو اشادييان و يييين المردييد يال الييم اسمييو افييميو ، اكييس  ،أيامر المردييد

اليييي ى يهييييتال يتشييييجيش ال الييييم ا ييييه اتريييياذ مراااتييييت يتحمييييل مويييي وليو هيييي ه  التنمييييوي ادييييان شا
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، بالمرياييو ال ميو يتتويي يلهيي ا ت ييو  العسمييو يييين المردييد يال الييم اسمييو غييير افيي  ،القييرااات
 الو يي ييال ى  جمييش يييين ملا ييا اليينمب  الت ام يياظريا ألهميو النم ين تأكدت أهميو النمب 

 .بةوا  مت ام و التنموي يالنمب 
ييمكيين ، بالجامعييات الم بقييو اشادييان األكييان مي  ر   تتنود اإلرشاد األكاديمي: طر   (5)

 ما ي يت  في ال ر  تقويال ه ه 
فمييين  فيييائل الوامييييو يالمتابعيييو اليديييييوالو  بعييي  الجامعيييات   دتويييتر: شاااراإلرشااااد المبا)أ(

ا ييه اتريياذ ال الييم ميين قييال موييااد  يييتال التوا ييل المباديير يييين المردييد يال الييم، ي  خسلهييا
تيييتال  التييييالمقاي يييو اشاديييان و المبادييير   فيييي، ييتمثيييل اشاديييان المبادييير (100)المنافيييم القيييراا
 .لمل ايا األكان ميا لوجت يين المردد يجهي 

 (101):هما ي ميل اشادان المبادر بالعديد من الومات منها تيي 
 فقب.فاشادان المبادر تع يال متلامن  المكا ،ي ا س الوما  فيال س    وتقبل -
 .لم الحضوا مله المؤفوو التع يميوا ه ال ا ا شتر  -
ال ر يييو ل يييرح  ال يييس  ييأخييي  بعييي  ، حيييدن التوا يييل ميييش المرديييد يوميييا محيييدن -

 .الوما ت يتوش ل جميشأل   ؛المردد هاألف  و ا 
 .لونوات  وي وي  تايير أي ت وير تبقه الموان اشادان و قايتو يد -
اهتميييا الجامعيييات يت عييييل المقاي يييو اشاديييان و ييييين المرديييد  ديييريألهمييييو اشاديييان المبا      

   (102)فيما ي يت تتمثل يالتي ياغو بع  اشجرا ات من خس  األكان مي يال الم 
ا ييه المردييد األكييان مي مبييل مقاي ييو ال ييس   طلوبااة قبااا مقابلااة الطاا  :ملال اجااراهاإل -

   مرااا  ما ي يت
 خس  فترات التوجيل.تها  يان، ي ه فااات العمل المقرا  بااتظا  المحافظو ا  •
 أ  يتعرف ا ه المرددين اآلخرين يمجاتت مو ولياتهال. •
 يو.أ   كو  ا ه ناايو يا ال بمحتوي المقراات الدااف •
يالوييييحم بعييييد منتةيييي   فوالمقييييراات المضييييا فييييو مجييييرا ات الجامعييييو مثييييلتاكفهييييال  •

 مجرا ات اتفت ناف يالتظ ال. الداافي، يك لدال ةل 
   مرااا  ما ي يت األكان ميا ه المردد اإلجراهال المطلوبة قبا مقابلة طال  معين،  -
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  ييييييو معرفيييييو الري  المع وميييييات،مراجعيييييو م ييييي  ال اليييييم، يالتأكيييييد مييييين نميييييو جمييييييش  •
   .ن ميو ل  الماكاأل

النظر مله اتائن اختبااات تحديد الموتوي، يأ   كييو  المردييد ا ييه افييتعدان لشييرح  •
   .ه ه النتائن ل  س 

 النظر مله اتفتراتيجيات الممكنو لتحوين المعد  التراكمي ل  الم.   •
   تي يمرااا  ما  األكان ميا ه المردد  اإلجراهال المطلوبة بعد انتهاه المقابلة، -

يتحييديث م يي  اشادييان  ال قييا ،و مسةظات المقاي و، ية   فجست يافيو ان باكت •
 ل  س  بااتظا .

تييوفير فييجل نمييي  ألي مادييان أي تو يييات توجييت ل  الييم مييش ييييا  مييا مذا كااييا  •
 اةيحتت اتبعا أ  ت. 

    متابعو ال س  منر ضي األنا . •
 مقاااب لال فايمراعاتهاا  دالمرشا  لا ع التايويتكاماا مام ماا سابق بعات االعتباارال      

 (   103):تتمثا فيما يلي والتي، ؛ لضمان فاعليتها ونباحها المباشرة
 بأاييتال الييم  ةتييه  شييعر ؛مييش ال الييم ةديثييت انييدأخييرى القيييا  بافييت ما  مهييا   تجنييم -

 محوا ج وو اشادان.
 يأت بوييي و لتوجيييت ال ييس  يشبعييانهال ايين ما ييا  مجابييا كي ؛ي أف  و مثلت ماذا  توجيت -

 توجيت أف  و محرجو ل  س .   تجنمي  أارف،ت  ت، اعال،مثلت  محدن  
ا التعييييرف ا ييييه اشدييييااات ال  ظيييييو - ا ، يأ   كييييو  موييييتمعي ل  ييييس ، يالتعييييرف ا ييييه جيييييدي

 المشاار يالمحتوي ال امن ياا  ك مات ال س .
 تجنم األةكا  المتوراو.  ، ي خ ا  مشاار اشةباا تجاه ال س م  -
يبريييده اشل ترياييي مذا كااييا الج وييو هييي  امييال الهييات  الحييالي ل  الييم و  ا ييهحةيي ال  -

 األيلي.
تدايال الةيي و يييين المردييد  فيينياه  عكس ما فب  ذكره أهميو اشادان المبادر            
يال الييم، يفييه توضييي  مييا  حتاجييت ال الييم لموا يي و ناافييتت األكان ميييو ينجيياح،  األكييان مي

يتوميي  اجيياح هيي ه المقييايست تؤه ييت ليي لد، ي  التيييمهييااات لاااف ي لمعيي يفييه مكوييابت بعيي  ا
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تحقييي  اتييائن م جاييييو  فيييتوييهال  ال ييس ؛ ةتييهالمبادر  ا ه اشادان الجيييد لهييا مبييل مقاي ييو 
تييتال  التييي، يتجدا اشداا  مله أ  اوايو يكال المقييايست المباديير  مادان ال الم يتوجيهت في

يو خبر  ال الم الجامعيييو يتتييرك آقييااا م جاييييو او قر ا ه اي سبت تؤ  األكان مييين المردد 
 .  معاافت يمهاااتتا ه 

مييش تلايييد اتهتمييا  يتييوفير خييدمات اشادييان األكييان مي  اإللكترونااي: األكاااديمياإلرشاااد ( )
 أيكبيييير  لت يييوير اشاديييان األكيييان مي مييين خيييس  ت نولوجييييا الحافيييم اآلليييي ) اتبييي   جهيييوني 

 .اشل ترياي( ألكان مياتهتما  باشادان ا
ين الميييؤه ين بالتوا يييل يييي ل مهن يويييرالت اايييل الييي ى ياييين  اشل تريايييياشاديييان عبييير يي         

اتتةيياتت الحافييوبيو يالت نولوجيييو  يتوظييي  بافييتردا   ال ييس ابيير دييبكو اشاتراييا مييش 
 فيييالعمييل اليي ى  قييو  بييت أاضييا  هي ييو التييدايس   عبيير ايينكمييا ، (104) ميين أجييل مادييانهال 

لتعرييييف ال يييس  يت يييد المؤفويييات  ؛يمييييو الجامعييييو ابييير الشيييبكو العن بوتييييو عالت ؤفويييوالم
لموييياادتهال ا يييه  ؛الداافييييو يال سيييييو، يميييا تتيحيييت مييين مجييياتت يفييير  ناافييييو ياظمهيييا
موييااد  ال ييس  ميين ميييولهال، ي ي مكاايياتهال شمييش مييدااتهال ي  تتوافيي  التيييالترةةييات اختييياا 

مييين خيييس   مشيييكست عترضيييهال مييين  امييي يتجييياي   ،ا يييه موا ييي و ناافيييتهال بةيييوا  أفضيييل
 .(105)الجامعيوتتيحها لهال البي و  التيمن الردمات ياشمكاايات  اتفت ان  

 :بالسمال اآلتية لكترونيإلا اإلرشاد األكاديمي ويتميز     
تو يييييل المع ومييييات ميييين المردييييد ملييييه ي المحافظييييو ا ييييه الوييييجل األكييييان مي ل  ييييس ،  -

جعيييل  يمييين قيييال  يثيييو ي يييو  ال يييس  مليييه البياايييات،دحلوجييييا الال اليييم؛ ةييييث تيوييير الت نو 
ممكااييييو الو يييو  مليييه المرديييد ، باشضيييافو مليييه  مجيييرا ات اشاديييان األكيييان مي أكثييير ك يييا   

أكثييير مريايييو يبةييي و  ااألكيييان مي بويييهولو مييين خيييس  البي يييو اشل ترياييييو، مميييا ييييوفر فر يييي 
 النضييينتوى وييي مي  العمييير أ يييب   يييس  الييييو  ميييش اخيييتسف؛ ةييييث مويييتمر  ل افيييو ال يييس 

 .  (106)اترااشتوافر المواان يالمع ومات ا ه ا يامب الشرةيو معتانين ا ه
موييااد  ال الييم ا ييه الييتع ال  فيييادييان و متميييل  مييش ال ييس  ممييا  وييهال متييوفير اسمييو   -

تشيييجيش الحيييواا ييييين المرديييد يال اليييم بميييا  ويييم  ، ي يالت يييي  ميييش الربيييرات الجدييييد  بال  ييييو
تتع يييي  بموييييتقب ت  التيييييمجييييا  اتريييياذ القييييرااات  فيييييت يخا ييييو ويييي  ققتييييت ين ل  الييييم يتييييدايال 
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 مييا  يمكييا  ميين خييس  اتفييت ان   أي فيييالتع يمي، كما  وييااد ا ييه التوا ييل مييش المردييد 
   .  (107) من اتتةاتت ياألنيات الحديثو

ا ييييه   ييييسداتافييييت ان  ال ييييس  ميييين تجيييياا  بعضييييهال الييييبع  ميييين خييييس   فييييي وييييهال  -
يجيييون  يييوا  ياضيييحو اييين ال اليييم مييين  مليييهالموميييش، باشضيييافو  وفر  ا يييهالمع وميييات المتييي 

 .  (108)خس  المع ومات اشل تريايو
 يهيي ه ال ريقييو، يمرا تهييا أكثيير ميين ميير   يمييا أي يفوم  بح   الوجست يالرجود مليها   -

غييير المقيمييين  مجييا  معييين أي فيييمردييدين المييؤه ين ةيياتت اييدا  ال فييي   ميين اشادييان جيييد
 .(109)فيت ال الم ال يقال ى   المكا  في

تيييد أ   العييالييله ا ف   افتراتيجيات اشادان األكييان مي الم بقييو بمؤفوييات التع يييال       
يا ييه ام يييو اشادييان،  فيييتوجييت احييو تح يييل ال ييس  لليييان  افييتردا  التقنيييات الت نولوجيييو 

 ترياييي ابيير لت ااييل اشالمهااات الس مو لتحقي  التوا   يييين الأ   مت د المردد األكان مي 
ا لوجييت مييش ال ييس   يييؤقر بشييكل م جييايي ا ييه العسمييو اشادييان و  بميياالنييا، يالت ااييل يجهييي

 (.                                                                       110األكان ميو)
 وييي لايييد أهماشل ترياييي، ييرجييش ذلييد ملييه ت األكييان مي  عكييس مييا فييب  أهميييو اشادييان       

الحييييا  الجامعييييو، يتلاييييد أايييدان ال يييس  بالجامعيييو، يالحاجيييو مليييه  فيييياشاديييان األكيييان مي 
ا ل ثييوا  ياظييري ظييل اظييا  الوييااات المعتمييد ،  فيييالمليييد ميين المردييدين األكييان ميين يخا ييو 

توييييهيل ام يييييو اشادييييان  مكيييين ميييين خييييس  توظي هييييا  يالتيييييالت نولوجيييييو يقييييوا  اتتةيييياتت 
حةو  ا ييه كييل مييا  حتاجييت ميين مع ومييات أي ل ال الم  موااد   في ال  وهمما  ،األكان مي

 .يني  التقيد بحدين اللما  يالمكا افت وااات بةوا  فه و 
ا لميييا فيييب  ذكيييره يتضييي  تنيييود ال ييير         تقيييد ال  فيييي مكييين اتاتميييان ا يهيييا  التييييافيييتناني

 رى،خيييي األو ني  ، يلهييي ا   ضييييل اييييد  اتمتةييياا ا ييييه  ريقيييي شادييييان و ل  ييييس الريييدمات ا
ش ظييريف المردييد تييوفير خييدمات مادييان و اديييد  بمييا يتوافيي  ميي  فيييفالت امييل يينهمييا  وييهال 

ني   تتيافييتمرااي ل  ييس المقد   اشادانيفعاليو العمل  في، مما  وهال يال الم األكان مي
 التقيد باللما  يالمكا .
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اديييان دمترةةيييو لهي يييات عيييد ماشيييا      :إلرشااااد األكااااديميا المسااائولة عااان(الهيئاااال 6)
األكان مي من المت  بييات الرئيوييو لت عيييل اشادييان األكييان مي بالجامعييو، يهييي بةييوا  اامييو 
اباا  ان أموا  مناايو  مكن من خسلها تقد ال العديد ميين الرييدمات اشادييان و ل  ييس  ممييا 

ضييو  اةتياجاتييت يمدااتييت  فيييموااد  كل  الم ا ه ةل مشكستت ياتراذ مرااات  في وهال 
ميين ادييان و ل عديييد ش، يتقييد  الرييدمات او  مترةةيي ي  عمل يه ه المراكل مردييديي ل اتيو، ا

يذيي اتةتياجييييييات الرا ييييييو يالمعييييييامين يال ييييييس   ال ييييييس  مثييييييلت ال ييييييس  الموييييييتجدين
المحيييولين مييين ك ييييات يجامعيييات أخيييري، يتتمييييل المراكيييل اشاديييان و بويييهولو التوا يييل ميييش 

، كميييا تمتيييا  بافيييتمراايو  نالميييدابي ال يييس ، يتيييوفير مجموايييو مييين المرديييدين تيييدايبيا ميييؤهسي
اتتةا  يين ال الم يالمردد  وا  فتر  ناافتت الجامعيو، يتييوفير م  ييات  ييحيحو يةديثييو 
اييين ال يييس ، كميييا تتمييييل بويييهولو اشناا  يالتيييدايم ياشديييراف يالتقيييويال ل عم ييييو اشاديييان و، 

 .  (111)يل ن من ف بياتها ت   تها الماليو المرت عو
ي ضييييو  ذلييييد تشييييير أنييييييات اشادييييان الجييييامعي ملييييه تعييييدن النميييياذ  اشادييييان و فيييي ي         

 (112)تهما ي اشادان و ، يمن أكثرها ديوايا  الهي اتالم بقو ناخل 
اشادييييان الجامعيييييو التق يد ييييو يتلييييييد ال ييييس   هي ييييات تهييييتال ت ةيييييث النماااواج التقليااااد   -

 رةيو ياشادان المهني.شلمشكست اياس  بع  ال ل مشكست،ى باشادان مةير المد
تنظييييال يي يييو الجامعيييو،  فيييي يندالمردييي مييين  نيالعيييام   ويييااد ةييييث تالنماااواج االستشاااار   -

نيا  م ؛ ةيييث يتلييدهال بالمسةظو الضييريايو ليي لد، يتحوييين فاا يييو ام هييال مييش ال ييس 
ا  فيييالمردييدين مييش ال ييس   ا ييو ، ييعتمييد ا ييه الوميغييير مبادييرهيي ا النمييوذ   عييد محييديني

 من اشادان يالعس . أكثر
ل تعامييل  ؛يفيت ت بيي  افييتراتيجيات يفنيييات تييدخل اسجيييو ا ويييو تنمواج الع ج النحسي -

 تواجت ال س .   التيمش اتض رابات يالةعوبات الن ويو يالعا  يو 
 وييااد ال ييس   اليي ييفيييت يييلين ال ييس  باشادييان يالتوجيييت  نمااواج التوجياا  المهنااي: -

المتع قيييو بالترةةيييات األكان مييييو يالرغبيييات الوظي ييييو، ميييش ت بيييي   تالقيييرااا ا يييه اترييياذ
 مقاييس لقياس اتفتعدانات يالقداات الس مو ل تر يب التربوي يالمهني.
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 ادييان األكييان مياجيياح ام يييو اش فيييينياهييا  هي يياتهيي ه اليفييه م يياا ذلييد يألهميييو        
ت مركيييل اشاديييان المثيييا  لا يييه فيييبي ،المترةةيييو الهي ييياتالجامعيييات  أاشيييأت العدييييد مييين

ييوييتند المركييل ، Iowa أيييوا جامعييو  فييي Aacademic advising center األكييان مي
ييمكيين مله ا يو يافييالو ياضييحو فيمييا  قييو  بييت ميين أاشيي و يمييا  قدمييت ميين خييدمات ل سبييت 

 (113)بالمركل من خس  المحايا اآلتيوتتناي  ما يتع   
تعليييل اجيياح ال الييم ميين خييس  ت بييي  امييب  همركل مليي لا وعي  من حيث رسية المركز: -

 اتراذ القراا. في يركل ا ه تع يال ال س  يمشااكتهال  يال ي التنموي،اشادان األكان مي 
مركيييل بمويييااد  كيييل  اليييم لساتقيييا  النييياج  ملييييه الي تييييل   مااان حياااث رساااالة المركاااز: -

أاشييي و تربوييييو  فيييي اتايييدما الجامعيييو، يت يييوير الر يييو األكان مييييو أي الداافييييو المنافيييبو، ي 
ا لهيي ه الاا ييو يهييتال المركييل بييالبرامن يالويافييات ياشجييرا ات ماييلى ذات  تييوفر  التييي، يتحقيقييي

 يي و مسئمو لنجاح ال الم.
 يهدف المركل مله تحقي  األهداف اآلتيوت   :واألنشطة من حيث األهدا  -
ح تجربييو ال  يييو، اجيي س مييو لنتلييييد ال ييس  بمييواان يأنيات يبييرامن اشادييان األكييان مي ال -

 :ةيتم الك من خ ل القيام باألنشطة اآلتييلتحقي  أهداف ال س  األكان ميو، 
يميييدااتهال، هال اشاديييان اليييس  ؛ لتقيييييال اهتمامييياتتليييييد ال يييس  بييياألنيات يالميييواان ي  •

 الداافيو المنافبو. هال األكان ميو يت وير خ   هال يتحديد أهداف
يتحميييل الموييي وليو  يااييييو،عيييو، ياتريياذ ميييرااات ماتقيييا  ل جتع يييال ال يييس  كي ييييو اتا •

   .يراامجهال األكان مي احو
 تشجيش ال س  ا ه تحقي  الت و . •

  قييو  المركييل مجتمش الحر  الجييامعي، يا ييه يجييت التحديييد فيتعليل المواهمو المتنواو   -
و  شيي تحديييد أا؛ لموييااد  ال ييس  ا ييه ياشادييانتييوفير البييرامن ي  يآمنييو،تييوفير يي ييو مرةبييو ي

 تع يميو ذات معني، يتشجيعهال ا ه المشااكو.
تثييري تجربييو ال الييم،  التيييتعليل اشجييرا ات يالمت  بييات يالويافييات يالبييرامن المؤفويييو  -

 .الترر  ةتهالداافو  فييتوهل من افتمراا ال الم 
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س  ال يي  أي قييد  المركييل اشادييان الييس   ل ترةةييات الم توةييو باشضييافو لمييا فييب         
،   ملييه اختييياا البراييامن الرييا  يهييال لييال  حييدنيا ترةةييهال، يل  ييس  اليي ين  وييعو  ناليي ي

يكييي لد تقيييد ال خيييدمات اشاديييان لميييا مبيييل اختيييياا الترةةيييات المهنييييو، كميييا  قيييد  خدماتيييت 
اجهيييو  ، يكييي لد ل  يييس  الييي ين يو األمويييا  المرت  يييو فييييترةةيييهال  ل  يييس  الييي ين ةيييدنيا

 (.114)أ مات أي مشكست أكان ميو
 ما ي يت   هااألكان مي يمن أهم المردد أنياا تتنود :األكاديميالمرشد  دور (7)
 فيييتقد ال مع ومييات نميقييو ل  ييس  من خس   م اا أكان مي في ال المتعليل ممكاايات  -

الت ييي  ا ييه تهال مويياادمن قال اتةا  متنواو مش ال س  ي الوما المنافم، يتوفير  ر  
تحدييييد أهيييدافهال  فيييي يموييياادتهال يش ال يييس  جشييي ت فو مليييهباشضييياامعييييو، لمؤفويييو الجا ميييش

 فييييييغا ييياتهال، يالويييعي احيييو تيييدايال تومعيييات ال ييييس  بشيييأ  اشاديييان األكيييان مي يأهميتيييت 
          .(115) ةياتهال 

باشضييافو ملييه تييوفير اتهتما  يت وير أهييدافها يميمهييا، ي ت وير افالو المؤفوو التع يميو،  -
 التيييات مسئمييو مييش ال ييس ، يتييوفير البي ييات ميي شمامييو اسل  ييس ، ي  التنميييو المهنيييوفيير  

تعل  الةحو الجود و يالعا  يو يالريةيو ةيث  حيير  المردييد ا ييه تييوفير تييوا    ييحي 
     .  (116) ةيا  ال س  من خس  المحافظو ا ه اةتياجات ال س  الشرةيو يالمهنيو في
يالبريتوكييو   وييي بيريمرا الويافييات المؤفويييو ال مشييكستموييااد  ال ييس  ا ييه تجيياي   -

تريييد  اةتياجييياتهال ا يييه  يالتييي خيييدمات الحييير  الجيييامعي مليييه يوجيييت ال يييس   كميييااشنااي، 
يييتال  يالتيييموييااد  ال ييس  ميين خييس  أفيياليم الحييواا ال عالييو ، باشضييافو ملييه أفضييل يجييت
ا يييييي ا فييييييمجرا هيييييا  تهال يبميييييواهبهال يمييييييمهال فييييييا  درةيييييي ا يييييه أ   ةيييييبحوا أكثييييير ياييييييي
ال ييس  ميين منااك الةيي و يييين تجييربتهال األكان ميييو الحاليييو يخ ييب  ا  مكيينمميي ، يأيلوييياتهال 

ةييييياتهال الموييييتقب يو ، كمييييا يييييداال يجهييييات اظيييير ال ييييس  فيمييييا يتع يييي  باختييييياااتهال الحياتيييييو 
يالشرةيو، ييعم  من مهيياااتهال المرت  ييو مثييلت ةييل المشييكست ب اا يييو، يالت  ييير النقييدي، 

 .     (117) ياتراذ القرااات
يتوضييييييي   يخييييييدماتها يك ياتهييييييا بالمع ومييييييات األفافيييييييو ايييييين الجامعييييييو مال اليييييي يييييييد تلي  -

ي بيعييو اظييا   يييف ال الييم ينظييا  يلييوائ  الجامعييوتعر ، ي  تقييدمها الجامعييو التيييالتوييهيست 
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اد  ال الييم ا ييه موييا، ي اد ال الم ا ييه ماجييا  مهمتييت ينجيياحالوااات المعتمد ، مما  وا
يالعمييييل ا ييييه التا ييييم ا ييييه العقبييييات  ،يالداافيييو يالبي ييييو الجامعيييييو الت يييي  مييييش الترةييييع

 .  (118)تواجت ال الم يتعيقت ان الداافو التييالمشكست 
، يميين أجييل الحةييو  ا ييه موييتويات االيييو األكييان ميالمردييد  أنيااا لتنود افتناني ي         

عم يييو يييين المردييد يال ييس   جييم أ   كييو  هنيياك تومعييات ياضييحو ل اش جيياييميين الت ااييل 
ةاجييو ملييه فهييال  بيعييو ام يييو اشادييان  فييي ، كما أ  المردد األكان مي ماهنييادان تقد ال اش

فشيييل أي اجييياح  فييييتويييبم  التييييتتضيييمن معرفيييو الرةيييائع الشرةييييو  يالتيييياألكيييان مي، 
العمييل مييش ال ييس   فو ه ه المع ومات  وييت يش المردييد األكييان ميال س ، يمن خس  معر 

تييوفير ا ييه لمردييد ا ااد  يييين ال ييس   ويي ي فهييال ال يير اةتياجاتهال ال رن ييو، كمييا أ   ضو  في
    (.119)األكان مي يي و ناامو يااجحو لعم يو اشادان

ال ييس  ا ييه توجيييت لتؤه ييت  يالتييي األكييان مييتضيي  ممييا فييب  تنييود أنياا المردييد        
ا أاييت  أي، يالشرةييي األكييان ميالموييتوى  الييم يمويياادتت موييااد  ال  فييييييؤنى نيايا ةيويييي

يتومييي  نياه انيييد ميسغيييت ال يييس  بماهييييو  أت، يلهييي ا ا يييه المرديييد ييييوعمالجابتيييت تجر  فيييي
يييل ا يييت  فقييب،يال ييوائ  الجامعيييو اتختياايو يكي يو التوييجيل فيهييا المقراات الداافيو يالموان 

 التييييأ  يتعيييدى نياه مليييه التنمييييو المت ام يييو لشرةييييو ال يييس  يشكويييايهال بعييي  المهيييااات 
 يو يالمهنيو يالشرةيو.   م ال األكانتؤه هال لتحقي  أهدافه

ام يييت يت  يييم ملماميييت يهييي ه  فيييي األكيييان مييتجيييدا اشدييياا  مليييه أ  اجييياح المرديييد        
مجييا   فييي؛ لتجنم اتجتهانات الشرةيو أي الربر  ال اتيييو ااألنياا يالتدايم ا ه القيا  يه

يأ   ،يال اليييم ييييين المرديييد، ييت اميييل ميييش ذليييد ضيييريا  تيييدايال الةييي و األكيييان مياشاديييان 
ل تريايييو؛ لدلمييا  برةييائع ال ييس  ميتييوافر اسمييو مويييو يينهمييا فييوا  بةييوا  مباديير  أي 

   ضو  مدااتت ياةتياجاتت.   فيياةتياجاتهال، يمن قال موااد  كل  الم 
خةييائع تييوافر يت  ييم اجيياح المردييد األكييان مي  ( خصائص المرشد األكاديمي البيد:8)

 المتنواو، يمن أهال الرةائع ما ي يت   ه   بأنياا يتمكن من القيا ةته؛ ن  محد
، يالموييااد  يالمرياييو يهييي تمتييش المردييد بااتهييا   يير  اآلخييرين فيييالقييدا  ا ييه التييأقير  -

متنواييييو تنافييييم ال ييييس  ا يييييه اخييييتسف مشييييكستهال، ياأل يييييالو يالت يييياي  يتعنييييي توافييييي  
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أ   قييد   دليي ييقتضييي ذفيي وكيات المردييد يتةييرفاتت مييش أموالييت، هيي ا باشضييافو ملييه األمااييو 
   (.120)تواجهت التيالمردد ل  الم المع ومات الدميقو؛ لتر ي العقبات 

اةتييرا  ال الييم يمويياادتت ا ييه اتريياذ القييراا الةييحي ، هيي ا باشضييافو ملييه ضييريا  أ   -
المؤفوييو يف ويي تها، يأ   كييو  لد ييت ملمييا  يمع ومييات  المردييد فهييال ياضيي  لرفييالو ى كو  لد

ميين اييد  معرفييو المردييد  األفييوأال  بييو أ   ى ئحهييا؛ ةيييث ييير او جامعييو يلكافيييو ايين مييوااين ال
 (.121باألموا هو تلييد ال الم بمع ومات خا  و)

مناا  ج وييات اشادييان ال ييرني  فيييالقييدا  ا ييه اشيييداد ياتيت يياا يال  ييا   يالجييون  العاليييو  -
 فيييت تاتا عييا يالجد ييو ، يضييبب ،الحييواا مييش ال الييم فييالجمااي، يال كا  يالد مقرا يو 

 (.  122التعامل مش ال الم)
 (       123المردد األكان مي بع  األخسميات مثلت ) فيأ  يتوافر  -

 .  تهايفري المحافظو ا ه خةو يو فجست ال س  •
 المعام و العانلو يالموضوايو يالنليهو لجميش األدرا  ال ي يتعامل معهال. •
اتيييييوفير يي يييييو تع يمييييييو، يبي يييييو اميييييل خالييييييو مييييين التمي • ل قيييييااو  يالويافيييييو  ييييييل يفقيييييي

 المؤفويو.
نلي هييا ايين  فييي Alabama of Birminghamيفييه م يياا ذلييد أكييدت جامعييو         

المرديييييد  فييييييينبايييييي أ  تتيييييوافر  التيييييياشاديييييان األكيييييان مي ا يييييه العدييييييد مييييين الرةيييييائع 
 (124األكان مي، ييمكن مجما  ذلد فيما ي يت)

 ذلد ضريا  توافر ما ي يت م ييت  لو،بوهو ممكاايو التوا ل مش المردد األكان مي  -
ا ل ييل  الييم، يتشييجيش ال يي أ   جعييل المردييد يم • ا كافيييي ا ييه افييتردا  الومييا  س تييي

 المحدن لهال بااتظا .
 كل لقا . فيتوفير ال ر و ل  س  ل رح أف  و  •
يأييين  مكيين أ   جييده  هفهولو الو و  مله المردد مييش ضييريا  الوييماح معرفييو متيي  •

 في.كل فةل ناا فيال الم 
المردييد القييدا  ا ييه تييوفير مع ومييات نميقييو ل  ييس ت ييت  ييم ذلييد ميين لييدى يتييوافر  أ  -

 المردد ما ي يت  
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ت ويييير  يالقيييدا  ا يييهبمت  بيييات الجامعيييو،  ياشلميييا  معرفيييو المت  بيييات األكان مييييو  •
 يدرح األفاس المن قي لت د المت  بات.

موييااد  ل؛ راتبيي تبييو يالمرالجامعييو مثييلت المكتمعرفييو المييواان األكان ميييو المتاةييو ب •
 ال س  لتحقي  أمةي مدا من اتفت ان  المتاةو بالجامعو.

 خبييياا ال يييس  اييين ال ييير  المتاةيييوش ؛معرفيييو الميييواان الرا يييو بشييي و  ال يييس  •
 لتوهيل ام يو التع ال.

 يجون اسمو درةيو مش ال س ت ييت  م ذلد من المردد األكان مي ما ي يت   -
 ياتفتماد مليهال باهتما .    ،سال ا مش أ   كو  المردد متعا  ي  •
موييييااد  ال ييييس  ا ييييه ةييييل المشييييكست األكان ميييييو، يكيييي لد تع يييييمهال المهييييااات  •

 الس مو لتحوين أنائهال.
التعاميييييل ميييييش كيييييل  اليييييم بأايييييت ليييييت اةتياجاتيييييت يمدااتيييييت ي مبيييييو  ال يييييري  ال رن يييييو،  •

 ياهتماماتت.
 أ  ت و  العسمو يين المردد يال الم م توةو ياليهو. •
ا اتتةييا ت فع ييي المردييد أ   كييو  ا ييه افييتعدان ليكييو  اق ييو ي ييل ي دالقيييا  ييي  •

 يين ال س  يأاضا  هي و التدايس ياشناا .
ا لموييااد  ال ييس  انييد تايييير  • مبو  تايير ال المت  جم أ   كييو  المردييد موييتعدي

 خ  هال األكان ميو يالوظي يو.
الجيييد يالنيياج   كان ميألا المرددتميل  التي عكس ما فب  الرةائع أي الومات         

ظييل تعييدن  فيييا ه أكمييل يجييت يخا ييو  اشادانيةته  كو  مؤهس ل قيا  يدياه  ام ت؛ في
أنا  ام ييييت بةييييوا  دييييك يو  فيييييافتقيييياا المردييييد لهيييي ه الرةييييائع  وييييهال  ؛ ةيييييث م أنيااه 

 فيييي األكيييان مييتق يد يييو بعييييد  اييين اشييييداد، يمييين قيييال يييينعكس بالوييي م ا يييه ميييدا  المرديييد 
يلهيي ا  شييعر  يالشرةي، األكان ميلم يشادانه بةوا  مت ام و ا ه الموتوى ا اد  الوام

 المتوافر لد ت. األكان ميال الم بعد  فائد  اشادان 
بعييي   أكيييدت :، والتااادري  عليهاااااألكااااديميالمعاااار  والمهاااارال ال زماااة للمرشاااد  (9)

يييدا  ا ييه متقااهييا   يأهييااات المعييااف يالمملما  المردد بالعديد من ضريا  األنييات ا ه 
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 منهيياةيييث  عكييس كييل قييس  مكواييات  فييي يتمثييل ذلييدقيييا  بعم ييت، ي الؤه ييت ي ممييايت بيقهييا 
    فيما ي يت ذلدييمكن توضي   ،يالمهاااتبع  المعااف 

لمكييو  منظييواين هيي ا ا يشييملي  : conceptual componentالمكااون المحاااهيمي -
موييااد   فييي وييهال هيي ا المكييو  ت ل  الييم بالنوييبو ،األكييان مي ، ينيا اشادييانهمييات ال الييم

الموان اشلمييا  بيي المؤفوييو، ييتضييمن ذلييدت  فيييال يييا  ال سيييي الموجييون  ال فهيي  ا ييه المردييد
اتختبييااات  فيييألنا  يالبيااييات الرا ييو بييال س  )كييالت وين العرمييي، يالجيينس، يا، الداافيييو

يفهييال يتقييدير كييل ميين  ،ال ييس ى لييداتةتياجييات الشرةيييو يالتع يميييو يالواه ب، المعياايو(
، يالتركيل ا ه الومات المميل  ل  ييس  ذيي ال  ييات اجات ال سييو النوايو يالمحدن  اتةتي

ديا ييييي  يفيمييييا يتع يييي ، األم ييييياتميييين ميييين  يال ييييس  الييييديليين يال يييس  الرا يييو ك ييييس  ال
لييواي ا ييه ا األكييان مي موييااد  المردييد فييي وييهال هيي ا المكييو  اشادييان ناخييل المؤفوييوت 

فييييا  المجتميييش المح يييي الموجيييون  فييييت، يفيييه فييييا  التع ييييال  فيييي هايأهيييدافو المؤفويييو لايرفييي 
ت يييد المؤفويييات  جعيييل  فيييي األكيييان مي العيييالي بشيييكل ايييا ، ف هيييال اسميييو يظي يييو اشاديييان

 .     (125)لنجاح ال س  اينامي  ان أكثر ااتبا ي يالمردد
 (  126) تم ما بما ي ه   و أ   ك مياألكان ا ه المردد يفه م اا المكو  الم اهيمي      

القيييييال األفافيييييو ل جمعيييييو ي  العييييالي،التع يييييال  فيييييينياه دييييان األكييييان مي تيييياايخ اشا  •
 الو نيو لدادان األكان مي.

    ت.يافتراتيجيات تمداخ ي  اظريات اشادان األكان مي •
 كي يييو تييوفير يي ييات اانلييو يدييام وي  األكييان مي،ومعو من تقييد ال اشادييان النتائن المت •

 األكان مي. لدادان
المعرفييو ي ت يت ييو  ميين الحقييائ  Informational component المكااون المعلوماااتي: -

 اشلميييييا  بيييييالقوااين يالويافيييييات ضيييييريا   فييييييالرا يييييو بالمؤفويييييو يالبيييييرامن ، ييتمثيييييل ذليييييد 
ياةتياجييييات ال ييييس ،  الرااجيييييوالبي ييييو ي  ياشجييييرا ات يالمةييييانا المتع قييييو بالبي ييييو الداخ يييييو

يهييدف المردييد  التيييل مردييد، ييعتمييد هيي ا المكييو  ا ييه المع ومييات ال ع يييو  ال اتيييو يالمعرفييو
         .(127)مله مشااكتها مش ال س 

    (128)تا ه المردد األكان مي أ   كو  م ميا بما ي ي يفه م اا المكو  المع وماتي
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 تها.يققاف هايميم تهايا ي تهايافال لمؤفوواتاايخ  •
ت  ييييو، يالمت  بييييات يالريييييااات األكان ميييييو رمع ميييييو الالمنيييياهن يبييييرامن الييييداجات ال •

 األخرى.
 .هاياظم هايموااد هايشجرا ات المؤفوو فيافات •
ذلييد موااييد  فيييالمبييانئ التوجيهيييو القااوايييو الس مييو لتقييد ال اشادييان األكييان مي بمييا  •

 الرةو يو يالوريو.
 .خةائع ياةتياجات يتجاا  ال س  •
ت نولوجيييا المع ومييات المرتب ييو ، ي  سل يي اجيياح اتييداال  التيييالجييامعي  الحر   مواان •

   بأنياا اشادان األكان مي.
ا يييه مويييااد  ل يركييي ةيييث  :The relational component المكااون الع قاااتي-

لتحقييي  العسمييات المهنيييو ال عالييو مييش  ؛ألدرا  ت وير مهااات التوا ل يين ا في المردد
مهييااات اتتةييا  ياشاةييات،  تمكييو  ال هيي اال ييس  يتيوييير ام يييو اشادييان، يمييد يتضييمن 

      .(129)يشجرا  المقايست ،ياشادان مقايل اتفتشااات ،يةل المشكست
يفييييه م ييييياا هيييي ا المكيييييو  ا يييييه المردييييد األكيييييان مي أ  ي يييييال بالعديييييد مييييين المهيييييااات       
 (  130)تمثل

اسميييييات  األكيييييان مي، يتيييييوفيرتوضيييييي  ال  وييييي و الشرةييييييو مييييين تقيييييد ال اشاديييييان  •
 .مش ال س  أكان ميوافتشاايو 

 موتمر .التوا ل مش ال س  ب ريقو  •
تويييييهيل ةيييييل ، ي لمن ييييي  المييييينهن الداافيييييي يالايييييرة منيييييتتعلييييييل فهيييييال ال يييييس   •

 يتحديد األهداف. ،يالتر يبالمشكست، ي نش القراا، 
العدييييد مييين المعيييااف يالمهيييااات  األكيييان مياتهتميييا  ب كويييا  المرديييد يفيييه م ييياا        
يتضيييمن النميييوذ  بعييي  الر يييوات ؛ ةييييث األكيييان مي ناديييا  لداميييوذ O'Banionيضيييش 

، األكييان ميالمردييد  فيييالمهييااات الم  ييو  توافرهييا ي المعييااف بعيي   كييل خ ييو  تضييمن تي 
 .(131)تهفيما ي تتمثل  يالتي
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ييت  ييم ذلييد ميين ، األكاااديمي عمليااة اإلرشاااد فااياكتشااا  األهاادا  الحياتيااة للطالاا   -
 ،فهييال ام يييو  يينش القييرااي  ،ال ييس  يتنميتهييا خةييائع تيبمييائ  المردييد األكييان مي اشلمييا  

تقييدير ال ييري  ي  ،نيييات اشادييانتق فيييتييوافر مهييااات ، ي معرفييو بع ييال اليين س يا ييال اتجتمييادالي 
 مكااييياتماتاتقيييان بيييأ  الجمييييش ليييديهال ، ي بكراميييو يميميييو جمييييش األفيييران اتاتيييراف، ي ال رن يييو
 متنواو.

 تي يييي بميييااألكيييان مي اشلميييا   ددييي مييين المر  ييت  يييم ذليييد المهنياااة:اكتشاااا  األهااادا   -
 فيييي بيعيييو العميييل  فييييتاييييير فهيييال ال، ي ت ويييير اتختييييااات فييييالمهييياا  ي  المهنييييو،المجييياتت 
 مبو  جميش مجاتت العمل بقيمو يكرامو.ي  المجتمش،

ن البييرام تي ييي بميياييت  م ذلد من المردد األكييان مي اشلمييا  ت اختيار البرنام  التعليمي -
 ت  بييات الجامعييو ل نقييل أيمعرفييو م، ي هييا المرت  ييومت  باتي ، الجامعييو فييي وو المتاةيي التع يمييي 
 البراامن التع يمي. فين ياآلخر  أنا معرفو ، ي التحويل

 تي يييي بمييياييت  يييم ذليييد مييين المرديييد األكيييان مي اشلميييا   تاختياااار المقاااررال الدراساااية -
ألاظميييييو المتع قيييييو اي واايييييد الق، ي هامع وميييييات بشيييييأا أي شنااكي  المتاةيييييو،المقيييييراات الداافييييييو 

معرفييو ، ي فييو المقييراات الداافيييو الت ويريييومعر ، ي ان مي يالقيون يالعم  الداافييياألك باشا اا
يفييجل المدافييو  ،ختبيياااتمييدا  ال ييس  ميين خييس  اتييائن اتي  ،وييهال المع مييين يأفيياليم تداي

 .الثااويو
 معرفييو تي ييي بمييا اشلمييا   ييت  ييم ذلييد ميين المردييد األكييان مي تالدراسية جدول المقررال -

معرفييو مت  بييات ، ي نييي، يتايييير الجييدي  اللمام يييات التوييجيل ، يمعرفييوالداافيييوالجييداي  
 العمل يالنقل.
ميين تحديييد بعيي  المعييااف يالمهييااات ياتتجاهييات  نتمكيي   O’Banion أ  أي           

 لمرت   ال س .   أكان ميالضريايو لتقد ال مادان 
 حتييا   اشادييانيام ت  فييالناج   المتميل األكان ميد در   أ  الميسة  مما فب        

تتع يييي  ب بيعييييو ال ييييس ،  يالتييييي ملييييه اشلمييييا  بالعديييييد ميييين المعييييااف يالمهييييااات المتنواييييو
بيييييال وائ  الجامعييييييو، يالقواايييييد المنظميييييو لنظيييييا   ياشلميييييا  يالترةةيييييات المتاةيييييو بال  ييييييو، 

 تييييبع  المهيييااات مثيييلمرديييد لاا    ملمييي ضيييريا  ميييش ميييا فيييب ، ييت اميييل المعتميييد  الويييااات 
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قييو يينييت ممييا يييداال الث، التوا ل مش ال س ، يمداتت ا ه ت وين اسمات غير افميو معهال 
مافا  مدا  المردييد ا ييه  في، مما  وهال القيا  بأنيااه المتنواو المردد يؤهليبين ال الم، ي 
 .جتماايوكافو أمواه التع يميو يالن ويو يات في يتوجيهتمتابعو ال الم 

فييي   تدايبيييت ييييتال مييين  األكيييان ميا لتعيييدن المعيييااف يالمهيييااات الس ميييو ل مرديييد ني يافيييتنا      
البييرامن التجديد ييو يتهييدف ملييه تجديييد كافييو  تخس  اواين أفافيييين ميين يييرامن التييدايم همييا

لمتع قييو ميين خييس  تلييييده بأةييد  األفيياليم يالربييرات ا األكييان ميد الجوااييم المهنيييو ل مرديي 
أهييييل المرديييدين األكيييان ميين البيييرامن التأهي ييييو يتهيييدف مليييه ت، ي األكيييان مين ادييي جيييا  اشا بم

، يتهيييييدف هييييي ه البيييييرامن مليييييه تح ييييييل المهيييييااات الرا يييييو بكي ييييييو تيييييدايم المرديييييدين الجيييييدن
       .(132)موام  يامعيو فيثيل األنياا يموتويات أنائهال  يااتمان التدايم ا ه تم

يجييوهر العم يييو  األكييان مي هييو المحييرك الييرئيس دمردأ  ال مكن القو  ب يمما فب         
ل وجهييو الةييحيحو ممييا يؤهييل  ه يشادييان الييمال  جيييتتو  فييييذلييد لييدياه يأهميتييت  ؛اشادييان و

 ال الم شتما  ناافتت األكان ميو ينجاح.
بييالرجود ملييه اتييائن العديييد ميين الداافييات يتضيي  تنييود  اإلرشاااد األكاااديمي: مشااك ل( 10)

 ما ي يت   المشكست ني  فعاليو اشادان األكان مي، يمن ه ه  تحو  تيلا المشكست
 يتتمثل فيما ي يت :الطال ب تتعلق التي المشك ل( أ)
ضييع  تييوافر اسمييو مهنيييو جيييد  مييش ، ي البراييامن الداافييي فيييال التعييديست ضييع  فهيي   -

ا  نيي قموييااد  أف ان   م اليالعلي ، يالجهل ب جرا ات القبو  يالتوجيلالمردد األكان مي، 
 .  (133)التوجيل

 فيييممييا  وييهال  الجامعييو فيييالمقييد  لهييال  ال سييييضييع  منااييو ال ييس  بجييون  اشادييان   -
، ياييدا  ملمييا  ال ييس  األكييان ميام يييو اشادييان لييدى ال الييم ايين اتجاهييات فيي بيو ت ييوين 

   (.134) لهال  تقد   التيينوايو الردمات اشادان و 
بموااييييد التويييجيل  تالتلامييي  يضيييع معيييو، اجأاظميييو الل يييوائ  ي  فهيييال ال اليييم فييييالقةيييوا  -

 م يييو، ي ا يييه الر يييو الداافييييو لترةةيييت  سدبييياتت يضيييع  اهتمامييي  افو،يالحييي ف ياشضييي 
 .  (135)ا ه تع يمات القبو  يالتوجيل  سدباتت اهتمام
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 ت يتتمثل فيما ي يت  المرشد األكاديميب تتعلق التي لمشك لا( ) 
ةديثيييو تريييع يضيييش ال اليييم  يفيييجست  يقيييائ ا يييه ضيييع  افيييتنان المرديييد األكيييان مي -

ل معييد  التراكمييي ل  الييم، يضييع  التنوييي  يييين المردييد يالقوييال  تييت، يم ييو متابعاألكييان مي
ينائييير  القبيييو  يالتويييجيل، يمييييا  بعييي  المرديييدين األكيييان ميين بيييالتوميش اييين  مسئهيييال ا يييه 

 .  (136)ب امات التوجيل
ل  اليييم ت  شيييجش ا يييي ت يييراا   يييم    مقاي تيييتالمنيييال الييي ي ييييوفره المرديييد ال سييييي أقنيييا -

ا مييا  الموييااد  منييت ، يالح ييو  التييي  قترةهييا المردييد ال سيييي لحييل مشييكست ال ييس  غالبييي
 .  (137)ت و  غير فعالو يغير منافبو ألهداف ال الم يتومعاتت

 فييي حتاجهييا المردييد األكييان مي لييداال ال ييس   التيالمعرفو يالتنميو المهنيو  فيالقةوا  -
ا أمييا  المردييد األكييان مي، ؛ ةيييث ، ي يييان  أاييدان ال ييس ان ميييوكي ييو األلبا  مثييل ذلييد اائقييي

لييييييدى كمييييييا أ  ضييييييع  القييييييدا  ا ييييييه التوا ييييييل مييييييش ال ييييييس   مكيييييين أ   وييييييبم اشةبيييييياا 
 .   (138)ال س 

يميين  ينظييا  الوييااو المعتمييد ، تييتخبر  بالجامعييو، يضييع  األكييان ميةداقو امل المردييد  -
ه مادييان أا وييهال فيكت ييي بييالتوميش ا ييه اختيييااات ال ييس   يي اميياناي     سأ  ال ه اتقانقال ا 

 .  (139)ني  تدمي  أي اهتما  
الثقيييو الم  وبيييو ييييين المرديييد مويييتوى تيييوفر الحيييوافل ل مرديييد ل قييييا  بعم يييت، يضيييع   م يييو -

 .(140) المردد األكان مي ل قيا  بعم يو اشادانلدى توافر الوما ال افي  ادا  يال الم، ي 
بالر ييو الداافيييو ت اظمييو يلييوائ  الجامعييو، يضييع  ملماميي كييان مي بأألا  المردييد م ييو ملمييا -

ت تلامييي البعم ييييو اشاديييان يشجرا اتيييت، يضيييع  ت ملمامييي  فييييلقةيييوا باشضيييافو مليييه الألمويييا ، 
 .(141)باللمن المرةع لدادان

   تمثل فيما ي يتتي جراهال التسبيا: إلالقواعد المنظمة ب تتعلق التي المشك ل(ج) 
تيييوافر  اييدا  مغييس  أي ملاييا  بعييي  الشييعم أقنييا  ام يييو التوييجيل، ي  نلييم ميي ال ا خييوف -

 فييي س  يييان  اييدن ال يي باشضييافو ملييه العدن المنافم من موظ ي التوجيل ل ل ترةييع، 
، يميييا  الموييجل بعم يييو التوييجيل ل  الييم ني  يجييون توميييش بع  الشييعم ايين الحييد المقييرا

 .(142)من المردد األكان مي ا ه ب امو التوجيل
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ا يهيي فهييال ال الييم ل  ريقييو التييي يييتال  ضع ، ي لخس  فتر  التوجي يال وضه ات نةا     دد -
ميييييا  ال الييييم بعم يييييو الوييييحم ياشضييييافو ني  افتشيييياا  مردييييده باشضييييافو ملييييه التوييييجيل، 
 .(143)األكان مي

ع يمييات ميين مناا  ، يكثيير  التت محييدن  لعم يييو اشادييان بال  ييياتتييوافر مااييا فيييالقةييوا  -
يجييييييون مرييييييتع ل ييييييل موييييييال شادييييييان  فيييييييالقةييييييوا  باشضييييييافو ملييييييه ،ليو  يالتوييييييجالقبيييييي 

 (.144)ال س 
لييدى يجييون نليييل لدادييان األكييان مي  فييي، يالقةييوا ديل الجييدي  الداافييي بعييد ماساييتتعيي  -

 .(145)األموا  
ت عييييل نيا المرديييد مل ترياييييا، يمةييير ال تييير  اللمنييييو التيييي يوفرهيييا النظيييا  ل تويييجيل  ايييدا   -

خييييييييس  اليييييييييو ، ي يييييييعوبو ام يييييييييو التويييييييجيل اآللييييييييي ياييييييييد   ياشضيييييييافو اآلليييييييي يالحيييييييي ف
 .  (146)يضوةها

 فيييخبيير  متواضييعو  ذي  قييو  التوييجيل اييان  ا ييه مييوظ ين ترت يي  خبييراتهال يكثييير ميينهال  -
 فيييأكان ميين، يضع  خبيير  العييام ين  مرددين، ياتاتمان ا ه أ  هناك مماافو التوجيل

 .  (147)افتردا  الحافم اآللي
 مشيييكستييت اميييل ميييش ال ق بطبيعااة نظااام الساااعال المعتماادة:لاا عتت التااي للمشااك ( اد)

تييؤقر ا ييه  يالتيييتتع   ب بيعو اظا  الوييااات المعتمييد   التي المشكستالوابقو العديد من 
 (148)يتتمثل فيما ي يت األكان ميادان ك ا   اش

اظييا   بييو لت بييي مشييكست مناايييو يتنظيميييو مثييلت اتفتقيياا ملييه ال  ييا ات اشناايييو المدا  - 
تييدايم أاضييا  هي ييو  فيييالوييااات المعتمييد ، يفييو  معام ييو المييوظ ين ل  ييس ، يالقةييوا 

 التدايس ا ه اظا  الوااات المعتمد  مبل ت بيقت.
 فييييمشيييكست متع قيييو ب بيعيييو اظيييا  الويييااات المعتميييد  يلوائحيييتت يمنهيييا مجبييياا ال اليييم  -

 دن يها.لال  كتمل الع التيبع  األةيا  تختياا الموان 
 التييييا الميييان  ميييدا  ال يييس  ا يييه اختييييا فييييمشيييكست متع قيييو بيييال س  منهيييات القةيييوا  -

، ي يييعوبو ممنييياد بعييي  ال يييس  يتبةييييرهال بحجيييال العيييم  الداافيييي ناافيييتها فيييييرغبيييو  
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ا ل بيعييييو  فييييالمنافيييم  ضيييو  ميييدااتهال يظيييريفهال، ياختييييياا ال اليييم ل ميييوان اتختيااييييو تبعيييي
ا ان  بيعو المان  الع ميو. يفتقديراتت األفتاذ يفماتت الشرةيو ي   الموان بعيدي

يمنها  رح المقراات ب ريقو اشييوائيو  األموا تت رةها  التيمشكست متع قو بالمقراات  -
 فيييمتاةييو الحريييو ال افيييو ل  الييم  فييييبييدي  ناافييو جد ييو تةتياجييات ال ييس ، يالقةييوا 

 ال.  ومكل  فيات اتيجو لعد   رح العدن ال افي من المقرا  ؛اتختياا
 ملييهممييا يييؤني  التييي تواجييت اشادييان األكييان مي المشييكستيتضيي  ممييا فييب  تنييود         

، تحقييي  األهييداف المرجييو  منييت ا ييه ضييع  مداتييتميين قييال ، ي ت بيقت بةييوا  دييك يو يتق يد ييو
 ه ياحييوفيي بيو احييو  اتجاهييات، يت وين ان مياألك من اشادان الشكوى  ملهمما يدفش ال س  

ال الييم  ، يهيي ا يييدياه ييينعكس بالويي م ا ييه مييدا  ظييا  الوييااات المعتمييد  اي  الجامعيييوالحيييا  
  .  األكان ميا ه الت ي  مش الحيا  الجامعيو، يا ه موا  و تقدمت 

ا لمااا ساابق اكاار  عاان       تتضاا   األكاااديميعال المعتماادة واإلرشاااد نظااام السااا اسااتنادا
ة لنبااان نظااام الساااعال يساا ركياازة أسا األكاااديمييعتباار اإلرشاااد ؛ حيااث الع قااة بينهمااا

 األكااديميالمعتمدة ويمكن توضي  طبيعة الع قة بين نظام السااعال المعتمادة واإلرشااد 
   اآلتية:من خ ل النقا  

اختييياا المقييراات  فييييتييي  اظييا  الوييااات المعتمييد  ل  الييم مييدايا ميين الحريييو يالمرياييو  -
، ياأليمييات الداافيييو المسئمييو لييت   و ليي ين يدافيي ا  هي ييو التييدايس ايدافها ياختياا أاض التي
، يلهيي ا  عمييل النظييا  ا ييه اةتييرا  ال ييري  ال رن ييو يييين ال ييس  ييوييعه ا لقدااتييت العق يييويفقييي 

ا ييه تقييد ال أفيياليم العييس  المنافييبو  األكييان ميادييان ش، يبيي لد  وييااد اتهييالتحقييي  مت  با
 فيييمبييدأ ةريييو ال الييم  هالنظييا  ا يي  قييو  هيي ا  ، كميياواجهييو ال ييري  ال رن ييو يييين ال ييس لم

م يياا التلامييت بقوااييد النظييا   فييياختياا مييا يييراه منافييبيا لشرةيييتت يشمكاااتييت يظريفييت، يذلييد 
 (.149)تقد ال التوجيت يالموااد  ال نيو ياشناايو في األكان ميياتفتعااو بالمردد 

 فيييي المتمث يييو العم ييييو التع يمييييو فيييي ق يييل اظيييا  الويييااات المعتميييد  مييين مظييياهر الهيييدا  -
أل  ال الييم  رتيياا ترةةييت  ؛الداافويالتور  من  الداافيتأخر خ   اوم الرفو  يال

، يأ ضييا  وييت يد ميين ت يي  مييش اهتماماتييت يمدااتييت يظريفييتييرتاا من المقراات الداافيييو بمييا ي
ا ييه  يييان   األكييان مييبيي لد  وييااد اظييا  اشادييان  ،األكييان ميالعو  المقد  لت ميين المردييد 
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ةيث تلنان مدا  المؤفوات ا ه تحقي  األهداف المنشييون  يلهيي ه ال  ييا    ؛ويمالتع ي   ال  ا
يبتح ييييل هييي ه  ،جواايييم أابعيييو ائيويييو تتع ييي  بال  يييا   الداخ ييييو يالرااجييييو يال مييييو يالنواييييو

 (.150)جونتها في تؤنى نيايا فعاتي  األكان ميالجواام اجد أ  ت عيل ام يو اشادان 
ا ه ف و و تربويو تهدف مله مادان درةيييو ال الييم ميين    دات المعتم عتمد اظا  الواا -

ةيييث  وييعه اظييا  الوييااات المعتمييد  ملييه تلييييد ال الييم  ؛كافو الجواام المعرفيو يالمهاايو
يالتعرف ا ييه األفيياليم  ال اتييالموضوايو يالنقد  الع ميبالمعااف الع ميو ي ر  الت  ير 

اشيييداد ياتيت يياا ياتاتمييان ا ييه اليي ات  مايي تنميو جواتمكنت من فهال ذاتت يدرةيتت ي  التي
اوييا  ال امييل اليي ى  وييت يش أ  شينييا  ا فييييةيويييو  مهمييويكييل هيي ه األمييوا  ،يليييس التبعيييو

ا ييه تن ييي ه المردييد يالعشييرين ، يهيي ا مييا  عمييل  الحييانييت ييي  ينجيياح مييش مت  بييات القيير  
   (.151)ا مش  سبتفع يي 

يتحقي  األهييداف المرجييو  منييت الوااات المعتمد   اجاح اظا  يله ا  مكن القو  بأ         
بكييل ك يييو  األكان ميبةوا  فع يو يت  م مافا  موااد يشجرا ات ياضحو لدادان يترجمتها 

 األكييان مياشادييان  ةيييث م ؛ مكااياتها يادن الترةةات يال ييس  يهيياشضو  يامعها ي  في
 .الوااات المعتمد   اجاح اظا  من مقومات 

 الثقافيوسياقها والية واين  جامعة فياإلرشاد األكاديمي م م  : الثاني رالمحو 
 فييي Wayne State Universityياييين يت ييو خبيير  جامعييو  المحييوا يتنيياي  هيي ا       

   تالمحايا اآلتيومن خس   يومريكألكمثا  ل جامعات ا األكان ميمجا  اشادان 
      :مريكيةألالواليال المتحدة ا في األكاديميد اشطبيعة نظام الساعال المعتمدة واإلر  :أوالا 
اهتمييا الجامعييات األمريكيييو يت بييي  اظييا  الوييااات المعتمييد  منيي  منتةيي  القيير         

العشيييرين انيييدما ميييا  تشييياالل يلييييال ألييييوت ائييييس جامعيييو هاافييياان يت بيييي  ف ييير  اتختييييااات 
تتوافيي   التيييالداافيييو  رااتقيي ماختييياا ال فيييبالجامعييو ، يتأكيييده ا ييه أهميييو ةريييو ال ييس  

هيي ه  فيييكااييا توييون  التييي، يقواتييت الشييديد  ا ييه المنيياهن الداافيييو ال سفيييكيو مييش ميييولهال 
ال تييير  ، يميييش يدا يييو القييير  العشيييرين ييييدأ ت يييوا المنييياهن الداافييييو بحييييث ت وايييا مييين قيييس  

و ملييه فاالمت  بات العامو يمت  بات الترةييع باشضيي  تفيتتمثل مت  بات ناافيو أفافيو 
مت  بييييات اختياايييييو ، يألهميييييو المت  بييييات اتختياايييييو مامييييا بعيييي  المؤفوييييات الجامعيييييو 
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ةييع فراييه يت امييل دييكل تر فييييتنظيييال الوييااات المعتمييد  ل مقييراات الداافيييو اتختياايييو 
ةييييين تركييييا بعيييي  المؤفوييييات الجامعيييييو هيييي ه المت  بييييات  فييييي، مييييش الترةييييع الييييرئيس

ا تهتماماتييت أي كمت  بييات ناافيييو ث  قييو  يداافييتها يفقييي ييي ةا لميييو  ال الييم اتختياايييو يفقييي 
 (.152)ناافتت الةي يو في وت م ها ال الم 

فيميييا بعيييد ينظيييا  الويييااات يلقيييد ارفيييا ت يييد العم ييييو اتختيااييييو ل مقيييراات الداافييييو       
ياظييييرا ألهميتييييت يلحيييير  الجامعييييات األمريكيييييو ا ييييه اجاةييييت اهتمييييا باشادييييان ، المعتمييييد  
 .ةد مت  بات اجاةتأك األكان مي

ألي  مر  من مبل ائيس ك يو هاافاان منيي  يدا ييو  األكان مياشادان باتهتما   يدأ يلقد      
  ميييدما جامعيييو 1876، يفيييه ايييا    1636ايييا   فييييالوت يييات المتحيييد   يفييي  العييياليالتع ييييال 

 (.153أي  اموذ  لدادان األكان مي)  Johns Hopkins Universityجوال هوبكنل
ميييدى الوت يييات المتحيييد  األمريكييييو ا يييه  فيييياشاديييان األكيييان مي اتهتميييا  بت يييوا  ال قييي       

المائييو اييا  الماضيييو، ميين اتاتقييا  ميين مجييرن ناييال توييجيل المقييراات الداافيييو ملييه مضيي ا  
 التيييال ييابش المهنييي ا ييه مجييا  اشادييان، ممييا أني ملييه امييو يا نهيياا النظريييات يالنميياذ  

، باشضييافو ملييه ت ييوا أفيياليم تقييد ال اشادييان األكييان مي ناتردييد أي توجييت مماافييات اشاديي 
، ياألفيياليم القائمييو ا ييه التييدخل  ه المع ومات كاشادان الو  يمثلت األفاليم القائمو ا

، ا ييه التنميييو مثييل اشادييان التنمييوي تركييل  يالتيمثل اشادان اتفتبامي، ياألفاليم الشام و 
األخييير  دييعبيو كبييير  ناخييل الجامعييات األمريكيييو،  واآليايي  فيكما اكتوم اشادان األكان مي 

ل ا ييه اضييا ال ييس  ييي يميين قييال يضييعا تييدايير لتقييد ال اشادييان األكييان مي ميين ةيييث الترك
اكتوييا  ال  ييا ات غييير المعرفيييو  فيييياتةت يياب يهييال يالتريير  ملييه اتهتمييا  يتنميييو ال ييس  

ينظييا  الجامعييات األمريكيييو    ا.  يتضيي  ممييا فييب  اهتميي (154)مثلت اشيداد يالمثاير  يالمرياييو
 .ألكان ميباشادان االوااات المعتمد  ي 

 عتبيير اشادييان األكييان مي هييو  :واياانجامعااة واليااة  فااي األكاااديميطبيعااة اإلرشاااد  :اثانيااا 
ا؛ لتحديييد التيالعم يو  يتحقييي    شترك فيهييا كييل ميين ال الييم يالمردييد األكييان مي يالعمييل معييي

يفييه م يياا ذلييد  مكيين تنيياي  ييي  مييش البي ييو الجامعيييو،  تأهييداف ال الييم يمويياادتت ا ييه ال
  من خس  المحايا اآلتيوت   Wayneجامعو يت و  فياشادان األكان مي 
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مييييييش ماشييييييا  ك يييييييو    1868اييييييا   Wayneجامعييييييو يت ييييييو  ت يييييييدأتالبامعاااااة نشااااا ة (1)
(Detroit  ال بييييييو يهيييييي اآل  ك ييييييو ال يييييم، يفيييييه ايييييا )ا ك ييييييو  أاشييييي    1881Detroit 

كمدافيييو   1896ا القاايييو الرئيويييو القد ميييو ايييا   يهيييي ك ييييو التربييييو اآل ، يأاشييي  مل تيييداي
، يت ييييوات ت ييييد البييييرامن  1913مضييييافو يييييرامن ال  يييييات اييييا   فيييييقااويييييو مركليييييو يييييدأت 
ا ينظييا  العييام ين  يالتي الةارى  Detroitيتضمنا يرامن ل  يو  ا تع يمييا اامييي مدما يراامجي

تقيييد  ييييرامن تع يمييييو  يالتيييي Detroitه ك ييييو مدينيييو لييي م  ، يتحوليييا فيميييا بعيييد 1917ايييا  
  يأ ييبحا اآل  ك يييو اآلنا  الحيير  يالع ييو ، 1923جامعيييو ينظييا  الويينوات األابعييو اييا  

الييييدياات أيلييييه يبعييييدها بوييييا فيييينوات مييييدما  ،ا ك يييييو الةيييييدلو   أاشيييي 1924يفييييه اييييا  
أي   Frank Cody  ك يييو اآلنا  الحيير  يالتربيييو، قييال أ ييب فيييالتع يميييو لترييرين ال ييس  

ا، 1933ائيييس اييا   كواييا جامعييو أ  يي  ا يهييا  يالتييي  ل   يييات الموجييون  يالمتجمعييو معييي
 Anthony؛ تشييري يا ل جنييرا  Wayneا ييه افييال مقا عييو أي يت ييو  Wayneافييال جامعييو 

Wayne   يافتمرت جامعو ،Wayne النمو يأضي  مليها ك يو الحقييو  يك يييو الع ييو   في
ا بك يييو  يالتييياا  األامييا  نماتجتماايييو يك يييو   شناا  األامييا  Mike Llitchتوييمي ةاليييي

، ي يييين ا جامعييييو  1963اييييا   Wayne  ، قييييال أ  يييي  ا ييييه الجامعييييو افييييال 1956اييييا  
Wayne   ا ييه أاهييا ياةييد  ميين جامعييات ميتشييجاMichigan  الثسقييو المؤفوييو بموجييم
 .  (155)الدفتوا

أليي   27يراييامن ألكثيير ميين  350ميين   ر ك يو يتقد  مييا  قيي  13يتت و  الجامعو من       
 .)156)الجامعيو الداافات من  س  الداافات الع يا ي 

أاهييا جامعييو بحثيييو ةكوميييو مرمومييو  في جامعوالا يو  تتمثل رسية البامعة ورسالتها: (2)
مشييهوا  يتمييلهييا البحثييي ياألكييان مي يتحقييي  النجيياح ا ييه الييرغال ميين تنييود ال  ييات ال سييييو 

 تهابينماا تتمثاا رساال،  مجتمعهييا الحضييري  فيييتحقييي  المشييااكو الهانفييو  هيها، يتعمل ا يي 
تييوفير يتقييد  المعرفييو، يشاييدان ال ييس  المتنييواين؛ لتحقييي  ات نهيياا، يباييرة التييأقير  فييي

 .  (157)اش جايي ا ه المجتمعات المح يو يالعالميو 
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 – 2012ل  تيير   جامعو من خس  خ تهييا اتفييتراتيجيوالةدنت ت األهدا  االستراتيبية(3)
 التيييأهييال اشجييرا ات أكدت ا ه ي  اتفتراتيجيو الرئيوو ل جامعو فاألهداالعديد من  2017
 (158)فيما ي يت تتمثل  يالتي، تن ي  ه ه األهداف  فيتوهال 

 فيييتوييهال  التييمن أهال اشجرا ات  الهد  االستراتيبي األول: تحسين نبان الط  :)أ( 
 تن ي  ه ا الهدف ما ي يت  

حيااو وتقياايم الباارام  المصااممة لتحسااين معاادالل االحتحاااي بااالط  ، وتحسااين معاادل نت -
 ؛تعلييييل المبيييانئ التوجيهييييو لقبيييو  ال يييس  ا يييه يفيييه م ييياا ذليييد ييييتال التركييييل تخااارجهم،

افيييتمراا تن يييي  ييييرامن اتةت ييياب ي  ،كيييان مي ل  يييس  المقبيييولينأللتعظييييال ممكاايييات النجييياح ا
ات اليييتع ال، يبيييرامن توجييييت ال يييس  الجيييدن يال يييس  عييي مالناجحيييو ا يييه فيييبيل المثيييا ت مجت

 المنقولين.
تيييدايال أفضيييل مماافيييات  ذليييد ييييتال التركييييل ا يييهيفيييه م ييياا تعزياااز التااادريس والاااتعلم:  -

تبوييييب مت  بيييات التع ييييال ، ي اتراييياشال ةيييل الداافيييي أي ابييير ا فييييأفييياليم التيييدايس فيييوا  
تعيييييد ال يييييس   يالتيييييينوايييييو لمتاي ميييييش المحافظيييييو ا يييييه المنييييياهن الداافييييييو األفافييييييو  العيييييا  

 .ل موا نو
تاادعم النبااان األكاااديمي للطاا   وفيهااا يااتم  التاايتنحيااو وتحسااين الخاادمال والاانظم  -

ا مردييدي  45توظييي  يتييدايم ي  ،مركييل خدمييو ال ييس  موا يي و تقييييال التركيااز علاا  مااا يلااي: 
ا  هي يييو ضييي اتيييوفير ال ييير  المنافيييبو ألي  القانميييو،الوييينوات الثسقيييو  فيييي اا مضيييافيي أكان مييييي 

يالتوجيييت يغيرهييا  شادييانتقييد ال ا فيييلتشييجيش المشييااكو  ؛جميييش أاحييا  الجامعييو فيييالتييدايس 
 .ن األاش و الحيويو لنجاح ال س م
ينييا   فييياتفييتمراا  يفيهييا يييتال التركيييل ا ييهالحاارم البااامعي:  فاايتعزيااز نوعيااة الحياااة  -

 .ين خدمات ال س وحت فياتفتمراا ، ي لهال ت ما  التجاا  األكان ميو ال س  تف
ياييين كجامعييو  يت ييو ت المحافظو ا ه مكااو يترتيم جامعوالثانياالستراتيبي الهد   ) (

   .أبحا 
   .ت تعليل مشااكو المجتمشالثالث االستراتيبي الهد  ) (
 .  مالي لداال أيلويات الجامعوت ت وير اموذالرابماالستراتيبي الهد   )ن(
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 .ياينيت و   جامعو ت تدايال ال رر يالداو  يين أاضاسمالخا االستراتيبي الهد  )ه(
تمثيييل  يالتيييي يتضييي  مميييا فيييب  تبنيييه الجامعيييو العدييييد مييين األهيييداف اتفيييتراتيجيو        
مجيياتت ام هييا، كمييا تتميييل الجامعييو بةييياغو العديييد ميين اشجييرا ات  فيييا لهييا ا ائيوييي موجهييي 
 فييييعكس ا يييه أنا  الجامعيييو نيييي بةيييوا  يامعييييو مميييا  هييي ه األهيييدافتن يييي   فييييتويييهال  التيييي

 تميلها. فيمرت   المجاتت ييوهال 
 عكييس مييا فييب  ذكييره الر  يييو العامييو ل جامعييو ميين ةيييث توضييي  اشييأتها يت واهييا،        

 أاش تها المرت  و.   فييا يتها يافالتها، يأهدافها اتفتراتيجيو كموجهات لها 
يهاااد  اإلرشااااد األكااااديمي  : وايااانجامعاااة والياااة  فااايأهااادا  اإلرشااااد األكااااديمي  (4)

 (159)ت ما يلبالبامعة إل  
الداجييو ا ييه فيييا  يتوافيي  مييش مت  بييات الحةييو   فيييناييال التر يييب األكييان مي  •

 .الع ميو
متابعييييو ال ييييس  يالتعييييرف ا ييييه ناجييييو تقييييدمهال األكييييان مي يييييداال ميييين المردييييدين  •

 األكان ميين.
 ت الرا و.  اجاتةتيا ذيي ناال اةتياجات ال س  المتنواين يخا و ال س   •
تليييييد ال يييس  بيييأا ه  فييييييتب ييوا الهيييدف النهيييائي لداديييان األكيييان مي بالجامعيييو  •

 فيييييتمكنيييوا مييين الت يييو   ةتيييهام ييييو اشاديييان األكيييان مي؛  فييييمويييتويات الجيييون  
 تحقي  أهدافهال األكان ميو يالمهنيو.

   (160) :إل  مساعدة الطال  وت هيل  لتحقيق ما يل  األكاديميكما يهد  اإلرشاد -
 القدا  ا ه اتراذ مرااات فعالو بشأ  ناجتت أي دهانتت الع ميو. •
لتحقييي  أهدافييت ينجيياح، ياختييياا المقييراات الداافيييو لتحقييي   تع يميييو؛ماييدان خ ييو  •

 أهدافت.
لتحقيييييي  أهدافيييييت  ؛اتفيييييت ان  مييييين الميييييواان يالريييييدمات المتاةيييييو بيييييالحر  الجيييييامعي •

 التع يميو.
يتوافيي  مييش اهتماماتييت  اليي يالبراامن المهني  أي سيا ه اختياا البراامن الرئ القدا   •

 يمدااتت.
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 الوما المنافم ا ه أفاس الر ب التع يميو الرا و بت. فيالترر   •
بالجامعييو ياهتمامهييا بال الييم  األكييان مياف اشادييان  عكس مييا فييب  ذكييره تنييود أهييد        

يمتابعييو تقدميييت  ياألكييان مبةييوا  مت ام ييو، ميين خييس  مويياادتت ا ييه الموييتوى  الجييامعي
ياجييييات الرا ييييو، يلييييال  قتةيييير ياتهتمييييا  بمرت يييي  ال ييييس  يخا ييييو ذيى اتةت ،الداافييييي

تشييكيل درةيييو  سيهييا  فييي األكييان مياألمر ا ه ذلد يل يين توييتند الجامعييو ملييه اشادييان 
، مهيياا  اتريياذ القييراا تتييؤه هال لتحقييي  أهييدافهال مثييل التيييمن خس  مكوايهال بعيي  المهييااات 

يييولهال المهنيييو، ييعكييس ذلييد ال ى يتواف  مش م الداافياختياا البراامن ي ، ليوو  يتحمل المو
ظييل  فيييتحوين المررجات التع يميو يخا ييو  في األكان ميمنااك الجامعو ألهميو اشادان 
 تنود الر  يو الثقافيو ل سيها.

ا مركيييييلي  الجامعييييو تأأاشييييي  بالبامعااااة: األكاااااديمي( الهيئااااال المساااائولة عاااان اإلرشاااااد 5)
ا تم  university الجيييامعي   ييي  ا ييييت مركيييل اشاديييان  اشاديييان األكيييان مي فييييرةةيييي

advising center   ييمكن تناي  ما يتع   يه ا المركل من خس  المحايا اآلتيوت ، 
لتحقييي  أهييدافهال التع يميييو ةتييي يلييه ت موااد   س  المرة ييو الجامعيييو األرسالة المركز -

 (.161)الترر  
األهييييداف ل  العييييام و  يأاضييييا  هي ييييو التييييدايس بالجامعييييو يتحقييييي  تيييي  ي :أهاااادا  المركااااز-

 (162)تاآلتيو
 فييي شييااك ال ييس  يالمردييد األكييان مي ؛ ةيييث يي ييو ناامييو فيييتييوفير المع ومييات  •

الجيييامعي يدميييو  الموييي وليو اييين النجييياح األكيييان مي ل  يييس ، كييي لد تيييوفير اشاديييان
 .يفه الوما المنافم

   ال س .ال  عت وير النظال التي تداال يتعل  ت •
النظييا   فيييالييريابب ابيير الحيير  الجييامعي؛ لضييما  تنقييل ال الييم بوييهولو  ت ييوير •

 الترر . يةتهمن  اتلتحا  بالجامعو  التع يمي
يلهييي ا ييييري العيييام و  بمركيييل اشاديييان الجيييامعي بالجامعيييو أ  موييي وليتهال اييين نايييال         
يفيييه الوميييا المنافيييم  وقييي تحقيييي  أهيييدافهال ييييتال مييين خيييس  تيييوفير مع وميييات نمي فييييال يييس  
ا ااتميييان ال يييس  ا يييه الميييواان المنافيييبو المتاةيييو بيييالحر  الجيييامعي، ياتفيييتماد مليييه  افيييتناني
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يتعلييييل يي يييو تويييااد ال يييس  ا يييه النميييو الشرةيييي  يمشيييكستهال،بعنا يييو ألفييي  و ال يييس  
 ياألكان مي يموااد  ال س  ا ه فهال أهداف التع يال العالي.

تتمثييل  يالتييييوفرهييا المركييل ل ييس  الجامعييو  التيييرييدمات لاتتنييود  ماان حيااث الخاادمال:-
 (163)تهفيما ي 
 قد  البراامن اتفت شافي الرا  بمركل اشادييان الجييامعي  البرام  االستكشافية: •

ميين خسلييت    اليي ي فيحةيي و  ،لترةييعا مييداكيغييير اشادييان يالبييرامن ل  ييس  
يهييتال ؛ ةيييث  ييس لاا ييه الداجييو الجامعيييو ينييا  ا ييه المجييا  العييا  تهتمامييات 

 فييييالمركيييل يتعييييين مرديييد افت شيييافي؛ لتقيييد ال مجموايييو ييييرامن لمويييااد  ال يييس  
  نش القراا.

ت تهيييدف ييييرامن اشاديييان المهنيييي بيييالمركل ال اليييم الييي ي البااارام  المهنياااة القبلياااة •
، يتت  ييم البييرامن المهنيييو ياييينيت ييو جامعو  في  البرامن المهنيو ت بي  وعه مله

الداافييييو المويييبقو، يكييي لد األاشييي و اشضيييافيو ل مييينهن الداافيييي،  اجتييييا  اليييدياات
 ياختبااات القبو  يالت بي .  

ا ييه ال ييس  الموييتبعدين ميين جامعييو  االستبعاد واالستعادة والصحو  التكميلياة: •
يت ييو ياييين مقاي ييو المردييد األكييان مي؛ لمنامشييو ةييالتهال يالريييااات المتاةييو أمييامهال 

ا ييه فييبيل المثييا   جييم أ   رضييش ال ييس   ،امعييوج مكاايييو الرجييود لمضييو   فييي
ك يو الع و  يال نو  الحر  لعم يييو اتفييتعان  يالتوييجيل  في  من الجامعو ي الموتبعد

ال  يو ، يل حةو  ا ييه المليييد ميين المع ومييات  مكيين ل  الييم  ييياا   فيأخرى مر  
   التيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياليالمومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييش اشل ترياييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
http://www.clas..wayne.edu/reinstatement  ، يبالنوييييييييييبو ل ةيييييييييي وف

، يبعييد ااتهييا  الةيي  أ مييش يجييون محاضيير ل مقييرا الداافيييالت مي يو،  جم أ  تبييد
مكميييا  الةييي   مكييين ل  اليييم  فييييالت مي يييي يشظهييياا افيييتعدان ال اليييم أي اغبتيييت 

، يينباييي افييش ال  ييم ملييه اائييم وشيي يو  من المنام 30مقاي و ائيس البراامن خس  
ل ترياييا ا ه البريييد اشل ترياييي ، كمييا مائيس الجامعو ل برامن األكان ميو، يشافالت 

يتيياح ذلييد ل  ييس  ؛ ةيييث البراييامن ياتلتحييا  بييت فييييهتال المركل ب اان  التوجيل 

http://www.clas..wayne.edu/reinstatement
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مبل الترر  من ال  يو ممن تركييوا الجامعييو فييوا  كافييتبعان أي مميين  حيياي  الوييعي 
ظييل فيافييو يييد   فيييل جامعييو أخرى ةو  ا ه فر تت أي تلتماس العون  مر  ح ل

 جديد .
باإلضاااافة لماااا سااابق ياااوفر مركاااز اإلرشااااد الباااامعي العدياااد مااان الخااادمال للطااا        

 (164):  فيما يلتتمثا  والتيالبامعيين ، 
 التييييالمركيييل مييين مرديييدين ييييبع  القضيييا ا ليييدى تواييييو ال يييس  مييين خيييس  ميييا يتيييوافر  -

 ،يمت  بييات ال  يييو يالجامعييو ،مثييلت فهييال المت  بييات المهنيييو األكييان ميتمكيينهال ميين النجيياح 
يالتر يييب تختييياا المقييراات الداافيييو يالتوييجيل  ،يفهييال مت  بييات التع يييال العييالي بالجامعييو

 يخدمات الح ف ياشضافو يالتواف  مش الحيا  الجامعيو. ،ياختياا يتايير الترةع ،فيها
 حققييت ال الييم  اليي يالتقييد   فيييال ييس  ميين خييس  المردييدين؛ لمنامشييتهال  التوا ييل مييش -

يات لتحوييين المعييد  الرييا  بال الييم، يت ييوين ، يافييتراتيجلداجو الم  وبييول حةو  ا ه ا
 يالتحضير ل داافو المهنيو. ،المقراات الداافيو

بعييييي   فيييييي -مييييين خيييييس  اتاتميييييان ا يييييه المرديييييدين األكيييييان ميين -مويييييااد  ال يييييس  -
 ، يتحديييدالتا ييم ا ييه الةييعوبات األكان ميييو، يةييل المشييكست الشرةيييو تت مثييلتاجيي الم

، يتييييوفير مع ومييييات ةييييو  تييييدايال مهييييااات الداافييييو فيييييلموييييااد  ، يااتهتمامييييات الوظي يييييو
 الجامعي.المواادات الماليو، يالتوظي  خاا  الحر  

خا يييو  وهي ييي  ب اشيييا تمييييل الجامعيييو مييين خيييس  اهتمامهيييا فيييب  ذكيييره  يتضييي  مميييا       
يتميييل المركييل يتن ييي  العديييد ميين ؛ ةيييث الجييامعيمركييل اشادييان  يهييي األكييان ميدادييان ل

ا ييه الموييتوى  ل ييس  الجامعييومتنواييو  خييدماتتييوفير  فيييالرييدمات اشادييان و، ممييا أفييهال 
ممييا يؤهييل ال الييم لموا يي و ناافييتت ينجيياح يشاييدانه بةييوا   يالشرةييي، يالمهني األكان مي

ظل تنود الر  يو الثقافيو ل س  الجامعييو يميين قييال  في و هنيو فيما بعد خاملجيد  لحياتت ا
المقدمييييو ، ممييييا يت  ييييم ضييييريا  تنييييود الرييييدمات اشادييييان و تعييييدن اةتياجيييياتهال يمشييييكستهال 

     ل  س .
 :األكاديمياإلرشاد  طر   (6)

 اشادان األكان مي الم بقو بجامعو يت و ياين يمن أهمهات  ر  تتنود       
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يييييين ال الييييم  تال تيييي  التييييي األكييييان مي مقييييايست اشادييييان فيييييييتمثييييل  رشااااد المباشاااار:إلا أ()
 ياااتم التاايحااددل البامعااة بعااات االعتبااارال  ولهاااوا  مبادييير ، يالمرديييد األكيييان مي بةيييوا 

 (165): فيما يلتتمثا  والتي، اديةالمقاب ل اإلرش فيمراعاتها 
اجيييياح ال الييييم  ةيييييث م و؛ ير م يييياا ميييين الون ييييو يالويييي  فييييي مجييييرا  المقييييايست اشادييييان و -

الجميش ا ه افييتعدان لموييااد  ف، الجامعيلمركل اشادان ضرياييا ألاضا  هي و التدايس ي 
تواجهييت ل حةييو  ا ييه دييهانتت الجامعيييو،  التيييال الييم ا ييه تر ييي العديييد ميين التحييد ات 

ا عييد مةييدايا  األكييان مييلهيي ا فيي   المردييد   ،يعالجيياما  ال الييم بمييواان الحيير  تتةيي  ائيوييي
 يفه اشلما  ينظا  الجامعو يفيافاتها.

مييين  ل اليييملييييتمكن ا ؛جامعيييوال فيييياشاديييان األكيييان مي  مقيييايستاتهتميييا  بالتحضيييير ل -
 فيييلمحتم ييو المقراات ابيي  اشلمييا  ي ، تحتييا  ملييه مجابييات التييياألفيي  و   ييرح تحقييي  مييا ي يييت

ديين مر يييييب لتييييي  ن، يشايييييدامنامشيييييو ت ا ييييييل أنائيييييت األكيييييان ميي  ،القيييييان  ال ةيييييل الداافيييييي 
 تميين خييس  لعسمو يين ال الم يالمردد األكييان ميا يتدايال  المسةظات ل  ر  الموتقب يو،

منامشييو المع ومييات الرا ييو يالوييريو ل  الييم ياييد   ،محافظو المردد ا ه فريو المع ومات
 .ل ل  الم تحديد مواد لمنامشو الموائل المعقد  ي  اشل ترياي،ابر الهات  يالبريد 

المرديييد  أ  تتتمثييل فيييي يالتييييأقنيييا  مقاي تيييت مييش ال يييس  بع  الحييدين المرديييد لييي    امراايي  -
افييتعدان شادييان ال الييم لمعرفييو  ا ييهلد ييت كييل اشجابييات يل يين  كييو   ت يتييوافر األكييان مي

  مكيين ت األكييان مي  المردييد كمييا أ ،بأفيي  تتالرا ييو  أييين  مكيين الحةييو  ا ييه اشجابييات
 ا يت أ  يدا  ال الم ليقو  ي لد ين وت. نيل  أ   ةنش القرااات ل  الم

ب ييرح أقنييا  المقاي ييو اشادييان و المباديير  يهييتال المردييد األكييان مي  باشضييافو لمييا فييب        
ا يييه تحدييييد المجييياتت التيييي تحتيييا  مليييه تت موييياادلالعدييييد مييين التويييا تت ا يييه ال اليييم؛ 

يال الييييم،  كيييان ميألا أ  هيييي ه التويييا تت تمثييييل محيييوا النقييييا  ييييين المردييييدكميييا ت يييوير، 
 .يتمركل ةولها المقاي و اشادان و التييتعكس أهال القضا ا الع ميو يالشرةيو يالمهنيو 

يبييياختسف  لتويييا تت ةويييم المرة يييو التع يمييييوهييي ه ا اخيييتسف يتجيييدا اشدييياا  مليييه      
 األفيي  و الم ريةييو ا ييه المواميي ، يميين أمث ييو هيي ه التوييا تت يالقضييا ا الم ريةييو مييا ي يييت

اييييين اتختبييييياا األفييييي  و ي ، منتةييييي  ال ةيييييل الداافيييييي فييييييال اليييييم ي  ، اليييييم العيييييا  األي 
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األفيييي  و الم ريةييييو ا ييييه ال ييييس  ي  ،الداافيييييو المقييييراات فييييي يضييييع  األنا  األكييييان مي،
األف  و الم ريةييو ا ييه ال ييس  اليي ين لييال يتقيياي وا مييش المردييد ي ، المنتق ين مله مراةل أخري 

 .(166)من مبل
ا لميي        فييييلييدياها  المبادييير ؛الجامعييو يهييي ه المقييايست  ا  اهتميي  فيييب  ذكييره يتضييي  اافييتناني

ضييو  أهدافييت  فيييتوجيييت ال الييم يشادييانه  فيييتدايال العسمو يين المردد يال الم، يألهميتها 
خيييس  هييي ه  مييينف الحياتييييو ياألكان مييييو يالمهنييييو، يموييياادتت ا يييه اترييياذ القيييراا المنافيييم،

، التعييرف ا ييه اقيياا موتييت يمهاااتييت يمدااتييت فيييال الييم    المباديير   مكيين موييااد المقييايست
، يميين قييال ، يتحقييي  أهدافييت بةييوا  يامعيييويتوافيي  مييش مدااتييت يميولييت ال ييتحديد الترةع 

 .ل  س  يال  ري  المعرفيتؤنى مله تأقيرات م جاييو ا ه النمو 
 ديثييييييوحليتوظييييييي  الت نولوجيييييييا اجامعييييييو الت تهييييييتال اإللكترونااااااي األكاااااااديمي (اإلرشاااااااد ) 

، يمن أهال مسميي  اهتمييا  الجامعييو التوا ل يين ال س  يالمردد األكان مي فييافتردامها 
 ما ي يت   افتردا   ام يو اشادان األكان مي فييتوظي  الت نولوجيا الحديثو 

؛ التواصااا بااين المرشااد األكاااديمي والطاا   فاايوالبريااد اإللكترونااي  الهاااتو والحاااكس -
كمييا  مكيين ل  الييم ، ميين خسلهيياتوا ييل مييش المردييد األكييان مي لاميين ل ييس  امكن تييي حيااث 

تحدييييييييييد موايييييييييد ميييييييييش المرديييييييييد األكيييييييييان مي مييييييييين خيييييييييس  الموميييييييييش اشل تريايييييييييي اآلتييييييييييت 
http://advisingworks.wayne.edu (167.) 

ابيياا  ايين ت بييي  جييوا  فييهل  يهييوت  .Guide mobile app تطبياق دلياا الموباياا -
ا بشيييأ  خبيييراتهال الجامعييييو، و كاتفيييتردا   ويييااد ال يييس  ا يييه أ    ايييوا أكثييير اشيييا يا يياييييي

 .(168) يتلييدهال بالمواان المتاةو بالجامعو من  يما نخولهال الجامعو يةتي الترر 
 ييعنييهتStudent tracking advising retention system (STARS)نظام  -

اييل مييش ا ل ترياييي يتمهييو ت بييي  ت   يشادييانهال ميين أجييل اتةت يياب يهييال اظييا  متابعييو ال ييس
جامعو ، يهو مةمال لتمكين ال س  من الو و  ملييه ييااييات المجمواو من موااد ييااات 

لتقيييد ال اشاديييان، يلسةت ييياب  ؛ال يييرني يالجميييااي ا يييه ةيييد فيييوا مويييتوى الجامعيييو ا يييه ال
 .(169) بال س ، يمتابعو المناهن الداافيو يتقييال البراامن



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

70   

ا ييه المع ومييات األكان ميييو ايين   ييسدات ني وييم  ل مردييد ل ترياييياشيه ا الت بييي        
ظهيير ت ييد القوااييد اوييرو ل وييجست ال سييييو ، فييس ت  ال ييس  ابيير موااييد البيااييات المرت  ييو

ت اشادييان و ميين خييس  مامييا تقييد  أ ضييا المع ومييا األكان ميو يتنقل المع ومات المعتمد  فقييب
كتييم ال ييس  الييديليين يالع مييا ، مي  يالتقييال األكان مي المبكر يمومييش األكان ميييو اتختبااات

اشل تريايييييو ل مسةظييييات اشادييييان و يالتع يقييييات الوييييجست  اشل تريايييييكمييييا  رييييل  المومييييش 
التقييااير  ا، كمييا يتيياح ل مردييدين أ ضييي اشادييان و مقاي ييوال فييييالتي تواادهال اشناايو األخرى 

ال اتفييت ان  منهييا هنالس مييو لجمييش مع ومييات ايين ال ييس  الموييج ين أي المقبييولين ةتييي  مكيي 
المبيياناات اشادييان و، يالعييرية الرا ييو بالتييدايم األيلييي ا ييه العديييد ميين الوظييائ   فييي

 https://stars.wayne.edu  (170)يهوت STARSا ه المومش اشل ترياي  
ميييش اظييال الجامعييو ج تييربب يييين يالتيييهو يوابو جامعو يت ييو ياييين  : Academicموقم  -

اان البشيييييريو مويييييال الميييييو  اييييين الرا يييييو بالعيييييام ين يال يييييس ، يتشيييييمل مع ومييييياتيخيييييدماتها 
المع وميييات الرا يييو  لت بيييي  ل  يييس ، ييتيييي  المرديييدي  يمع وميييات ا يالموييياادات المالييييو

يعتبيير المومييش أنا  مرافيي و اجتماايييو مويييو ي بال س  ياشادان الس   ل حةو  ا ه الداجو، 
اشجابييو ا ييه  فيييجامعو ، يتقد  ت نولوجيييا المع ومييات ياتتةيياتت الموييااد  ال يفل جميش 

تظهيير ا ييه المومييش اشل ترياييي ضييمن تةييني  الرييدمات اشناايييو،  يالتييياألفيي  و الشييائعو، 
ييمكيين تقييد ال الموييااد  الشرةيييو ميين خييس  مكتييم الييداال يالموييااد  الرييا  يت نولوجيييا 

 .  (171)المع ومات يالمعرفو
جامعيييو  عميييل ا يييه التنويييي  ال فيييي عيييد البييياار اظيييا  لقواايييد البياايييات  :Bannerر ناالبااا  -

الجامعيييييو، يتتضيييييمن الوظيييييائ  مويييييتوى يشناا  مع وميييييات ال يييييس  يام ييييييات اشناا  ا يييييه 
، يافييتعان  المر و ييات تييال تجاي هييا، يتقييد ال اشادييان التيه ا النظا  الدياات  فياشادان و 

يالعم ييييات  الرا يييو بالجامعيييو أي غيييير و يت يييو يايييينعييي ماديييي  الرا يييو بجاالمح وظيييو باأل
ميييد تعتبييير ضيييريايو ألمويييا  معينيييو أي ك ييييات محيييدن ، كميييا أ  التيييدايم ا يييه  التيييياألخيييرى 

 فييييالحافييبات  توييااد ت نولوجيييا المع وميياتةيييث م يياا يةييد  اشادييان  فييياظييا  بيياار يييتال 
ت الشييييييييييييييييييييائعو ميييييييييييييييييييين خييييييييييييييييييييس  المومييييييييييييييييييييش اآلتييييييييييييييييييييي األفيييييييييييييييييييي  واشجابييييييييييييييييييييو ا ييييييييييييييييييييه 

https://computing.wayne.edu/help/knowledge.base.php   

https://stars.wayne.edu/
https://computing.wayne.edu/help/knowledge.base.php
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تحيييا ف يييو الريييدمات اشنااييييو، كميييا  قيييد  المويييااد  الشرةييييو مييين  وليييداال مواايييد المعرفييي ؛ 
اشضييافي  ميخييس  مكتييم ت نولوجيييا المع ومييات يالحافييبات، ييمكيين الحةييو  ا ييه التييدا 

ا ، ياختييياا مةييان Academicمائمييو مييواان العييام ين ا ييه مومييش  فيييايين  رييي  البحييث 
  .  (172))الويمناا( ييا  العملالنقا ، ية قات أخري، يالبحث ان ج وات التدايم

مجيييا  اشاديييان  فييييحديثيييو اهتميييا  الجامعيييو يتوظيييي  الت نولوجييييا ال  عكيييس ميييا فيييب        
الهييييات   تتعتمييييد ا يهييييا الجامعييييو مثييييل التيييييود الوفييييائل نيييي ت فييييي، ييتضيييي  ذلييييد األكييييان مي

ل تريايييو تييربب يييين خييدمات الجامعييو، ممييا أفييهال ميشاشييا  موامييش  اشل ترياييال اكس يالبريد 
 تقد ال خدمات مادان و متنواو ل افو ال س  ني  التقيد بحدين اللما  يالمكا . في

 يتضيي  ااتمييان الجامعييو األكييان ميادييان شا لما فب  ذكره فيما يتع   ب يير  ايافتناني        
اييد  امتةييااها ا ييه  ريقييو ي  ل سيهييا،تقييد ال الرييدمات اشادييان و  فيييمتنواييو ا ييه  يير  

يتييوفيره ل افيييو ال ييس  يبيييأكثر ميين  ريقيييو  األكيييان ميتمييييل اشادييان  فيييياةييد  ممييا أفيييهال 
  يتحويييين س تحقييي  التميييل يفيييه اتةت يياب بييال فييييا ميين ا ييييو الجامعييو يأهييدافها اا سمييي 

   مررجاتها التع يميو.  
المرديييد هيي ا الجييل  نيا  فييي البحييثتنيياي  ي تببامعااة واليااة واياان األكاااديميالمرشااد  (7)

، ييمكيين توضييي  ذلييد التييدايم ا يهيياكي يييو ي  ،الس مييو لييتالمعييااف يالمهييااات ، ي األكييان مي
 تي يفيما 

،  مرديييد األكيييان ميلن  دحييي ياضيييحو يم اأنيااي ةيييدنت الجامعيييو  :األكااااديميالمرشاااد دور  (أ)
            ) 173)تما ي ي األنياايمن أهال ه ه 

 فهال مت  بات الجامعو، يفعاليو التوا ل مش ال س .   •
أف يييييااهال  فييييييةييييييث ييييييتمكن المرديييييد مييييين مشيييييااكو ال يييييس   ؛تيييييوفير مكيييييا  آمييييين •

 يت  عاتهال يمرايفهال ياهتماماتهال.
الحييييير   فيييييياان المتاةيييييو و مييييي تيييييوفير الميييييواان ياتفيييييتراتيجيات الس ميييييو تفيييييتردا  ال •

 الجامعي.
 اتفتماد بعنا و مله أف  و ال الم يمرايفت.  •
 .األكان مي تكتوا  المهااات يالمعااف الس مو ل نجاح ؛تشجيش يناال ال الم •
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 ، ياتراذ القرااات المنافبو.وموااد  ال الم تختياا المقراات الداافيو الرئيو •
 العالي. موااد  ال س  ا ه فهال أهداف التع يال  •
  أقنا  فااات العمل المع يين انهييا، أ   كو  المردد ا ه اتةا  نائال مش ال س •

 أي البريد اشل ترياي أي دبكو اشاتراا. أي ان  ري  الهات 
أكييدت جامعييو يت ييو ياييين  الوييابقو أنيااه ي ميين القيييا  بيي يةتي يتمكن المردد األكييان م        

  اشادييانات ياتاتبييااات انييد تقييد ال اشادييان عبا ييه ضييريا  مرااييا  المردييد األكييان مي ليي 
   (174)تاألكان مي يالتي تتمثل فيما ي ي

 اتهتما  بال س  كأدرا  ان  ري  مظهاا التعا   يالت اهال ياتةترا . •
ا ل سبت.أ   كو  المردد موتمعي  •  ا جيدي
 تقد ال مع ومات نميقو ل  س . •
ا ييه اتريياذ القييرااات الرا ييو  يييل ا يييت مويياادتت أت يتريي  المردييد مييرااات ل  الييم •

 بت.
التركيييييل ا ييييه اقيييياا مييييو  يشمكاايييييات ال الييييم يييييدتي ميييين التركيييييل ا ييييه القيييييون أي  •

 المعومات.
 مش ال الم. اأ   كو  المردد يامعيي  •
 افتردا  جميش مةانا المع ومات المتاةو. •
 ل رجود مليها موتقبسي. ؛المحافظو ا ه الوجست ل محانقات المهمو •
  رح األف  و الم توةو. من خس ا ه التحد   تشجيش ال س  •
 المحافظو ا ه فريو المع ومات الرا و بال س . •

يتضيييي  ممييييا فييييب  ةيييير  الجامعييييو ا ييييه تحديييييد أنياا متنواييييو يمحييييدن  ل مردييييد         
مييش كافييو  ييس  الجامعييو  اشادييانيام ييت  فيييا لييت ةتييه تةييب  بمثابييو موجهييي  ؛األكييان مي

 قييو   يةتييه ،لضييما  اجيياح ام يييو اشادييان األكييان مي رت  ييو؛ملاباهتماميياتهال ياةتياجيياتهال 
ا ايين اتجتهييانات الشرةيييو أي اتمتةيياا ا ييه الربيير  الشرةيييوالمردييد  ، ممييا يييدياه بعيييدي

   يتميله. األكان ميينعكس ا ه فعاليو اشادان 
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ت تهيييتال ينبغاااي علااا  المرشاااد امت كهاااا والتااادري  عليهاااا التااايالمعاااار  والمهاااارال  ( )
بضيييريا  اميييتسك المرديييد األكيييان مي مجموايييو مييين المعيييااف يالمهيييااات، يأ  ييييتال  وعييي الجام

 (175)المكواات اآلتيوت  فيتدايبت ا يها، يتتض  ه ه المعااف يالمهااات 
فهيييال ال يييس ، يشنااك نيا اشاديييان األكيييان مي  أي conceptual المكاااون المحااااهيمي: -

تنميييو ال الييم يت ييويره، يشنااك ف ويي و  تابشكل اا ، ينياه ناخل المؤفوو، ياشلما  ينظرييي 
 اشادان، يالرفالو المؤفويو.

ا يييه  يالتييييعرفيييو المؤفوييييو يالبراامجييييو الم أي Informational المكاااون المعلومااااتي -
 ،ضييش ذلييد لقييوااين مؤفويييو يفيدااليييوميين أجييل مادييان يتوجيييت ال ييس ، يير ؛المردد متقااها

 يفيافات يشجرا ات يمةانا محدن .
 ؛ت ييتضمن مهااات اتتةا  يالعسمات يييين األدييرا Relational ياتقكون الع ملا -

شمامو اسمييو مادييان و فعالييو مييش ال ييس  يالمحافظييو ا يهييا، ياتهتمييا  بمهييااات اتفييتماد، 
 يالمقايست ال عالو، يمهااات ةل المشكست.

ينباييييييي  التيييييي ت ييشيييييمل المعرفيييييو يافيييييتردا  الت نولوجيييييياTechnical المكاااااون الحناااااي -
 افتردامها أقنا  القيا  بالديا اشاداني.

ت ييشيييمل ذليييد المعرفيييو ال اتييييو ل مرديييد، يالتأكييييد ا يييه Personal المكاااون الشخصاااي -
 الواي ال اتي، يالتنظيال يالنمو فوا  درةييا أي مهنييا.

ا لما فب ، تهتال جامعو يت ييو ياييين يتييدايم المردييد األكييان مي؛          مكن تييي  ةتييهيافتناني
 مكيين ميين خييس  التييدايم مكوييا  المردييد مييا يت  بييت ميين ؛ ةيييث ميين القيييا  يييدياه اشاديياني

وماان م ماا  اهتمااام البامعااة بتاادري  المرشااد وإعااداد  البيااد لعملاا   معييااف يمهييااات،
 اإلرشاد  ما يلي:  

توفرهييا  التيييتت و ت يميين أهييال المونييي لتادري  المرشاد األكااديمي اللو بعات الموديا  توفير -
 (   176) تما ي ي -من خس  أكان ميو تدايم المردد-معو اجال

يفي ضو  هيي ا ا ييه  عل  جامعة والية واين واإلرشاد األكاديمي بها:عامة نظرة  •
، يتوضييييي  المر  ييييات التنظيميييييوالمردييييد األكييييان مي اشلمييييا  بالعنا يييير اآلتيييييوت 

ه  يي ااتخييتسف يال ييري  يييين ال  يييات )فيمييا  رييع الوييااات المعتمييد  ل حةييو  
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ي يي  المكاتييم األفافيييو مثييل ، يالوكن، يفتيير  التييدايم( ،الداجو، يموااد اشمامو
اتختةييااات ، ي امييا  الم  وبييو ل حةييو  ا ييه الداجييوياأل مركييل خدمييو ال ييس ،

 يانايين البريد اشل ترياي. ،بالجامعوالرا و 
 يفييه ضييو  نظاارة علاا  قواعااد اإلرشاااد األكاااديمي بالبامعااة، والمهااام والو ااائو، •

 ،اشاديييان كعم ييييو تيييدايسي  ،لميييا  بالعنا ييير اآلتييييوت التعييييينذليييد ا يييه المرديييد اش
 يمتابعو البريد اشل ترياي. ،خدمات الداال ال وجيوتيي 

ضييو  ذلييد ا ييه المردييد اشلمييا   يفييه :بالبامعااة الرئيسااة السياسااال واإلجااراهال •
 ومييي  يا بيعيييو ال يييس  مثيييلت ال يييس  المتمرفيييين يأ يييحا  الربييير ، يأ يييحا  الب

 .البدايو، يال س  الديليين
 يفييه ومناقشااة التعلاايم العااام وتعلاايم الحنااون الحاارة: بامعااة،البالدرجااة البامعيااة  •

 ، يالمت  بات الجامعيو.اشلما  بال  ا اتضو  ذلد ا ه المردد 
 الكحاهال متعددة الثقافال. •
 و،يويي الن اتفتشييااات يالرييدمات ب يفه ضو  ذلد ا ه المردد اشلما  فن اإلحالة:  •

 مركل النجاح األكان مي.ي  الرا و،ات ال س  ذيي اتةتياجات خدمي 
ميين خييس  أكان ميييو تييدايم - الوييابقو اهتمييا الجامعييو الوييتو تتو مونييي ل  باشضييافو       

 (177)تل مردد يتضمن ما ي ه تدايبي اامن يتوفير ير  -المردد
ي تقدمييت الجامعييو  ليي تقد ال يراامن تدايبي االي الجون  اليي ي  كمييل يييدياه التييدايم ا •

 ل افو المرددين بجامعو يت و ياين.
اظريييات اشادييان  تمثييل الموضواات اشادان وبع   فيالتدايم اشضافي  وفيرت •

 المتقدمو يالجديد ، يالمماافات ياألفاليم المتبعو ناخل ه ا المجا .
ان ديي ا متاةو ال ر و ل تقد  يالنمو فيما  رع ال  ا ات الشرةيييو يالمهنيييو لتقييد ال م •

 الجون . االيأكان مي 
جامعييو لت ييوين الشييبكات يالتوجيييت، ياتتةييا  مييش ال فيييمتاةييو ال ر ييو ل مردييدين  •

 .منهال المرددين اآلخرين، يالتع ال 
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ضااارورة حصاااول المرشاااد األكااااديمي علااا  شاااهادة تثبااا  قدرتااا  علااا  القياااام بعملااا   -
 تييدايمخسلهييا  نميي  مكيين  التيييم يياا ذلييد ةييدنت الجامعييو أهييال الموييتويات  ييفيي  ،اإلرشاد 

 (178)المردد فيما ي يت 
يت  ييم هيي ا  :new advisors: والمخصااص للمرشاادين الباادد األولمسااتو  ال-     

 التييدايبات يالشييريا األفافيييو ييتضييمن ذلييد تمييا ي ييي األكييان ميالمردييد افييت ما  الموتوى 
و لدادييان ينالجمعيو الو من يجهو اظر األفافيو  تميمي  شادان األكان ميام هو  ب اشلما  

افييييت ما  ، باشضييييافو ملييييه  ييييوين العسمييييات ال سييييييوخ ييييوات تي  ،NACADAاألكييييان مي 
نييييييو  أنيات المرديييييد و افيييييت ما  متيييييدايم المرديييييد، كييييي لد يتت الويييييتو المرتب يييييو و المونيييييي 

   ل ترياييا.م
شيييهان  ال هييي ه  ا يييهالمرديييد ةةيييو     فييي ت لمرشااادين او  الخبااارةبا وفيماااا يتعلاااق        

افيييت ما  ، ي فيييب  ذكرهيييا( يالتيييي)يو التيييدايبات يالشيييريا األفافييي  ميييا ي ييييت  يت  يييم افيييت ما
موييتوى يبعييد اجتيييا  ال ،يالرييا  بميينهن تييدايم المردييد يالوييانس يالرييامس الرابش نيو و الم

ا افيييمييا باجتييييا   األي   حةيييل المرديييد األكيييان مي ا يييه ديييهان  ييتضيييمن الر يييا  ااترافيييي
 يراامن تدايم المردد.  

األي   حييد  التجديييد بشييكل ت قييائي كييل اييا  ايين  رييي  موييتوى ت ما  الفيي ايبمجييرن        
 مونيييوتتيييرامن أي  أيةضييوا أابعييو يييرامن ل تنميييو المهنيييو ا ييه األمييل، ييتضييمن ذلييدت 

لجنييو مادييان بجامعييو يت ييو  يأتييدايم بأكان ميييو تييدايم المردييد، أي اييديات ابيير اشاتراييا، 
 ادي  موميو. أي يال أي المن قو أي مالوت و أي اشموتوى ادي  ا ه  يأ ياين،

الييي ي ةةيييل ا يييه ديييهان   أ   كميييل المرديييد  مكييين الثااااني:مساااتو  بالنسااابة لل -       
        الثااي من خس  مكما  الر وات اآلتيوتموتوى األي  الحةو  ا ه الموتوى ال
   عرض مهني فيما يلي: -

 .ي تدايم بأكان ميو تدايم المردديادو امل، أ •
الوت يييو أي المن قيييو أي مويييتوى ألي ايييدي  ماديييان و مومييييو أي ا يييه  ايييرة تقيييد مي •

 اشم يال.
 جامعو يت و ياين. فيارة تقد مي ل جنو اشادان و  •
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  ببامعة والية واين، من خ ل ما يلي:  للبنة اإلرشادية مساهمة مكتوبة   -
 مقالو ان المسةظات اشادان و ةو  موضود  عتبر محوا اهتما  المردد. •
مقيييييياتت الةييييييح  ةييييييو  موضييييييود مييييييرتبب باشادييييييان  شةييييييدىمكتوبييييييو  ومراجعيييييي  •

 األكان مي.  
المج يييو التع يمييييو لداديييان األكيييان مي كمج يييو الجمعييييو الو نييييو  فييييمنشيييواات  أي •

 لدادان األكان مي.
 .مكتوبة من قبا المشر  عل  المرشد رسالة -

باجتيييا   اف افييمير تيي دهان  يااا ه   حةل المردد الثاايموتوى ا  اليبمجرن افت م     
 يراامن تدايم المردد.

ا كييل اييا  ميين موييتوى يتجييدن الموييتوى رن افييت ما  ياتاتهييا  ميين اليبمجيي       الثييااي ت قائيييي
 .خس  ةضوا أابعو يرامن ل تنميو المهنيو ا ه األمل

يراييامن التييدايم، يالحةييو  ا ييه دييهان   فيييياتيجييو لمشييااكو المردييد األكييان مي          
مييا ا ييه  اجامعييو  كييو  ميياناي  هييل لعم يييو اشادييان األكييان مي، فيي   المردييد التييابش لؤ مت يد أاييت 

      (179) تيي 
موييتوى فهال يتقدير اتختسفييات يال ييري  يييين المردييدين يالوةييدات اشادييان و ا ييه  -

 الجامعو.
يمهااات التعامل يين األدرا ؛ شمامو اسمييو مويييو يييين  منااك مهااات اتتةا  -

   .لمحافظو ا يهااي المردد يال الم 
الحةيييو  ا يييه الداجيييو الجامعييييو مييين جامعيييو يت يييو  فيييي ينياه  ديييرح التع ييييال العيييا   -

 ياين.
انييد العمييل مييش ال ييس  المعرضييين  األكييان مي الت بييي  ال عييا  ألفيياليم اشادييان -

  منافبو ةوم مةانا الجامعولألخ اا، يالقدا  ا ه اتراذ مرااات اشةالو ال
، يغيرهيييا مييين األنيات الت نولوجييييو جامعيييوالاشاديييان ب تاتفيييتردا  المنيييتظال ألنيا -

يجيييييييداي  الوييييييااات المعتميييييييد ، يمومييييييش بييييييياار ، STARSمثيييييييل مومييييييش  األخييييييرى 
Banner  التر يب األكان مي. في؛ لموااد  ال س 
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يالتر ييييب لتحقيييي  أهيييداف التنمييييو المهنييييو الرا يييو بالمرديييد، يأ   كيييو   التقيييدير -
 لتحقي  ت د األهداف. وةا ه ناا و بال ر  يالمةانا المتا

يتليييييده بالعدييييد مييين  األكيييان مييتيييدايم المرديييد اهتميييا  الجامعيييو  يتضييي مميييا فيييب        
تيييوفير ت مييين خيييس  بعييي  اآللييييات مثيييلالمعيييااف يالمهيييااات الس ميييو ألنا  ام يييت ب عالييييو 

 اشادييان فيييد ترت يي  ةوييم خبيير  المرديي  التيييمن التدايبيو المتنواييو يالبرا تتو الموني بع 
ه يةيييير  الجامعييييو ا ييييه ميييين  دييييهان  ل مردييييد تثبييييا أاييييت مؤهييييل ل قيييييا  يييييديا ، األكييييان مي
يهييه أكان ميييو  األكييان مييما  ميل الجامعييو يجييون هي ييو خا ييو لتييدايم المردييد  ،اشاداني

أهمييييو تدايبيييت ي  األكيييان مييؤكيييد ذليييد منااك الجامعيييو ليييديا المرديييد ؛ ةييييث تيييدايم المرديييد
     ا  أنيااه المتنواو.نأ؛ ليتمكن من الموتمر يالمنظال 

جامعييو نفعييا  التي القوي يالعوامل الثقافيو تتنود :لبامعة والية واين الثقافيالسيا   :ثالثاا
   تفيما ي يتتمثل  يالتي، األكان ميباشادان مله اتهتما   يت و ياين

   منيي  منتةيي  القيير  مريكياةألالبامعال ا فياالهتمام بتطبيق نظام الساعال المعتمدة (1)
 جيييامعي تع يمييييير اظيييا  تيييوفذليييد لويييعه المجتميييش األمريكيييي مليييه  التافيييش اشييير ، ييرجيييش

، ينايييال األبحيييا  ال يييس  تيييوفير ييييرامن أكان مييييو ممييييل  ل افيييو تي يييه ا يييه ميييا متمييييل ميييانا
، يناييييال البحييييو  األفافيييييو يالت بيقيييييوياشاجييييا ات الع ميييييو التييييي توييييهال فييييي تقييييد  المعرفييييو 

لمييو ن أي الظييريف ايين العيير  أي ا ه ين بايي  النظييرؤ ميي جميييش ال ييس  ال يالو ييو  ملييه
ميين خييس  ماتييا  خييريجين ميياناين ا ييه يت بيييو اةتياجييات القييوى العام ييو  ،الماليييو الشرةيييو

الموييياهمو فيييي جمييييش م اايييات المجتميييش، يابيييب ال  ييييات يالجامعيييات بمؤفويييات األاميييا  
يالت ييوا يالتاييير  ،الجامعيييو  عاليو المواان ياألبحايالحكومات يالمؤفوات الثقافيو؛ لليان  ف

ا ييييه  األمريكيييييكمييييا يؤكييييد المجتمييييش  ،يالظييييريف ياتةتياجييييات الجديييييد   ل  يييير  وافييييتجاب
، يتركيييييل اتاتبيييياه ا ييييه ينييييا  المقييييد  ل  ييييس  الجييييامعي  التع يييييال ضييييريا  اتهتمييييا  بجييييون

،  ، يكش  يتوظي  ال س  األكثر ميييداايا يايت يياايامواو متنواو من ال س  الموهوبينمج
 .(180)يتقد ال الداال ل من  الداافيو لمن هال في أمس الحاجو مليها
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فيييرة ا يييه  يالييي ي الت نوليييوجيالهائيييل يالتقيييد   المعرفييييهييي ا باشضيييافو مليييه الت يييوا      
ظييل اظييا   فيييذلد يتنافم مش مدااتت يأهدافت ةيث يتحق   ال يال الم اختياا الترةع 

 .الوااات المعتمد  
 همتنااوخ خلحياااات ااا  فاايللطاا   وخاصااة  األكاااديميمسااتو  لااالهتمااام باالرتقاااه ب(2)

ا ل حةييو  ا ييه ابر التاايخ  س  من كافو الر  يييات؛ فييعيي  ةيث يتقد  ل جامعو الثقافية:
التييلا  الجامعييو بقبييو  ال ييس  المييؤه ين ميين كافييو الر  يييات  ؛ ةيييث م تع يييال اييالي الجييون  

ا تع يميو افييتثنائيو، كمييا أ  اتلتييلا   بييالتنود يالثييرا  يالبي ييو متعييدن  الثقافييات  وييهال  يوفر فر ي
، يلهيي ا تظييل جامعييو يت ييو متنييود ياييالميظييل مجتمييش  فيمادان ال الم ل نجاح يالقيان   في

ا  النهضو المعا ر ، ييتال ذلييد ميين خييس   فيياين هي الشريد الرئيس ال ي يؤني نيايا اائدي
ميين خييس   ، يشتاةييو ال يير  يالتميييل المحافظييو ا ييه اتلتييلا  التيياايري ميين الجامعييو بييالنود

جعييل ال ر ييو فييااحو لجميييش ال  ييات المتنواييو ميين ال ييس  ميين مرت يي  المجتمعييات ةييو  
ا  جامعييو بحثيييو اائيييد   فيييالعييالال ل داافييو يالييتع ال ميين أاضيييا  هي ييو تييدايس مةيين ين االمييييي

 .(181)ي هال ل نجاحيتأه
ا يارمييييي يلهييي ا فييي   التعاميييل        ، يمييين قيييال اخيييتسف ميييدااتهال اميييش  يييس  متنيييواين ققافييييي

، باشضافو مله اهتما  جامعو يت ييو ياييين يتييوفير هال الشرةيو ياألكان ميو يالمهنيوياهتمامات
باشادييان األكييان مي فييرة ا ييه الجامعييو اتهتمييا   ل  ييس ،العديييد ميين البييرامن األكان ميييو 

تهال ينجيييياح، فيييي الموا يييي و نا   هال بمييييا يييييؤهبتييييوفير الرييييدمات اشادييييان و المتنواييييو ل  ييييس  ي 
 يتمكينهال من الت ي  مش البي و الجامعيو بما فيها من تنود ياختسف.

ةيييث تؤكييد  بتنمية ثقافة النبان الط بي ك حد أهادافها االساتراتيبية: بامعةالاهتمام (3)
ت يياب بييال س ، ياات يياد الجامعو أ  اجاح ال س   قاس من خس  مدا  الجامعو ا ييه اتة

التركيييل األفيياس لجهييون الجامعييو، يينييتن هيي ا النجيياح ايين العديييد  دليي يعييد ذي هال معييد  ترييرج
من العوامل من الردمات ال سييو مله الحيا  ناخل الحر  الجامعي مله التجربييو األكان ميييو 

 .(182)ال ريد  يالمقدمو من جامعو بحثيو دام و يةضريو
الجامعييو أ   تؤكييد ث؛ ةييي يفه م اا ذلد تهييتال الجامعييو يتنميييو ققافييو النجيياح ال سيييي      

ال ييس  ينباييي معييام تهال كييأفران لهييال ظييريفهال الحياتيييو ياتجاهيياتهال يمعتقييداتهال ايين الييتع ال، 
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الجامعييييو لضييييما  أ  كييييل  الييييم ينباييييي أ   شييييعر بالتقييييدير يالييييداال، كمييييا تييييداك  توييييعهي 
  ييال ال ييس ، يميين قييال تحقييي  النجيياحتأقيرهييا ا ييه تعمدى الجامعو أهميو العسمات الداامو ي 

 (                         183)مله ما ي يت الجامعو توعهم اا ذلد  هيف، 
تع ييال    الجامعييو مميين يييدامو  فييياآلخييرين تعليل العسمات يين ال س  ياألاضا   •

 .هال ياجاة ال س 
 الداال التع يمي؛ لت بيو اتةتياجات المرت  و ل  س  المتنواين. توفير •
 ال س .لدى ل؛ شنااك ممكاايو التع ال يل افتردا  المداخل القائمو ا ه القو  يالتع •
تعتميييد ا يييه األاشييي و الثقافييييو المتنوايييو يال  رييييو  التييييتعلييييل يي يييو اليييتع ال المرايييو  •

 يالترفيهيو يتدايمها.
 يان  الريااات المتاةو أما  ال س  بشأ  الوييكن ياشمامييو ناخييل مرافيي  الجامعييو،  •

 عليل اجاح ال س .تي يغيرها من الهياكل يالبني التحتيو المةممو لداال 
 زياااادة معااادل االحتحااااي باااالط  ،بكوادرهاااا البشااارية مااان خااا ل ( اهتماااام البامعاااة 4)

لكافاااة معااادالل التخااارج  ورفااامللحصاااول علااا  الدرجاااة،  األكااااديمي همتقااادمواالهتماااام ب
يتحقيييي  اتيييائن تع يييال  و أ  اتةت ييياب بيييال س  بشيييكل أفضيييلتؤكيييد الجامعييي ؛ حياااث الطااا  
يتحقييي  اشديياا   ا ييه الداجييوهال ةةييولاألكييان مي المنشييون يميين قييال    يشةييرا  التقييد أفضييل

، فالجامعيييو ت تيييل  يتمكيييين كافيييو هال لنييياج  ينيييتن اييين التركييييل ا يييه اجييياةاليييوظي ي يالمهنيييي ا
 التييي جييوات األكان ميييو ال ييس  ميين تحقييي  النجيياح، يتحقييي  اشاجييا  األكييان مي، يفييد ال

 .(184)هال تثير تحدي
 (  185)تو من اتةت اب ب سيها تهتال بما ي يعميفه م اا ذلد يلتمكين الجا

يم الييم  نجيياح ال ييس يااتبا هييا ينتلتهييا فيمييا يتع يي  مدى تقييال البرامن؛ لتحديد  •
ياتةت يييياب  ،اتييييائن الييييتع ال العام ييييو، يتعليييييل  القييير  الواةييييد يالعشييييرين بشييييأ  القييييوي 

   ياات اد معدتت الترر . ،بال س 
تركييل  التيييات التوجيييت المؤفوييي فيي ا ت ييوير خ ييب اجيياح ال ييس ، ميين ةيييث مما •

األكيييان مي،  ا يييه اتةت ييياب بيييال س ، يالحةيييو  ا يييه الداجيييو، يتحقيييي  التقيييد  
   هال.يمعرفو أفبا  ااوحاي
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 تق يل ال جوات الرا و بالتحةيل بالنوبو ل   ات المحريمو. •
 تعو  الحةو  ا ه الداجو.   التيالتر ع من المعومات  •
حقيييييي  أا يييييي معيييييد  لسةت ييييياب بيييييال س  تليضييييش خييييييااات ل موييييياادات المالييييييو؛  •

 يالحةو  ا ه الداجو.
تييوفير خييدمات ي  األكييان ميتحقي  ذلييد اتهتمييا  باشادييان  فيييت  م اجاح الجامعو       

يبرامجهييا  توايو ال س  برييدمات الجامعييو في جامعو، مما  وهال المادان و متنواو ل س  
 اجيياح ال ييس  يميين قييال الشرةيييو كان ميييو ي ألاتييتس   مييش مييدااتهال يأهييدافهال  التييياألكان ميو 

 .هال اتةت اب ي فيياجاح الجامعو 
      .بجامعو يت و ياين األكان مياشادان تميل ما فب  أهال مسم  م تض ي      

ها قوساايا األكااديميرشااد اإل فاي جامعاة الملاك عباد العزياز خبارةم ما   :الثالاثالمحاور 
اشاديييان  فيييي جامعيييو الم يييد ابيييد العلييييل خبييير  ا و حييي هييي ا الم فيييي البحيييث يتنييياي : الثقاااافي

 خس  المحايا اآلتيوت من األكان مي
 : المملكاة العربياة الساعودية فاي األكاديميرشاد إلطبيعة نظام الساعال المعتمدة وا: أوالا 

بعيي  ال  يييات المتوفيي و  فيييا لنظييا  الوييااات المعتمييد  الم بيي  ةاليييي األيلييه النشييأ   ترجييش
بيييرى الييي ى  بقتيييت ميييدااس الموييياجد ال  اتختييييااي و مليييه اظيييا  التع ييييال  نيالجامعيييات الويييعو 

المم  ييو العربيييو  فييييانييدما اكتشيي  المويي ولو  ايين التع يييال  ،يالجامعييات اشفييسميو القد مييو
جهييوا ملييه تجريييم تالويينوات الماضيييو ا فيييا اليي ى كييا  متبعييي  الونوي ايو  النظا  الوعون و 
كيييا  ل  ييييو التربييييو بالريييياة  الجيييامعيه المويييتوى  ييي ع، فاظيييا  الويييااات المعتميييد  يت بيييي  

 الجييامعيت بييي  هيي ا النظييا  ايتييدا ي ميين العييا   فيييالتابعو لجامعو الم د فعون دييرف الوييب  
أمييير مج ويييها هييي ا النظيييا  فييينو  التييييه ت تهيييا جامعيييو الم يييد ابيييد العلييييل 1394ه/ 1393
 .(186)دك ا له ا الارة التيمن ال جا   موت يضوبعد ناافو ه 1395
أهمييييو الحاجيييو مليييه تيييوفير  العربييييو الويييعون و أناكيييا ي اا  التع ييييال فيييي المم  يييو يلقيييد      

خييييدمات ل توجيييييت ياشادييييان ل  بييييو الجامعييييات الوييييعون و تقييييد  ميييين خييييس  مركييييل ماديييياني 
 ؛ا يييين الجامعييات الوييعون وا كبيييري ا تنافويييي   مشييرياي  2008 ا  مترةييع   ف رةييا فييي ايي 
قيييد  مييين خيييس  مراكيييل ميييو ل ريييدمات اشاديييان و الم  وبيييو تو ظلتقيييد ال مشيييرياات تتضيييمن من
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تحتييييو  وأي ينيييي  بعييي  الجامعيييات افيييت ااا تيييوفير م ييياا  ي مترةةيييو وماديييان و جامعيييي 
 (.187)مقبولو لتقد ال الردمات اشادان و

باشادييان األكييان مي؛ ةيييث  وييهال الم ييد ابييد العليييل اهتمييا جامعييو يفييه م يياا ذلييد       
أاميياا فيي وك ال الييم الجييامعي تجيياه ميييال مجتمعييت الثقافيييو  فييي ومةييدا  تايييرات م جايييي  فييي

ا يييه اترييياذ مراااتيييت ين ويييت، يخا يييو ميييا يتع ييي   تتياتجتمااييييو يالمهنييييو، يمييين قيييال مويييااد
تعتييرة موييااه  التيباختياا الترةع ال ي يتواف  مش ميولت يمدااتت، يتجاي  الةعوبات 

 (.188)الداافي ياألكان مي
  الجامعات الوعون و ينظا  الوااات المعتمد  يما يت  بييت ميين ام عكس ما فب  اهت       
هال لتحدييييد ، مميييا ييييؤه ل  يييس تيييوفير اليييداال المويييتمر  فيييي؛ ليييدياه ال اايييل أكيييان ميماديييان 

 .  األكان ميمواادتهال ا ه موا  و تقدمهال  فيمواااتهال األكان ميو يالمهنيو، ييوهال 
جامعييو ا ييه ال اةر يي  :العزياازلااك عبااد ملجامعااة ا فااي األكاااديميطبيعااة اإلرشاااد  :اثانيااا 

توجييييت ال اليييم يموييياادتت ا يييه تحقيييي   فييييا ألهميتيييت ؛ اظيييري األكيييان مياتهتميييا  باشاديييان 
يفه م اا ذلييد  مكيين تنيياي  اشادييان األكييان مي أهدافت يتأهي ت لمواجهو مشكستت المرت  و، 

 جامعو الم د ابد العليل من خس  المحايا اآلتيوت في
  بافييال مؤفييس المم  ييو العربيييو 1967هييي/1387الجامعييو اييا   ت أاشيي امعااةابال نشاا ة (ا)

المن قو الاربيو ميين المم  ييو  في العاليالوعون و الم د ابد العليل آ  فعون؛ لنشر التع يال 
، قيييال العييياليأاشييي ا كمؤفوييو أه ييييو ل تع يييال  التييييالعربيييو الويييعون و، فهييي الجامعيييو الوةيييد  

 .  (189)حكوميولاااضما مله منظومو الجامعات 
ا يفرياهييا، يتعييدنت ك ياتهييا منشييآته فيييتوفييعا ؛ ةيييث ت ييوات بشييكل كبييير ئهاماشييا منيي   

ا مييا ي يييت ) ( ك يييو ا ميييو 22يمعاهييدها يمراكلهييا ييةييداتها يفرياهييا، يتضييال الجامعييو ةاليييي
( امييانات موييااد ، 8)ي( معاهييد ا ميييو متعييدن  الترةةييات، 3)ي متعييدن  الترةةييات،

ا 20)ي( مراكيييييل تمييييييل بحثيييييي، 7)يا مييييييو،   ا( مراكيييييل أبحييييي 10)ي ا بحثييييييي ( كرفيييييييا ا مييييييي
ا،  ( فيييريد ل جامعيييو بكيييل مييين محافظيييو اابييي  يخ ييييع يال اميييل، ييب ييي  ايييدن 3)يمترةةيييي

أليي   الييم  100ال ييس  يال البييات الداافييين بالجامعييو )منتظمييين يمنتوييبين( أكثيير ميين 
ا 37ي البييو ، يةةيي ا الجامعييو ا ييه ) ا أكان ميييي مجيياتت  فيييرامجهييا التع يميييو بل( ااتميياني
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( ات اميو تعاي  مشييترك مييش جامعييات االميييو 50ا ميو متعدن ، ييمعا الجامعو أكثر من )
كافييو المجيياتت فييوا  التع يميييو أي البحثيييو  فييي، يمن  ماشا  الجامعو أناكييا أهميييو أنيااهييا 

يالتوفييش  أي خدمييو المجتمييش فحر ييا ا ييه افييتثماا جهونهييا؛ ميين أجييل الت ييوير يالتحييديث
ا ه كافو األ عد  ، يله ا فقد تراكما العديد من الربييرات يتحققييا ال ثييير ميين اشاجييا ات 
ياةت ا الجامعو مكااو مرمومو ا ه الموتويات المح يو ياشم يميو، كما أ ييب  لهييا ةضييوا 

      .(190)ات يتنوات يامقت يوميا بعد يو  اتوا فييتواجد ا ه الواةو العالميو يلنان 
كافييو المجيياتت  فيييمنيي  ماشييائها   ممييا فييب  مييا  ييرأ ا ييه الجامعييو ميين ت ييوا ضيي تي      
   .أ بحا من أير  الجامعات الوعون و ةته

ا بافييتدامو  فيييتتمثييل ا يييو الجامعييو  رسيااة البامعااة ورسااالتها: (2)  جامعييو متميييل  االميييي
   ،(191)يدراكو مجتمعيو

   .(192)يت اا يايان  األاما تات وا المعرفو يالبحث ي  في تهايينما تتمثل افال      
ةدنت الر ييو الموييتقب يو لجامعييو الم ييد ابييد العليييل  األهدا  االستراتيبية للبامعة: (3) 
ت ميين أهييداف افييتراتيجيو فيمييا هي( الهدف اتفتراتيجي العييا ، يمييا يييرتبب بيي  1432/ 1428)

 (193)ي يت
ينييا  منظومييو جامعييو  ليتركل الهدف اتفييتراتيجي العييا  ا ييه تحقييي  ماييان  هيك ييو يت اميي  -

ا  الم ييييد ابييييد العليييييل مييييش ت عي هييييا لتحقييييي  أا ييييه ناجييييات ال  ييييا   الداخ يييييو يالرااجيييييو يفقييييي
أنائهييا بمرت يي  أناياهييا  فيييل معييايير االميييو الموييتوي، يفييه م يياا الموا نييو الحقييو يالريييان  

اايييو كمالمعرفييييو يالتع يمييييو يالبحثييييو مليييه جاايييم خدميييو المجتميييش ياتاتقيييا  بيييت، ميييش تعلييييل 
 م اا التةني ات العالميو ل جامعات. فيالجامعو 

 يالتييي من األهييداف اتفييتراتيجيو االجامعو ادني  تيفه م اا الهدف اتفتراتيجي العا  ةدن
 تفيما ي يتتمثل 
تعليل ال  ييا   الداخ يييو يالرااجيييو ل جامعييو، يالقضييا  ا ييه ظييواهر الهييدا بمرت يي   •

 أاواات.
لت وير الموييتمر لمواانهييا البشييريو ميين أاضييا  هي ييو اي توفير أكبر مدا من التنميو  •

 مش التشجيش ا ه اشيداد ياتيت اا. ين من اشناايين يال نيينالتدايس يالمنووب
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ماان  هيك و ك يييات يبييرامن الجامعييو بمييا يتوافيي  مييش الموا مييو مييش اةتياجييات فييو   •
 العمل يالتنميو.

التةني  ل جامعييات ةييو   ال مرت   اظ فيالعمل ا ه اتاتقا  يتةني  الجامعو  •
 العالال.

و مرت يي  الترةةييات الع مييي  فيييتييوفير أكبيير مييدا ميين البييرامن يالبييدائل التع يميييو  •
امميييا يتيييي  فييير  أيفيييش لسختيييياا يف ل مييييو  يالقيييداات الرا يييو بيييال س ، ميييش  قيييي

 فيييمادانهال يتنميتهال  وا  مد  ناافتهال؛ ليكواوا أكثر مدا  ا ه المشييااكو ال عالييو 
 .بوو  العملاند تررجهال يالتحامهال  ال خدمو ي ده

أ  ت ييو  الجامعييو  فيييأي أهييدافها الموييتقب يو مييدى ال كمييا ةييدنت الجامعييو أهييدافها بعيييد   -
، لمهييااي ل الييم الجامعييوا ى اائييد  ميين ةيييثت ااتمييان يت ييوير معييايير أنائيييو لقييياس الموييتو 

ميييش يالمؤفويييات المجت و، يققييي الثقافييييو ، ياشفيييهاماتيالتنموييييوالبيييرامن البحثييييو  فيييييالتمييييل 
 .(194)األمثل لمواانها يشمكاااتها ، ياتفتثمااالرااجيو بمررجاتها

ا لهييا  يالتييييتض  مما فييب  تنييود األهييداف اتفييتراتيجيو ل جامعييو         ا ائيوييي تمثييل موجهييي
التع يميو يالبحثيو، يفييه اهتمامهييا الموييتمر ب سيهييا ليكواييوا أكثيير مييدا   اهااأني أنا  كافو  في

 اشيداد يالتميل.   ا ه
 يت واهييا، عكييس مييا فييب  ذكييره الر  يييو العامييو ل جامعييو ميين ةيييث توضييي  اشييأتها        

 أاش تها المرت  و. فييأهدافها اتفتراتيجيو كموجهات لها  ،يا يتها يافالتها
 وييعه اشادييان األكييان مي  جامعاة الملاك عباد العزياز: فاي( أهدا  اإلرشاد األكاديمي 4) 
 (195)مله تحقي  األهداف اآلتيوت جامعوبال

يالرييدمات  معيييو ياألاظمييو يال ييوائ  الداافيييوتعريف ال س / ال البات بالحيا  الجا •
 توفرها لهال الجامعو. التي

تيييؤقر بشيييكل  التييييال يييس / ال البيييات ا يييه ةيييل المشيييكست يالمعوميييات    مويييااد •
 تحةي هال الداافي. فيمبادر 

تسئييال  التيييا ييه الترةةييات الع ميييو  موييااد  ال ييس / ال البييات ا ييه التعييرف •
 مدااتهال ال  ريو يال هنيو بما  ضمن لهال أفضل فبل التر يب ل موتقبل.
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الت يييو ، يةوييين اتفيييت ان  مميييا تيييوفره لهيييال  فييييتشيييجيش المت يييومين ا يييه اتفيييتمراا  •
 الجامعو من أفاليم توااد ا ه التحةيل الع مي.

ناخييل الجامعييو بأفيياليم ا ميييو  وييي الموييااد  ا ييه تنشيييب الحيييا  الثقافيييو ياتجتماا •
 مما  حث ا ه تنميو ايح اتاتما  يالوت  ل جامعو يالمجتمش.

ضييو  مييا تويي ر  فيييايت اا بع  األفاليم لت وير الحيييا  الجامعيييو  في لمواهموا •
 جريهييا موييال اشادييان األكييان مي أي غيييره ميين  التيييانت الداافات يالبحو  الع ميييو 

 معنيو األخرى.لااألموا  الع ميو يالوةدات 
ملييه ت ا ل و ييو  بيي فييعيي بالجامعييو  األكييان ميممييا فييب  يتضيي  تنييود أهييداف اشادييان        

تركييييله ا يييه ينيييا  الشرةييييو المت ام يييو هييي ا باشضيييافو مليييه ، تمييييلأا ييه ناجيييات الجيييون  يال
 .ل س  الجامعو

اشادييان  ميين أهييال الهي ييات المويي ولو ايين الهيئااال المساائولة عاان اإلرشاااد األكاااديمي: (5)
يمكيين توضييي  كييل مييا يتع يي  بييالمركل فيمييا ي ، بالجامعييو مركييل اشادييان الجييامعياألكييان مي 

   (196)ي يت
تحقييي  التوافيي  الن وييي ياتجتمييااي ياتا عييالي يالتربييوي يالمهنييي، يالعمييل  رسالة المركز:-

 درةيييو فييييالمهييااات اتجتماايييو يالوييمات اش جاييييو  الويييكولوجيوالمنااييو ا ييه تنميييو 
 ال الم الجامعي.

يأهييداف  اسجيييو،يأهييداف  يمائيييو،ت أهييداف فييييتتمثييل  أهاادا  المركااز )قساام الطاا  (،-
 .تنمويو

 يتتمثل فيما ي يت أهدا  المركز )قسم الطالبال(:-
تقيييييييد ال الرييييييييدمات اشاديييييييان و؛ لموييييييييااد  ال البييييييييو لتحقيييييييي  التوافيييييييي  الشرةييييييييي  •

 ياتجتمااي ياألفري ياألكان مي.
يو؛ ل حييد ميين الضيياوا يالوما ييو ميين اتضيي رابات يالتعامييل معهييا و اشر الثقافو الن •

 يالنديات يالدياات التدايبيو. بشكل م جايي من خس  البرامن يال قا ات
 تبني الهوا ات ي قل المواهم يااا و القيانات. •
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ا  • ا ياجتماايييي موييااد  ال البييات ا ييه الت ييي  مييش الحيييا  الجامعيييو، يااييايتهن مان ييي
 يأفرييا.     

فيمييا تتمثييل  يالتييي ياألاشيي وات ما  المركييل بالعديييد ميين الرييدم خدمال أو أنشطة المركز:-
 (197)تهي 
 قسام الطا  ( بماا)المركاز قاام ؛ حياث العدياد مان األنشاطة نحيوتمكن المركز من ت -   
 :  يلي

 تويييعهجماايييو  سيييييو  يهييييتأفييييس جماايييو أ يييدما  مركيييل اشاديييان الجيييامعيت  •
الس مو من ال س  ملييه ال ييس ، ييييرأس الجمااييو  الييم    لتقد ال الداال يالموااد

 متميل من أةد ك يات الجامعو.
 ماان  التأهيل الن وي لعدن كبير من ال س  يمتابعو ةاتتهال. •
ماشيييا   يييندي  اتمتراةيييات اشل ترياييييت يهيييي  يييناني  تعميييل كقنيييا  مييين منيييوات  •

 .التوا ل يين ال الم يالمو و ، يتتال متابعتها بة و نيايو
 تقد ال ادن كبير من الدياات التأهي يو ل  س . •
 افتقبا  ال س  يتوجيههال من  يدا و التوجيل بالجامعو. •
يهييدف مادييانهال ا وييييا  ؛منييا  ل توا ييل الهييات ي مييش ال ييس يهو الرب اتفتشاايت  •

 .  كل  الم يواجهها التيياجتمااييا يف  المشكست 
و ميين ي اا  التع يييال العييالي، يهيييت ميي اتقييد ال يييرامن يخييدمات اشادييان ال سيييي المد •

اشر ققافو الحيا  ل مت ييومين، يااا ييو ذيي اتةتياجييات الرا ييو، يااا ييو المتميييلين 
 يالمت ومين يالمبداين.

 :يليركز )قسم الطالبال( بما قام الم بينما     
ا ةياتنا أكثر م جاييو.   •  تنظيال م تقي التوا ل اتفتشاايت معي
الجامعي من خس  مشااكو العديد من الجهات يال  يييات  اشر ققافو مركل اشادان •

 ناخل الحر  الجامعي يخااجت.
 تقد ال خدمو التوجيت ياشادان ل عديد من ال البات. •
 اسجيو.  ي تنمويو ي مادان يافتمراا يافتحدا  يرامن يمائيو  •
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اهتمييييا  المركييييل يراا ييييو المتعثييييرات ميييين خييييس  ماييييدان يييييرامن ينايس تقويييييو لرفييييش  •
 داافيو.لاك ا تهال 

 قييييدمها المركيييل ل البييييات الوييينو التحضيييييريو تيييال تقييييد ال  التييييم ييياا الرييييدمات  فيييي •
مويييااد  ال البيييو ا يييه اختيييياا  فيييي ويييهال  الييي ييت بيييي  اختبييياا الييي كا  المهنيييي 

 يافتعداناتها يام ها الشرةي.   االترةع المسئال لقدااته
قااادمها  التاااي ةطتااوفير العدياااد مااان األنشااطة لطااا   وطالباااال البامعاااة، فماان األنشااا  -

ينيا  اشييير ققافيييو الحييييا  الجامعييييو،  افيييتقبا  ال يييس  المويييتجدين، :(الطااا  )قسااام المركز
ييادييو امييل تجربتييي مييانتني ل نجيياح، يمحاضيير  كييي  تتا ييم ا ييه م يي  اتمتحااييات، كمييا 

بعييي  األاشييي و مثيييلت يرايييامن مهيييااات اتفيييتن اا، يبرايييامن  (ال البيييات )مويييال ميييد  المركل
رايييييامن مايييييدان القييييييانات الشيييييابو، يبيييييرامن الوييييينو التحضييييييريو، يبرايييييامن بي اليييييداال الن ويييييي، 

 .(198)المقاييس ياتختبااات
 فييييتويييهال  التيييييفيييه م ييياا هييي ه البيييرامن الويييابقو ميييد  المركيييل العدييييد مييين اليييدياات         

موييااد  ال ييس  ا ييه موا يي و التقييد  فييي ةياتهييا الع ميييو ياتجتماايييو، يميين أهييال الييدياات 
خس  يراامن مهااات اتفت كاات اتفتعدان لسختبااات، يأنيات جمييش البيااييات  المقدمو من

موااييد البيااييات، يأفيياليم تقويييو اليي اكر ، يمهييااات  فيييالبحييث الع مييي، يمهيياا  البحييث  فييي
 قييدمها المركييل ميين  التيييالقرا  ، يالررائب ال هنيو، يال كا ات المتعدن  ، كما تتنود الدياات 

القيانات الشابو مثييلت تحديييد األهييداف يشناا  األيلويييات، يالثقييو بييالن س،  ناخس  يراامن ماد
الحييواا، يفيين التعامييل مييش أاميياا الشرةيييو،  فييييالعمييل يييريح ال رييي ، يمهييااات اتتةييا  

 .  (199)ياتراذ القرااات يةل المشكست، ي  ات القائد الناج  )فمات الشرةيو(
ي  مييش منااات امييان  ل المركييل بالتعيياميي ع ؛ حيااث بالبامعااة التعاااون ماام بعاات البهااال-

كمييا  ،لتبييان  اتفتشييااات فيمييا  رييع ال ييس  ؛امييان  القبييو  يالتوييجيلي ، ديي و  ال ييس 
 قييو  المركييل بافييتقبا  الحيياتت ميين مكاتييم مويياادي ؛ ةيييث يتعيياي  مييش ك يييات الجامعييو

ا يييه  اميييدا  ال  ييييات لشييي و  ال يييس  يالمشيييرفين األكيييان ميين؛ لمويييااد  هيييؤت  ال يييس 
 التيييتر ي مشكستهال األكان ميو من خس  التعامل مش المشكست الشرةيو ياتجتماايييو 

 .  (200)مد تعترة تقدمهال لألكان مي
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و  يييي يلهيييي ا أاشييييأت هي األكييييان ميمنااك الجامعييييو ألهميييييو اشادييييان  عكييييس مييييا فييييب         
 تهييي ا المركيييل مييين خيييس  ميامييي تمييييل ، ييتضييي  الجيييامعيمركيييل اشاديييان  يهييييمترةةيييو 

ينيييا   فييييتويييهال  يالتييييبالعدييييد مييين األاشييي و يتيييوفير الريييدمات المتنوايييو ل يييس  الجامعيييو 
، يميين مسميي  تميييل المركييل يالشرةييي يالمهني األكان ميدرةيو ال س  ا ه الموتوى 

 اميييان  دييي و  ال يييس ، ياميييان  القبيييو  تالتابعيييو ل جامعيييو مثيييل اشناااتتعاياييت ميييش بعييي  
    ئمو ل  س ، يمواادتهال ا ه تجاي  مشكستهال.  سمتوفير الردمات ال؛ ليالتوجيل

تقييد ال خييدمات  فيييتعتمييد ا يهييا الجامعييو  التييي ال يير   تتنييود :األكااديمياإلرشااد    ( طر6)
 ت  ال ر  اشادان األكان مي، يمن أهال ه ه 

ياليييي ي يييييتال مباديييير  يييييين المردييييد األكييييان مي يال الييييم ميييين خييييس   اإلرشاااااد المباشاااار:(أ) 
يفييييه م يييياا ذلييييد ، بالجامعييييو القييييدامهمييييو فييييوا  ل  ييييس  الموييييتجدين أي ظتالمقييييايست المن

    (201)تتتمثل فيما ي ي يالتيةدنت الجامعو بع  الر وات الرئيوو لدادان 
افييتقبا  بيتقييو  يةييد  اشادييان ، يتوجييت ال الييم ملييه ال  يييوةيث تحديد مردد ل ل  المت  -

تو يييش ال ييس  ، ي يالبي ييو الجامعيييو يالشييرح لهييال ايين اظييا  الجامعييو يال  يييو ال ييس  الجييدن
 الموتجدين ا ه مردديهال األكان ميين من أاضا  هي و التدايس بال  يو.  

ترةيييع أاضيييا  هي يييو التيييدايس  ضيييو  فيييي تو ييييش ال يييس  ا يييه مرديييدهال األكيييان مي -
 بال  يو يواف و يكيل ال  يو أي ائيس القوال.

ا اشادييان مييد  قييو  المردييد ب اييدان حيي تاغييال تييوفر الرييدمات يالبيااييات اشل تريايييو ل  الييم  -
افتماا  ييااات ال الم، يالر ييو الداافيييو   حتوي الم   ا هةيث م   خا  ل ل  الم 

لبراييامن الترةييع الداافييي ل  الييم بال  يييو، يمائمييو مقييراات يراييامن الترةييع الداافييي 
  شييي المؤن ييو لتريير  ال اليييم يافييتمااات التويييجيل، ياوييرو ةديثيييو ميين الويييجل الداافييي )ك

 .الموانمثل افتمااات تأجيل  يرات(، يالوقائ  اشناايو األخرى التقد
منتةيي  ال ةييل الداافييي اليي ي  فيييتبييدأ فتيير  التوييجيل المبكيير ؛ ةيييث التوييجيل المبكيير -

  وب  ال ةل الموجل لت.
 ااتها  التوجيل المبكر يبد  العمل مش المردد األكان ميت ييتضمن ذلدت   -
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، يمقاااييو ذلييد مييش من خس  المردد لموان الموج واي كش  ناجات ال الم  ناافو •
تت يياي  مييش ةالتييت األكان ميييو  التيييالر ييو الداافيييو، قييال توجيييت ال الييم ل مقييراات 

 يترةةت.
 فييييالمرديييد األكيييان مي بالبيييد   ه  ويييااد ايييد  تحدييييد ال اليييم لترةةيييت وةالييي  فيييي •

 مواد المع ن من امان  القبو  يالتوجيل.المجرا ات ترةةت ةوم 
كيين ل مردييد توييجيل المقييراات ل  الييم، يالحيي ف ياشضييافو مباديير  ميين لييد  مذبعييد  •

 ةوابت ا ه أاظمو الجامعو.
 قيييييو  المرديييييد بالتأكيييييد مييييين معرفيييييو ال يييييس  بالمكيييييا  ياللميييييا  الييييي ي تبيييييدأ فييييييت  •

مواايييييد جييييدي  ال الييييم  فيييييتعييييااة  أيالمحاضييييرات، يالتأكييييد ميييين اييييد  يجييييون 
 الداافي.

الداافييو بأفييبود، يت  حيي  ل  الييم مجييرا    ل يييدل مبيي تنتهييي كافييو مجييرا ات التوييجي •
 أ و تعديل ا ه اختياااتت.

باشضييافو لمييا فييب ، يميين خييس  هيي ه المقييايست المباديير  يييين المردييد يال الييم يييتال        
مثييييلت أ   توييييجيل المقييييراات الداافيييييو فييييي ه ت يييييد التيييييتوايييييو ال الييييم يييييبع  التع يمييييات 

مييش المردييد، يةةيير التوييجيل بالتحييايا  مت بمعرفييو عييديلالت يت يتال  اختيااات ال الم اهائيو
   .فقبأ  تايير الترةع من  سةيات ال  يو ي يكيل ال  يو أي المشرف األكان مي، 

تييداال العسمييو  التييييبر  مما فب  اهتمييا  الجامعييو باتريياذ بعيي  الر ييوات اشجرائيييو       
 التيييه اشلمييا  بالتع يمييات م ا يي ل اليي ، يموييااد  ااألكييان ميالمباديير  يييين ال الييم يالمردييد 

اختياا المقراات يتوييجي ها يغيرهييا ميين القوااييد المنظمييو لنظييا  الوييااات المعتمييد   فيت يده 
 يمن قال موا  و ناافتت ينجاح.

تعتمييد  التيييالرئيوييو  ال ر   عد اشادان اشل ترياي من  :لكترونيإلا األكاديميرشاد إلا) (
التوا ييل مييش ال ييس ، يفييه تقييد ال الرييدمات اشادييان و  فيييل ا يها جامعو الم د ابييد العلييي 

س ي ييييس  يييي أينيفييييه م يييياا ذلييييد توييييترد  الجامعييييو اظييييا  الرييييدمات اشل تريايييييو ، المرت  ييييو 
(Odus plus)  تمكيين الموييتردمين  التييييهييو ابيياا  ايين منظومييو ميين  يي حات اشاتراييا

امن فييه و   ييير خييس ميين افييتردا  مجمواييو ميين الرييدمات المتع قييو بالشيي و  األكان ميييو ميين
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هو الرمال ال ي يييتال تحديييده ي - اتفتردا ، ييت  م ه ا النظا  معرفو ال الم لرممت الجامعي
 .(202)اممت الوري معرفو ، ي -من مبل الجامعو 

ميين خييس  الر ييوات  Odus plusييمكيين الييدخو  ملييه اظييا  الرييدمات اشل تريايييو        
 (203)تاآلتيو
 www.kau.edu.sa راببالدخو  مله مومش الجامعو ا ه ال •
الضيييياب ا ييييه الييييدخو  الموةييييد قييييال  ا ييييه أ قواييييو الرييييدمات اشل تريايييييو الضيييياب •

 لألاظمو الجامعيو.
 منخا  ك مو المريا.قال  افال الموترد  )الرمال الجامعي( ا منخ •
 من أا ه الة حو. Odus plusالضاب ا ه اظا  أنييس ي س  •
ل يتوظييييي  الت نولوجيييييا لعلييييي بييييد ايمييين خييييس  هيييي ا النظييييا  اهتمييييا جامعييييو الم ييييد ا       
تييوفير العديييد  ييي لداهتمييا  الجامعييو ادان األكييان مي، يميين أهييال مسميي  مجا  اش فيالحديثو 

ام يييو  فيييتوااد المردد يالجامعو ا ه توظييي  الت نولوجيييا  التيمن الردمات اشل تريايو 
   (204):ما يل  ومن هو  الخدمال ،اشادان

 اآلتيوتت ييتال ذلد من خس  الر وات اإلرشادتح     التواصا اإللكتروني مم الط -
 .(Odus plusالدخو  ا ه اظا  الردمات األكان ميو اشل تريايو ) •
يتال اختياا موضود التوا ل، يب مكا  المردد ميين  من مائمو موضواات التوا ل •

 يتال منامشتها. وضوااتتحديد اد  م
ه ه المنامشييو مييش  ر انأكث لتعريف ال س  ؛بعد ذلد يتال منخا  موجل ل موضود •

 كتابو ت ا يل ل موضود.
اقيييو  بالضييياب ا يييه مافيييا  الموضيييود  بعيييد اتاتهيييا  مييين منخيييا  كافيييو المع وميييات •

 ال س  تحا اشادان.لدى لتظهر 
ان ميين  أييب مكييا  المردييد ةيي ف أي تعييديل المنامشييو بعييد ذلييد مذا لييال يييتال كتابييو  •

 سبييت يمشيياهد  ت ااييل وا ييل مييش مبل ال س ، يب مكييا  المردييد بعييد ذلييد ميين الت
 ال س  مش موضود المنامشو.

 .تحديد موعد مم الط   تح  اإلرشاد -
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الر ييوات اآلتيييوت  يييتال متبيياد فييه هيي ه الحالييوي  مطابقااة الخطااة ماام تساابي ل الطالاا : -
افييتعراة ةالييو التوييجيل ل ييل ، ي م ابقييو الر ييو مييش توييجيست ال الييم الضيياب ا ييه اابييب

 .جديلت الداافي فيت التوجيل مشكس الم، يمعرفو 
يفييه هيي ه الحالييو تهييتال الجامعييو بمتابعييو ال ييس  ميين  متابعة أداه الط   تح  اإلرشاد: -

 خس  الر وات اآلتيوت  
 اختياا متابعو ال س  من خدمات المردد األكان مي. •
اختييياا أةييد هيي ه الريييااات لمتابعييو ال الييم كييالتقييال ال ةيي ي لييداجات المقيييراات،  •

خس  ال ةو  الداافيو أي التقييييال ال ةيي ي  هال ئأناعو اتائن ال س ، يمعرفو يلمتاب
ل معييييدتت، يلمتابعييييو المعييييدتت التراكميييييو ل  ييييس  خييييس  ال ةييييو  الداافيييييو أي 

 التقييال الونوي ل معدتت، يلمتابعو أنا  ال س  خس  الونو الداافيو.
   تحا اشادان.اند اختياا ال ةل الداافي تظهر اةةائيات خا و بال س •

هيي ه الحالييو  مكيين اتفييت ان  ميين  هيفيي  (:تساابيا المقااررال الدراسااية )الحااو  واإلضااافة -
 تكاآلتي Odus plusاظا  
اختياا تبويم اشادان األكان مي من أا ه الة حو تفييتعراة الرييدمات المتاةييو  •

 ل مردد األكان مي.
 شعم الر و.من مائمو الردمات يتال الضاب ا ه اابب الح ف ياشضافو ل •
انيييد اتاتهييييا  مييين ام يييييو اتختيييياا اقييييو  بالضييياب ا ييييه أ قوايييو اييييرة الشييييعم  •

 تفتعراة الشعم ل مقراات المرتاا  موبقاي.
 التوجيل.   عبو ل ل مقرا اقو  بالضاب ا ه  ابعد اتاتها  من ام يو اختياا د •
 الييم تييال توييجي ها ل  التيييات ينجيياح ل  الييم، يلمعرفييو المقييراات ا تال توجيل المقر ي •

لمعرفيييو فيييبم ايييد  تويييجيل المقيييرا  ؛اييي هم لألفييي ل مليييه جيييدي  أخ يييا  التويييجيل
 ل  الم.

ليييين س المقييييرا ني  الحاجييييو ملييييه ةيييي ف الشييييعبو أخييييرى تفييييتبدا  دييييعبو بشييييعبو  •
 جدي  ال الم. فيأ قواو اتفتبدا  الظاهر   توترد  يشضافتها من جديد 



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

91   

اختييييياا ييييييتال  ،ليييييوشييييعبو الحامجمواييييو الشييييعم المنافييييبو تفييييتبدالها بال فييييتظهر •
 قال الضاب ا ه توجيل.   الشعم

يلحيييي ف مييييان  ميييين جييييدي  ال الييييم اقييييو  باختييييياا ةيييي ف ميييين الويييييم ميييين مائمييييو  •
 العم يات، يمن قال الضاب ا ه تن ي  التاييرات.  

 -اإللكترونايإطاار اهتمامهاا باإلرشااد  فاي – باإلضافة لما سبق اهتم  البامعة        
ييمكيين توضييي  مييا  ،يطلااق علاا  هااوا المشااروخ )بوابااة(يااث لكترونااي حإتصااميم موقاام ب، 

 (205)يتع   يه ا المشريد من خس  المحايا اآلتيوت 
يموااييد   ترياييي مةييمال بأةييد  لاييات البرمجييولم)يوابييو( هييو مومييش  التعريااإل بالمشااروخ: -

جامعيييييو اللتقيييييد ال خييييدمات مادييييان و ت اا يييييو ل ييييس   ؛البيااييييات يت بيقييييات الويييييم الحديثييييو
مييش مييا تقدمييت البوابييات الجامعيييو ميين  خييب متييوا    فيييو يمبت يير  بحيييث  وييير بأفيياليم ةيوييي 

 خدمات مل تريايو تع يميو.
 يهدف المشريد ملهت   تالمشروخأهدا   -

 المجيياتت المرت  ييو فيييتقييد ال خييدمات مادييان و متميييل  ل ييس  ي البييات الجامعييو  •
 ال رني يالجمااي يالمهني.  مثل اشادان 

بنييا  دييبكو اجتماايييو ، ي ت اشادييان وتقد ال الردما فيمكا  تجاي  ةدين اللما  يال •
 افتراضيو؛ لتقد ال الردمات اشادان و.  

 التوا ل مش أكبر دريحو ممكنو من  س  الجامعو. •
تقييد ال مييواان مادييان و ي  اةترافيييو،تقد ال اماذ  م موفو لموامش تقييد  خييدمات مادييان و  •

 ت اا يو.  
 وت يد منها أكبر ادن ممكن من ال س .ة   اتفتشااات اشادان و المقدمو لي •

يييي اظييا  مادييان  ستييوفير ت يميين أهييال مررجييات المشييريد مييا ي يييت مخرجااال المشااروخ -
يموااييد ييااييات م هرفييو لجميييش  ت اا يييو،مييواان مادييان و ي  العن بوتيييو،مت امييل ا ييه الشييبكو 

 فيييل مترةةييين يمااييد  ييااييات  المومييش،تييرن ملييه  التييياتفتشااات يالداافييات يالتوييا تت 
 العالال العربي.   فيمجا  اشادان ال سيي 
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مجييا  اشادييان  فييييتوظييي  الت نولوجيييا الحديثييو يتضيي  ممييا فييب  اهتمييا  الجامعييو        
ل افييو ال ييس  مقييرا  العم يييو اشادييان و  فييي تريايييو فاا ييو توييهال مللتييوفير يي ييو  ؛األكييان مي

 ني  التقيد بحدين اللما  يالمكا .
هيي ا الجييل  نيا  فييييتنيياي  البحييث  جامعاة الملاك عباد العزياز: فايشد األكااديمي المر  (7)

، يكي يو التدايم ا يهييا، ييمكيين توضييي  الس مو لت، يالمعااف يالمهااات األكان ميالمردد 
   تي يذلد فيما 

 (206)تفيما ي ي ه أنياا  الجامعو ةدنتت المرشد األكاديمي دور( )أ 
الرئيوييو  ويي ولياتتاضييو هي ييو التييدايس المكم ييو لم أنيااأةييد  عييد اشادييان األكييان مي       

، ان مي بالجامعييو ةوييم نليييل الجامعييوالمردييد األكيي  أنياايميين  ياشناايييو،التع يميو يالبحثيييو 
 ما ي يت  
 اشدراف ا ه مجمواو من ال س  أكان مييا. •
كييل فةييل ناافييي ةوييم المويياا التع يمييي يالمقييراات  فيييالقيييا  يتوييجيل ال ييس   •

 ذلد المواا.   فيم ريةو ال
ا يفييي وكييا بعيييد التعيييرف ا يييه ممكااييياتهال يميييدااتهال الع ميييييو  • توجييييت ال يييس  تع يمييييي

 يظريفهال اتجتماايو يالتنوي  مش المردد اتجتمااي.
كييل فةييل ناافييي،  فيييالمحاضرات يتحةي هال الع مييي  فيمتابعو ااتظا  ال س   •

 يشادانهال لسختبااات ال ة يو.
 تح يل مشكستهال الداافيو يتقد ال النة  ياشادان لهال.متابعو ال س  ي  •
 األاش و المرت  و بالجامعو. فيةث ال س  ا ه المشااكو  •
 التعريف بمراف  الجامعو يمهامها.  •
تئحييييو التع يييييال الجييييامعي مثييييلت اظييييا   فيييييتعريييييف ال الييييم/ ال البييييو بمييييا  رةييييت  •

 ةيييي ي يالتراكمييييي، ةوييييا  المعييييد  الي  يهييييا،الداافييييو بالجامعييييو، يال  يييييو الموييييجل 
 يمراتم الشرف. ياظا  اتات اا، يالتأجيل
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يت  يييم اجييياح  :والتااادري  عليهاااامرشاااد األكااااديمي لل ال زماااةالمهاااارال المعاااار  و ) (  
مييا في تتمثييل يالتيييامتسكييت بعيي  المعييااف يالمهييااات  بييأنيااه القيييا   فييي األكييان ميالمردييد 

     (207)تي ي
 ،غيييير ال  ظيييي( –ت اتتةيييا  )ال  ظيييي مهيييااا تيفييي ل تتمثييي  يالتيييي المهااارال الشخصاااية: -
، يتعييديل اات الحييواا، يالقييدا  ا ييه اشمنييادمها، ي معهال  التعا  ي  ل  س  الجيد اشاةاتي 

، فرييي  فيييعيياي  مييش الييلمس ، يالعمييل التي  اهات الو بيو ل  الييم احييو الداافييواألف اا ياتتج
التعامييل اش جييايي مييش ضيياوا ، ي  يييوت مناا  الومييا يافييتثمااه ب اامهيياااي  القيييان ،مهييااات ي 

 .ادرةيي  اشا ا  ال الم اهتمامي ي  العمل،
ل ييوائ  الجامعيييو المعرفو ال ام ييو باألاظمييو يا فيت فتتمثل المهارال المهنيةالمعار  و أما  -

القيييييدا  ا يييييه التر ييييييب ، ي هيييييال اةتياجيييييات يمييييييو  يميييييداات ال يييييس في  الداافييييييو،يالر يييييب 
القيييدا  ، ي التح ييييل، ي ييييان  الدافعييييو ل  يييس مهيييااات ، ي لقيييرااالقيييدا  ا يييه اترييياذ ا، ي يالتنظييييال 

ين المت يييييوم لمجموايييييو مييييين ال يييييس  الجميييييااياديييييان مهيييييااات اشي  ،ا يييييه ةيييييل المشيييييكست
التنبيييؤ لميييا ميييد ، ي و ياتفيييتردا  األمثيييل ل ت نولوجيييياالتنمييييو المهنيييي ، ي نيالمتعثييير ي ن يالموهيييوبي 

 ةالو.من مشكست تعو  ناافتت يتت  م اش  حيب بال الم
تؤه ييت أنا   التيييبعيي  الوييمات ميين تمكنييت  األكييان ميالمردييد   حتييا باشضافو لما فب   -

ا  ال ييري  ال رن ييو ل  ييس ، يشادييان ال ييس  ملييه أفيياليم التحةيييل نياه ب عاليييو مثييل مراايي 
، ال ييييرنياشادييييان  تمثييييلشاييييدان يييييرامن مادييييان و منافييييبو ي الويييي يمو بأفضييييل  يييير  ممكنييييو ، 

بيياألخس   التح يييلحييث ا ييه اي لميين لييديهال مشييكست أكان ميييو أي ا ويييو،  الجماايياشادان 
 .   (208ال اض و، يةون التعامل مش اآلخرين)

؛ ةتييه يييتمكن ميين القيييا  األكييان ميالمردييد  الجامعييو يتييدايما لما فب  تهتال يافتناني         
ر العديييد تييوفيي الجييامعيميين خييس  مركييل اشادييان الجامعو تمكنا  ، يمن قال اشادانييدياه 

 (209ت)هفيما ي  المتمث والتدايبيو  من الدياات
ت يييي  ال اليييم ميييش البي يييو الجامعييييو، يةقيييو  يياجبيييات ال اليييم الجيييامعي، يفييين الحيييواا  -

 فيييةيييا  ال الييم الجييامعي، يتنميييو الوييمات اش جاييييو  فييييالنقييا ، ينيا  مناا  الضيياوا 
 فييييييال يييييس  المنر ضيييييين  ىليييييددرةييييييو ال اليييييم الجيييييامعي، يتنمييييييو الدافعييييييو لداجيييييا  



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

94   

ت الثقييييو يمعييييايير جيييون  الحيييييا  الجامعيييييو ل  اليييم، يافييييتراتيجيات تنمييييو مهييييااا ،التحةييييل
 ال س .لدى ، ياس  م   اتمتحا  بالن س، يالت  ير ال عا 

اهيييتال المركيييل مييين خيييس  الوةيييدات ال راييييو التابعيييو ليييت يتقيييد ال العدييييد مييين اليييدياات كميييا    -
 لديااتتالتدايبيو، يمن ه ه ا

مركيييل بعييي  اليييدياات منهيييات  ميييدما يةيييد  اتفتشيييااات ياليييداال الن ويييي التابعيييو ل •
 يالنضن الشرةي. ،الضاواكاايلما الشرةيو، يشناا  

مييييدما يةييييد  الراا ييييو اتجتماايييييو التابعييييو ل مركييييل العديييييد ميييين الييييدياات المتع قييييو  •
ليييي كا ات يبراييييامن القيييييانات الشييييابو، يميييين هيييي ه الييييديااتت الشرةيييييو القيان ييييو، يا

 .   ريقي ل قيان  ي المتعدن  ل ري  متميل، 
ميييييدما يةيييييد  اشاديييييان األكيييييان مي ياليييييداال المهنيييييي العدييييييد مييييين اليييييدياات مثيييييلت  •

يالتوا ل ال عا  نلي ييد ل نجيياح،  ،الناج افتراتيجيات العمل المميل، يفري  العمل 
 الةاير ، يالعمل يالداافو الجامعيو. ريااتمناا  المش فييمهااات النجاح 

مكوييييا   فيييي بيعيييو هييي ه اليييدياات التدايبيييييو يتضييي  نياهيييا ال عيييا   فيييييبيييالتمعن          
، اشادييانيميين القيييا  بعم ييت نييت تمك   التيييالعديييد ميين المعييااف يالمهييااات  األكييان ميالمردييد 

يتأهي يييت ل هيييال  بيعيييو ال يييس  يفهيييال مشيييكستهال المتنوايييو، يمييين قيييال موييياادتهال يتيييوجيههال 
 ال مش البي و الجامعيو.    لتحقي  أهدافهال يت ي ه

يت  ييم ، يميين قييال بالجامعييو األكييان ميالمردييد  ممييا فييب  ذكييره يتضيي  تنييود أنياا          
القيا  بأنيااه اشادييان و امتسكييت بعيي  المعييااف يالمهييااات الشرةيييو يالمهنيييو،  في تاجاة

تحقييي    مكنييت ميين بمييا يلهيي ا اهتمييا الجامعييو يتدايبييت ميين خييس  بعيي  الييدياات التدايبيييو
   .ام ت فيالتميل 

نفعييا  التيييتتنود القوي يالعوامل الثقافيييو ت الملك عبد العزيز لبامعة الثقافي  السيا ا:ثالثا 
جامعييو الم ييد ابييد العليييل ملييه اتهتمييا  باشادييان األكييان مي، يميين هيي ه القييوي يالعوامييل مييا 

     ت  ي ي
ةيييث دييهدت  :الماضااية الساانوال فااي السااعود طاارأل علاا  المبتماام  التاايالتغياارال  (1)

ييي  الجواايييم  المم  يييو العربييييو الويييعون و فيييي الوييينوات األخيييير  اميييويا يتاييييريا كبييييريا فيييي مرت ي
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ييو ياتمتةييان و يالتقنيييو، ييرجييش ذلييد ملييه العديييد ميين العوامييل  ييو يالتع يميي القيميييو ياتجتماايي
ون و يتعيييدن منهييات التايييييرات التيييي ةيييدقا فيييي مجيييا  األفيير ، يا ن يييان ايييدن الجامعيييات الويييع

ترةةاتها مما ناا مله يجون ةاجو لتوجييت ال ييس  يشادييانهال خا ييو فييي مجييا  اختييياا 
يييدااتهال يافيييتعداناتهال ي موةييياتهال يمييييولهال ياغبييياتهال،  يييم مي يييد ةوي الترةيييع المنافيييم يذلي
ي ييييان  أايييدان ال يييس  يال البيييات يكثييير  المشيييكست التع يمييييو ياتجتمااييييو يالن وييييو التيييي 

يتاييييير ةاجييييو فييييو  العمييييل وييييات التع يميييييو ايييين التعامييييل معهييييا، المؤفتييييواجههال ياجييييل 
يخضييييوات لساتقييييا  ياتختييييياا، هيييي ا باشضييييافو ملييييه الاييييلي ال  ييييري ابيييير يفييييائل اشاييييس  
المرت  و يما ترتم ا يت من ظهوا مشكست أخسميو ياجتماايو يا ويو متنواييو، مميييا أنى 

 .(210)مليه يجيون ةاجيو م حيو لتيدخل المترةةين
ا لهيي ه العوامييل اهتمييا الجامعييات الوييعون و        يمنهييا جامعييو الم ييد ابييد العليييل يافييتناني

باشادييان األكيييان مي؛ لموييااد   يييس  الجامعييو ا يييه الت ييي  ميييش هيي ه التاييييرات، يميين قيييال 
 .الجامعو تحقي  التواف  الن وي ياتجتمااي ياألكان مي ل س 

التعلايم الباامعي؛ لتلبياة احتياجاال ساو  اهتمام جامعاة الملاك عباد العزياز بتو ياو (2)
اهتمييا الجامعييات الوييعون و يمنهييا جامعييو الم ييد  يلهيي االعما وتحقيق التنمية المساتدامة: 
 اييييالال الوظييييائ  فيييييو ال الييييم ل ييييدخو  المهنييييي؛ لتهي يييي  ابييييد العليييييل باشادييييان الييييوظي ي أي

ت الم  وبييو لييت ؛ لمعرفييو المهييااايناافييو فييو  العمييل اختييياا الترةييع المنافييمي  ،نيالمهيي 
  ،ت ييد المهيياااتتييداال  التييمن قال تهي و ال الم يشادانه مله مجمواو من البرامن التدايبيو 

 يشتقييا  مهييااات البحييث ايين الوظييائ  ياةتييرا  العمييل ا ييه اكتوييا  تتموييااد باشضافو ملييه
ت يميوليي  ا  ةقيقيييو ايين ميولييت يمدااتييت اامييوا ييه ت ييوين  ييو  تتيموااد ،ياتلتلا  بأخسمياتت

     .(211)ة و خا والمهنيو ب
ا لر يييو المم  ييو العربيييو ا      ا ألهميو اشادان المهني أي الوظي ي، يتحقيقييي لوييعون و يافتناني

اقييييدت  تييييوفير ال يييير  الوظي يييييو لهييييال ل)اتمتةييييان الملنهيييير( محواهييييا الثااي فييييي( 2030)
لبشييريو يييو اا  جامعو الم د ابد العليل مجمواو من اتت اميييات مييش  ييندي  تنميييو المييواان ا

العمل، يكا  من اتائن ت د اتت اميات ماشا  مركل اشادييان المهنييي يالييداال الييوظي ي ياليي ي 
 .(212)يهتال بموااد  خريجي يخريجات الجامعو لسلتحا  بوو  العمل
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مركييل ملييه ت ييوير مييداات يمهييااات الموييت يدين ميين خييس  مويياادتهال الةيييث يهييدف       
تراذ القراا المنافم بما يتنافم مش اةتياجييات فييو  العمييل، ا ه يضش أهدافهال المهنيو ت

الق ييييااين الحكييييومي  ىيجيييي   الموييييت يدين لوييييد اتةتياجييييات ميييين الوظييييائ  الشيييياغر  لييييد
يالرييييا ، يذلييييد بعييييد التوا ييييل معهييييال لمعرفييييو أاييييواد الوظييييائ  الشيييياغر  لييييديهال يالمهييييااات 

 .(213)الم  و  توافرها
ام الساااعال المعتماادة وماا يتطلباا  ماان إرشاااد تطبياق جامعااة الملااك عبااد العزياز نظاا  (3) 

 يميييو ةكوميييو هييي أ ييبحا جامعييو الم ييد ابييد العليييل مؤفوييو تع1392اييا   فمناو أكااديمي
جميييش ك ياتهييا يبح ييو   فيييالداافييو  فييي، يكااييا تتبييش النظييا  الويينوي ذات درةيو ااتباايو

 .(214)هي تحولا الجامعو مله اظا  الوااات المعتمد  1395اا  
يفييه ، يييل مييرت بالعديييد ميين أاظمييو الداافييومن قال يتض  أ  جامعو الم د ابد العل ي        

 يالتييي، جامعييو الضو  ذلد  عتبر اظا  الوااات المعتمييد  ميين اليينظال القد مييو يالموييتردمو ب
تنميييو مييداات ال الييم، يلقييد اهتمييا الجامعييو يت بييي  هيي ا النظييا ؛  في الواض األقر  كا  لت

لميييوان ميييش مللاميييت بالر يييو ثيييلت ما يييا  ال اليييم ةرييييو اختيييياا الميييا  حققيييت مييين م جايييييات م
، ييت  يييم هييي ا ن مييمت  بيييات الميييان  مبيييل تويييجي ها بالتنويييي  ميييش مرديييده األكيييا الداافييييو

بشييكل  النظييا  اتهتمييا  يت بييي  اشادييان األكييان مي، كمييا يت  ييم تواجييد المردييد األكييان مي
باشاديييان الم يييد ابيييد العلييييل يمييين قيييال اهتميييا جامعيييو ، (215)ائييييس يمتوا يييل ميييش ال اليييم

 .ل افو  سيها  األكان مي
ت اهتمييا امييان  القبييو  ( تطبيااق جامعااة الملااك عبااد العزيااز برنااام  الساانة التحضاايرية4)

لجميييييش ال ييييس   يتعري يييي ن يرايييياميدا ييييو كييييل اييييا  ناافييييي تنظيييييال  فيييييجامعييييو اليالتوييييجيل ب
امن ملييه مييا براه ا الييهدف ،  يراامن الونو التحضيريويهو الجامعو  فيالمقبولين ل داافو 

 (216)ي يت
ل تع ييييال الجيييامعي يتليييييدهال بالمع وميييات يال يييوائ  المنظميييو ل داافيييو  ال يييس تهي يييو  •

 الجامعيو.
مويييييتقب هال  فييييييا لنجييييياةهال تعيييييد أفافيييييي  التييييييت يييييوير ميييييداات ال يييييس  يمهييييياااتهال  •

 األكان مي يالوظي ي.
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ال يمهييياااتهال ينيييا  ا يييه توجييييت ال يييس  مليييه المويييااات الداافييييو المنافيييبو لقيييدااته •
 اغباتهال يمعدتتهال.

يي ييو الجامعييو يتنميييو اشيييداد  فيييميين  ال ييس  ال ر ييو تكتشيياف مييدااتهال الع ميييو  •
 ياتيت اا لديهال.

تحوييييين مررجييييات التع يييييال الجييييامعي يترييييرين كييييوانا ي نيييييو مؤه ييييو توييييهال بشييييكل  •
 نفش اج و التقد  يالتنميو. فيأفافي 

الجامعييو تختييياا الترةييع المنافييم  فييياةييو تعريييف ال الييم بالترةةييات المت •
 ان معرفو يمنااو تامو.

ا ل بيعو الونو التحضيريو يما تحققييت ميين أهييداف يتضيي  أاهييا تت  ييم ت بييي          يافتناني
ها لترجمييو أهييداف ؛اشادان األكان مي، يتوفير العدن ال افي من المرددين المييؤه ين يالمييدابين

 .  يتوجيت يشادان ال س   اتهتما  لوامش ةقيقي من خس
ةيييث دييهدت  ( تميز جامعة الملاك عباد العزياز عان ايرهاا مان البامعاال الساعودية:5) 

اكافييو ال فيييالجامعو منيي  ماشييائها ت ييواات متعامبييو  ا يكي ييي ا كمييي ةتييي  مجيياتت يامييو مضيي رني
تعييدن ترةةيياتها ادن  سيهييا يتميييل يتشييعم ي  فيأ بحا من أير  الجامعات الوعون و 

يت ام هييييا ياا رانهييييا يييييبع  ال  يييييات يالترةةييييات ايييين بقيييييو جامعييييات  و يالع ميييييوالنظرييييي 
مذ أاهييا افتتحييا موييال ال البييات مييش يدا ييو  ؛تع يييال ال تييا   فيييجامعييو ايييان  خا ييو  المم  ييو يل

يييل أتاةييا ل  ييس   امعييو ا ييه ميينهن الداافييو باتاتظييا  لييال تقتةيير الجي ،  تأفيييس الجامعييو
الداافييو  رييي  اظييا  اتاتوييا ، كمييا أاهييا لييال تتوميي  ا ييه يال البييات لموا يي و الداافييو ايين 

يييل أاشييأت امييان  التع يييال ايين بعييد؛ ل ييي تواكييم الت ييواات الع ميييو  بييال ر  التق يد ييو فقييب
ا ييييه الييييراغبين مييين ال ييييس  يال البييييات موا يييي و مويييييرتهال  يالتقنييييو يالحضيييياايو، يتوييييهيسي 

 .  (217)العاليمجا  التع يال  فيالداافيو 
ظييل تعييدن  فييياهتما الجامعو باشادان األكييان مي؛ لتوجيييت ال ييس  يشادييانهال يله ا        

ال  يييات يالشييعم يالترةةييات، يكيي لد مييش تلايييد اييدن ال ييس ، يكيي لد تنييود اظييال الداافييو 
، فهيي ا التنييود ايين بعييد اظييا  اتاتوييا ، يالتع يييال ي  ،اظييا  الوييااات المعتمييد   بالجامعييو مثييلت
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لتوجيت ال س  ملييه الترةةييات ياظييا  التع يييال اليي ي  ؛مييؤكد ا ه أهميو اشادان األكان 
 يتواف  مش مدااتهال يميولهال األكان ميو يالمهنيو.

 جامعو الم د ابد العليل. في األكان مي عكس ما فب  ذكره أهال مسم  اشادان       
د باامعتي والياة وايان، والملاك عبا بتحسيرية لإلرشااد األكااديمي المقارنة ال :الرابم المحور
 العزيز
جييامعتي يت ييو ياييين  فيييبعقييد مقاااييو ت ويييريو لدادييان األكييان مي  المحييوا يهييتال هيي ا       

بالوت ات المتحد  األمريكيو يجامعو الم د ابد العليل بالمم  و العربيييو الوييعون و؛ لتوضييي  
ضييو  بعيي  م يياهيال الع ييو  اتجتماايييو ذات  فييييت ويييرها  اأيجييت التشييابت ياتخييتسف يينهميي 

 الة و، ييمكن ميرا  ذلد فيما ي يت  
   :ين ورسيتهما ورسالتهما وأهدافهمانش ة البامعت :أوالا 
 نش ة البامعتين: (1)
مرياهمييا يت ييواات تاايريييو اديييد  ةتييه ي يي ا كييل منهمييا ملييه  فيييتتشييابت الجامعتييا     -

العديييييد ميييين ال  يييييات يالترةةييييات يال ييييس   ييييواتها النهائيييييو كجامعييييو متميييييل  تتضييييمن 
 .البرامن التع يميوي 
ايييا   مليييهايييين يرجيييش ماشيييا  جامعيييو يت يييو ي ةييييث ترت ييي  الجامعتيييا  فيييي القيييد  يينميييا   - 

ي1387 / 1967ا جامعييو الم ييد ابييد العليييل اييا   يينمييا أاشيي ،   1868 ويمكاان تحسااير ، هيي
المم  ييو  ايين اشييا  الجامعييات ب األمريكيييو  وت ييات المتحييد  المبكيير لهتمييا  تافييي ضييو  الاك 

 الوعون و.العربيو 
 
 رسية البامعتين ورسالتهما: (2)
تحقييييي  التميييييل األكييييان مي يالبحثييييي يتحقييييي  ي اتهتمييييا  تتشييييابت ا يييييو الجييييامعتين فييييي    -

المشااكو الهانفو في المجتمش، كما تتشابت افالو الجامعتين في الوعي احو تييوفير المعرفييو 
مييدا   تياليي ى  عييرف بأاييت التنظيمايمحهاوم التمياز ويمكن تحسير الك فاي ضاوه ، يت ويرها

تواجههييا  التييييمييداتها ا ييه ةييل المشييكست  افييتراتيجيالمنظمو ا ه األنا  المت و  بشييكل 
التميييل  ةيييث م  ؛المنظمات المماق و يالملام و لهايب و  أهدافها ا ه احو فعا   ميلها ان 



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

99   

لت يييو  افوييييو ياالمييينظال الييي ى   ضيييه مليييه تحقيييي  المييييل  التن الع مييييهيييو الجهيييد  التنظيميييي
   (.218)الموتمر التنظيمي

يميين قييال تهييتال الجامعتييا  يتييوفير خييدمات تع يميييو متميييل  يذات جييون  االيييو بمييا يت يي        
خريجي الجامعو يشكوايهال كافييو موتوى مش كافو اةتياجات ال س ، مما  وهال في تحوين 

يالشرةييييو، المعيييااف يالمهيييااات يالقيييداات يتيييؤه هال لتحقيييي  أهيييدافهال األكان مييييو يالمهنييييو 
 يالتي تتواف  مش مت  بات فو  العمل.

لنجيياح افي اهتما  جامعو يت و ياين يتحقييي   بينما تختلو رسية البامعتين ورسالتهما   -
يهييييييدف تحقييييييي   ؛ل   ييييييات ال سييييييييو المرت  ييييييو، يشاييييييدان ال ييييييس  ذات الر  يييييييات المتنواييييييو

 توييعهيينمييا ، ح يييو يالعالميييوالمجتمعييات الم كافييو ا ييهات نهيياا، يالتييأقير بةييوا  م جاييييو 
ل افييو  ييس   تحقي  اتيت اا يايان  األامييا ، ي التميل االمييا ملهجامعو الم د ابد العليل 

 .الجامعو
   :يليما ويمكن تحسير الك في ضوه         

يالتييي تعييرف بأاهييات المجييا  اليي ي تتمتييش فيييت الجامعييو  ،م هييو  التنافويييو فييي الجامعييات -
في افييتاس  ال يير  الرااجيييو يالحييد ميين أقيير التحييد ات،  األخرى معات بقدا أا ي من الجا

يفييي تعليييل اقيياا موتهييا يمعالجييو اقيياا ضييع ها، يتنبييش الميييل  التنافويييو ميين مييدا  الجامعييو 
 (.  219ا ي افتاس  كافو مواانها المان و أي البشريو أي ال  ريو )

تقييد  ل جامعييو  ييس  ميين كافييو ت ةيييث يياييينيت ييو الثقافيييو ل ييس  جامعييو  ونييود الر  ييي ت -
 .  تع يال االي الجون  الر  يات؛ فعييا ل حةو  ا ه 

حا ميين أ ييب ةتييه تميييل جامعييو الم ييد ابييد العليييل ايين غيرهييا ميين الجامعييات الوييعون و -
يتشيييعم يتعيييدن ترةةييياتها النظرييييو  ايييدن  سيهيييا يتمييييل فييييأيييير  الجامعيييات الويييعون و 

، الترةةيييات اييين بقييييو جامعيييات المم  يييوييييات ي ياا رانهيييا ييييبع  ال   ،ييييو يت ام هيييام يالع
 تع يال ال تا . فيباشضافو مله نياها الرائد 

 ( األهدا  االستراتيبية:3)
 ، جامعتين في الهدف العا  ةيث الوييعي لتحقييي  التميييلل األهداف اتفتراتيجيوتتشابت    -

بحثيييو يالتنمويييو، أا ي ناجييات الجييون  يال  ييا   فييي مجييا  التع يييال، يالبييرامن المله  يالو و 
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خدمييييو المجتمييييش بمييييا يتوافيييي  مييييش  ا ييييهيتنميييييو المييييواان البشييييريو، يشاييييدان خييييريجين ميييياناين 
 اةتياجات فو  العمل.

ملييه  تشييير يالتييي، فييي ضييو  م هييو  الجييون  فييي التع يييال الجييامعي ويمكاان تحسااير الااك      
ميييدى ي توضييي  المسمييي  يالرةيييائع المرتب يييو بيييالمنتن التع يميييي أي الردميييو التع يمييييو التييي 

الييي ي ي بيييي انيييده البرايييامن ميييدى ميييدا  الجامعيييو ا يييي مديييباد ةاجيييات ال يييس ، كميييا أاهيييا ال
ال ييس  ييحقيي  أهييداف الييتع ال، ييت  ييم ذلييد تحديييد الجامعييو لييدى التع يمييي ةاجييات الييتع ال 

لييييبع  المعييييايير األكان ميييييو يتومعييييات المجتمييييش يمت  بييييات المؤفوييييو المهنيييييو، يالمبييييانئ 
 .  (220)التع يميو األفافيو ل موان

؛ ةييييث يينميييا ترت ييي  أهيييداف الجيييامعتين اييين بعضيييهما اليييبع  فيييي بعييي  األهيييداف    -
؛ ةيييث ا لر يتهييا يافييالتهاافييتناني  تميلهييا التييي تحقي  بعيي  األهييدافمله  كل جامعو توعه

معيييد  يرفيييش  اتهتميييا  مييين خيييس   تهيييدف جامعيييو يت يييو يايييين ملييييت تحويييين اجييياح ال يييس 
 المحافظييو ا ييي مكااييو يترتيييمملييه  ، هيي ا باشضييافومعييد  ترييرجهال يتحوييين  هييال اتةت يياب ي

تحقييي  ملييه  جامعييو الم ييد ابييد العليييل ، يينمييا تهييدف الجامعييو، يتعليييل مشييااكو المجتمييش
لتحقيييييي  أا يييييي ناجيييييات ال  ا يييييو الداخ ييييييو  ؛ماييييان  هيك يييييو يت اميييييل ينيييييا  منظوميييييو الجامعييييو

الريييييان  بمرت يييي  أنيااهييييا المعرفيييييو  يتحقييييي ا ل معييييايير االميييييو الموييييتوي، يالرااجيييييو يفقييييي 
 الجامعييو توييعهيفييي م يياا هيي ا  ،جاام خدمو المجتمييش ياتاتقييا  بييتمله  يالتع يميو يالبحثيو

 ال رايو.تحقي  العديد من األهداف مله 
 :العواما اآلتيةبامعتين في ضوه ويمكن تحسير أوج  االخت   بين ال      

 تحقي  التميل. فيافو الجامعو، يا يتها يافالتها في -
الجييييامعتين  اهتمييييا   فيييييممييييا أفييييهال الترةةييييات بالجييييامعتين ي ال  يييييات ي ال ييييس   تنييييود -
يشايييدان مييوي بشييريو ليييديها  ،تحوييين أنائهييا األكييان مي يالتع يميييي، يتحوييين مييداات ال ييس ي

 العديد من المعااف يالقداات التي تتواف  مش مت  بات فو  العمل.
تحوييييين جييييون  المررجييييات مثييييلت  و فييييي التع يييييال الجييييامعيون  الشييييام الجيييي مناا  أهييييداف  - 

ا مييين  ا ياالمييييي يالرييدمات التع يمييييو، يتحويييين مركييل المؤفويييو الجامعييييو فيييي األفييوا  مح ييييي
كميييا تهيييدف الجيييون  يواكيييم مت  بيييات العةييير يمتايراتيييت، خيييس  جيييون  المنيييتن التع يميييي؛ ل
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يو يالعق يييو ياتجتماايييو ال ييس  فييي جميييش الجوااييم الجوييمموييتوى اتاتقييا  بملييه  الشييام و
 .(221) يالن ويو يالريةيو

   : أهدا  اإلرشاد األكاديمي:ثانياا
لهييييدف العييييا  ميييين اشادييييان ا فييييييالم ييييد ابييييد العليييييل  ي يت ييييو ياييييينتتشييييابت جييييامعت      -

ممييا ييينعكس ا ييه جييون  النظييا   ملييه أا ييه موييتويات الجييون   بييتيهييو الو ييو   األكييان مي
؛ لموييااد   ييس  ما يتواف  مش اةتياجات فييو  العمييلتع يميو بيجون  مررجاتت ال التع يمي

اقبيييات يمشيييكست  أيالجامعيييو لتحقيييي  أهيييدافهال األكان مييييو يالشرةييييو يالمهنييييو، يتجييياي  
 تؤقر ا ه مدا  ال الم ا ه موا  و ناافتت يتحقي  أهدافت.

   :ما يليضوه  في ويمكن تحسير الك        
ايييين مجمواييييو األاشيييي و ياألفيييياليم ياشجييييرا ات  رياليييي ى  عبيييي  م هييييو  ضييييما  الجييييون    -

؛ يهييدف ت بيييو اةتياجييات فييو  التع يميييناجييو جييون  المنييتن  فيييكال تتريي  ل ييتح التييالتدايير 
ياألاشيي و ، يبمعنييه آخيير مجمييل األفيياليم ال نيييو مل بأفضل  وا  ممكنييو يأاوييم ت   ييوالع

 .(222) تها أنا  خدمو ذات جون  أا ه مكن يواف التيالموتردمو 
   .يما  حققت من فائد  ل  الم يالجامعو أهميو اشادان األكان مي  -
ترت يييي  الجامعتييييا  فيمييييا ةدنتييييت ميييين أهييييداف متنواييييو ل تو ييييل ملييييه الهييييدف يينمييييا      - 

أهييييدافها لدادييييان  فيييييأكييييدت جامعييييو يت ييييو ياييييين ؛ ةيييييث النهييييائي ميييين اشادييييان األكييييان مي
ين يخا يييو ال يييس  ذيي اتةتياجيييات األكيييان مي ا يييهت ت بييييو اةتياجيييات ال يييس  المتنيييوا

الرا ييو، يناييال التر يييب األكييان مي بةييوا  تتوافيي  مييش مت  بييات الحةييو  ا ييه الداجييو 
الع مييييو، يمويييااد  ال اليييم ا يييه يضيييش خ يييو تع يمييييو ديييام و؛ يلموييياادتت ا يييه الترييير ، 

 يغيرها من أهداف متنواو تؤهل ال الم ا ه موا  و ناافتت ينجاح.
   يلي:ضوه ما  فيك ويمكن تحسير ال     
 شييترك فيهييا كييل ميين  التييي، يااتبييااه العم يييو دييان األكييان ميا يييو جامعييو يت ييو ياييين لدا  -

ا لتحديد أهداف الحيا  األكان ميو األكان ميال الم يالمردد   .يالعمل معي
 ياين، يمن قال تعدن اةتياجات ال س . يت و تنود الر  يو الثقافيو ل س  جامعو -



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

102   

الجامعييو ملييه تحوييين اجيياح ال ييس ، ي يييان   توييعهجامعييو اتفييتراتيجيو ةيييث أهييداف ال -
يت  ييم ذلييد اهتمييا  الجامعييو يت بيييو كافييو ؛ ةيييث هال معييد  اتةت يياب يهييال، يافييش معييد  ترييرج

اةتياجييات ال ييس  يشادييانهال لموا يي و ناافييتهال ينجيياح يلهيي ا ةر ييا الجامعييو ا ييه تنييود 
 .األكان مي اشادان أهداف
مثيييلت  أكيييدت جامعيييو الم يييد ابيييد العلييييل ا يييه العدييييد مييين األهيييداف المتنوايييو يينميييا      

تعريييف ال ييس  ييينظال يلييوائ  الجامعييو، يتوضييي  الترةةييات الع ميييو المتاةييو بالجامعييو، 
 يموااد  ال الم ا ه التر يب لموتقب ت الع مي يغيرها من أهداف.

؛ ل لدادييان األكييان ميجامعييو الم ييد ابييد العلييي  ا يييوضييو   فييي ويمكاان تحسااير الااك       
ين  يي  اشادييان األكييان مي بالجامعييو ميين اش مييا  بييأ  كييل فييرن منحييت ا ال ثييير ميين ةيييث 

اشمكاايييات، يلهيي ا  حتييا  ال ييرن معرفييو أفضييل ال يير  تفييتثمااها، يميين قييال  وييهال اشادييان 
مشييكست أي اقبييات بمييا  حقيي  لييت النجيياح  أيموااد  ال الم ا ه مواجهييو  فياألكان مي 

 يله ا ةر ا الجامعو ا ه تنود أهدافها اشادان و.، الداافو فيالت و  ي 
 المسئولة عن اإلرشاد األكاديمي: ثالثاا: الهيئال

مترةيييع لداديييان األكيييان مي؛ لتيييوفير خيييدمات  مركيييلماشيييا   فيييي ا جامعتييي التتشيييابت    -
لجييامعي، ياييين مركييل اشادييان ايت ييو أاشييأت جامعييو ؛ ةيييث مادييان و متنواييو ل افييو ال ييس 

 مركل اشادان الجامعي.مركليا      ا يت يأاشأت جامعو الم د ابد العليل 
ظييل ت بييي   فييييخا ييو  ضوه أهمية مراكز اإلرشاد الباامعي فيويمكن تحسير الك      

 أموييا   األكييان ميأ  مراكييل اشادييان  بااتبيياا ؛اظييا  الوييااات المعتمييد  الم بيي  بالجييامعتين
موييااد  ال الييم ا ييه  فيييالعديييد ميين المجيياتت، ممييا  وييهال  فييي مناايو تقد  خدمو ل  ييس 

   .ضو  اةتياجاتت يمدااتت ال اتيو فيةل مشكستت ياتراذ مرااات 
خييييدمات  فييييتيييوفير خييييدمات ماديييان و متنوايييو يالتيييي تتيييرايح  فيييي يتشيييابت المركيييلا كميييا  -

 .ياجتماايوأكان ميو يمهنيو يا ويو 
 تتمثا فيما يلي:   والتيمن العواما،  ضوه العديد فيويمكن تحسير الك       
يت بي  اظا  الوااات المعتمد  ةيييث يت  ييم اجيياح هيي ا النظييا  تييوفير  نيالجامعتاهتما   -

 خدمات مادان و متنواو ل  الم من خس  مراكل مترةةو.
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يمييا  حققييت ميين فائييد  ل  الييم، ممييا  مكنييت ميين تحقييي  أهدافييت  أهميييو اشادييان األكييان مي -
 يالمهنيو، يالشرةيو. األكان ميو،

فيييييال س  الييييي ين ي تحقيييييو   المدافيييييو،لجامعيييييو اييييين اظيييييا  ا فيييييياخيييييتسف اظيييييا  التع ييييييال  -
تييوفير خييدمات  تبييريميين قييال  عيي ييو ققافيييو جديييد  يمرت  ييو،  فيييجييدي  أا وييهال  بالجامعييات 

ا يتوافيييي  مييييش ميييييولهال يمييييدااتهال،  ؛  م حييييوا مادييييان و متنواييييو ضييييري  شاييييدان ال ييييس  ماييييداني
األكييان مي موييتوى ال ا ييه الت ييي  مييش البي ييو الجامعيييو، يشادييان ال الييم ا ييه اليلمويياادته

 ياتجتمااي يالن وي.
ا افييتناني  طبيعاة الخادمال اإلرشاادية المقدماة بالباامعتين فاي انختلاو المركاز يولكن     -

ت ييو ياييين  قييد  مركييل اشادييان الجييامعي بجامعييو ي ؛ ةيييث ا يييو يأهييداف كييل مركييلتختسف 
لترةيييع الييي ي ا يميييداكغيييير ت البيييرامن اتفت شيييافيو ل  يييس  الريييدمات مثيييل العدييييد مييين
، ياتهتما  بال س  الموتبعدين ميين جامعييو يت ييو ا يت، يالبرامن المهنيو القب يو   فيحة و 

، واييييو ال يييس  بالمت  بيييات المؤفوييييو، كميييا يهيييتال المركيييل يتمليهيييايشمكااييييو الرجيييود  يايييين
ألكان مييييييو يةيييييل المشيييييكست الشرةييييييو، يتيييييوفير ا يييييه تجييييياي  الةيييييعوبات ا تهال يمويييييااد

 مع ومات ةو  المواادات الماليو.
ضاوه  فايويمكن تحسير اهتمام جامعة والية واين بتوفير خدمال إرشاادية متنوعاة       

 ما يلي:  
، يمن قال  حتييا  ال ييس  ا، يتختسفهال ققافييا يارميي جامعوالتنود الر  يو الثقافيو ل س    -

لموا يي و ناافييتهال ينجيياح، يتمكييينهال ميين الت ييي  مييش البي ييو  اشادييان و؛رييدمات ل عديد ميين ال
 الجامعيو بما فيها من اختسف.

يلييييييان  معيييييد  اتةت ييييياب  هيييييااهتميييييا  الجامعيييييو يتنمييييييو ققافيييييو النجييييياح ال سييييييي، يتهتمام -
 بال س  كأةد أهدافها اتفتراتيجيو.

الم ييد ابييد العليييل العديييد ميين الرييدمات  يينما يييوفر مركييل اشادييان الجييامعي بجامعييو       
كميييا يتمييييل المركيييل يتيييوفير  يمويييال ال البيييات، ياألاشييي و المتنوايييو مييين خيييس  مويييال ال يييس 

ا ييه  تهييدف ملييه ماييدان ال الييم بشييكل مت امييل يالتيييالعديد من الييدياات التدايبيييو المتنواييو 
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يييي  ميييش البي يييو ، يموييياادتت ا يييه الت يالمهنيييي يالن ويييي ياتجتميييااي األكيييان ميالمويييتوى 
 .الجامعيو

 فيييي يييرأت ا ييه المجتميييش الويييعوني  التييييالتاييييرات  ضااوه فاايويمكاان تحسااير الااك       
يا ن ان اييدن الجامعييات يال ييس  ،  رأت ا ه األفر   التيت التايرات مثل الونوات الماضيو

تواجههييا  التييييتعييدن الترةةييات، يكثيير  يتنييود المشييكست التع يميييو ياتجتماايييو يالن ويييو 
ا مت امسي  ، يمن قال المؤفوات التع يميو  .اتهتما  ب ادان ال وانا البشريو ماداني

 اإلرشاد األكاديمي: طر   :ارابعا 
 يهييي اشادييان المباديير لدادان األكييان مي تنواوم  ر   افتردا   في الجامعتا  تتشابت   -

، يال اليييم ان مياألكييي ا لوجيييت ييييين المرديييد تيييتال يجهيييي  التييييأي المقيييايست اشاديييان و المبادييير  
 ياشادان اشل ترياي.

 ضوه ما يلي:   في ويمكن تحسير الك     
  ييرة ذلييد ضييريا  تييوفير ؛ ةيييث بك تييا الجييامعتيناألكان مي تنود أهداف اشادان  -

تقييد ال الرييدمات اشادييان و ألكبيير  فيييدمات متنواو يبأفيياليم مرت  ييو ممييا  وييهال خ
 ادن من ال س  مش اختسف مدااتهال يظريفهال.

ةيث تؤكد جامعو يت ييو ياييين ميين خييس  ا يتهييا يافييالتها  ت يو الجامعو يافالتهاا  -
ا يييه تحقيييي  التمييييل، يتحقيييي  النجييياح بيييالرغال مييين تنيييود ال  يييات ال سيييييو، يكييي لد 

 فييييتؤكيييد جامعيييو الم يييد ابيييد العلييييل  كميييا، اتهتميييا  ب ايييدان ال يييس  المتنيييواين
ياييييييان   لمعرفيييييو ياتيت يييييااا، يت يييييوا ا يييييه التمييييييل األكيييييان ميا يتهيييييا يافيييييالتها 

    .األاما 
اهتمييا  الجامعييو  ا ييهةيييث تؤكييد جامعييو يت ييو ياييين  تاتفتراتيجيوف الجامعو أهدا -

 جامعييو ، يينمييا تؤكييد يييان  معييد  اتةت يياب بييال س ي يتنميو ققافو النجاح ال سيييي 
تحقيييي  أا يييه ناجيييات ال  يييا   ا يييه  اتفيييتراتيجيو أهيييدافها فييييالم يييد ابيييد العلييييل 

اخ يييو يالرااجيييو، يالقضييا  ا ييه مرت يي  مظيياهر الهييدا بالجامعييو، يغيرهييا ميين الد
يتييييوفير خييييدمات مادييييان و متنواييييو تييييا  يلهيييي ا تهييييتال الجامع ،اتفييييتراتيجيوأهييييدافها 

 .يب ر  مرت  و
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، ضاوه أهميتا  فاياستخدام اإلرشاد المباشار بكما يمكن تحسير اهتمام البامعتين        
ييييين المرديييد األكيييان مي يال اليييم، يلتنيييود أهيييداف اشاديييان مييين تيييدايال الةييي و  تيميييا  حققييي 

األكان مي، يتنييود اةتياجييات ال ييس  األكان ميييو يالمهنيييو يالشرةيييو، ممييا يت  ييم ضييريا  
التوا ييييييل المباديييييير يييييييين المردييييييد يال الييييييم، ياتفييييييتماد ل  الييييييم يالتعييييييرف ا ييييييه مدااتييييييت 

 تحقي  أهدافت. فييمشكستت، يتوجيت ال الم ب ريقو توهال 
ضاوه ماا  فياهتمام البامعتين باستخدام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني يحسر كما        

 ت  يلي
الحيييا   مرت يي  جوااييم فيييييقةييد بييت التاييير الوييريش : يالت نولييوجي الع ميييم هييو  التقييد   -

 ،العق يييياشيييداد  ،هيي ه الجوااييم فييي ت نولييوجييمييا يييرتبب بييت ميين ت بييي   الع مييييالت ييوا 
تييوافر  فيييياليي ى أفييهال  ،(223)األمثييل ل قييداات البشييريو يالمان ييوع ميييو ياتفييتردا  يالمعرفو ال

كافيييو اشمكاايييات الت نولوجييييو الحديثيييو يهميييا، ممييييا مكييين الجيييامعتين مييين افيييتردا  اشادييييان 
 اشل ترياي.

مييين تيييوفير كافيييو الميييواان المان يييو  هميييااتمتةييياني ل جيييامعتين مميييا مكنمويييتوى اات ييياد ال -
 فتردا  اشادان اشل ترياي.يالت نولوجيو ت

 .األكان ميل  الم ياشادان حققت من فائد  أهميو اشادان اشل ترياي يما   -
المباديير ياشادييان  ميين اشادييان آليييات ي ريقييو تقييد ال كييل فيييترت يي  الجامعتييا   يينما    - 

لحييواا اشادييان المباديير بالنقييا  يا فيييتهييتال الجامعييو  فحااي جامعااة واليااة واياان، اشل ترياييي
ييييين المرديييد يال اليييم ةيييو  مرت ييي  اهتماماتيييت األكان مييييو يالمهنييييو يالشرةييييو يذليييد مييين 

يينمييييا اهتمييييا جامعييييو الم ييييد ابييييد العليييييل باشادييييان  ،خييييس   ييييرح العديييييد ميييين التوييييا تت
ميييين خييييس  بعيييي  الر ييييوات  القييييدامهاألكييييان مي المباديييير فييييوا  ل  ييييس  الموييييتجدين أي 

م ييياا مراايييا  بعييي   فييييميييان  القبيييو  يالتويييجيل يذليييد تيييتال مييين خيييس  ا التييييياشجيييرا ات 
 اجاح ه ه المقاي و اشادان و يين المردد يال الم. فيت يد  التيالتع يمات 

 ضوه ما يلي:   فيويمكن تحسير الك       
ممييا فييرة  ،ل  ييس تنييود الر  يييو الثقافيييو ي  ،بالجييامعتين تنود أهييداف اشادييان األكييان مي -

 ال يضييع ه ال ل تعييرف ا ييه اقيياا مييوته ؛التوا ل المبادر مش ال س  الجامعتين ضريا   ا ه
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موييياادتهال ا يييه موا ييي و يمييين قيييال  األكان مييييو يالمهنييييو يالشرةييييو ال ياهتمامييياته ال يمييييوله
 .تقدمهال األكان مي

تتميييل ؛ ةيييث اإللكترونايآلياال وطريقااة تطبيااق اإلرشاااد  فاايكماا تختلااو البامعتااان    -
 اشادييان اشل ترياييي فيييا الجامعو توظ ه التيم الت نولوجيو جامعو يت و ياين يتنود األفالي

، يافيييتردا  ت بيييي  نلييييل الموباييييل، ت ، يال ييياكس، يالبرييييد اشل ترياييييمثيييلت افيييتردا  الهيييا
 يالتيييي( يهيييو يوابيييو جامعيييو يت يييو يايييين Academic( يموميييش )STARSيافيييتردا  اظيييا  )

يهو اظييا  لقوااييد البيااييات  عمييل  Bannerتربب يين جميش اظال الجامعو يخدماتها، يالباار 
 ال س . يشناا  مع وماتا ه التنوي  

    :  ما يليضوه  فيويمكن تحسير الك    
توظييي  الت نولوجيييا الحديثييو  ميينالجامعييو  مكيين ياليي ي ،يالت نولوجي الع ميم هو  التقد   -

 لتحوين الردمات اشادان و المقدمو ل  س .
 فيييجامعييو ياييين ياليي ي يؤه هييا لتوظييي  الت نولوجيييا الحديثييو العامل اتمتةيياني المرت ييش ل -

 توهيل التوا ل يين المردد يال س .
 فييييخا ييو  فائييد  ل  الييم يالعم يييو اشادييان وأهميييو اشادييان اشل ترياييي يمييا  حقيي  ميين  -

 اةتياجاتهال يمت  باتهال. ل  س  يتنودظل تنود الر  يو الثقافيو 
ت بيقهييا لدادييان اشل ترياييي ا ييه اظييا   فيييلم د ابد العليل يينما تقتةر جامعو ا        

( ةيييث اهتمييا الجامعييو ميين خييس  هيي ا النظييا  يت بييي  odus plusالرييدمات اشل تريايييو )
يهييدف  ياليي ييكيي لد مشييريد يوابييو  الر ييوات،اشادييان اشل ترياييي ميين خييس  مجمواييو ميين 

 تقد ال خدمات مادان و مل تريايو ل س  الجامعو.مله 
الع ميييي يالت نوليييوجي يالعاميييل اتمتةييياني المرت يييش  لتقيييد  ضيييو  ا فااايويحسااار الاااك        

كمييا   ويير تنييود ، اشادان األكان مي فييا الحديثو ل جامعو مما مكنها من توظي  الت نولوج
 اييا   ا أاشيي ؛ ةيييث جامعييوال اشييأ  مييد   ضييو  فيييجامعييو يت ييو ياييين  فييياألفيياليم الم بقييو 

ممييا أقيير  ،  1967هييي /1387جامعو الم د ابد العليل مله اا   يينما يرجش ماشا   1868
   .األكان ميياشادان المعتمد  اتهتما  يت بي  اظا  الوااات  في ا ه خبر  الجامعتين
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   األكاديمي:المرشد  :اخامسا 
   :ما يليويمكن تناول  من خ ل  
 المرشد األكاديمي: دور( 1)
 ل مرديييد األكيييان مييمتنوايييو ياضيييحو  أنيااحدييييد تهتميييا  يتفيييي ا الجامعتيييا تتشيييابت     -

 الك في ضوه ما يلي: ويمكن تحسير فقب، األكان ميياد  امتةااها ا ه الجاام 
تؤكييد جامعييو يت ييو ياييين أ  اشادييان ؛ ةيييث بك تا الجامعتين ادان األكان ميشا  بيعو    -

ا، مرديييد يالعميييل معيييي لتعاياييييو  شيييترك فيهيييا كيييل مييين ال اليييم ياي األكيييان مي ام ييييو ت اا ييييو 
 أنياا تحدييييد مييين خيييس  الداافيييو يييوا  ميييد   كسهمييياييت  يييم اجييياح هييي ه الشيييراكو مشيييااكو 

 .ام ل منهلياضحو 
ا ميين أهييال كمييا تؤكييد جامعييو الم ييد ابييد العليييل ا ييه أ  اشادييان األكييان مي  عييد ياةييدي      

تويات التحةيييل ويي لتحقييي  أا ييه مي  في البي و األكان ميو، لسادما يفائل موااد  ال س  
الع مي، يمن ه ا المن    يوجم اظا  اشادييان األكييان مي مويي وليات ا ييه أ ييراف العم يييو 

 .(224)يال الم –من خس  المردد األكان مي  –التع يميو يهما ال  يو 
ةتيييه  ؛ل مرديييد األكيييان مي يمتنوايييو ياضيييحو أنياادييييد حيلهييي ا اهتميييا الجامعتيييا  يت       

ا اييييين المحيييييايتت الرا  يييييو، يني  اتاتميييييان ا يييييه الربييييير  بعييييييدي  ييييييتمكن مييييين القييييييا  ييييييدياه 
ا ل مرديييد فيييي أنا  ام يييت يمييين قيييال اجييياح موجهيييي  األنياا تعتبييير هييي ه ؛ ةييييث الشرةييييو فقيييب

 اشادان األكان مي بالجامعو.
 قييو  يهييا المردييد األكييان مي، مثييلت نيا  التييي األنياابعيي   فييي الجامعتا  تتشابتكما    -

رافقهيييا المرت  يييو، يم هييياتوضيييي  مت  بيييات الجامعيييو، يتوضيييي  مواان يفييي المرديييد األكيييان مي 
، يمت  باتييييت ع يييييال الجييييامعي، مثييييلت اظييييا  الداافييييو، يتوضييييي  تئحييييو التهايكي يييييو افييييتردام

 المرت  و، يتوايو ال س  بكل ما يتع   ينظا  ال  يو يالجامعو.
ياليي ي  بالباامعتين ضوه نظام الساعال المعتمدة المطبق فيالك ويمكن تحسير          

 .ينظا  الداافو بالجامعو يال  يويتوايتت  يت  م ملما  ال الم
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 قييو  يهييا المردييد األكييان مي ةيييث تتنييود  التييي األنياابامي  فييينما ترت   الجامعتا     -
، يفييييه ضييييو   بيعييييو ال ييييس  كييييل جامعييييو ةوييييم ا يتهييييا لدادييييان األكييييان مي فيييييه أنياا 

 يالترةةات المتاةو يها.
 ضوه ما يلي:   فيويمكن تحسير الك       
ا يتهييا لدادييان  فيييةيييث تؤكييد جامعييو يت ييو ياييين  :ا يييو الجييامعتين لدادييان األكييان مي -

تعيييل  مييين تع يييال ابييياا  اييين مماافيييو افيييتباميو يشامائييييو يمهنييييو يمقةيييون   تاألكيييان مي أاييي 
مميييا  مكييين  ااألنياألكيييان مي بالعدييييد مييين مييييا  المرديييد اهييي ا يت  يييم ي ، ال يييس  ياجييياةهال 

بينمااا تدكااد جامعااة ،  ييس  الجامعييو ميين تحقييي  أهييدافهال األكان ميييو يالمهنيييو يالشرةيييو
، أ  كيييل فيييرن منحيييت ا ال ثيييير مييين رسيتهاااا لإلرشااااد األكااااديمي فااايالملاااك عباااد العزياااز 

اشمكاايييات، يمييد يتعييرف ين وييت ا ييه الق يييل منهييا، يلد ييت ال ثييير اليي ي  حتييا  ل  شيي  انييت 
ميين خييس  المردييد األكييان مي يمييا  – يير  تفييتثمااه، فاشادييان األكييان مي ليمعرفييو أفضييل ا

 تتير من ت د القداات، يميين قييال موييااد وااد ال الم ا ه معرفو ال ث – أنياا قو  بت من 
 .ةل ما  عترضت من مشكست في
تنييود أهييداف اشادييان األكييان مي بالجييامعتينت ممييا   ييرة ا ييه المردييد األكييان مي القيييا   -
 .ال س  المرت  و اةتياجاتلت بيو  األنياا؛ديد من عبال
ام ييييو  فييييترةيييع ل  ييس  خيييس  مركلهيييا الم تيييا توفرهيييا الجامع التييييتنييود الريييدمات  -

 التييياألنياا ، ممييا يت  ييم تنييود ياةتياجييات ال ييس  كمييا تتنييود  بيعييو، اشادييان األكييان مي
 . سيها ياجاتتاةةوم  كل جامعو فيينباي أ   قو  يها كل مردد أكان مي 

   كاديمي والتدري  عليها:األلمرشد ل ال زمةالمعار  والمهارال ( 2)
بع  المعييااف يالمهييااات ييي المردييد األكييان مي يتلييييد  فييي اتهتمييا   الجامعتييا تتشييابت    -

مثييييلت فهييييال ال ييييس  يشنااك ، ا ييييه أكمييييل يجييييت ياشادييييانالتييييي تمكنييييت ميييين القيييييا  بعم ييييت 
الداافيييو، يمهييااات  يالر ييبالجامعيو رفو ال ام و بالنظال يال وائ  عالمي اةتياجاتهال يميولهال، 

ياشاةيييييات، يمهيييييااات اتفيييييتماد الجييييييد ل  يييييس ، ياتهتميييييا  بالعسميييييات ييييييين  اتتةيييييا 
 األدرا ، يمهاا  ةل المشكست، يافتردا  الت نولوجيا في اشادان األكان مي.
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تويييترد  ؛ ةييييث ألكيييان ميااشاديييان   ييير  تعيييدن  ويمكااان تحساااير الاااك فاااي ضاااوه:       
امييتسك المردييد  ا ت  بيي ت ف ييس ال ييريقتين، ل تريايييشدييان المباديير ياشادييان االجامعتييا  اشا 

ةوييم  بيعييو تمكنييت ميين توجيييت ال الييم يشادييانه  التياألكان مي بع  المعااف يالمهااات 
 .اشادانيالموم  

تةييني  كييل جامعييو  المعييااف يالمهييااات ي ريقييو بعيي ترت يي  الجامعتييا  فييي كمييا     -
المعييااف يالمهييااات فييي مجمواييو ميين المكواييات يالتييي  ها، فجامعو يت ييو ياييين ةييدنت هيي ه ل

تتمثييل فييي المكييو  الم يياهيمي، يالمكييو  المع وميياتي، يالمكييو  العسميياتي، يالمكييو  ال نييي، 
لتييي تؤهييل يتضمن كل مكييو  مجمواييو ميين المعييااف يالمهييااات ا؛ ةيث يالمكو  الشرةي

المهييييااات  فيييييذلييييد يينمييييا ةييييدنت جامعييييو الم ييييد ابييييد العليييييل ، القيييييا  بعم ييييت المردييييد ميييين
تمكيين المردييد ميين النجيياح  التييي، هيي ا باشضييافو ملييه بعيي  الرةييائع الشرةيييو يالمهنيييو

 .ام ت في
 ويمكن تحسير الك في ضوه ما يلي:   
شادييان الو ييو  بعم يييو ا ملييه يالوييعيتنييود أهييداف اشادييان األكييان مي بك تييا الجييامعتين،  -

األكييان مي ملييه أا ييي موييتويات الجييون ، ممييا يت  ييم ملمييا  المردييد األكييان مي بالعديييد ميين 
يترجمييو أهييداف  أهدافييت،موييااد  ال الييم ا ييه تحقييي   تمكنييت ميين التيييالمعييااف يالمهييااات 

   اشادان بةوا  يامعيو.
المباديير اشادييان  الجامعتييا  وييترد  ت؛ ةيييث الجييامعتينباشادييان الم بقييو   يير   اخييتسف -

ت  ييم امييتسك المردييد العديييد ميين المعييااف يالمهييااات ت  ريقييوياشادييان اشل ترياييي، يكييل 
 تمكنت من القيا  بعم ت. التي

ل تأكييد ميين ملمامييت  ؛اتهتمييا  يتييدايم المردييد األكييان مي فيييكمييا تتشييابت الجامعتييا      - 
   ضوه ما يلي: يفويمكن تحسير الك  ،بالمعااف يالمهااات الس مو لعم ت اشاداني

 .ل  الم يالعم يو التع يميو أهميو اشادان األكان مي -
؛ ةيييث ك تييا الجييامعتين فييي قييو  يهييا  التييي ألنياا، يتنييود اأهمية دور المرشاد األكااديمي -

تييتال ام يييو اشادييان بةييوا   ييحيحو  ةتييه ؛أ  يييتال تدايبييت أنيااه القيييا  بيي  فيييت يت  ييم اجاةيي 
 اتمتةاا ا ه الربر  الشرةيو ل مردد. أيا ان المحايتت الرا  و بعيدي 
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ةييدا  ملييه متهييدف ؛ ةيييث بااتبااه ام يو منظمو موييتمر  محواهييا ال ييرن ،محهوم التدري  -
ا يت  بهييا ا أي موييتقب يي لمقاي ييو اةتياجييات محييدن  ةاليييي  ؛تاييرات محييدن  فيي وكيو يفنيييو يذهنيييو
 .  (225) مش بأكم ت عمل يها يالمجت التيال رن يالعمل ال ى يؤيده يالمؤفوو 

اهتمييا ؛ حياث طريقاة وآلياال تادري  المرشاد األكااديمي فيتختلو البامعتان  بينما    -
كييدت أكمييا ، تتو آلليات مثلت توفير بع  المونييي جامعو يت و ياين باتاتمان ا ه بع  ا

الجامعو ا ه ضريا  ةةو  المردد األكان مي ا ه دهان  تثبا مداتييت ا ييه القيييا  بعم ييت 
 الربر .ني فوا  ل مرددين الجدن أي ذيي اشادا

 ضوه ما يلي:   فيويمكن تحسير الك 
 تنود الر  يو الثقافيو ل س  الجامعو، يمن قال تنود مدااتهال ياةتياجاتهال. -
يت  يييم مميييا  اتفيييتراتيجيوأهيييدافها يتنيييود ، امعيييو يافيييالتها لداديييان األكيييان ميا ييييو الج -

موييااد  ال ييس   فيييخدمات مادان و متميل  توهال ر لتوفي ؛توفير مرددين مدابين يمؤه ين
 لتحقي  أهدافهال األكان ميو يالمهنيو يالشرةيو.

توييت يش الجامعييو أ  تميييل ا وييها ايين أمرااهييا  التيييتعنييي ال ي يييو  يالتيييم هييو  التنافويييو،  -
، يتحق  لن وها الت و  يالتميل ا يييهال ميين خييس  مجمواييو األخرى يمنافويها من الجامعات 

ش جييان  ؛توييت يش مناا  الجامعييو افييتثمااها التيييلمهااات يالت نولوجيييا يالمييواان يالقييداات من ا
التجديييد بحييييث  فيييييالوييراو  ،ميييال يمنيييافش ل موييت يدين بةيييوا  أا ييي مميييا  حققييت المنافويييو  

؛ (226) ةييعم تق يييدها، يتأكيييد ةالييو ميين التميييل ياتخييتسف فيمييا يييين الجامعييو يمنافويييها
ياين مله تحقي  التميييل يالتنافويييو، يالو ييو  باشادييان األكييان مي  و يتجامعو  توعهةيث 

 يها مله أا ي موتويات التميل يالجون .
 ؛يينميييا امتةييييرت جامعييييو الم ييييد ابييييد العليييييل ا ييييه تييييوفير بعيييي  الييييدياات التدايبيييييو      

الس ميييو لعم يييت  شكويييا  المرديييد األكيييان مي كافيييو المعيييااف يالمهيييااات الشرةييييو يالمهنييييو
 .ادانياش

ضييو   فييييمكن ت وير اهتما  جامعو الم د ابد العليييل يتييدايم المردييد األكييان مي ي        
يهيييا يمنهيييا اظيييا  الويييااات تمييييل جامعيييو الم يييد ابيييد العلييييل مييين ةييييث تنيييود اظيييال الداافيييو 

ييييو، ياا رانهيييا ييييبع  ال  ييييات يالترةةيييات م ، يتعيييدن ترةةييياتها النظرييييو يالعالمعتميييد  
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؛ لجامعييو يتييدايم المردييد األكييان ميمم  ييو، يفييه ضييو  ذلييد اهتمييا اايين بقيييو جامعييات ال
 .يت يشادان ال س  يال الباتيتمكن من توجل

جامعيييو يت يييو  فييييخ يييوات أي مسمييي  لهييي ا التيييدايم، كميييا  أيليييال توضييي  الجامعيييو ل ييين ، ي 
 ياين.

ايين جامعييو الم ييد ابييد  مييد  اشييأ  جامعييو يت ييو ياييينضاوه  فايويمكن تحسير الاك         
جامعييو الم ييد ابييد  ا يينمييا أاشيي ،   1868اييا   فيييياييين يت ييو ا جامعييو  لعليييل ةيييث أاشيي ا

ياييين باشادييان يت ييو  ، ممييا ااعكييس ا ييه ناجييو اهتمييا  جامعييو 1967هي/1387العليل اا  
مجييا  تييدايم  فييي، ممييا مكيين الجامعييو ميين التميييل المردييد األكييان مي تييدايماألكييان مي، يب

 المردد األكان مي.
وساااياقها  األكااااديمياإلرشااااد  فاااي جامعاااة الزقاااازيق جهاااود: الخاااامس المحاااور         
   الثقافي
  ت   المحايا اآلتيومن خس   جامعو اللما ي  في األكان مياشادان   مكن توضي         
 تواجييت :البامعاال المصارية فاي األكااديميد ة نظام الساعال المعتمادة واإلرشااطبيع :أوالا 

القةييوا فييي أاظمييو التع يييال ب يخا ييو فيمييا يتع يي يييد ميين التحييد ات الجامعييات المةييريو العد
 .المةريوديد من الجامعات الع في وون  اظا  ال ة ين الداافيينالجامعي فما  ا  

افييتردا  غالبيييو مؤفوييات التع يييال الجييامعي أفيياليم تق يد ييو  ه ا القةييوا يمن مسم       
اتاتمييان ا ييي ال تييا  المقييرا كمةييدا فييي التييدايس يهيي ا ت يواكييم الت ييواات الحديثييو، ي 

ائيس في التع يال بمؤفوات التع يال الجامعي، كما  عتمد اظا  الداافييو فييي معظييال مؤفوييات 
الرا ييو ا ييي التع يييال الجييامعي ا ييي اظييا  ال ةيي ين الداافيييين، فييي ةييين تعتمييد الجامعييات 

   .(227)اظا  الوااات المعتمد  
؛ ال العا  مييا  ا  يتميييل ب رمييت يأفيياليبت التق يد ييويما  عم  من ةد  المشك و أ  التع ي       
يييداس ال الييم مقييراات م ريضييو ا يييت يليييس أمامييت فييوي ناافييتها يالنجيياح فيهييا ممييا ةيث 

ةالو ت ي  تا  مييش هيي ا النظييا  بعييد تررجييت ميين المرة ييو الثااويييو، يينمييه  في جعل ال الم 
دييد فيييت أ  تعييرة ال الييم يممييا تو متسئمييو مييش  بيعييو هيي ا النظييا ، لد ييت اييانات فيي وكي



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

112   

 ويي ر انييت  -ظييل اظييا  الوييااات المعتمييد   فييييخا ييو –يمييا تةيي  ل نظييا  الجييامعي  فييي
 (.228، مما يؤقر ا ه فاا يو العمل الجامعي يك ا تت)مشكست فو  الت ي  لد ت

 اظيييا  لت يييوير تهيييدف  التييييعدييييد مييين المحيييايتت الياتيجيييو لهييي ا ظهيييرت فيييي مةييير        
ملييه يييري   بمييا يييؤني، اظييا  الوييااات المعتمييد  اتهتمييا  يت بييي  مثييل الداافو بالجامعات، 

 رتيياا المقييراات   الييم أ  لدرةيو ال الم من خييس  تدايبييت ا ييه اتختييياا ةيييث  مكيين 
يدافييها ميين يييين مجمواييو ميين المقييراات الم ريةييو ، كمييا  مكنييت تحديييد مويياا ناافييتت  التي

 .(229)األكان ميبعد التشايا مش المردد ين وت 
تهي ييو ال ييس  ل ت ييي  مييش كافييو التايييرات الوييريعو التييي  فيييكمييا  وييهال هيي ا النظييا        

العدييييد مييين هال مكويييايمليييه  هييي ا باشضيييافو ا العةييير الحيييالي الييي ي  عيشيييو  فييييت،يتمييييل يهييي 
مةيييييانا الثقافيييييو بأا ويييييهال، مليييييه  مهييييياا  البحيييييث ياتفتقةيييييا ، يالتو يييييل المهيييييااات مثيييييلت

بمييا  مكيينهال ميين اتا تيياح هييال يو يالت نولوجيو الحديثو، يتلييييد ياتفت ان  من اشاجا ات الع م
ا ييي الت  ييير الع مييي يالتمييييل يييين الييرأي يالحقيقييو  تهال مييدا  ييي الثقافييات األخييرى، يتنميييو ا

   (.  230يش داا األةكا  الو يمو)
يت بييي  اظييا  يمنهييا جامعييو اللمييا ي  يلهيي ا اهتمييا العديييد ميين الجامعييات المةييريو       

يفييي م يياا ذلييد  ،لما يتميل بت ميين م جاييييات ؛لمعتمد  كأةد اظال الداافو الحديثوالوااات ا
باشاديييان األكيييان مي؛ بااتبيييااه اكييييل   الجامعيييات المةيييريو يمنهيييا جامعيييو اللميييا ي  اهتميييا

، يتجييدا اشديياا  ملييه اخييتسف اهتمييا  كييل جامعييو فيييو لنجيياح اظييا  الوييااات المعتمييد  أفا
 .أكان مييت  بت من مادان ينظا  الوااات المعتمد  يما 

اشديياا  ملييه اييد  يجييون نليييل  تجييدا تجامعاة الزقاازيق فاي األكااديميطبيعة اإلرشاد  :ثانياا
 التيييال  يييات  فييي، يل يين يتييوافر ا ييه موييتوى جامعييو اللمييا ي  كييان مياألخييا  باشادييان 

ل كيي  اكييلت؛ ةيييث المعتمييد  ت بيي  اظييا  الوييااات المعتمييد  لييوائ  خا ييو ينظييا  الوييااات 
لوييااات المعتمييد  توضييي  كييل مييا يتع يي  ينظييا  اا ييه تئحييو ميين خييس  موانهييا المرت  ييو 

 .، ك لد اتهتما  يتوضي   بيعو اشادان األكان مييمت  بات ت بيقت
نليييل  تمثييل األكييان مي،كمييا اهتمييا بعيي  ال  يييات ب اييدان أنلييو مترةةييو لدادييان       

يوضييي  اليييدليل أهمييييو ؛ ةييييث نمييييو، يك ييييو الع يييو   نولوجييييا يالتبك ييييو الت األكيييان مياشاديييان 
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يبرامجيييت يأهيييال  األكيييان مي، يم هيييو  اشاديييان  عم ييييو التع يمييييولل  اليييم ي  ان مياألكييي اشاديييان 
 ينباييي التييييأهييال المهييااات  األكييان ميكما اكل الدليل ا ه توضي  م هييو  المردييد  محاياه،
مييا فييب   مكيين ميين خييس  الرجييود ملييه هيي ه ا ليافتناني ، ل   يو يال الم أنيااه ، ي افر فيتأ  تتو 

 .بالجامعو األكان مياشادان   بيعوال وائ  ياألنلو توضي  
      تي ي فيما اللما ي جامعو  في األكان مياشادان  يمكن تناي ي         

 التييييالجامعيييات المةيييريو  مةيييدىتعيييد جامعيييو اللميييا ي  هيييي  جامعاااة الزقاااازيق: نشاا ة (1)
س لجامعو اييين دييما يافعو دأاها، يمد يدأت الجامعو فراي  ةراهضو م فيلتواهال  أاش ا

امعيييو مةيييريو مييين تعتبييير جامعيييو اللميييا ي  فيييابش جي  ،  1969/1970العيييا  الجيييامعي  فيييي
جيياتت مواكبييو ييي لد ، يمد خ ا الجامعو خ وات يافييعو فييي جميييش المةيث تاايخ ماشائها
ب اشييييا  جامعييييو     14/4/1974يتيييياايخ  18ااو  امييييال يمييييد  ييييدا القيييي ، العةيييير الحييييديث

ك يييات   ييرد جامعييو اييين دييمس باللمييا ي  يهيييتل التابعييو اللما ي  مكواو من ال  يات الوييا
يافيي    1975يفييي مييايو ، لتربيييو يالع ييو  اللاااو يالتجاا  يال م البي ييري يال ييم البشييري يا

يفيييي ايييوفمبر  ،ع يييو  يالةييييدلول جامعيييات ا يييي ماشيييا  ك ييييات اآلنا  يال األا يييهالمج يييس 
الهندفييييو يالمعهييييد العييييالي  ل جامعييييات ا ييييي ماشييييا  ك يييييو األا ييييهيافيييي  المج ييييس   1976

تما الموافقييو ا ييي ماشييا  فييرد ل جامعييو   1976يفي اوفمبر، ل تمري ) تابعاي ل  يو ال م(
يبنهييا  ضييال ك يييات التجيياا  يبنهييا يالهندفييو بشييبرا يالع ييو  ياللاااييو بمشييتهر يالتربيييو يال ييم 

الموافقييو ا ييي ماشييا  ك يييو ال ييم البي ييري بمشييتهر يفييي تمييا  1980يفييي أغويي س  ،يبنها
يفييي  ،تما الموافقو ا ييي ماشييا  المعهييد العييالي ل   ا ييو اشاتاجيييو باللمييا ي   1980اوفمبر 
تميييا   1981يفيييي يولييييو ، فقيييو ا يييي ماشيييا  ك ييييو الع يييو  يبنهيييا  تميييا الموا1981ميرييييل 

  1981يفييي يوليييو   ،ت باللمييا ي الموافقييو ا ييي ماشييا  ك يتييي التربيييو الرياضيييو ينييين يبنييا
  تييال افتتيياح معهييد ماييدان 1981يفييي ميريييل  ،تمييا الموافقييو ا ييي ماشييا  ك يييو اآلنا  يبنهييا

 ايمعهييدي  ك يييو 33يتواله بعد ذلد ماشييا  ال  يييات ليةييل اييدن ال  يييات ملييه  ،ال نيين ال بيين
معييو  ييدا القييراا الجمهييواي ب اشييا  جا 2005يفييه أغويي س ،  فييي مرت يي  الترةةييات

   (.231) ينها يب لد أ بحا جامعو اللما ي  تضال توعو اشر ك يو
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تةييب  جامعييو معتمييد   أ  فيييتتمثييل ا يييو الجامعييو  :ورساالتها  رسية جامعاة الزقاازيق(2)
مييي يالتنميييو المجتمعيييو التع يييال يالبحييث الع  فييييمشييهون لهييا بمييا تقدمييت ميين موييتوى متميييل 

ا بحوقيييي ا ي ا متمييييلي مةيييريو ةكومييييو تقيييد  تع يميييي  جامعيييو فيييي تهاافييياليينميييا تتمثيييل ، المويييتدامو
أكان مييييو يتنموييييو اائيييد  يخيييدمات مجتمعييييو مت يييرن  يتنمييييو متوا ييي و لمواانهيييا البشيييريو فيييي 

   (.232)م اا من اتيت اا يالجون  ياتفتقسليو يالقيال األخسميو
مليهييا  عهتويي  التيييميين األهييداف اتفييتراتيجيو  لبامعة الزقاازيق:األهدا  االستراتيبية  (3)
 (  233)تجامعو ما ي يال

خيييييرين متمييييييل يفعيييييا  ميييييانا ا يييييه ماتيييييا  المعرفيييييو يالمنافويييييو فيييييي فيييييو  العميييييل  •
 .يالمواهمو ال عالو في تنميو المجتمش

بحيييو  أكان مييييو يتنموييييو فاا يييو مائميييو ا يييه اتيت ييياا يمنتجيييو ل معرفيييو بمعيييايير  •
 االميو.

 ا.ا يققافيي يمهنيي  امتميل ا ميي اضو هي و تدايس  •
 .موتدامو ل مجتمشالمت ام و ي التنميو ال فياهمو المو •
األنا   فيييافيييو مييداات مان ييو يأاظمييو تشيياي يو يمييواان بشييريو تحقيي  الموييتويات القي •

 .العمل يتهيئ يتحون منال
    ترتيم متقد  ا ه الموتوى القومي ياشم يمي يالعالمي. •

قيييييي  األهيييييداف مليييييه تح األكيييييان مييهيييييدف اشاديييييان   :األكااااااديميأهااااادا  اإلرشااااااد  (4)
   (234)تتيوآلا
يالت ااييييل مييييش  الع ميييييتعييييو  ال الييييم ايييين التحةيييييل  التيييييالتعييييرف ا ييييه المشييييكست  -

ييييتال ذلييد ميين خييس  تقييد ال الموييااد  يالييداال ايين  رييي   يييان   ،مت  بييات الحيييا  الجامعيييو
ةييييل  فيييييالجهييييد ياييييه ال  بييييو بمويييي ولياتهال األكان ميييييو يتشييييجيعهال ا ييييه ييييي   مليييييد ميييين 

   .ن ميوالمشكست األكا
 ،الداافييييييترفييييش مييييين تحةييييي هال  التييييييتلييييييد ال يييييس  بالمهييييااات األكان مييييييو المتنواييييو  -

   الع ميو.يمنامشو  موةاتهال 
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توايو ال  بو ي وائ  يموااين الجامعو من خييس  تقييد ال خييدمات مادييان و متنواييو كاشادييان  -
 المرت  و.يالبرامن اشادان و ياتفتشااات  ال رني األكان مي

د  ال يييييس  ا يييييه ي يييييوا  أهيييييدافهال ياترييييياذ القيييييرااات المنافيييييبو المتع قيييييو بمويييييتقب هال موييييياا -
 المتاةو.مكاايات شاان  ري  اتفت ان  من جميش  يالمهني األكان مي

 (235) :كاديمي لما يل أليهد  اإلرشاد ا باإلضافة لما سبق     
ت امييل الرييريجين يمجييات الع ميييو،يأموييامها  يافييالتها،تعريييف ال الييم بأهييداف ال  يييو  -

يييييتال تبةيييييرهال  ال سيهييييا، كميييي توفرهييييا ال  يييييو  التييييييأيجييييت الراا ييييو يالرييييدمات  ال  يييييو،ميييين 
 مكاااتهال.يشمدااتهال تسئال  التييتوجيههال تختياا الترةةات المنافبو 

 اتاتقا  بموتوى ال الم ان  ري ت-
 .ادان يالتر يب لموتقب ت الع ميشموااد  ال الم في ا •
 الت و . فيه افتمرااه ملباشادانات التي تؤني توجيت ال الم  •
موااد  ال الم في اختياا المقييراات الداافيييو اتختياايييو يكيي لد تمهييد لييت ال رييي   •

 له الترةع.م
 معاياو ال الم ا ه تجاي  اوراتت يتحقي  النجاح المنشون.    •

 األكييان مي تجييدا اشديياا  ملييه اييد  يجييون هي ييات لدادييان :األكاااديميهيئااال اإلرشاااد (5) 
، يتعتبيير  ييو  يييي بك يييو العيةييد  اشادييان األكييان مي يالييداال ال سبك يييات الجامعييو ، مييا اييدا 

ييمكيين توضييي  مييا يتع يي  ، بال  يييو األكييان مييس ان اشادان المو و  الرئ هيه ه الوةد  
                           (236) تفيما ي ه -بالجامعو  األكان ميكنموذ  لهي ات اشادان  –يه ه الوةد  

يالمعرفييو   رييي  لبنييا  الشرةيييو المتميييل   األكييان ميأ  اشادييان  تورساالتها رسية الوحادة-
 ،س  ال  يييو، يبنا  اسمات م جاييييو يييين أاضييا  هي ييو التييدايس ي يي المتجدن  ل س  ال  يو
  ل ييس اشيييداايتعليييل العم يييو التع يميييو، يتنميييو مهييااات ال  يير  فييي بينما تتمثاا رساالتها

، ياشيير يتعليييل ققافييو ب هال يمجييتمعهال ق، يبنييا  موييتتحقي  اتفتثماا األمثل لقييدااتهال ل ؛ال  يو
بميييييا ينافيييييم  األكيييييان ميل  يييييس ، يتقيييييد ال ييييييرامن يخيييييدمات اشاديييييان  األكيييييان مياشاديييييان 

 ال  يو.الترةةات المرت  و ل س  
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تحقييي  العدييييد مييين  ا لر يييو الوةيييد  يافييالتها تويييعه الوةييد  مليييهافيييتناني  تالوحاادةأهاادا   -
 األهداف منهات

  لدى ال س .   األكان ميالعمل ا ه اشر يتعليل ققافو اشادان  •
الترةةات المرت  ييو ل ييس  بما ينافم  األكان ميتقد ال يرامن يخدمات اشادان  •

 .ال  يو
توفير المنال المسئال لتحقي  اتفت ان  القةوى ميين خبييرات أاضييا  هي ييو التييدايس  •

 اافو.الدخاا  مااات 
يمعييياياتهال ا يييه  ،العميييل ا يييه اتفيييت ان  مييين مواهيييم ال يييس  التيييي تيييال اكتشيييافها •

تقييييد ال أفضييييل مييييا لييييديهال يبييييأا ه جييييون  ميييين خييييس  التوجيييييت ملييييه أاشيييي و ديييي و  
 ال س .

 ينا  اسمات م جاييو يين ال الم يأاضا  هي و التدايس يبين  مسئت.  •
فيمييا تتمثييل  يالتييي العديييد ميين األاشيي وتقو  الوةد  ب  ما فبيفه م اا ت  أنشطة الوحدة -
    (237):هي 

لتيييوايتهال ينفعهيييال  ؛تنظييييال لقيييا ات نياييييو خا يييو بكيييل ميييا  ريييع  يييس  ال  ييييو •
 .  ل ت و  

لبحييييث  ؛الشرةيييييتنظيييييال يتحديييييد آليييييات التوا ييييل مييييش ال ييييس  ا ييييه الموييييتوى  •
 تةانفهال.   التيالمشكست 

؛ ال  ييييو عقيييدهات يالتييي ييا  العميييل  النيييديات فيييييتنشييييب اديييتراك ال يييس   تح ييييل •
ل حييييا   األكيييان ميلمحييييب ا فييييينمجهيييال  ياتجتميييااي الشرةييييلتحقيييي  الت اايييل 

 .الجامعيو
 .بال  يو األكان ميفنويو لددراف يضش خ و  •
تكتشيياف  ال نييييتقييد ال الييداال  ،يضييش آليييو تن ي  ييو ل تعامييل مييش ال ييس  المتميييلين •

 .مادان خرين متميل فيفالو ال  يو لتحقي  ا يو يا  ؛المواهم يالمهااات
ح ة ييو  بالتنوييي  يتقييد ال يامتييرا ،يضش آليو تن ي  و ل تعامييل مييش ال ييس  المتعثييرين •

 .مش مناا  ال  يو
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يضش آليييو تن ي  ييو لتعريييف ال ييس  بالسئحييو ياألموييا  الع ميييو يالبييرامن يالمقييراات  •
 يالويافات التع يميو  

 شييمل  فيينوي دان تقرييير اةيي  ، يشااألكان ميفعاليات يةد  اشادان  متابعو يتقييال  •
   .جرا اتشاتةتياجات يا

 .مراجعو تو يش ال  بو الموتجدين ا ه المرددين األكان ميين •
يكي ييييو  ،يأهميتهييياالوةيييد   بيعيييو اميييل ييييين ال يييس  ةيييو   اليييوايمتابعيييو اشييير  •

ميييييش ال  ييييييو ا يييييه الشيييييبكو يمو اييييين  ريييييي  ال قيييييا ات يالنشيييييرات اتفيييييت ان  منهيييييا 
 .العن بوتيو

يلضييما   األكييان مي، يفييه م يياا اهتمييا  الوةييد  يت عيييل اشادييان ضييافو لمييا فييب باش      
 ت  ي ي بافتمراا ماما الوةد  بما ياألكان مالتلا  ال الم بمراجعو المردد 

 التييي حدن التعهييد ياشمييراا بعيي  األمييوا ؛ ةيث تعهد يشمراا يومش ا يت ال المأ دات  -
يوامييش  األكييان ميت ضييريا  مراجعييو المردييد ا  تييل  يهييا ال الييم ا ييه فييبيل المثيي  جييم أ  ي

كييل  اليييم اوييرو مييين  ، يالتأكييد ميين افتويييس  ناافييييكيييل فةييل مييرتين ا ييه األميييل خييس  
ا يهييييا األياا  اآلتيييييو ت نيا المردييييد مييييش ال الييييم، ياجبييييات ال الييييم، يخ ييييو القوييييال موضييييحي

 .(238)المقراات يمت  باتها
 ،خ مراجعييو ال الييم يمييا تييال مراجعتييتكما أادت الوةد  تقرير مراجعو ل  الم يوض  تااي -

   .(239)ا ه أنا  ال الم األكان مييمسةظات المردد 
 ،متابعييو أنا  ال الييم يالتعييرف ا ييه اقيياا موتييت يضييع ت فيييةيث  وهال ه ا التقرييير        
  عوبات.مشكست أي  أيتحوين أنائت، يمواجهو  في تتيموااد
يتوايييو المردييد  ال سيييييالييداال  ن مياألكييا عكييس مييا فييب  اهتمييا  يةييد  اشادييان         

؛ ، ينيا كييل منهمييايينهمييا، يكي يييو التوا ييل األكييان مييال الييم ب بيعييو اشادييان  األكان مي
جييون ي  األكييان مييت  ييم اجيياح اشادييان ؛ ةيييث ينجيياحةته يتمكن كل منهما ميين أنا  نياه 

 .اسمو مويو يين ال رفين
 اشادييان المبادييرا بك يييات الجامعييو   ديييواي ال يير  أكثيير ميين :األكاااديميطاار  اإلرشاااد ( 6)

ر  ييييييين ال اليييييم يالمرديييييد مييييين خيييييس  اقيييييد مقيييييايست مبادييييي  ويييييون معظيييييال ال  ييييييات  يالييييي ى
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يفييه ،  يييات يتوظييي  الت نولوجيييا الحديثييوهيي ا باشضييافو ملييه اهتمييا  بعيي  ال ، األكييان مي
يييي بك يييو ةييدنت يةييد  اشادييان األكييان مي يالييداال ال س -يا ييه فييبيل المثييا -ضييو  ذلييد 

بعيي  ال يير  مثييلت الوييااات  فيييالع ييو  آليييات التوا ييل يييين المردييد األكييان مي يال الييم 
أ  ال  ييييو  أي، (240الهيييات )ي  اشل ترياييييالبرييييد ي ال قيييا ات ال رن يييو ي اتجتماايييات ي المكتبييييو 

 .األكان ميلدادان  متنواوتعتمد ا ه  ر  
ايوس ينظييا  الوييااات المعتمييد  بك يييو السئحييو الداخ يييو لمرة ييو البكييالو أديياات  كمييا       
ا لداديييان مليييه  الهندفيييو مويييتعينو ب ييير  اتتةيييا  الحديثيييو  األكيييان ميتيييوفير ال  ييييو اظاميييي

ا يييييه أنا    يييييسدياتمجيييييرا  ام ييييييات التويييييجيل ياتاويييييحا   فيييييييت نولوجييييييا المع وميييييات 
 .(241)ال س 

     :جامعة الزقازيق في المرشد األكاديمي (7)
 ت  ما ي يمن خس  ييتال تنايلت      
ميين خييس  الرجييود ملييه لييوائ   األكييان مييتضيي  نيا المردييد  :دور المرشااد األكاااديمي)أ( 

   تفيما ي يذلد  توضي ، ييمكن الم بقو لنظا  الوااات المعتمد   ال  يات
ةييدنت السئحييو اشناايييو يالماليييو ل بييرامن الجديييد  ينظييا  الوييااات المعتمييد  بك يييو الهندفييو -

 (  242) تهفيما ي  األكان مي ددنيا المر 
ن يتأكيييد القوااد يال وائ  الرا و بالبراييامن يخا ييو ال ييس  الجييدبتعريف ال الم  •

 .افتيعايهال له ه ال وائ 
 فيييل  الييم بمييا يتنافييم مييش مداتييت اتفييتيعاييو يتقدمييت  الداافيييتر يييب البراييامن  •

   .الداافيالبراامن 
متابعييييو ي ، ناافيييييل ييييل فةييييل  المقييييراات الداافيييييواختييييياا  فيييييموييييااد  ال ييييس   •

   .الداافيأقنا  ال ةل  تقدمهال 
 .  اافتهال بالتنوي  مش مناا  ال  يوةل مشكست ال س  خس  ن •
   ل  س .تقد ال النة  يالموااد  األكان ميو  •

وييااات المعتمييد ( بك يييو الع ييو  السئحو الداخ يو لمرة و البكالوايوس )اظا  ال ةدنتكما  -
 (243)تي ي فيما يا المردد األكان مين (12)المان  امال  في
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 ،ناافييتها فييييرغييم  التييياختييياا المقييراات  ا ييه توجيييت ال الييم ناافييييا يمويياادتت •
  وجل فيها يفقيا لظريفت يمدااتت يافتعداناتت.   التيمش تحديد ادن الوااات 

افييت ما  ناافييتت  فيييموييااد  ال الييم ا ييي تحديييد البراييامن الداافييي اليي ي يرغييم  •
 تعترضت أقنا  الداافو. التيةل المشكست فيت، يك لد 

رةييييع فيييجل أكيييان مي ل يييل  اليييم  ويييجل فييييت كافيييو البياايييات الس ميييو انيييت ت •
 فييي وييجل فيهييا ال الييم  التيةةل ا يها، كما  قو  بمراجعو الموان  التييالنتائن 

 تررجت من ال  يو. ةتهكل فةل ناافي 
ك يييو ب ال سيييييالييداال  األكييان ميدييان يةد  اشا ما أكدت ا يت  ييت امل مش ما فب        

 (  244)تهما ي في  تتمثل يالتي، ا المردد األكان مياني أفيما يتع   بالع و  
 .ه من  وت يش الرن ا ه افت واااتتتوجيت ال الم مل •
 مكااياتت يتوجهاتت.متحديد المقراات اتختياايو مش ال الم ينا  ا ه  •
 تبدأ فيت المحاضرات. ال يياللما   التأكد من أ  جميش ال س   عرفو  المكا  •
مييد يتعييرة كست مشيي  أيلحييل  ؛ناا  ال  يييوشة قييو الو ييل يييين ال ييس  ي  أ   كييو   •

 لها ال الم.
تهمهييال ميين السئحييو الداافيييو  التييي قو  المردد األكان مي يتعريييف ال ييس  بييالبنون  •

 .يالعم ييناجات أاما  الونو  المقرا،مثل ادن فااات 
عرف ال الم ا ييه مت  بييات التريير  يكي يييو افييتي ائها  مي أ     ا ه المردد األكان •

 الرخةو الديليو لقيان  الحافم.ي  التربيو العوكريوي  الةي يالتدايم  تمثل
اجييد أاهييا ما يير  ا ييه  كييان مياا سميا مما فب  ذكره فيما يتع يي  بييأنياا المردييد األ        

 مكيين  التييياألنياا  بامي وائ  الوابقو ، كما تهمل الكان ميا ه الموتوى األ توجيت ال الم
أ   بايييين التييي، ي ال ييس  منيي  التحييامهال يةتييه ترييرجهال مييش  كييان ميأ   قييو  يهييا المردييد األ

ن ، يتوضييي  مييواا ن و مبييل اختييياا الترةةييات، يخييدمات ماديياتتنييود ملييه خييدمات أكان ميييو
ااات مثييلت مناا  بعيي  المهيي  اكتوييا  ايم ال ييس  ا ييه، يتدالجامعو يكي يو اتفت ان  منها

يمويياادتهال ا ييه تجيياي  ، ، يتحمييل المويي وليو، ي ييياغو الر ييب التع يميييو يالمهنيييوالومييا
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يا ييه  كييان ميمييد تييؤقر ا ييه تقييدمهال األ التييي ياتجتماايييو المشييكست األكان ميييو يالن ويييو
 ناجو ت ي هال مش البي و الجامعيو.

المردييد موييااد   فيييتوييهال  التيييات د المهيياا تتنييو  تكااديميمرشد األلل ال زمةالمهارال ) ( 
   (245)تهما ي ا ه القيا  بأنيااه يمن ه ه المهااات  كان مياأل
ييقةد يها ت وين اسمو م جاييو مييش ال ييس ؛ ل تييأقير ا يييهال يمويياادتهال  تمهارة القيادة -
   .الوير احو تحقي  األهداف المرفومو في
يت ييوين اسمييو  ل هييال  ؛ياا عاتتهال  مشااكو ال س  مشاارهال  يهات ييقةد مهارة التعاطو -

 توااد ا ه تقب هال لدادان يالنة  يالتوجيت.  جيد  معهال 
ا ييه تحديييد األهييداف يتحوي هييا ملييه  كييان ميمييدا  المردييد األ يهاييقةد  التخطي :مهارة  -

مثيييل مويييااد  ال اليييم ا يييه اختيييياا الترةيييع المسئيييال لتحقيييي   ل تحقيييي ،مجيييرا ات ماي يييو 
 .يالوظي ي الداافيبموتقب ت  تتع  أهداف بعيد  

يهي مدا  المردد األكييان مي ا ييه تنظيييال أامييا  اشادييان يترتيبهييا بةييوا   مهارة التنظيم: -
 .ن ب  ذلد ا ه تنظيال م  ات ال س منها يي القةوى تحق  اتفت ان  

، يتعييرف ا ييه ا ل سبييتا جيييدي أ   كييو  المردييد األكييان مي موييتمعي  أي مهااارة االسااتماخ: -
يقييوي العسمييو يييين المردييد  عييل  ققييتهال بأا وييهال ي  اليي ياألميير  يمشييكستهال يأف ييااهال  آاا هييال 

 ي سبت.
 ؛يواجههييا ال ييس  التيييل تعييرف ا ييه المشييكست  تمهارة اتخاا القرارال وحاا المشاك ل -

يميين قييال مويياادتهال  ؛ميين المردييد كي يييو تحديييد المشييك و ييضييش المقترةييات لح هييا افيتع مييو 
 .ةحيحو الس مو لحل المشك واات التتراذ القرا

يهييي ه المهييياا  تريييتع بالتعاميييل ميييش مجموايييو مييين ال يييس   مهاااارة اإلرشااااد البمااااعي: -
الايييا ، يالتعامييل مييش ذلييد ي التأخر الداافييي، ي  موألو ما مثلت الجهل بالنظا ، في شتركو  

ةيييل  فييييمنهيييا مديييراك ال يييس  أخيييرى ل وميييا يتحقيقييياي ألهيييداف  ااختةيييااي  ؛بشيييكل جميييااي
 .تراذ القرااات الةحيحو يالمنافبوستهال يالو و  ل نتائن يامشك
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تشيييمل جديليييو األاميييا  يتنوييييقها،  أفافييييويهيييي مهييياا   مهاااارة إدارة واساااتثمار الوقااا : -
تشييييمل مواايييييد التوييييجيل، يجديلييييو يتنظيييييال  التييييييتحديييييد الر ييييو اللمنيييييو ألامييييا  المردييييد 

 .تماد مش المردد  من خسلها اتج مكن ل  س التيالوااات المكتبيو 
 كييان مييتجدا اشداا  مله اد  ت ر  لوائ  ال  يييات المرت  ييو أي أنلييو اشادييان األ         

 .كان ميمله كي يو تدايم المردد األ
ك ييييات  مييييا   بجامعيييو اللميييا ي  كيييان مياييين اشاديييان األذكيييره  يتضييي  مميييا فيييب           

نليييل  مثييلت كييان ميأنلييو لدادييان األا م ييدات بالعديييد ميين الجهييون اش جاييييو مثييل الجامعييو
 ال سيييييالييداال  كييان ميك يييو الت نولوجيييا يالتنميييو، يك يييو الع ييو ، يشاشييا  يةييد  اشادييان األ

ش ييداا ال ييوائ  ي  ،بك يييو الع ييو  يميييا  الوةييد  بالعديييد ميين الرييدمات ياألاشيي و ل ييس  ال  يييو
يبييالرجود لهيي ه هيي ا النظييا ، يتوضيييحها كييل مييا يتع يي  يالرا ييو ينظييا  الوييااات المعتمييد  

بةييوا  مييوجل  يل يين  كييان ميينيا المردييد األ كييان مياألادييان اش مله اشداا  ال وائ  يتض  
ام ييييو اشاديييان  فيييي اليييم هييي ا باشضيييافو مليييه ايييد  اهتميييا  هييي ه ال يييوائ  يتوضيييي  نيا ال ،

جييياح ؛ لضيييما  ااييين المحييايتت الرا  يييو مييين ال يييس  ا؛ ةتيييه ييييداك نياه بعييييدي كييان مياأل
، كييييان مياشادييييان األ فيييييلييييم ميييين األ ييييراف الرئيوييييو بااتبيييياا أ  ال ا كييييان مياشادييييان األ

كميييا  رت ييي  ، لمعتميييد  م بييي  ييييبع  ك ييييات الجامعيييوأ  اظيييا  الويييااات اتجيييدا اشدييياا  ي 
و األيليييه يمرة يييو المرة يييو الجامعيييي  فييييفيييبع  ال  ييييات ت بقيييت ت بيقيييت مييين ك ييييو ألخيييرى 

   . مرة و الداافات الع يا فقب فيب  ، يأةيااا   الداافات الع يا
فضييسي امييا فييب  ميين   تالزقاازيقبامعاة ب كاديميتواج  اإلرشاد األ التيالمشك ل  :ثالثاا 

مجيييا  اشاديييان األكيييان مي، فقيييد اهيييتال البحيييث  فييييجهيييون تقيييو  يهيييا ك ييييات جامعيييو اللميييا ي  
قييو لييت بالجامعييو، تواجهييت فييي ال  يييات الم ب التيييالحييالي يتشييريع يامعييت يأهييال المشييكست 

ا لييي لد تيييال تةيييميال افيييتماا  مقاي يييو درةييييو مقننيييو التييييي   فيييي تيييؤقر ا يييه فعاليتيييت، يتحقيقيييي
(، يتييال ارضييها ا ييه بعيي  الوييان  المحكمييين ميين أفييات   1م حيي  امييال ) ييواتها المبدئيييو 

مت أ   ؛(، يميييد أييييدى الويييان  المحكميييو  ميييوافقتهال ا يهيييا يوجيييت ايييا  2اميييال  م حييي ) التربييييو
امتييرح بعيي  التعييديست، يمييد مامييا الباةثييو بيي جرا  التعييديست المقترةييو ملييه الييبع  ميينهال 

 (.3م ح أ  أ بحا اتفتماا   الحو ل ت بي )
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أقنييا   ييياا  الباةثييو ل   يييات الم بقييو  -يمييد تييال مجييرا  هيي ه المقييايست بشييكل درةييي      
لو، يك يييو التربيييو ، يك يييو الةيييدهيت ك يييو الع ييو ، يك يييو الهندفييوي لنظا  الوااات المعتمد  

مييش المردييدين  -الرياضيييو ينييين، يك يييو التجيياا ، يك يييو الت نولوجيييا يالتنميييو، يك يييو اللاااييو 
ا ا يييه الحةيييو  ا يييه بكيييل ك ييييو؛ ةر يييي  كيييان ميا باشاديييان األاألكيييان ميين القيييائمين فع ييييي 

 مع ومات نميقو.
بال  يييات المرت  ييو؛  اييدن المردييدين مجميياليتحديييد  فييييلقييد ياجهييا الباةثييو  ييعوبو       

، يتييوفير بةييوا  م ع ييو يهييا كييان مياشادييان األ وفيرتختسف ناجو اهتما  كل ك يييو يتيي  ااظري 
  بيي  يهييا اظييا  الوييااات  التيييالمرة ييو  اخييتسف ايين ييااييات نميقييو ايين المردييدين، فضييسي 

ظييا  ا فييي كييان ميضييافو ملييه الر ييب يييين نيا المردييد األباشالمعتمد  من ك يو ألخييرى، هيي ا 
ا يييه افيييائل الماجويييتير ياليييدكتوااه ليييدى بعييي   الع مييييالويييااات المعتميييد  يبيييين المشيييرف 

 .القيانات يها
اييدن المردييدين  مجميياليا ييه تعييرف الميين لهيي ه ال  يييات تهييا أقنييا   ياا يتمكنييا الباةثييو      

ا 335)لعييدن المردييدين األكييان ميين المجتمش األ  ي ي   ؛ ةيث  بال  يات المرت  و ( مردييدي
يااييات ميين خييس  أكان مييا بال  يات الم بقو ل وااات المعتمد  ، يتال الحةييو  ا ييه هيي ه الب

 ميينيمن قال تال الت بييي  ا ييه اينييو  ،بكل ك يو كان مياشادان األ و ولييميكس  ال  يات، 
ا ل مرة ييو ظييريا تخييتسف اييدن المردييدين بكييل ك يييو  بقييي يا ،(4م حيي  امييال ) األ يي يالمجتمييش 

 كييان مي، يناجييو اهتمييا  ال  يييو يتييوفير اشادييان األاظييا  الوييااات المعتمييد    بيي  يهييا  التييي
   .من ك يو ألخرى  اخت  ا اوبو اختياا المرددين

تيييال مجيييرا  هييي ه المقيييايست ا يييه  لت بي بيييا المتع قيييويبعيييد الحةيييو  ا يييه الموافقيييات       
ثاايييو خييس  ( مقاي ييو، يال14، ي اييا )2018مييرة تين  منيتييينت األيلييه خييس  دييهر يوليييو 

ضييو   فييي –البحييثاتائن يهدف تدايال  ؛( مقاي و26)ي اا ، 2018دهري أكتوبر ياوفمبر 
( 40) الشرةيييواييدن المقييايست  مجمييالييميين قييال ي يي   -البحييث  محكميييتوجيهييات الوييان  

 .اا أكان ميي مرددي ( 335)   ي البال ألادرةيو من المجتمش  مقاي و
تواجييت  التييي المشييكستميين  المقييايست ملييه العديييدتو يي ا الداافييو ميين خييس  هيي ه ي        

 المشيييكستاكيييلت الداافييو ا يييه أكثييير ؛ ةييييث بك ييييات جامعييو اللميييا ي  كيييان مياشادييان األ
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يالييربب يينهييا يبييين الداافييات  ،المشييكستيتال ت وير ه ه ، ك يات الجامعو فيا يت رااي ديوايا 
ا ألسااائلة المقابلاااة نادا اسااات –هاااو  المشاااك ل  عااارضويمكااان ، هييي ا المجيييا  فييييالويييابقو 

ببامعااة  كاااديميإلرشاااد األلمشااك ل اللتعاار  علاا  صااورة متكاملااة  ؛ومحاااور الدراسااة
 :فيما يلي –الزقازيق

 :كاديميطر  اإلرشاد األتتعلق ب التيالمشك ل  (1)
يااتميييييان معظيييييال ال  ييييييات ا يييييه الم بقيييييو بالجامعيييييو  كيييييان ميتق يد يييييو  ييييير  اشاديييييان األ -

   تتال يين المردد يال الم. التيالمقايست المبادر  
 .مادان ال س  يالتوا ل معهال  فيو ألفاليم الت نولوجيو الحديثاافتردا   فيالقةوا  -
 ضييع ، يميين قييال كييان ميبأهميييو ام يييو اشادييان األ واياليي  ضييع ييرجييش ذلييد ملييه       

 اتاتمان ا ه أفاليم متنواو لعم يو اشادان منها افتردا  الت نولوجيا.
بالجامعييو يميين أهمهييا مييا    المباديير  المقييايستتحييو  ني  فاا يييو  التيييدن المشييكست تعيي  - 

   تي ي
بعقييد مقييايست جماايييو ل  ييس  اليي ين  عييااو  ميين  كييان مياييدا  اهتمييا  المردييد األ •

، يتعييدن لييد لق ييو تييوافر الومييا أمييا  المردييدمشييكست أكان ميييو متشييايهو، ييرجييش ذ
، يلق ييو ياييه المويي ولين ايين اشادييان ل  ييياتلتلايييد اييدن ال ييس  بمعظييال ا ؛أابائييت

 بأهميو ه ه ال قا ات يتحديد يما مرةع لها.  
 ضييع  ملمييا  معظييال ال ييس  بمويي ولياتهال الم قييا  ا يييهال لنجيياح المقاي ييو اشادييان و •

 المقد  لهال. كان مي، يلسفت ان  القةوى من اشادان األالمبادر  
يييين ال ييس   كييان ميشيير ققافييو اشادييان األييرجش ذلييد ملييه ضييع  اهتمييا  ال  يييات ين      

 بمويي ولياتهال  لتييوايتهال  معهييال؛ل   يييو أي اقييد ال قييا ات  ل تريايييشامن خس  توظييي  المومييش 
باشضيييافو مليييه ضيييع  ملميييا  ، اجييياح المقاي يييو ميييش المرديييد فييييتويييهال  التيييييأهيييال اشجيييرا ات 

ا ييي و تقيييدمهال تهال ا يييه مو مويييااد فييييينياه  كيييان ميبعييي  ال يييس  بأهيييداف اشاديييان األ
    .كان ميا ويو تؤقر ا ه أنائهال األاقبات اجتماايو ي  أي، يلتجاي  كان مياأل

مواايييد فييااات اشادييان بمييا يتوافيي  مييش ظييريفهال ممييا  فييياييدا  أخيي  اأي ال ييس   •
 اد  اتلتلا  بمواايد اشادان.   في وهال 
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و ل مردييد أي تحديد موااد لتنظيال فااات اشادان المبادر فييوا  بالنوييب فيالقةوا  •
 ال س .

 (.246)مييش مييا أكييدت ا يييت ناافييو  محمييد جيياير محمييون  تا الوييابق تا  المشييكيتتشييابت      
  

 :  يليالطال : وتتمثا فيما ب تتعلق التيالمشك ل  (2)
ا ييه  لييتاشاييدان المت امييل  فيييهميييو ام يييو اشادييان األكييان مي ينياه ال الييم ألادا  فهال  -

 .يالمهني ييالشرة كان ميالموتوى األ
ضييع  ملمييا  بعيي  ال ييس  ي ييوائ  ياظييال ال  يييو يخا ييو فيمييا يتع يي  ينظييا  الوييااات  -

، ات ميييش ال يييس  يخا يييو ال يييس  الجيييدنايييدا  تيييوفير ال قيييا  ويرجااام الاااك إلااا المعتميييد ، 
ل   يييييو لتوايييييو ال ييييس  ينظييييا  الوييييااات المعتمييييد   اشل ترياييييييضييييع  توظييييي  المومييييش 
 .  كان مييخا و اشادان األات ت بي  النظا  ياوامل اجاةت يبال وائ  الجامعيو يمت  ب

 ذلييد ييعتبيير، عو المردييد األكييان مي بشييكل منييتظال مراجلاغبو معظال ال س   فيالقةوا  -
يرجييييش ذلييييد لضييييع  منااك ال الييييم ألهييييداف اشاديييييان ؛ ةيييييث الوييييابقو مشييييكستاتيجييييو ل 

 يالشرةييييي كييييان مياأل ماييييدانه بةييييوا  مت ام ييييو ا ييييه الموييييتوى  فييييييألهميتييييت  كييييان مياأل
 من فنو ألخرى.    كان مي، يلتايير المردد األيالمهني
أكييدت ا يهييا ناافييو ناليييا اييلت ابييد  التييي المشييكستالوييابقو مييش  المشييكستتتشييابت       
   (.247)يجيها  ابد الحميد امضا  العليل

ميييا ت ييي  ذليييد ميييش ي، ي يال اليييم كيييان ميييييو ييييين المرديييد األتيييوافر اسميييو مو  فييييالقةيييوا  -
ييرجيييش ضيييع  العسميييو ييييين المرديييد ، (248)ال ييييوميا ملييييت ناافيييو ميويييو  يوفييي  تو ييي 

، ييمكيين هميياضييع  التوا ييل يين ملييه تييؤنى التيييي الوييابقو  شييكستيال الييم ل م كييان مياأل
ا  ، يتايييير المردييد ميين كييان ميضييو  اييدا  اختييياا ال الييم ل مردييد األ فيييت وييير ذلييد أ ضييي

 آلخر أي من اا  آلخر. ناافيفةل 
ميين ك يييات أخييرى انييد مواجهيييو  اتفييتعااو يييبع  الييلمس  القييدامه ميين ا يييس ال  يييو أي -

، ييرجييش ذلييد ملييه ةييل المشييك و فيييو المردييد لمويياادتت مشك و معينو ني  اتهتمييا  بمراجعيي 
أنا   فييي، يالقةييوا  ميين بالمواايييد المحييدن  لدادييانضييع  التييلا  بعيي  المردييدين األكييان
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، يلضييع  كييان ميل الييم بعييد  جييديى اتفييتعااو بالمردييد األشييعر ابعيي  المردييدين ممييا    
تجيياي  مشييكستت  فيييتوجيهييت يمويياادتت  فييي كييان ميمنااك بعيي  ال ييس  لييديا المردييد األ

 المرت  و.
ميين ةيييث مهمييالهال يتحضييير  كييان ميضع  اهتما  ال س  باتفتعدان لمقاي و المردد األ -

رجيييش ذليييد لضيييع  يايييه ال يييس  بأهمييييو ، ييالميييران منامشيييتها معيييتالموضيييواات ياألفييي  و 
، يلتجييييياي  كيييييان ميتهال ا يييييه موا ييييي و تقيييييدمهال األمويييييااد فييييييينياه  كيييييان مياشاديييييان األ
، يضيييع  اهتميييا  ميييد تيييؤقر ا يييه أنائهيييال  التيييياألكان مييييو ياتجتمااييييو يالن وييييو المشيييكست 

 .كان ميال  يات ينشر ققافو اشادان األ
 اديمي:المرشد األكب تتعلق التي المشك ل (3)
يخا ييو ل مردييدين الجييدن، ييرجييش  كييان ميتوفير نياات تدايبيو ل مردييد األ فيالقةوا   - 

يت  ييييم اتهتمييييا   ياليييي يذلييييد ملييييه ضييييع  ياييييه القيييييانات المويييي ولو بأهميييييو نيا المردييييد 
   .يتت مهنيياب ادانه يتنم

 يوام يييييو مضييييافااتقييييان بعيييي  المردييييدين األكييييان ميين أ  ام يييييو اشادييييان األكييييان مي   -
المردييد ممييا  ، ييرجييش ذلييد ملييه ضييع  اتهتمييا  يتييدايمبةييوا  دييك يو يايتينيييو ماافييتهامي 

كميييا  اجاةهيييا، فيييييبيييدياه اليييرئيس  كيييان ميبأهمييييو اشاديييان األييييت يييينعكس ا يييه مويييتوى يا
ام ييت  فيييضو  ادا  توفير الحوافل المان ييو يالمعنويييو ل مردييد المتميييل  في مكن ت وير ذلد 

 مردد بمهامت اشادان و بةوا  دك يو.ميا  ال فيمما  وهال 
لتقيييييييال أنا  المرديييييدين األكيييييان ميين بةيييييوا  موضيييييوايو  آلييييييات ياضيييييحوايييييدا  يجيييييون    -

 يموتمر .
   .(249)يتتشابت المشكست الوابقو مش ناافو مميل فهمه ةنا دنون           

   الن ويو.ي التعرف ا ه خ  يو ال س  الثقافيو ياتجتماايو  كان ميالمردد األ مهما  - 
اتهتمييا   فييي، يالقةييوا كييان ميتهتما  يتييدايم المردييد األييرجش ذلد مله ضع  ا       

ا تييتنميتي ضييو  ضييع  ياييه المردييد  فيييكمييا   ويير ذلييد  ،يخا ييو المردييدين الجييدن مهنيييي
 فيييتييت بأهميييو هيي ه المعرفييو يتأقيرهييا المباديير ا ييه أنا  ال الييم يفييه تيوييير مهم كان مياأل

 .األكان ميتقدمت تؤقر ا ه  التيلم اتجتماايو يالن ويو ي ةل مشكست ال ا
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 فيييممييا  وييهال  ناافييي،كييل فةييل  فييي، يأةيااييا رميين اييا  آلخيي  كييان ميتايييير المردييد األ -
، ييرجييش ذلييد ملييه ضييع  اات ال الييم يميولييت يجوااييم درةيييتت ييعوبو ملمييا  المردييد بقييد

الموييييتمر  ل  الييييم منيييي  التحامييييت  المتابعييييو يأهميييييو، كييييان ميمييييا  بأهميييييو نيا المردييييد األاشل
ييت يي  ذلييد مييش مييا تو يي ا مليييت  ،قايييا أكييان ميبالجامعييو يةتييه التريير  ميين خييس  مردييد 

   .ال يوميناافو ميوو  يوف  
لداافيييو ممييا يييؤقر فيي بييا يمت  بات الر و ا ب بيعو المقراات األكان مي م و ياه المردد -

، معتمييد  اشلمييا  ينظييا  الوييااات ال  ضييعتوجيت ال ييس ، ييرجييش ذلييد ملييه  في تتا ه مدا 
 .    كان مياأل ام يو اشادان فييلضع  ياه المردد بمهامت 

ضييو   فييييمكيين ت وييير ذلييد ي  ،كييان مي بوييااات اشادييان األكييان ميم ييو التييلا  المردييد األ -
ام يييو دييك يو ييقييو   ه ، يااتبيياا كييان ميام يو اشادان األ فيضع  ملما  المردد بمو ولياتت 

ا ملييه م ييو الومييا المتييوافر لييدى المردييد يتلايييد اييدن ، بةييوا  ايتينيييويهييا  ييرجييش ذلييد أةيااييي
   أابائت.ال س  يمن قال تعدن 

أكيييدت ا يهيييا ناافيييو  محميييد جييياير  التيييي الويييابقو ميييش المشيييكست المشيييكست تتشيييابت       
 .  (250)محمون

المردييد لييدى يو و يالشرةيي تييوافر فييجل أكييان مي ب اجييا ات ال الييم األكان مييي  فيييالقةوا  -
ا ييه  كييان ميتدايم المردييد األ فيالوابقو مثل القةوا  ل مشكست، ييرجش ذلد األكان مي

، يااتبيييااه ام يييييو دييييك يو ا يييه ناجييييو ياييييه المرديييد بمويييي ولياتت آلييييات اشادييييان مميييا يييييؤقر
 يايتينيو.  

أهييييال هيييي ه  ت يميييينبياجااااراهال التساااا إلالقواعااااد المنظمااااة ب تتعلااااق التااااي المشااااك ل (4)
 ما ي يت   ستالمشك

  عوبو تحديد جدي  قايا لمقاي و ال س . -
 توافر أماكن محدن  لعم يو اشادان بال  يو. فيالقةوا  -
 جيهييا  ابييد الحميييد امضييا ي  مش ما أكييدت ا يييت ناافييو ناليييا اييلت ابييد العليييل ذلدت   يي 
(251)  . 
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افضييت المشييااكو ةالييو اييد  تواجييده أي  فيييميا  بع  اشناايين بمها  المردد األكييان مي  -
 .  كان مياشادان األ في
ل تأكيييد مييين تن يييي  المرديييد يال يييس  لويييااات  المويييتمر ؛ايييانايا ميييا تيييوفر ال  ييييات المتابعيييو  -

 اشادان.
 توافر ييااات نميقو ان أادان المرددين األكان ميين. فيالقةوا  -
عييي  ، ييرجييش ذلييد ملييه ضييع  ملمييا  بتييلا  بعيي  ال ييس  بمواايييد التوييجيلال ضييع  -

 ال س  ي وائ  ياظال ال  يو يخا و فيما يتع   ينظا  الوااات المعتمد .
كل ترةع يميين قييال ااتشيياا ال وضييه  فيالتوجيل  موظ يمن  ال افيادا  توافر العدن  -

 التوجيل.يات نةا  خس  فتر  
ا  المويي ولين باشادييان ضييو  ضييع  اهتميي  فيييييمكيين ت وييير مييا فييب  ميين مشييكست       

اجييياح ت بيييي  اظيييا  الويييااات  فيييييضيييع  منااكهيييال ألهدافيييت المتنوايييو ينياه  ،كيييان مياأل
 .، يفه مادان ال الم بةوا  مت ام والمعتمد  

   تكاديميتتعلق ب هدا  اإلرشاد األ التيالمشك ل  (5)
 ال س .  لدى يضوح الهدف من ام يو اشادان  فيالقةوا  -
ا ييييه موييييااد   كييييان ميدييييان األامتةيييياا فهييييال معظييييال المردييييدين ل هييييدف ميييين ام يييييو اشا  -

 ال الم ا ه اختياا الترةع يالمقراات الداافيو يالتوجيل فيها.
 يييين كييان مياتهتمييا  ينشيير ققافييو اشادييان األضييو  ضييع   فيييييمكيين ت وييير ذلييد        

، يمن قال ااتبااه ام يو دك يو يايتينيو ما يير  ا ييه اختييياا األكان ميينال س  يالمرددين 
 التيييي، ني  اشلميييا  بأهدافيييت المتنوايييو يو يالتومييييش ا يييه افيييتماا  التويييجيلافييي المقيييراات الدا 

 البنا  المت امل لشرةيو ال الم. فيتوهال 
   :كاديميبهيئال اإلرشاد األ تتعلق التيالمشك ل ( 6)
 ا ه موتوى جامعو اللما ي . كان مياد  يجون مركل مترةع لدادان األ -
  يةييد  مترةةييو لدادييان ماشييا فييي –ك يييو الع ييو  مييا اييدا  –تقةييير ك يييات الجامعييو  -
 .   كان ميالقيا  بعم يو اشادان األ في كان مي، ياتمتةاا ا ه نيا المردد األكان مياأل
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ضيييع  يايييه القييييانات ا يييه مويييتوى الجامعيييو يال  ييييات، يكييي لد ذليييد مليييه رجيييش يي        
 فيييينياه تييت شلمييا  بأهمياضييع  ، ي مياألكييان بآليييات اشادييان  األكييان مياشادييان  مويي ولي

  تحوين أنا  ال الم يالعم يو التع يميو.  
ادييييان األكييييان مي بجامعييييو تواجييييت اش التيييييالمشييييكست  يتضييي  ممييييا فييييب  العديييييد ميييين      

التا يييم  فيييتوييهال  التيييجرائييييو ت ييرة ضيييريا  اتريياذ بعيي  الر ييوات اش التييي، ي اللمييا ي 
 عو.بالجام األكان مييمن قال ت عيل اشادان ها يا 

نفعييا جامعييو  التييي الثقافيييو يالعوامييلتتنييود القييوى  تلبامعاة الزقاازيق الثقافيالسيا   :رابعاا
 تفيما ي يتتمثل  التيي  األكان مياللما ي  مله اتهتما  باشادان 

مااان إرشااااد  يتطلااا وماااا المعتمااادة بعااات كلياااال البامعاااة لنظاااام السااااعال  ق( تطبيااا 1)
وامييل ااات المعتمييد  يفاا يتييت ا ييه العديييد ميين العتتوميي  ك ييا   اظييا  الويي ؛ حيااث أكاااديمي

 .كان ميمن أهمها اشادان األ
ت المعااايير األكاديميااة للهيئااة القوميااة لضاامان جااودة التعلاايم بتبناايالبامعااة  ماهتمااا (2)

يالو و  ملييه أا ييه ناجييات  األكان ميتاتمان تهتال ك يات الجامعو بالحةو  ا ه اةيث 
يلهيي ا اهتمييا  ،ل  ييس  ياألكييان مي التع يميييوييتوى يتع يي  بالمالجييون  يالتميييل يخا ييو فيمييا 

يفعيييا  ميييانا ا يييه ماتيييا  المعرفيييو  أهيييدافها اتفيييتراتيجيو يتيييوفير خيييرين متمييييل فيييي الجامعيييو
 .يالمنافوو في فو  العمل يالمواهمو ال عالو في تنميو المجتمش

 -2013لألاييوا ) خ تهييا اتفييتراتيجيو فييي اهتمييا جامعييو اللمييا ي يفه م اا ذلد         
 التيييأديياات الر ييو ملييه بعيي  األهييداف ؛ ةيييث ( يت ييوير م يياد التع يييال يال ييس 2022

، يمن ه ه األهداف ت وير اظال الراا ييو األكان ميييو ت وير م اد التع يال يال س  في ال توه
ا ل معيييايير القومييييو ل جيييون  ، يلتن يييي  هييي ا الهيييدف أكيييدت الر يييو اتفيييتراتيجيو  ل  يييس   بقيييي

تن ييي  هيي ا الهييدف مثييلت  فييي توييهال  التيييخ تهييا التن ي  ييو ا ييه بعيي  األاشيي و  فييي ل جامعييو
 ييضيييش ييييرامن ماديييان و ل  يييس ، األكيييان مييضيييش آلييييو لتويييهيل يتقيييييال خيييدمات اشاديييان 

ييضييش يييرامن مادييان و ل متعثييرين ناافييييا، ييضييش آليييو لت بيييو اةتياجييات  ل  ييس  المت ييومين،
اهتمييييا العديييييد ميييين ال  ييييييات  لهييييي ا، ي (252)الرا ييييويتومعييييات ال ييييس  ذيى اتةتياجييييات 
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الم بقو لنظييا  الوييااات المعتمييد  باشادييان األكييان مي؛ بااتبييااه اكيييل  أفافيييو لنجيياح اظييا  
 .الوااات المعتمد  

 ااا التزايااد  فااي للطاا   وخاصااة والتعليمااي األكاااديمياالهتمااام بتحسااين المسااتو  (3)
 الباارام  البامعيااة المختلحااةتنااوخ اديميااة و تعاادد التخصصااال األكالمساتمر لعاادد الطاا   و 

بالجامعيييو لق ييياد التع ييييال يال يييس   البي ييييةييييث أكيييدت اتيييائن التح ييييل  تالمتاحااة بالبامعااة
يتييوافر  ،العديييد ميين ك يييات الجامعييو فييي تنييود البييرامن التع يميييو تالقييو  مثييلا ه بع  اقاا 

بك يييو الةيييدلو  اشك ينيكيييويراييامن الةيييدلو  تلبع  ال  يييات مثيي  في بع  البرامن المتميل  
، ياظيييريا لتنيييود الترةةيييات يالبيييرامن (253)التجييياا   وك يييي  فيييي ، يبرايييامن ال ايييو اشاج يلييييو

تيييوفير خيييدمات مليييه ك ييييات الجامعيييو  مميييا نفيييشاألكان مييييو ييجيييون بعييي  البيييرامن المتمييييل  
ا ييه مادان و متنواو ل افو ال س ؛ لتوايتهال بمثل ه ه البرامن يالترةةييات يمويياادتهال 

   اختياا ما يتس   مش مدااتهال يميولهال يمش مت  بات ياةتياجات فو  العمل.  
والياة وايان  جاامعتيل ساتحادة مان خبارة  ةمقترحا ال جاراهالالنتائ  واإل: الساد  المحور

  ببامعة الزقازيق   والملك عبد العزيز
ياييين يالم ييد ابييد  ييو يتكييل ميين جامعييو يتنيياي  خبيير  ، ل بحييث النظييري لد اا ا افتناني       
لسفييت ان  بعيي  اشجييرا ات المقترةييو ي ، النتييائن العديد منتال التو ل مله ياللما ي   العليل

بجامعيييو  األكيييان ميمجييا  اشاديييان  فيييي م يييد ابييد العلييييليت ييو يايييين يال جيييامعتيميين خبييير  
 تي يييتض  ذلد فيما  اللما ي ،

   :نتائ  البحث :أوالا 
 ،التنمييوي ياليينمب  ،ياليينمب اتفييتبامه الو يي ي، مثل اليينمب ميكان األأاماا اشادان تنود  -

 .  الت ام ييالنمب 
بميييا  األكيييان ميضيييريا  تيييوافر بعييي  الرةيييائع يالمهيييااات ياألخسمييييات ليييدى المرديييد  -

، يالقييدا  ا ييه اآلخييرين فييي القييدا  ا ييه التييأقير تلمثيي  ت من القيا  يدياه ا ه أكمييل يجييت مكن
، يالعدالييو ، ياةترا  خةو يييو ال الييماألكان ميج وات اشادان اا  من في يال  ا   اشيداد، 

   التعامل معهال. في ، يضبب اا عاتتتالتعامل مش جميش ال س  في ضوايويالمو 
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؛ لموييييااد  يت يييو ياييييين يالم ييييد ابيييد العليييييل تيبجييييامع األكييييان ميتنيييود أهييييداف اشاديييان  -
 التييييمشيييكست الييييو، يتجييياي  لمهنأهيييدافهال األكان مييييو يالشرةييييو يا تحقيييي ا يييه  يييس  ال

 .ال يتحقي  أهدافه ال ا ه موا  و ناافتهتهال تؤقر ا ه مدا 
تقيييد ال الريييدمات  فيييي  ييير  متنوايييول يت يييو يايييين يالم يييد ابيييد العلييييل جيييامعتيافيييتردا   -

 المقييييايست فييييي يتمثييييل ياليييي ياشادييييان المباديييير  تيل توا ييييل مييييش ال ييييس  مثييييل اشادييييان و
ا ل التيالمبادر  ي   األكييان مي، ياشادييان المردييد يال الييم يفيي  موااييد معينييو يييينوجييت تتال يجهي
يالهييات  يتةييميال  اشل تريايبافتردا  الوفائل الت نولوجيو الحديثو مثلت البريد  اشل ترياي

   الحديثو؛ لتقد ال خدمات متنواو ني  التقيد بحدين اللما  يالمكا . اشل تريايوبع  النظال 
مراكيييل مترةةيييو لداديييان األكيييان مي ل  يييد ابيييد العلييييليالميت يييو يايييين  جيييامعتيماشيييا   -

؛ يهييييدف تييييوفير خييييدمات مادييييان و مميييييل  ن ييييي  العديييييد ميييين األاشيييي و المتنواييييوياهتمامهييييا يت
 أيل  يييس ، بميييا ييييؤه هال لتحقيييي  التقيييد  األكيييان مي يموا ييي و اجييياةهال الداافيييي، يتر يييي 

  عوبات أكان ميو يمهنيو ياجتماايو يا ويو.
 يت ييو ياييين يالم ييد ابييد العليييل بجييامعتي األكييان مي قييو  يهييا المردييد  تيييال ااألنياتنييود  -

ييييييل تتعيييييدى مليييييه اتهتميييييا  بالجواايييييم  فقيييييب، األكيييييان ميتةيييييااها ا يييييه الجاايييييم يايييييد  ام
 .األكان مياتجتماايو يالن ويو ل  الم؛ لتأقيرها ا ه ماجا ه 

ميين  يالم ييد ابييد العليييلاييين يت ييو ي  بجييامعتي األكييان ميتييوفير التييدايم المسئييال ل مردييد  -
 التييي؛ شكوييابت العديييد ميين المعييااف يالمهييااات يالييدياات التدايبيييو تتو خييس  بعيي  المونييي 

   يالمهني. يالشرةي األكان ميه المتنواو ا ه الموتوى أنياا تؤه ت القيا  ب
دييهان  تثبييا مداتييت  األكييان ميةر ها ا ييه ةةييو  المردييد  في تميل جامعو يت و ياين -

 .  األكان ميك ا   اشادان  في ت مما  وهال مو ولياتا  بالقيا ه 
أنلييييو مترةةييييو لدادييييان  ب  ييييداا يت ييييو ياييييين يالم ييييد ابييييد العليييييل جييييامعتي هتمييييا  ا  -

شجييرا ات العمييل بالجامعييو ي  األكييان مياألكييان مي يتضييمينها كييل مييا يتع يي  ب  ويي و اشادييان 
ا ائيبالجامعيييو اشادييياني ا، يااتبييياا هييي ه األنليييو موجهيييي وفير العدييييد مييين الريييدمات تييي  فيييي ويييي
   ياألاش و.
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المتع قييو ئ  اهتما  ك يات جامعو اللما ي  الم بقو لنظا  الوااات المعتمد  ب  داا ال ييوا -
 .يه ا النظا  

ا ا ائيويييي ييييبع  ك ييييات جامعيييو اللميييا ي  يااتبااهيييا موجهيييي  األكيييان ميتيييوافر أنليييو لداديييان  -
 بال  يو. اشادانيل عمل 

تتييييرايح ملييييه  التيييييبجامعييييو اللمييييا ي  ي  األكييييان ميتواجييييت اشادييييان  التييييي كستمشيييي تنييييود ال -
، جيلجييييرا ات التوييييي القوااييييد المنظميييييو شي ، األكيييييان ميتتع يييي  بال اليييييم يالمردييييد  شييييكستم

   .األكان مييتق يد و  ر  اشادان 
 أهدا  اإلرشاد األكاديمي:  إجراهال مقترحة بش ن : ثانياا 
 جامعييو اللمييا ي ك يييات ا ييه موييتوى  األكييان ميدييان اشا متنواييو لعم يييو مافييا  أهييداف  (1)

 األكييان ميا ييه الموييتوى يشادييانه لموييااد  ال الييم ؛ الم بقو لنظا  الوااات المعتمد  
ينيييا   فيييي مميييا  ويييهال  األكيييان مييايييد  اتمتةييياا ا يييه الجاايييم  يالمهنيييي يالشرةيييي

 .بةوا  مت ام ودرةيو ال الم 
 ، ييت  ييم ذلييداشادييان األكييان ميبأهييداف ين عييام ياليال الم  األكان ميتوايو المردد  (2)

اشيير هيي ه األهييداف ، ي مر  معهال تيال قا ات المو بع  الدياات التدايبيو يالنديات توفير
 األكييان مي شادييانتضييمين أنلييو اي  المرت  ييو،ل جامعييو يال  يييات  اشل تريايا ه المومش 

 يها. الوايلنشر  األهداف؛ه ه  يلوائ  ال  يات
 يامعيييو،تن ي  هيي ه األهييداف بةييوا   في توهال  التياييو ت العم يو ياش جاافاتدايال المم (3)

يال اليييييم  األكيييييان ميييت  يييييم ذليييييد المتابعيييييو المويييييتمر  يالموضيييييوايو ألنا  المرديييييد 
 .ياألكان ميالعام ين باشادان 

   :  األكاديميالهيئال المسئولة عن اإلرشاد إجراهال مقترحة بش ن : ثالثاا
ا ملييييه ا يييييو  -بجامعييييو اللمييييا ي  األكييييان ميادييييان لد ترةييييعماشييييا  مركييييل م( 1) افييييتناني

 فييي جامعييو؛ لمتابعييو أنا  ك يييات ال-ياضييحو يمع نييو كموجييت ائيييس ل مركييليافييالو يأهييداف 
ا ييه موييتوى الجامعييو  أكييان مي متميييل يراييامن مادييانيفير ، يلتييو األكييان ميمجييا  اشادييان 

يلتييوفير العديييد ميين ، ال  يات المرت  وبائد يتنافم مش اةتياجات ال س  ياظا  الداافو الو
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الااك  ويتطلاا ا ييه موييتوى الجامعييو،  األكييان ميفعاليييو اشادييان  فييي توييهال  التييياألاشيي و 
 تاآلتية اإلجراهالتنحيو 
؛ لتن ييي  العديييد ميين األاشيي و يالرييدمات اشادييان و المتنواييو ل مركييل ييياغو خ ييو  •

 ا ه موتوى الجامعو يال  يات المرت  و.  
هتمييا  لس يالعييام ين مسئمييو يمشييجعو ل  ييس  يأاضييا  هي ييو التييدايس يي ييوتييوفير  •

يييو يالنييديات ، من خس  توفير العديييد ميين الييدياات التدايببعم يو اشادان األكان مي
 بالجامعو.   األكان مي؛ لنشر ققافو اشادان ييا  العمل يالنشرات

، ييييييدياه   ميكيييياناأل؛ لتوايييييو المردييييد تييييوفير نياات تدايبيييييو ييا  امييييل ياييييديات •
 .تؤه ت ل قيا  بمهامت التيمهااات يشكوابت كافو المعااف يال

تييدايال التعييياي  يالتنوييي  ييييين امييل المرديييدين األكييان ميين ا يييه موييتوى ال  ييييات  •
 اشادييان األكييان مي بالجامعييو يييدتي ميين ال رن ييوموييتوى ب اتقييا سل جهييونهال؛يتوةيييد 

؛ ل تعييرف ا ييه جهييون   يييينهال وييتمر ميين خييس  اقييد لقييا ات م، العمييل اشاديياني فييي
 التييييي تجيييياي  المشييييكست فييييي ، يالتعيييياي  األكييييان ميمجييييا  اشادييييان  فييييي   ييييياتال

 تواجهها.
؛ شاديييان األكيييان مي بك ييييات الجامعيييوم يييداا تقيييااير نميقيييو يم ةييي و اييين ياميييش ا •

يتييدايمها، يالتعييرف ا ييه فيي بياتت  األكييان ميل تعييرف ا ييه أهييال م جاييييات اشادييان 
 ا.ة ه في يالتعاي  

تييوفير مةيييانا متنوايييو لتمويييل المركيييل مثيييل اتاتميييان ا ييه ميلااييييو الجامعيييو ميييش  •
 يموييياهمواتهتميييا  يلييييان  هييي ه الميلااييييو ميييش تلاييييد اشييياا المركيييل يتلاييييد خدماتيييت، 

 تحدن كل ك يو ميلاايو فنويو محدن  ل مركل.؛ ةيث ك يات الجامعو
 ؛المعتماادةقااة لنظااام الساااعال لمطببالكليااال ا األكاااديميإنشاااه وحاادة لإلرشاااد   (2)  

 .متميل ا ه موتوى ال  يو يتنافم مش اةتياجات ال س  لتوفير مادان أكان مي
ياضييحو يافييالو ا يييو  ضييو  فييي ام هيياأ  تمييااس  فييي اجاح ه ه الوةييداتيت  م ي        
يااتميييان خ يييو  ؛ لتن يييي  العدييييد مييين األاشييي و يالريييدمات،يخ يييو منظميييو ،يأهيييداف ،يمع نيييو

 وف  إطار ما سبق يمكن توضي  م م  الك فيما يلي: ا  الوةد ،ال أنلتقوي
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أكان مي متميل ناخل ال  يو يتنافييم مييش اةتياجييات  يراامن مادانيت توفير رسية الوحدة -
 ال س ، ياظا  الداافو الوائد يها.

؛ لموييااد   ييس  ال  يييو مسئمييو لعم يييو اشادييان األكييان ميتييوفير يي ييو  :رسااالة الوحاادة -
، بمييا مجييا  اشادييان األكييان مي بال  يييو فييي يتحقي  التميييل ،اكتشاف مدااتهال يمهاااتهال ا ه 

  مكن ال س  من موا  و تقدمهال األكان مي ينجاح.
 مله تحقي  األهداف اآلتيوت   الوعي أهدا  الوحدة: -

ضيييييو  اظيييييا  الويييييااات  فيييييي افيييييال الويافيييييو العاميييييو لداديييييان األكيييييان مي بال  ييييييو •
 .ا الويافو يتعميمها يمتابعو تن ي هار ه ياش المعتمد ،

   .لدى أاضا  هي و التدايس يال س  األكان مياشر يتعليل ققافو اشادان  •
تقييييييد ال اتفتشييييييااات األكان ميييييييو ل  ييييييس  يخا ييييييو ل  ييييييس  اليييييي ين لييييييال  حييييييدنيا  •

ياختييياا المقييراات  اختييياا الترةييع فييي ترةةهال األكان مي، أي لديهال  عوبو
 .الداافيو

مييد تييؤقر  التيييالن ويييو ياتجتماايييو ل  ييس ؛ لتجيياي  مشييكستهال  شيياااتتفتتقييد ال ا •
 يا ه ت ي هال مش البي و الجامعيو. األكان ميا ه تقدمهال 

يال ييس   ،الجييدن  ال ييس مثييلت و متنواييو ل عديييد ميين ال  ييات توفير خييدمات مادييان •
 .  ، يال س  المتعثرين ناافيياالمت ومين يالموهوبين

كييان مي ميين خييس  متابعييو أنائييت، يتقييييال مييا  قدمييت ل  ييس  ألدييد اتحوييين أنا  المر  •
 .، يتوفير التدايم الموتمر يالمسئال ألنائتمن خدمات يأاش و

 مكن من خس  يةد  اشادان األكان مي ناخل كل ك يييو القيييا   خدمال وأنشطة الوحدة: -
 باألاش و يالردمات اآلتيوت  

ان ميين يتييوايتهال يييدياهال؛ لموييااد  األكيي اختييياا يتييدايم اييدن كيياف ميين المردييدين  •
ال س  ا ه فهال مت  بات الجامعييو يال  يييو يشنااك مت  بييات النجيياح فييي البراييامن 

 الداافي الم تح  بت.
اقيييييد نياات تدايبييييييو يايييييديات ييا  اميييييل ل  يييييس  بةييييي و مويييييتمر  يمنتظميييييو؛  •

 لمواادتهال ا ه اشلما  ب  و و اشادان األكان مي يأهميتت.
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م يياا تييا  ميين الوييريو مييش ال ييس   فييي يالجميياايلدادييان ال ييرني وييات تييوفير ج  •
اليييي ين  عييييااو  ميييين بعيييي  الةييييعوبات األكان ميييييو أي الن ويييييو يمويييياادتهال ا ييييه 

 التا م ا ه ه ه المشكست.  
تحديييد بعيي  الجييوائل المان ييو يالمعنويييو ألفضييل مردييد أكييان مي يأفضييل العنا يير  •

 بالوةد .البشريو العام و 
ادييان اشل ترياييي ميين خييس  ماشييا  مومييش مل ترياييي ل وةييد  ا ييه اش تييوفير خييدمات •

أي يمييا يمكييا ، يتييوفير  فييي اشاتراا؛ لتوييهيل تقييد ال خييدمات اشادييان األكييان مي
اوافيي  افتراضيييو ل توا ييل الموييتمر يييين ال ييس  يالمردييدين األكييان ميين، ياشجابييو 

 ان افت واااتهال بوراو يفهولو.
 لد من خس  ت بي  األفاليم اآلتيوت  تال ذيي تالوحدةقويم أداه ت -

وفره تييي فيمييا  لوةييد  ماييدان بعيي  اتفييتبيااات؛ تفييت سد اأي ال ييس  ةييو  أنا  ا •
 من أاش و يخدمات ل  س .

 فييي ماييدان بعيي  اتفييتبيااات؛ ل تعييرف ا ييه آاا  المردييدين األكييان ميين يالعييام ين •
 مجا  اشادان األكان مي.

يالعيييام ين  ناألكيييان مييلجمااييييو ميييش المرديييدين و يامجيييرا  بعييي  المقيييايست ال رن ييي  •
مييين  يواجهيييايميييا  الوةيييد  ا يييه أهيييال م جايييييات ؛ ل وميييوف بةييي و منتظميييو يمويييتمر  
   مشكست ل تا م ا يها.

ايين  رييي  التعيياي  يالتنوييي  يييين القيييانات  الوةييد  منامشييو التقييااير الةييانا  ايين  •
 .الوةد  ات تواجت معوم أي ا هل تا م  ؛يالعام ين يها، الوةد  المو ولو ان 

   اإلرشاد األكاديمي: طر  إجراهال مقترحة بش ن : رابعاا
جامعييييو اللمييييا ي  مثييييلت اشادييييان  ك ييييياتب األكييييان ميمتباينييييو لدادييييان   يييير     ( افييييتردا1)

 اشل ترياي.ادان شيا ،األكان مييين ال الم يالمردد  لوجت ايتال يجهي  يال ي المبادر
 فييي يال الييم ياألكييان ميييين المردييد تييتال  التيييلمقييايست اأي  توظييي  اشادييان المباديير (2)

فييييييت األكان ميييييييو يالمهنيييييييو ، يلموييييييااد  ال الييييييم ا ييييييه تحقييييييي  أهداتييييييدايال الةيييييي و يينهمييييييا
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نباااان المقااااب ل المباشااارة باااين المرشاااد  فاااي تساااهم التااايومااان اإلجاااراهال ، يالشرةييييو
   :ما يلي والطال 

 بعيي  اتاتبيياااتييت  ييم ذلييد مرااييا   س ،ال يي  مبل مقاي ييو األكان ميلمردد ا افتعدان ()أ
 ت  مثل

؛ لمعرفييو ناجييو تقييد  أكد من  حو المع ومييات الييواان  بييتيالتمراجعو م   ال الم  •
 .ال الم

؛ ةتيييه ييييتمكن مييين يالمقيييراات الداافييييويمواانهيييا المتاةيييو ويافيييو ال  ييييو باشلميييا   •
   .مادان ال الم بةوا   حيحو

تييينعكس  التييييييييبع  القواايييد  –نيييا  المقاي يييو اشاديييان و أق –األكيييان ميالتيييلا  المرديييد  ()  
   تمثل اشادان و،ا ه اجاح المقاي و 

 .شعر أات محوا المقاي و اشادان و؛ ةته  المالت ر  التا  ل   •
 .فتماد الجيد ل  الم يالتعا   معتات •
 مقاي تت مش ال الم. في تظهر التيمحافظو المردد ا ه فريو المع ومات  •
مييييين هييييي ه  يشل ترياييييييوظيييييات بموضيييييوايو ياتةت ييييياب ينويييييخ يامييييييو مسةتيييييديين ال •

   .نا  ال س أ؛ لتيوير متابعو تالوجس
 فييي توييهال  التييييييبع  القوااييد  ت، يالتلاميي األكييان ميد المرد مبل مقاي وال الم  افتعدان) ( 

 ت  ي يتتمثل فيما  التياشادان و، ي اجاح المقاي و 
 منامشتها مش المردد.   يريد التيتحضير األف  و ياتفت وااات  •
 تت.، يتن ي  النةائ  بعد مقاي األكان مي و الداافيو مش المردد منامشو الر •
 فييي يموتواه التحةييي ي، يأ   كييو   يوض  تقدمت األكان مياةت اب ال الم بم    •

 يشادانه. هتتوجيمن  يتمكن ةتهمتناي  المردد؛ 
يدا ييو ال ةييل  فييي يخا و مي يموتمر  مش المردد األكان مجرا  اتةاتت منتظمو •

مييين خييس  ةضيييوا المقيييايست يج وييات اشاديييان ياتهتمييا  بموااييييد هييي ه  الداافييي
 الج وات.



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

136   

، يتلييييييد المردييييد يهيييي ه األهييييداف الشرةيييييوي  تحديييييد أهدافييييت األكان ميييييو يالمهنيييييو •
لموييياادتت ا يييه اختيييياا الترةةيييات يالمقيييراات التيييي تتوافييي  ميييش  يال موةيييات؛

 لمهنيو.و يااهتماماتت األكان مي
ديم خااادمال إرشاااادية متنوعاااة ؛ لتقااا بامعاااةالبكلياااال  إللكترونااايارشااااد اإلتطبياااق  (3)

، ييت  ييم ذلييد تن ييي  اشجييرا ات والطال  األكاديمي، ولتيسير التواصا بين المرشد للط  
   اآلتيوت

؛ لتيييوفير كافيييو اتراييياشابييير ديييبكو ا مل تريايييي لنظيييا  جامعيييو اللميييا ي  ك ييييات تةيييميال  ()أ 
 ت  ي ي، ييت  م ذلد ما ل س  الجامعو بك ياتها المرت  وادان و شت اردماال

؛ لنظييا  ميين مبييل الجامعييو ل ييدخو  ا ييه ال ييل  الييم  ي يامييال فيير  جييامعييد امال تحد •
 لت.لتيوير نخو  ال الم يالحةو  ا ه الموااد  الس مو 

مجيييييييا  الت نولوجييييييييا يتةيييييييميال المواميييييييش  فيييييييي اتفيييييييتعااو ييييييييبع  المترةةيييييييين •
تمكيين ال الييم ميين التعامييل مييش هيي ا  التيييلتةييميال بعيي  الر ييوات  ؛يايييواشل تر 
 .بوهولو اشل ترياي النظا  

مجيييييا   فيييييي المترةةييييينييا  اميييييل ميييين خيييييس  بعييييي  اقييييد نياات تدايبييييييو  •
بالجامعيييو  اشنااي يأاضيييا  الجهيييا  يل  يييس  ت نولوجييييا ل مرديييدين األكيييان ميين ال

، يالتوا ييل مييش البيااييات يتعييدي هاجيل يكي يو تويي ل تعامل مش ه ا النظا   ؛يال  يات
 .المردد

يمومييش ال  يييات يوضيي  مجييرا ات   مقييا ش فيييديو ا ييه مومييش الجامعييو تةميال بع •
ييوضيييييي  كي يييييييو التوا ييييييل مييييييش المردييييييد  ،ال تريايييييييي مل المقييييييراات الداافيييييييو توييييييجي

 ا.ل تريايي م األكان مي
ل ييييين توا ييي ؛ لتيويييير الايييا  يييوا  الوميييا بالجامعيييو يال  يييياتاتر شتيييوفير خدميييو ا •

 . ما  يمكا  أي في يال الم كان مياألالمردد 
تييوفير التمويييل الييس   ل بنيييو التحتيييو الس مييو شاشييا  هيي ا النظييا  ميين مييواان يأجهييل   •

 يمترةةين.
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يبييين ، يأ   كييو  هنيياك توا ييل يينييت ناخل كييل ك يييو مل تريايامن مادان توفير يرا •
 .بالجامعو اشل تريايالنظا  

مع وميييات أي اشيييرات اييين  أياشييير  فيييي اشل تريايييي ل   ييييو موميييشاتفيييت ان  مييين ال •
، يالجهد ل مردد األكان مي يال الييماشادان األكان مي مما يوفر المليد من الوما 

 اقبات. أيييوهل من تقد ال الردمات اشادان و ني  
افت وييااات ل مردييد،  أيتييدايم ال ييس  ا ييه اتفييت ان  ميين هيي ا المومييش؛ لتوجيييت  •

 تابعو انين المردد مما  وهل اشادان األكان مي.  بممش اتهتما
ل كييل ك يييو تتضييمن اظييا  الداافييو بال  يييو يمواانهييا ناخيي  ل تريايييومتوفير مااد  ييااات  () 

 المعتميييد  ل يييليايييدن الويييااات  ك ييييو،الداافييييو بكيييل  الجامعييييو يالمقيييرااتيال يييوائ  المتاةيييو 
ممييا يييوفر ل  الييم كافييو المع ومييات  قييرا؛مقييرا، يمت  بييات اظييا  الوييااات المعتمييد  ل ييل م

 تؤه ت لموا  و ناافتت ينجاح. التي
 اشنااي ) ( تيييوفير ماايييد  يياايييات اييين المرديييدين األكيييان ميين يال يييس  يأاضيييا  الجهيييا  

 ك يو.ناخل كل 
ألاضييييا  الجهييييا  ل مردييييدين األكييييان ميين ي )ن( اقييييد نياات تدايبيييييو ييا  امييييل ياييييديات 

يكي يييو  ل تريايييشا األكييان ميا ييه آليييات اشادييان ل ييس  يل االمويي و  ايين توييج اشنااي 
 .بالجامعو األكان مي اشادان عيل ت في اتفت ان  منت
ميين مبييل مناا  الجامعييو بالتعيياي   اشل ترياييي األكييان ميتئحو تنظيميو لدادان  )هي( م داا

   .ياياشل تر  األكان مي  اشادان مش مرت   ال  يات؛ لتح يل ال  يات لت بي
، ت الهييات مثييل اشل تريايييوان و تقييد ال الرييدمات اشاديي  فييي )ي( اتاتمان ا ه يفائل متنواو

اديييييان شيافيييييتردا  ال مبييييييوتر ةييييييث ييييييتال تقيييييد ال خدميييييو ا ،ياشاترايييييا ،اشل تريايييييييالبرييييييد 
من خس  دييبكو ناخ يييو بالجامعييو  اآلليمن خس  اتتةا  يين أجهل  الحافم  اشل ترياي

 .ورت  اتها الميك ي
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ا    :األكاديميالمرشد إجراهال مقترحة بش ن : خامسا
يم ةيي و ياييد  امتةييااها ا ييه  ومردد األكييان مي بةييوا  ياضييحل  متنواو أنيااتحديد  (1)

تركهييا لسجتهييانات ال رن ييو ل ييل مردييد ةوييم مدااتييت  يمن قال تجنم فقب، األكان ميالجاام 
   .مجا  اشادان األكان مي في يخبراتت

أقنييا  مماافييتت ل عمييل  أ   قييو  يهييا ا يييت التيييبييأهال األنياا  األكييان ميلمردييد اتوايييو  (2)
ييا  التدايبيييو يالنييديات  ييت  ييم ذلييد تييوفير بعيي  الييدياات مييش كافييو ال ييس ، اشاداني
ل جامعييييو  ترياييييياشل ا ييييه المومييييش  األنياااشيييير هيييي ه ي  معييييت،مر  تيال قييييا ات المويييي العمييييل 

لنشييير ؛ األنيااهيي ه يلييوائ  ال  ييييات  األكييان مياشاديييان  وتضيييمين أنليي ، ي يال  يييات المرت  ييو
 يها. الواي

تن ييييي  هيييي ه  فييييي توييييهال  التيييييال عالييييو ياش جاييييييو ي  األكييييان مي( تعلييييل مماافييييات المردييييد 3)
يتقييميييييت بةيييييوا   األكيييييان مياألنياا بةيييييوا  فع ييييييو، ييت  يييييم ذليييييد متابعيييييو أنا  المرديييييد 

 المتميل. األكان ميو ل مردد يالحوافل المان و يالمعنو  يت ويلموضوايو، 
 يييتال ، ي لييت التدايم الموييتمرمن خس  توفير  مبل ميامت بعم ت األكان ميلمردد تأهيل ا (4) 

 تن ي  اشجرا ات اآلتيوت  من خس  ذلد 
 األكييان ميا  المردييد شكويي  ؛ييا  العمل بع  الدياات التدايبيو يالندياتتوفير  •

   المعااف المؤفويو يالمهنيو.
بعيي  المهييااات  األكييان مي لمردييدا شكوييا  ؛ياات التدايبيييو ييا  العمييلداليي  اقد •

يةييل  يمهيياا  الحييواا ال الييم مثييلت مهيياا  اتتةييا ينييت يبييين تييداال العسمييو ي التييي
 .ياتراذ القرااشكست الم

 المعتميييد ،لمتع قيييو ينظيييا  الويييااات بكافيييو المع وميييات ا األكيييان مي تواييييو المرديييد •
اظييييا   ظييييل فييييي ام يييييو اشادييييان األكييييان مي فييييي لييييماال يبييييديا  ه يتوايتييييت يييييديا 

اليييدياات اضيييرات ي ديات يالمحاقيييد العدييييد مييين النييي مييين خيييس   الويييااات المعتميييد  
 .التدايبيو
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ام يييو اشاديييان  فييي تييدايم المردييد األكييان مي ا ييه افيييتردا  الت نولوجيييا الحديثييو •
 فييي نيمن خس  اقد بع  ال قا ات يالدياات التدايبيو مش المترةةيي  كان مياأل

 مجا  الت نولوجيا.  
بعييد  اشادييانيل قيييا  بعم ييت  مؤهييل تدييهان  تثبييا أايي  األكييان ميميين  ال  يييو المردييد  •

تتع ييييي   التييييييييا  العميييييل تت التدايبييييييو و اجتييييييا ه العدييييييد مييييين اليييييدياات يالمونيييييي 
 .األكان ميباشادان 

ييييتال ،    يجد ييواتوفير البي و المسئمييو المشييجعو ل مردييد األكييان مي لموا يي و ام ييو بك يي ( 5)
مجييا   فييي يل عييام ين األكييان ميل مردييد ذلييد ميين خييس  تييوفير بعيي  الحييوافل التشييجيعيو 

اشادان األكان مي مثلت دهانات التقدير، يترةيع جييائل  فيينويو ألفضييل مردييد أكييان مي 
ايين أاضييا  هي ييو التييدايس  التدايويييتر ييي  العييم  ، ي مجا  اشادييان في يأفضل العام ين

؛ لليييان  ت ييرغهال لدادييان األكييان مي، يميين قييال  يييان  جييا  اشادييان األكييان ميم فييي ام ينالعيي 
 العمل اشاداني. في فاا يتهال يك ا تهال 

تجيياا  بعيي  الجامعييات العربيييو يالمةييريو ياألجنبيييو ا ييه المردييد األكييان مي  ا ييسد (6)
 فييي الحديثييو مياتفت ان  منها يالوموف ا ه أهال األف يياا ياألفييالي ه ا المجا ، في المتميل  

 مجا  اشادان األكان مي.
 ؛يالقوييال  األكييان مي ميين خييس  مناا  ال  يييو عمل المرددل الموتمر  يالموضوايو متابعوال (7)

تقييويال  فييي العمل، ييتال ذلد من خييس  ت بييي  أفيياليم متنواييو يةديثييو في ل تأكد من الجد و
، ينتميييي ملييييت المرديييد الييي ي ميييي عال ال، يتقيييييال القوييي مرديييد األكيييان مي، كيييالتقييال الييي اتيأنا  ال

   لد ت. يلعس  اقاا الضع  لتدايال اقاا القو  ؛ يتقييال ال س 
لتوايييو المردييد بم هييو   ؛ومناا  ال  ييي ميين خييس   ماييدان ي بااييو أنلييو لدادييان األكييان مي (8)

 فييي يغيرهييا ميين مضييا ا ت يييديمويي وليات ال الييم  ،المردييد نياي  ،يأهميتت األكان مياشادان 
 .بال  يو األكان مي الوااات المعتمد  ياشادانالمردد يال الم ينظا   توايو
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ا هييي ه   مكييين تحدييييد :وسااابا التغلااا  عليهاااا تنحياااو اإلجاااراهال المقترحاااة معوقاااال :سادساااا
 :  فيما ي ييفبل التا م ا يها المعومات 

 نالجامعييو يال  يييات يثقافييو اشاديياموييتوى ضع  منااو بع  القيانات الجامعيييو ا ييه ( 1)
ويمكااان ، ت ل  يييس  يل مؤفويييو التع يمييييو ككيييليأهميتييي  يآلياتيييت يمت  بيييات ت بيقيييتاألكيييان مي 

 مان خا لالبيئاة البامعياة  فاي نشر ثقافة اإلرشااد األكااديميالتغل  عل  الك من خ ل 
   :ما يلي
يأ  تشييااك فيييت كافييو ال  يييات الم بقييو الجامعييو موييتوى اقييد مييؤتمر فيينوي ا ييه  •

امعييييو الربييييرا  يالمترةةييييين ميييين الج بعيييي ، يناييييو    دلنظييييا  الوييييااات المعتميييي 
مجييا  اشادييان  فييي ياييرة تجيياا  هيي ه الجامعييات يالجامعييات المةييريو المرت  ييو

مجيييا   فيييي تيييال التو يييل مليهيييا التيييياألكيييان مي، يتوضيييي  كافيييو األفييياليم الحديثيييو 
 اشادان األكان مي.

انات الجامعيييييو ييييي ل قالعديييييد ميييين الييييدياات التدايبيييييو يالنييييديات ييا  العمييييل تييييوفير  •
لتييييوايتهال  ؛اشادييييان األكييييان ميمجييييا  ايييين يألاضييييا  هي ييييو التييييدايس يمعييييايايهال 

 .بة و اامو التع يميل  الم يالمؤفوو الجامعيو يالنظا  بأهميتت 
، يأ  ات ياألنليييو اييين اشاديييان األكيييان ميمايييدان ي باايييو بعييي  النشيييرات يال تيبييي  •

ن بال  ييييو يألاضيييا  العيييام يي ت يييو  مثيييل هييي ه الم بوايييات متاةيييو لجمييييش القييييانات 
  رتواييياتلامرت   المراةييل، ييمكيين اشييرها  في يمعايايهال يال س  هي و التدايس

 .فت ان  منهاا ه مومش الجامعو يال  يو؛ لوهولو الو و  مليها يات
يضش افتراتيجيو لت عيل اشادان األكان مي بجامعو اللما ي  بك ياتها المرت  ييو ميين  •

ا  ال  يييات المرت  ييو بالجامعييو يبالتعيياي  مييش بعيي  الربييرا  اخييس  التعيياي  مييش من
بعييييي   مجيييييا  اشاديييييان األكيييييان مي، يباتفيييييت ان  مييييين خبييييير   فيييييي يالمترةةيييييين

 .الجامعات العربيو ياألجنبيو
 فييي يالتييي ينباييي أ   قومييوا يهييا بالمو وليات الم قا  ا ه ااتقهال  ال س  ياهضع   (2)

ملييييه اييييليف العديييييد ميييين ال ييييس  ايييين اتهتمييييا   يام يييييو اشادييييان األكييييان مي، ممييييا يييييؤن
 باشادان األكان مي.
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لمجييرن  ايتينيييو ألكييان مي بةييوا  دييك يو أيممبا  بع  ال ييس  ا ييه ام يييو اشادييان ا (3)
يميييا  همييييو اشاديييان األكيييان مي يأهدافيييت  يييم المويييااد  يالتوجييييت فقيييب ني  منااك ةقيقيييي أل

ميين  ويمكاان التغلاا  علاا  الااك، التريير  تييهةاافييو  حققييت ل  الييم ميين فائييد   ييوا  مييد  الد
نياات تدايبيييو ييا   اقييدلييدى ال ييس  ميين خييس   األكييان ميتييدايال ققافييو اشادييان خييس  

يبأهميتييت  األكييان مي؛ لتييوايتهال بأهييداف اشادييان بةيي و موييتمر   امييل ياييديات يمحاضييرات
  ميين الرييدمات نتييؤه هال لسفييت ا التييي، يتوايييو ال ييس  بمويي ولياتهال يكي يييو اتفييت ان  منييت
 اشادان و المرت  و.

أقنييا  ميييامهال بعم يييو اشادييان  هال ضييع  ملمييا  بعيي  المردييدين األكييان ميين بمويي وليات (4)
تيييوفير مييين خيييس   ويمكااان التغلااا  علااا  الاااك، ايديييك يي  اايتينييييي  سي امييي يااتبيييااه األكيييان مي، 
المعييييااف عيييي  بل مردييييدين األكييييان ميين؛ لتييييدايبهال ا ييييه  لتدايبيييييو ييا  العمييييلالييييدياات ا

، يميين هال اشادان األكان مي لييدي يققافو يلتأ يل ف ر، األكان ميادان لدالمهااات الس مو ي 
 اايتينيييي  سي قييال  ةييب  اشادييان األكييان مي جييل يا ت يتجييلأ ميين امييل المردييد يليييس مجييرن اميي 

 مجبر ا يت.
لنظيييا   والم بقييي  اتال  يييي ن األكيييان مي دييياشا ت عييييل االتموييييل المرةيييع ل فيييي القةيييوا( 5)

ميين خييس  ش مةييانا التمويييل ييي تنو ميين خييس  ويمكن التغلا  علا  الاك ، الوااات المعتمد  
توفير الجامعو بع  المواادات ل ل ك يييو، باشضييافو ملييه اهتمييا  كييل ك يييو يتييوفير ميلاايييو 

تييتمكن ميين القيييا  باألاشيي و يالرييدمات المرت  ييو  ةتييهكافيييو لت ييوير العمييل اشاديياني يهييا؛ 
 اشاداني.ه فعاليو العمل لتؤني م التيي 
مجيييا  اشاديييان  فيييي تحدييييد بعييي  الحيييوافل المان يييو يالمعنوييييو ل عيييام ين فيييي القةيييوا( 6)

، ع جييائل  ألفضييل مردييد أكييان ميت ترةيييذلييد ميين خييس  ويمكن التغل  عل األكان مي، 
 مجا  اشادان األكان مي. في  عمل ال ييتر ي  العم  التدايوي لعضو هي و التدايس 
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 (1لحق رقم )م

 الصورة المبدئية فياستمارة المقابلة 
  الزقازيق جامعة

  التربية كلية

   التعليمية واإلدارة المقارنة التربية قسم

 شخصية مقابلة استمارة

 /     الدكتور ستااألا سعادة

 وبعد طيبة تحية

 لزقازيق،ا ببامعة األكاديمي اإلرشاد واقم عن علمي بحث إجراهال ضمن المقابلة هو  ت ت 
 للتغل  المقترحال وأهم ،الكلية تواج   التي المشك ل  أهم  عل  التعر   إل  المقابلة وتهد 
 البامعة بكليال األكاديمي اإلرشاد لتطوير اإلجراهال بعت إل  لتوصال المشك ل؛  هو  عل 

 المختلحة.

 بهوا المهتمين كثرأ من نكموأل األكاديمي، اإلرشاد بمبال خبرتكم ضوه في الباحثة إفادة برجاه
 العلمي البحث ألاراض إال تستخدم وال التامة للسرية تخضم المعلومال هو  ب ن علماا المبال،
 فق .

 والتقدير الشكر جزيا ولسيادتكم

 الخالق عبد زاهر حنان/  الباحثة

    التعليمية  واإلدارة المقارنة التربية قسم – التربية بكلية مدر 
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 :  أساسية بيانال

 :    العلمية الدرجة:                              الكلية                                    االسم:

 المقابلة أسئلة

 بالكلية؟ المطبقة األكاديمي اإلرشاد طر   ما -1
 األكاديمي، وبالمرشد البامعي، )بالطال  المتعلقة األكاديمي اإلرشاد مشك ل أهم ما -2

   (؟التسبيا إجراهال وكولك يمياألكاد لإلرشاد المنظمة بالقواعد
 الشكر جزيا ولسيادتكم
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 (2ملحق رقم )
 قائمة ب سماه المحكمين مرتبة أببدياا 

 الو يحة  االسم   م 

 التربيو جامعو ة وا . ك يو  –أفتاذ التربيو المقاااو ياشناا  التربويو  اللهيري اباس  ميراهيالأ.ن/ 1
 ك يو التربيو  –أفتاذ يائيس موال التربيو المقاااو ياشناا  التع يميو  س ايدا اي أ.ن/ أةمد اجال الدين  2

 جامعو اللما ي .   
 ك يو التربيو جامعو اللما ي . –أفتاذ أ و  التربيو  المحريمي ةون ابد الحميد   ةمديأ.ن/ 3
 ك يو التربيو -  ادمواال أفتاذ أ و  التربيو يالتر يب التربوي  ال اهر أ. .ن/ اديد  الويد أةمد  4

 جامعو ة وا .  
 ك يو التربيو جامعو اين دمس –أفتاذ التربيو المقاااو ياشناا  التع يميو  أ.ن/اان  ابد ال تاح فسمو 5
 ك يو التربيو جامعو اللما ي . –التع يميو أفتاذ التربيو المقاااو ياشناا   أ.ن/ محمد أةمد ابد الدا ال   6
 ك يو التربيو جامعو اللما ي . –أفتاذ التربيو المقاااو ياشناا  التع يميو   اا    أ.ن/محمد أةمد ةوين 7
 ك يو التربيو جامعو اللما ي . –أفتاذ التربيو المقاااو ياشناا  التع يميو   أ.ن/محمون ا ا محمد ا ه مويل 8
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 (3ملحق رقم )
 الصورة النهائية فياستمارة المقابلة 

 زقازيق جامعة ال
 كلية التربية 

 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  
  

 استمارة مقابلة شخصية
 ستاا الدكتور /       ألسعادة ا

 تحية طيبة وبعد
 الزقازيق،ببامعة  األكاديميعن واقم اإلرشاد  علميت ت  هو  المقابلة ضمن إجراهال بحث 

وأهم المقترحال   كليتكم،تواج   التي لمشك ل وتهد  المقابلة إل  التعر  عل  واقع ، وأهم ا
 األكاديميبهد  التوصا إل  بعت اإلجراهال لتطوير اإلرشاد  المشك ل؛للتغل  عل  هو  

 المختلحة.بامعة بكليال ال
ومن منطلق أنكم من أكثر   األكاديمي،ضوه خبرتكم بمبال اإلرشاد  فيبرجاه إفادة الباحثة 

ب ن هو  المعلومال تخضم للسرية التامة وال تستخدم إال ألاراض  علماا المبال،المهتمين بهوا 
 فق . العلميالبحث 

 
 ولسيادتكم جزيا الشكر والتقدير

 
 بد الخالقالباحثة / حنان زاهر ع

 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية    –مدر  بكلية التربية 
 بيانال أساسية:  

الدرجة العلمية                              الكلية :                                    االسم: 
   : 
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 أسئلة المقابلة
 

 بالكلية؟المطبقة  األكاديميما طر  اإلرشاد  -1
  البامعي؟المتعلقة بالطال   األكاديميما أهم مشك ل اإلرشاد  -2
  املة؟الكعن أداه مهام  بالصورة  األكاديميتعو  المرشد  التي المشك لما  -3
 راهال التسبيا إلجما أهم المشك ل المتعلقة بالقواعد المنظمة  -4
 األكاديمي؟التغل  عل  مشك ل اإلرشاد  فيتسهم  التيما أهم المقترحال  -5
 

 ولسيادتكم جزيا الشكر
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 (4) رقم ملحق
 البحث وعينة مرشدين،ال عدد وإجمال الكليال،: حيث من الشخصية المقابلة تطبيق يوض  جدول

 تطبيقها وتاريخ

عدد  إجمالي الكلية 
 تاريخ المقابلة  العينة  المرشدين  

   الهندسة    
 نظام برنام )

( المعتمدة الساعال
 البكالوريو  بمرحلة

20 4 
10/7/2018 
14/10 /2018 
30/10/2018 

 3 11 تربية رياضية بنين 
15/7 /2018 
17/10 /2018 

 
 الزراعة  

 ماجستير برنام 
 تخصص

 (البيوتكنولوج 

5 1 9/7 /2018 

 49 الصيدلة 
 

5 
 

22/7/2018 
    10/10/2018 
    21/10/2018 

 2018/ 25/7 2 8 التبارة 

 التكنولوجيا 
 والتنمية 

77 
 
 
 
 

 

8 

8/7/2018 
10/7/2018 
9/10/2018 
15/10/2018 
22/10/2018 
11/11/2018 

 10/7/2018 17 165 العلوم 
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11/7/2018 
8/10/2018 
10/10/2018 
14/10/2018 
24/10 /2018 
4/11/2018 
6/11/2018 

 االجمالي 
 كليال 7

335 40 
يوليو، شهر خ ل 

وأكتوبر، ونوفمبر 
2018 
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 مشلهواا
 

عتمدة مدخًلا مقرتحاا لتطوير نظام الساعات امل"(:2013)لشخييب وهناء عودة خضريعلى السيد ا )1)
  .  398 -397(، ص ص  26، العدد)يف التعليم اجلامعي  دراسات ،ومة التعليم الثانوي العام مبصر"منظ

  يف" معوقات اإلرشاد األكادميي ومقرتحات التغلب عليها (:2016تييب )عوقي السلمي الر  د بنعبد اجملي (2)
(، 40، جامعة عني مشس، اجمللد)جملة كلية الرتبيةطًلب"، كلية الرتبية جبامعة شقراء من وجهة نظر ال

 .188(، ص 1العدد )
(3( Khalfan Al- Asmi & Venkat Ram Raj Thumiki (2014): "Student 

Satisfaction With Advising System in Higher Education: an Empirical 

Study in Muscat ", Learning and Teaching in Higher Education 

Gulf Perspective ,Vol .11, No. 1, P.1. 

(:" معوقات ممارسة اإلرشاد األكادميي يف كليات جامعة 2016وفاء بنت عايض معيوض اجلميعي) )4)
(، 27جامعة بنها، اجمللد) ،جملة كلية الرتبيةاملرشدين األكادمييني"،  هة نظرائف من وجالط

 .194(، ص 105العدد)
(5)Wayne State University :Wayne State University Academic 

Advising,Available at:     https://advisor 

training.wayne.edu/docs/advising-mission.pdf. accessed (25/11/2017). 

الدليل اإلجرائي لإلرشاد  –دليل الطالب/ الطالبة : هـ(1436/ 1435)( جامعة امللك عبد العزيز6)
 . 13، ص اإلصدار األول ،عمادة القبول والتسجيل -ة امللك عبد العزيزجامع، األكادميي

 -العزيز دلك عب،جامعة املاإلرشاد األكادميي جبامعة امللك عبد العزيز: (2015أمني بن يوسف نعمان) )7)
 .5، ص يلعمادة القبول والتسج

 :تيةآل( يرجى الرجوع إىل املصادر ا8)
العليا بنظام  الالئحة الداخلية ملرحلة الدراسات :(2013)كنولوجيا والتنميةكلية الت  –زيقجامعة الزقا -     

 .13-12، ص ص(8، املادة )(شعبة العلوم الزراعيةالساعات املعتمدة)
، (6، املادة )الالئحة الداخلية ملرحلة الدراسات العليا(: 2007كلية اهلندسة )  –زيق اة الزقجامع -      

 .2ص 
لالئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس بنظام الساعات (: ا2013كلية اهلندسة )  –زيق جامعة الزقا -      

 .22، املادة املعتمدة
املادة  ،املعتمدةالساعات  العليا بنظاماسات ر حة الدالئ: (2009كلية العلوم )  –جامعة الزقازيق -      

 .9، ص (9)
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الداخلية ملرحلة البكالوريوس نظام الساعات  الالئحة(: 2015)العلوم كلية   –جامعة الزقازيق -      
 .5(، ص 12)املادة ، املعتمدة

   اح على، متطاليبوحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الكلية العلوم:   –جامعة الزقازيق ( 9)
http://www.science.zu.edu.eg/faculty/article? AT= 
3193&Type=article). accessed (1/4/2018). 

، إصدار وحدة اجلودة ، األكادمييدليل اإلرشاد : (2013كلية التكنولوجيا والتنمية)  –لزقازيق ( جامعة ا10)
 .10-1ص ص 

رتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر سا: (1620داري )ملتابعة واإلصًلح اإل( وزارة التخطيط وا11)
 .161القاهرة ، ص  ،2030

مصر  يف العايلاسرتاتيجية احلكومة لتطوير التعليم (: 2015)العايلوزارة التعليم  –( مجهورية مصر العربية12)
، ص ودعم السياسات االسرتاتيجيتخطيط ، وحدة الاملستقبل يفمصر تستثمر  2030 -2015

45. 
مراجعات لسياسات التعليم (: 2010)الدويلوالبنك  االقتصاديامليدان  يفاون والتنمية عمة التمنظ )13)

 ،مصر يف العايلالتعليم  – العايل
 .192ص      

 –كلية الرتبية بسلطنة عمان   يف األكادميي(:" مشكًلت اإلرشاد 2004( صًلح السيد عبده رمضان)14)
 .222، ص(59(، العدد )14ها، اجمللد)نعة بام، جلرتبيةجملة كلية ادراسة ميدانية "، 

لطلبة  األكادمييد " واقع اإلرشا (:2010وجيهان عبد احلميد رمضان )( داليا عزت عبد العزيز 15)
جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية الدراسات العليا بكلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان"، 

 .2399 -2398، ص ص (5اجلزء )، (28، العدد )والعلوم اإلنسانية
 .    2404، ص املرجع السابق( 16)
دراسة تقوميية"  –ليم العايل اخلاص (: " نظام اإلرشاد األكادميي يف التع2015( ميسون يوسف الفيومي)17)

 .235 – 234، ص ص (99(، العدد )22)، اجمللدمستقبل الرتبية العربية، 
ضوء  يفابلتعليم املفتوح جبامعة جنوب الوادي  يكادميإلرشاد األ" تطوير ا :(2016( حممد جابر حممود )18)

، (4(، العدد )32، اجمللد)عة أسيوط، جامكلية الرتبية جملةدراسة ميدانية"،  -بعض التجارب العربية 
 .379 -377ص ص 
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دميي: :" مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف اإلرشاد األكا(2010( إميل فهمي حنا شنودة)19)
املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر: اجتاهات معاصرة يف تطوير التعليم يف الوطن ة" ، يسة عيندرا

مع   فرباير ، اجلمعية املصرية للرتبية واملقارنة واإلدارة التعليمية ابلتعاون 7-6ة من الفرت  يفاملنعقد ، العريب
 .269، ص   لقاهرة، االعريبكلية الرتبية جامعة بىن سويف، اجمللد األول، دار الفكر 

ت العليا (:" مشكًلت تطبيق نظام الساعات املعتمدة يف الدراسا2015)( أيسم سعد حممدي حممود20)
 .42، ص (1(، اجلزء )1العدد) جملة العلوم الرتبوية،، حبث ميداين" –ة الرتبوي

ية ، القاهرة ر و املصبة األجنل، مكت 2، ط  الرتبية املقارنة يفاملنهج : (1985حممد سيف الدين فهمى ) )21)
 .590-589، ص ص 

 العلميالبحث : ( 2015) وماجد حممد أبو سًلمة ومجال عبد ربه الزعاننيخليل عبد الفتاح محاد  )22)
 .135، غزة ، ص  عوالنشر والتوزيمكتبة مسري منصور للطباعة  )مهارات وتطبيقات(، الرتبوي

(23( Wayne State University :Wayne State Rank in top 1 Percent of 

Universities Worldwide Available at : https://newsroom. 

Wayne.edu/news. accessed (1/11/2018). 
 ( ، 2018-2017 الدراسيإس للجامعات العاملية ) العام  –( جامعة امللك عبد العزيز :تصنيف كيو 24)

Available at: https: www.top universites.com/universites/ king – 
abdulaziz.university- kau#wurs. accessed (1/11/2018). 

، عللنشر والتوزي، دار جواان اجتاهات حديثة يف التعليم اجلامعي(: 2014)فتحي عبد الرسول حممد )25)
 .47القاهرة ، ص

، دراسة تقوميية" –م العايل اخلاص نظام اإلرشاد األكادميي يف التعلي "(:2015الفيومي) ( ميسون يوسف26)
 .202، ص  مرجع سابق

(: " رؤية األكادمييني لتطبيق نظام الساعات املعتمدة وجودة 2010ن الشيخ علي)( شريف حممد سليما27)
اإلنسانية وم لة والعاالجتماعيدراسات يف اخلدمة  جملة، تعليم خدمة اجلماعة مبرحلة البكالوريوس" 

 .1507(، ص3، اجلزء)(28)العدد
(28(Minot State University (2018-2019): Academic Advisor Handbook 

2018-2019, Center for Engaged Teaching and Learning, P.1. 
ة حائل عي جباماألكادمي " دراسة تقوميية لربانمج اإلرشاد:(2015( عيادة عبد هللا خالد العيادة الشمري)29)

(، 164امعة األزهر، العدد )، ججملة الرتبيةيف ضوء معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي"، 
 .381(، ص 1)اجلزء

(30( See: 



                                                                كاديمي دراسة مقارنة لإلرشاد ال                                                                     بدالعظيمحنان زاهر عبدالخالق عد/ 

 

 2018 ديسمبر   - العاشر دد الع                                               ISSN 2682-3497    مجلة التربية املقارنة والدولية 

 

152   

 

-  Western Illinois University – College of Education & Human Services: 

Academic Advising Syllabus, Available 

at:http://www.wiu.edu/coeh/cpep/documents/tep/academic%20advisin

g%20 syllabus.TEP.pdf. Accessed (12/10/2017). 

-   University of  La Verne (2010): Advising  Handbook , Academic 

Advising Syllabus , Office    of Academic Advising , P.1    

(31) Kalan Al- Sami & Vent Ram Raj Thumiki (2014):" Student 

Satisfaction With Advising System in Higher Education: an 

Empirical Study in Muscat ", Op.Cit., P.2. 
(32) Rust College (n.d) :Academic Advising Handbook, Office of the 

Vice-President for Academic  Affairs , P.2. 

(33) Vicki L. Baker & Kimberly A. Griffin (2010):" Beyond Mentoring 

and Advising - Toward Understanding the Role of Faculty 

Developers in Student Success , About Campus ,Published by 

American College Personnel Association and Wiley 

Periodical,P.3,Doi: 10.1002/abc.20002. 

(34( Jose E .Coll (2007) :" A study of Academic Advising Satisfaction and  

Its Relationship to Student Self – Confidence and World Views" , 

Ph. D, College of  Education ,University of  South  Florida, P.13. 

(35) Oakwood  University (2011-2013) : Philosophy of Academic 

Advising Handbook ,P.4, Available at: 

http://www.oakwood.edu/.../academic.adisement-handbook.  

       accessed (10/10/2017). 
لطلبة الدراسات  األكادميي(: "واقع اإلرشاد 0201ن )ميد رمضاداليا عزت عبد العزيز وجيهان عبد احل )36)

 .2417 -2362، ص ص مرجع سابقالعليا بكلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان"، 
(:" مشكًلت اإلرشاد األكادميي من 2010)وحممد عبد الرازق احلياصات وزينب النابلسي الكرمينيرائد  )37)

وحدة القبول والتسجيل يف جامعة البلقاء التطبيقية "،  لني يفبة والعاموجهة نظر املرشد األكادميي والطل
 .271-243، ص ص (104العدد)جملة القراءة واملعرفة، 

 إلرشاد يف اجلامعات السعودية" (:"واقع االستفادة من خدمات ا2011هد بن عبد هللا بن على الدليم)ف )38)
 .72-43ص  ، ص(6، العدد )اجمللة السعودية للتعليم العايل، 

(:" اإلرشاد األكادميي يف مؤسسات 2012د الرؤوف أمحد عباس البدوي وصديق عطا املنان التوم)ب( ع39)
أم درمان اإلسًلمية ، ، جامعة جملة العلوم الرتبويةفاهيم واألهداف وآليات التنفيذ"، التعليم العايل: امل

 .265-240، ص ص (13العدد )

http://www.oakwood.edu/.../academic.adisement-handbook
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ديثة لإلرشاد األكادميي من وجهة نظر الطلبة يف كلية ليب احل(:" األسا2014منصور بن انيف العتييب)( 40)
-245ص ص ، (3(، العدد)30، اجمللد)جامعة أسيوط جملة كلية الرتبية، الرتبية جبامعة خبران"، 

271. 
( :" معوقات ممارسة عضو هيئة التدريس 2014( اندية بنت حممد بن محد املطريي وهيفاء فهد املبرييك)41)

، رسالة الرتبية وعلم النفس، "جامعة امللك سعود من وجهة نظر الطالبات وين يفلكرت الاد الإلرش
 .119-97، ص ص (45، العدد)السعودية

(:" معوقات اإلرشاد األكادميي ومقرتحات التغلب عليها ىف  2016عبد اجمليد بن سلمي الروقي العتييب) (42)
  .264-156ص ص، ابقمرجع س "،كلية الرتبية جبامعة شقراء من وجهة نظر الطًلب

وء (: "تطوير اإلرشاد األكادميي ابلتعليم املفتوح جبامعة جنوب الوادي ىف ض2016حممد جابر حممود ) )43)
 .397 -350ص ص ،  مرجع سابقدراسة ميدانية"،   -بعض التجارب العربية

(44 ) Dorothy Burton Nelson (2007):"Academic Concept Mapping 

(ACM)- a Critical Thinking Tool in Academic Performance in 

College Freshmen" , Ph.D, Submitted to Graduate Faculty , the 

Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College. 

(45( Christen Guillen(2010) :"Undergraduate Academic Advising and its 

Relation to Degree Completion Time", Master of Arts in 

Psychology, the Faculty of the Department of Psychology, Humboldt 

State University. 

(46( Beverly Brown Schulke & Laura K. Zimmermann 

(2014):"Morningness –Evenigness and College Advising : a Road to 

Student Success ?" International mind , Brain, and education 

Society and wiley periodicals , Vol.8 ,No. 4, PP.227-230. 

(47( Khalfan Al- Asmi & Venkat Ram Raj Thumiki (2014) :"Student 

Satisfaction With Advising System in Higher Education: an 

Empirical Study in Muscat ",Op.Cit.  .  

(48) Stacy Renaee Soden (2017): "Perceptions of Academic Advising and 

Student Retention ", Ph.D , Education Faculty, Lindenwood 

University. 
دراسة مقارنة بني نظامي الساعات املعتمدة والنقاط املعتمدة (:"2014نعمات عبد الناصر أمحد) (49)

، جملة كلية الرتبية، بية جامعة أسيوط"برامج الدراسات العليا بكلية الرت  ر تطويدة منها يفوإمكانية اإلفا
 .461 -460ص ص  (،3(، العدد)30، اجمللد)جامعة أسيوط
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" مشكًلت تطبيق نظام الساعات املعتمدة يف الدراسات العليا (:2015( أيسم سعد حممدي حممود)50)
 ،مرجع سابق ،حبث ميداين" –الرتبوية 

 .24ص  
(: " املشكًلت املؤثرة علي جودة إعداد طًلب الدراسات العليا يف 2011السيد يوسف الشرقاوي) ( مين51)

املؤمتر العلمي السنوي الرابع ، دراسة وصفية مقارنة" -ت املعتمدةظام الساعاخدمة الفرد طبقاا لن
ية اخلدمة ل، ك12داجملل  ،ةوالعشرون للخدمة االجتماعية: اخلدمة االجتماعية والعدالة االجتماعي

 .5971ص ، جامعة حلوان االجتماعية، 
 .51، ص مرجع سابقامعي، : اجتاهات حديثة يف التعليم اجل(2014( فتحي عبد الرسول حممد)52)
(:" دراسة مقارنة بني نظامي الساعات املعتمدة والنقاط املعتمدة 2014( نعمات عبد الناصر أمحد)53)

، مرجع سابقلدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أسيوط"، ابرامج يف تطوير وإمكانية اإلفادة منها 
 .461ص

دراسة تقوميية"،  –األكادميي يف التعليم العايل اخلاص (:" نظام اإلرشاد 2015( ميسون يوسف الفيومي)54)
 .191، صمرجع سابق

املعتمدة(  تالساعااة )نظام (:" تقومي برانمج الدكتور 2010( هشام أمحد علي وجنًلء جمد جمد حممود)55)
، رتبيةجملة كلية البكلية الرتبية جامعة اإلسكندرية يف ضوء املعايري القياسية لربامج الدراسات العليا"، 

 .178-177(، ص ص 4(، العدد )20جامعة اإلسكندرية، اجمللد)
وي علمي السناملؤمتر ال، ورقة عمل" –ام الساعات املعتمدة " نظ(:2010( علي السيد الشحييب)56)

يف  املنعقد لث والدويل األول: معايري اجلودة واالعتماد يف التعليم املفتوح يف مصر والوطن العريب،االث
 .211، صول، كلية الرتبية، جامعة بورسعيد، اجمللد األمارس 28-27الفرتة من 

(57( Rajan M. Welukar ,et.al (2011 :" Manual on Semester Based Credit 

and Grading System for Under Graduate (UG) Programmes Under the 

Faculty of Arts", University of Mumbai, P.9, Available at :http://www. 

Archive . mu.ac.in/i_manual_SCGS- arts- 09-06.2011.pdf.  

     accessed (2/1/2018). 
يق نظام الساعات املعتمدة وجودة بني لتطاألكادميي" رؤية (:2010يف حممد سليمان الشيخ علي)( شر 58)

 . 1513، مرجع سابقتعليم خدمة اجلماعة مبرحلة البكالوريوس"، 
" املشكًلت املؤثرة علي جودة إعداد طًلب الدراسات العليا يف (:2011وسف الشرقاوي)( مين السيد ي59)

 .5973 ، صابقمرجع س، "دراسة وصفية مقارنة -ت املعتمدةخدمة الفرد طبقاا لنظام الساعا
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دراسة مقارنة بني نظامي الساعات املعتمدة والنقاط املعتمدة (:"2014نعمات عبد الناصر أمحد) (60)
، ص ، مرجع سابقاإلفادة منها يف تطوير برامج الدراسات العليا بكلية الرتبية جامعة أسيوط" وإمكانية

 . 463 -462ص
دراسة تقوميية" ،  –يف التعليم العايل اخلاص  كادمييرشاد األ(:" نظام اإل2015ميسون يوسف الفيومي) )61)

 .192 -191، ص ص مرجع سابق
، القاهرة ، ، الدار املصرية اللبنانيةلتطوير التعليم اجلامعى رؤى جديدة: (2009( يوسف سيد حممود )62)

 .237ص
 االعلي الدراسات (:" مشكًلت تطبيق نظام الساعات املعتمدة يف2015( أيسم سعد حممدي حممود)63)

 .29، ص مرجع سابقحبث ميداين"،  –الرتبوية 
"اإلرشاد األكادميي يف مؤسسات (: 2012(عبد الرؤوف أمحد عباس البدوي وصديق عطا املنان التوم )64)

 . 246، ص مرجع سابقالتعليم العايل: املفاهيم واألهداف وآليات التنفيذ"، 
بني الواقع والتطبيق يف اململكة العربية  كادمييرشاد األ" اإل(:1990( سلطان سعيد عبد املقصود)65)

، اجلمعية  الطاليب يف التعليم التوجيه واإلرشاد –، الكتاب السنوي الثاين دراسة نظرية " –السعودية 
 . 118 -117السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية، الرايض، ص ص 

 .119 -118، ص ص  املرجع السابق( 66)
(67) Worcester Polytechnic Institute - Office of Academic Advising : 

Advisor's Hand Book, P.2, Available  at 

:https://www.wpi.edu/sites/…/advising/advising/handbook/ 12-

5.pdf). accessed (2/3/2018). 

 تدراسا جملةية"، دراسة ميدان –(:" واقع اإلرشاد يف جامعة املوصل 2010( هناء جاسم السبعاوي)68)
-127(، ص ص 29(، العدد )9، مركز دراسات املوصل جبامعة املوصل، العراق، اجمللد) موصلية

128 . 
(: "اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وسبل 2013مد ابن زرعة)سوسن بنت حم )69)

(، العدد 21، اجمللد)ةيالرتبو ة العلوم جملتطويره من وجهة نظر الطالبات يف ضوء التوجهات العاملية"، 
 .83(، ص 4)

إلرشاد األكادميي ابلتعليم (:" تفعيل خدمات ا2010( هناء أمحد حممود عبد العال وعزام عبد النيب أمحد)70)
اجلامعي مبصر يف ضوء اخلربة األمريكية"، املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر: اجتاهات معاصرة يف تطوير 

 .656-655، ص ص سابق عمرج ،وطن العريبالتعليم يف ال
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ؤسسات (:" اإلرشاد األكادميي يف م2012(عبد الرؤوف أمحد عباس البدوي وصديق عطا املنان التوم)71)
 .256، ص مرجع سابقالتعليم العايل:املفاهيم واألهداف وآليات التنفيذ"، 

(72)Dorothy Burton Nelson (2007): "Academic Concept Mapping (ACM) 

- a Critical Thinking Tool in Academic Performance in College 

Freshmen" ,Op.Cit. , P.25. 
" دراسة تقوميية لربانمج اإلرشاد األكادميي جبامعة حائل (:2015ادة الشمري)( عيادة عبد هللا خالد العي73)

 .389 -388 ، ص ص ابقمرجع سيف ضوء معايري اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي"، 
دراسة  –" التوجيه واإلرشاد األكادميي يف جامعة الكويت(:2006ة يوسف عبد هللا الكندري)( نبيل74)

، ص ص (123(، العدد)32جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، الكويت، السنة) ميدانية"،
60-61. 

خلدمة االجتماعية يف اودور  األكادمييمعوقات حتقيق أهداف اإلرشاد  "(:2014هناء حممد أمحد عز) (75)
 جتماعية،، جملة اخلدمة االجامعة أم القري" –دراسة مطبقة علي كلية العلوم االجتماعية  –مواجهتها 

 .268(، ص 52اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني، العدد )
طًلب  لدىاز افع اإلجن(: "خصائص املرشد األكادميي وعًلقتها بد2013( وحيد مصطفي كامل خمتار)76)

(، 2(، اجلزء)43، السعودية ، العدد)وعلم النفس دراسات عربية يف الرتبيةاجلامعات الليبية"، 
 .199ص

معوقات ممارسة اإلرشاد األكادميي يف كليات جامعة  (:"2016اء بنت عايض معيوض اجلميعي)وف (77)
  .204-203ص  ، صمرجع سابق،  "الطائف من وجهة نظر املرشدين األكادمييني

(78) Joe Cuseo (n.d): "Academic Advisement and Student  Retention : 

Empirical Connections & 

SystemicInterventions,MarymountCollege,PP.8-9,Availableat: 

http://uwc.edu/.../academic../academic_advisement_and_studenet-

retention . 

       accessed (12/4/ 2018). 

(79(Washburn University: Academic Advising Handbook, P.7, Available 

at:  http://www.washburn.edu/…/advising/advising-handbook-fi. 

accessed (12/7/2017). 

(80)Texas A&M University – Corpus Christi : Academic Advising 

Syllabus, P.1, Available at: 

https://www.tamiucc.edu/academics/advising.php. accessed 

(5/2/2018).  

https://www.tamiucc.edu/academics/advising.php.on%20(5/2/2018)
https://www.tamiucc.edu/academics/advising.php.on%20(5/2/2018)
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(81(Rhonda Y. S. Cheung & Andrew M. H. Siu & Daniel T. L. Shek 

(2017): "Survery of Needs and Expectations for Academic Advising 

in Hong Kong university ", NACADA Journal ,Vol . 37 ,No. 2 ,PP . 
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    - Wayne State University(2017-2018):Green and Gold Guide2017-

2018 ,Op.Cit., P.65.  

    - Wayne State University :Strategic Plan 2016-2021, P.7,Available at: 

http://strategic  plan.wayne.edu/download/strategic-plan.pdf. 

accessed (6/4/2018).  

(158(Wayne State University:Strategic plan 2012-2017,PP.14-

23,Available at: http://president.wayne.edu/pdf/2012-2017-strategic-

plan- interim.pdf. accessed (3/5/2018).  

(159(Wayne State University :Wayne State University Academic Advising 

,Op.Cit. . 

(160)Wayne State University – University Advising Center: Academic 

Advising Syllabus,P.2 ,Available 

at:http://advising.wayne.edu/files/syllabus.pdf. accessed 

(25/11/2017).  

(161(Wayne State University – University Advising Center: Our Mission, 

Available  at: http://advising.wayne.edu/mission/php. accessed 

(25/11/2017). 

(162 (Ibid. 

(163)Wayne State University. Wayne State University Academic Advising 

,Op.Cit.  .  

(164(Wayne State University – University Advising Center: Services, 

Available at : http://advising.wayne.edu/serv/php. accessed 

(25/11/2017). 

(165) Wayne State University –University Advising Center : Meeting With 

Your Advisor, Available at :http://advising.wayne.edu/ 

handbook.php. accessed (25/11/2017).  

(166) Wayne State University: Conversation Starters,  Available at: 

http://advisior training.wayne  .edu/docs/advstarter.kit.pdf. accessed 

(1/5/2018).  

(167)Wayne State University – University Advising Center: Meet the 

Staff, Available  at:http://wayne.edu/advising/center/contact. 

accessed (25/11/2017). 

(168(Wayne State University :Student Tracking and Advising ,Available at 

:http://tech.wayne.edu/kb/acadimes-services/student-tracking-and-

advising).accessed (9/5/2018(. 
(169) See:  

        - Ibid.  
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        - Wayne State University - Office for Teaching &Learning  : 

Teaching Handbook , Office of  Registrar , Available at: 

http://teaching handbook.wayne.edu/resources/registrar/. 

            accessed (9/5/2018).   

(170( Wayne State University – Advisor Training Academy   : Advising 

Tools,Available 

at:http://advising.wayne.edu/files/syllabus.pdf/http://advisor 

training.wayne.edu/ 

       advisor/tools.php. accessed (15/3/2018). 

(171) Ibid .    

(172( Ibid .   

(173) Wayne State University – University Advising Center : Academic 

Advising Syllabus , Op.Cit., P.2. 

(174( Wayne State University – Advisor Training Academy: Hints for 

Effective Advising , Available at: 

http://advisiortraining.wayne.edu/handbook/ hints.php. accessed 

(5/4/2018(. 

(175(Wayne State University – Advisor Training Academy : Advisor 

Training Curriculum, Available  at: http://advisior 

training.wayne.edu/curriculum/ index.php. accessed (4/4/2018). 

(176( Ibid.   

(177) Wayne State University – Advisor Training Academy:Goals and 

outcomes , Available  at : http://advisiortraining.wayne 

.edu/outcomes.php. accessed (4/4/2018). 

(178)Wayne State University – Advisor Training Academy: Advisor 

Certification , Available at: http://advisior training.wayne .edu/ . 

accessed (5/4/2018). 

(179)See 

         -Wayne State University – Advisor Training Academy:Goals and 

outcomes , Op.Cit.  . 

         - Wayne State University – Advisor Training Academy: 

Introduction to Academic Advising at WSU, Available at: 

http://advisior training.wayne.edu/ curriculum/introduction.php. 

accessed (5/4/2018). 

(180( Steven J. Rosenstone(2003) :"Challenges Facing  Higher Education 

in America :Lessons and  Opportunities" ,Paper Presented to the 

University of Toronto Conference on Taking Public Universities 

Seriously , University of Minnesota , P.20. 

http://advisior/
http://advisior/
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(181) Wayne State University : Strategic Plan 2016-2021, Op.Cit., PP. 4-

5.  

(182) Wayne State University:Strategic plan 2012-2017, Op.Cit. ,PP.11-

12.   

(183) Wayne State University : Strategic Plan 2016-2021 , Op.Cit., P. 11  . 

(184( Ibid,P. 12. 

(185( Ibid. 
(: " مدى حتقيق نظام الساعات املعتمدة 1988عبد هللا السيد عبد اجلواد وعبد الوهاب حممد ظفر) (186)

اللقاء األول للجمعية دراسة تطبيقية"،  –ر املسئولني واملشرفني على تطبيقه ظوجهة نهدافه من أل
اململكة العربية السعودية الواقع  يفاملطور  الثانوية )التعليم السعودية للعلوم الرتبوية والنفسي

 .  85الرايض، ص ودية للعلوم الرتبوية والنفسية، اجلمعية السع والتطلعات(،
(: "واقع االستفادة من خدمات اإلرشاد يف اجلامعات 2011بن على الدليم ) د هللافهد بن عب( 187)

 .46، صمرجع سابقالسعودية"، 
  يف(: " تطوير خدمات اإلرشاد األكادميي لطلبة الدراسات العليا 2015ن حممد أمحد احلريب)حممد ب (188)

 العايلالتعليم  يفاد األكادميي شر اإلر ية"، مؤمتكلية الرتبية جبامعة امللك سعود على ضوء اخلربات العامل
 .20، صمرجع سابقالواقع واملأمول،  –لدول جملس التعاون اخلليجي

 هـ1431/1435امللخص التنفيذي للخطة االسرتاتيجية الثانية للجامعة لك عبد العزيز: ( جامعة امل189)
 ، متاح على:1، ص 

https://www.kau.edu.sa/Get file. accessed ( 1/5/2018). 
 . 2 -1، ص ص املرجع السابق( 190)
 جامعة امللك عبد العزيز: الرؤية واألهداف، متاح على :  )191)

https://www.kau.edu.sa/pages.aspx. accessed ( 29/3/2018).  
 جامعة امللك عبد العزيز:رسالة اجلامعة، متاح على:  (192)

https://www.kau.edu.sa/pages.aspx. accessed ( 29/3/2018). 
اخلطة املستقبلية جلامعة امللك عبد هـ(: 1428وكالة اجلامعة للتطوير) -جامعة امللك عبد العزيز )193)

 .4-2هـ ، وزارة التعليم العاىل، الرايض، ص ص 1432 -هـ  1428العزيز 
 ، مرجع سابق.( جامعة امللك عبد العزيز: الرؤية واألهداف194)
الدليل اإلجرائي لإلرشاد  –دليل الطالب/ الطالبة :هـ( 3614/ 1435)( جامعة امللك عبد العزيز 195)

 .16، ص مرجع سابقاألكادميي، 
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 مادة شئون الطًلب: مركز اإلرشاد اجلامعي، متاح على: ع –جامعة امللك عبد العزيز) 196)
http://www.student affairs.kau.edu.sa/.  accessed (10/11/2017). 

  املرجع السابق.( 197)
 األنشطة، متاح على:   -عمادة شئون الطًلب: مركز اإلرشاد اجلامعي -د العزيزبمللك ع(جامعة ا198)

https://studentaffars.kau.edu.sa/pages.232893.aspx.  accessed ( 
3/4/2018( 

 عمادة شئون الطًلب: دورات برامج مركز اإلرشاد اجلامعي، متاح على : -(جامعة امللك عبد العزيز199)
https://student affairs.kau.edu.sa/pages262230.aspx. accessed ( 
1/5/2018(. 

العًلقات مع اجلهات ، متاح  -عمادة شئون الطًلب: مركز اإلرشاد اجلامعي -عبد العزيزجامعة امللك  )200)
 على:  

https://student affairs.kau.edu.sa/pages.232893.aspx.  accessed ( 
3/4/2018( 

الدليل اإلجرائي لإلرشاد  –ةهـ(: دليل الطالب/ الطالب 1436/ 1435امللك عبد العزيز)( جامعة 201)
 .29-27، ص ص مرجع سابقاألكادميي، 

 ميكن الرجوع إىل : )202)
معة امللك ا، ج (odus plus)دليل اخلدمات اإللكرتونية  ت(:-جامعة امللك عبد العزيز)ب -

 .4عمادة القبول والتسجيل، النسخة الرابعة، ص  –عبد العزيز
اخلدمات الذاتية دليل الطالب (: 2012)علومات املعمادة تقنية  –جامعة امللك عبد العزيز -

 .3، إصدار إدارة الربجميات، صللحذف واإلضافة
 ميكن الرجوع إىل :)203)
 .5، صمرجع سابق (،odus plusإللكرتونية )ادمات دليل اخل: ت(-جامعة امللك عبد العزيز)ب-
دليل الطالب للحذف  -ذاتية اخلدمات ال(: 2012)املعلومات عمادة تقنية  –جامعة امللك عبد العزيز-

 .3، صمرجع سابق ،واإلضافة
الدليل اإلجرائي  –دليل أعضاء هيئة التدريسهـ (: 1435/1436( جامعة امللك عبد العزيز)204)

عمادة القبول والتسجيل، اإلصدار األول، ص ص  –جامعة امللك عبد العزيز ،كادمييرشاد األلإل
15-25 . 

https://student/
https://student/
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 متاح على  شروع بوابة ،جامعة امللك عبد العزيز: م (205)
:https://.kau.edu.sa/..../163_20 accessed ( 1/5/2018). 

اإلجرائي لإلرشاد  لالدلي –التدريس هـ( : دليل أعضاء هيئة1436/ 1435( جامعة امللك عبد العزيز)206)
 .2-1، ص صمرجع سابقاألكادميي، 

عمادة القبول  –، جامعة امللك عبد العزيز يزاملرشد األكادميي املتم(: 2014( هشام إبراهيم عبد هللا )207)
 .15-14والتسجيل، ص ص 

 .7، ص  املرجع السابق( 208)
الدورات واحملاضرات ، متاح  -معيااد اجلركز اإلرشعمادة شئون الطًلب: م -( جامعة امللك عبد العزيز209)

 على:  
https://www.kau.edu.sa/pages.232893.aspx. accessed ( 3/4/2018). 

، مكتبة اإلرشاد النفسي واالجتماعي (:2001صاحل بن عبد هللا أبو عباة وعبد اجمليد بن طاش نيازي)(210)
 .19-18العبيكان، الرايض، ص ص 

(:" اإلرشاد األكادميي املتكامل منهج مقرتح لربط 2015د أمحد )اكري فؤ نعمان وف (أمني بن يوسف211)
 –لدول جملس التعاون اخلليجي  العايلالتعليم  يفكادميي اإلرشاد األ خمرجات التعليم بسوق العمل "، مؤمتر

 .142، ص مرجع سابقالواقع واملأمول، 
 متاح على :     وظيفي،والدعم ال(جامعة امللك عبد العزيز: مركز اإلرشاد املهين 212)

https://dsa-cgesc.kau.edu.sa.pages . accessed (6/4/2018). 
 أهداف املركز، متاح على:      –ز اإلرشاد املهين والدعم الوظيفي ( جامعة امللك عبد العزيز: مرك213)

https://dsa-cgesc.kau.edu.sa.pages. accessed ( 3/4/2018) 
مقارنة نظام الساعات املعتمدة ونظام املستوايت هـ(: 1427آخرون )و مازي  بد العزيزعبد احلليم ع )214)

وكالة الوزارة للشئون األكادميية ،  -العايل لتعليم وزارة ا ،11نسخة رقم  ، لسعوديةا اجلامعات يف
 .16اململكة العربية السعودية ، ص 

 .57-56، ص ص املرجع السابق( 215)
عمادة القبول  -، جامعة امللك عبد العزيزسنة التحضرييةلدليل ا(: 2017ز)(جامعة امللك عبد العزي216)

 .9والتسجيل، ص 
  :ميكن الرجوع إىل ( 217)
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اململكة العربية السعودية )اجلامعات  يف العايلمؤسسات التعليم (: 2012)العايل وزارة التعليم  -
 .  50ص رايض،اللومات، إدارة املع -العايل، وزارة التعليم والكليات احلكومية واألهلية(

، إدارة العًلقات العامة واإلعًلم، الرايض، اجلامعات السعوديةب.ت(: )العايل وزارة التعليم  -
 .50ص

، اجلمعية املصرية للرتبية جملة اإلدارة الرتبوية"، التنظيمي(: "التميز 2017أمحد) فتحيكر حممد ( شا 218)
 .11( ، ص14) (، العدد4املقارنة واإلدارة التعليمية، السنة )

حتقيق املزااي التنافسية ملؤسسات  يفتكنولوجيا املعلومات  (: "دور2013سعود بن عيسى النايف) (219)
( ، 79)، العدد، جامعة الزقازيقجملة كلية الرتبية ،جامعة حائل " يفدراسة استطًلعية  -العايلالتعليم 

 .108ص 
جمتمع  يفدخل للجامعة املتعلمة م – يميالتنظعلم إدارة املعرفة والت(: 2010)املليجي( رضا إبراهيم 220)

 .259، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص  املعرفة
 .266 -265ص ص ، املرجع السابق (221)
جودة واعتماد املؤسسات التعليمية آليات لتحقيق ضمان اجلودة (: 2010)املليجي( رضا إبراهيم 222)

 .63هرة ، ص اع، القوالتوزي ر، مؤسسة طيبة للنشواحلوكمة املؤسسية
، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة ، ص وقضااي التنمية اجلامعيالتعليم (: 2011( حممد على عزب)223)

77. 
الدليل اإلجرائي لإلرشاد  –هـ( : دليل أعضاء هيئة التدريس1436/  1435( جامعة امللك عبد العزيز)224)

 .1، ص سابق مرجعاألكادميي، 
، دار معجم مصطلحات الرتبية لفظًا واصطالًحا: (2004)الزكيالفتاح  دمحد عبيه وأه فل( فاروق عبد225)

 .85-84ص ص الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية ،
لتحقيق امليزة التنافسية  الفكري" متطلبات تطوير رأس املال (:2013( حممد عبد الرازق إبراهيم ويح)226)

(، 24جامعة بنها، اجمللد ) كلية الرتبية، جملة، معة بنها"دراسة ميدانية على جا –للجامعات
 . 18(، ص 3(، اجلزء)95العدد)

ر مقرتح لدعم امليزة التنافسية ابلتعليم اجلامعي املصري علي " تصو (:2015( منال رفعت مصطفي غنامي)227)
 .369(، ص 4(، العدد )21اجمللد) جملة دراسات تربوية واجتماعية،ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة"، 

لطًلب اجلامعات  األكادميي" تصور مقرتح للتوجيه واإلرشاد (:2004بد السًلم إبراهيم حممد على)ع( 228)
 .157(، ص 18، أسوان، العدد)جملة كلية الرتبيةجبمهورية مصر العربية "، واملعاهد العليا 
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 .227، ص مرجع سابق(: رؤى جديدة لتطوير التعليم، 2009( يوسف سيد حممود)229)
-53، ص ص مرجع سابق(: اجتاهات حديثة يف التعليم اجلامعي، 2014لرسول حممد)اي عبد ( فتح230)

54. 
وحدة التخطيط  (،2022-2013ة االسرتاتيجية جلامعة الزقازيق)اخلط(: 2013( جامعة الزقازيق)231)

 .19-17، ص ص االسرتاتيجي
 .14، ص املرجع السابق( 232)
 .14، ص املرجع السابق( 233)
 .2، صمرجع سابق، األكادميي(: دليل اإلرشاد 2013ية التكنولوجيا والتنمية)لك  –زيقمعة الزقا( جا234)
 لتعريف بوحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الطًليب، متاح على :كلية العلوم: ا  –( جامعة الزقازيق235)

http://www.science.zu.edu.eg/faculty/article? AT= 
3193&Type=article) accessed (1/4/2018). 

   مرجع سابق.كلية العلوم: وحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الطًليب،   –جامعة الزقازيق (236)
، ص ص الئحة وحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الطاليب(: 2018ة العلوم)كلي  –( جامعة الزقازيق237)
2-3. 
 ر، متاح على :اد وإقر ًليب، تعهكلية العلوم: وحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الط  –جامعة الزقازيق (238)

http://www.science.zu.edu.eg/faculty/article? AT= 
3193&Type=article. accessed (1/4/2018). 

كلية العلوم: وحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الطًليب، تقرير مراجعة الطًلب ، متاح   –( جامعة الزقازيق239)
 على:    

http://www.science.zu.edu.eg/faculty/article? AT= 
3193&Type=article. accessed (1/4/2018). 

، األكادمييلدعم الطًليب، مطوية اإلرشاد كلية العلوم: وحدة اإلرشاد األكادميي وا  –( جامعة الزقازيق240)
 متاح على:    

http://www.science.zu.edu.eg/faculty/article? AT= 
3193&Type=article. accessed (1/4/2018). 

الًلئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس بنظام الساعات املعتمدة (: 2013كلية اهلندسة)  –الزقازيق ة( جامع241)
  .مرجع سابق، 
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الالئحة اإلدارية واملالية للربامج اجلديدة بنظام الساعات (: 2007كلية اهلندسة)  –( جامعة الزقازيق242)
 (.5، مادة ) املعتمدة

،  الًلئحة الداخلية ملرحلة البكالوريوس نظام الساعات املعتمدة(: 5201وم)كلية العل  –(جامعة الزقازيق243)
 . مرجع سابق

 . مرجع سابق ،م: وحدة اإلرشاد األكادميي والدعم الطًليبكلية العلو   –(جامعة الزقازيق244)
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 .5-4ص
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 . 269ص        
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لطلبة  األكادميي" واقع اإلرشاد (:2010احلميد رمضان ) ان عبدوجيهعزيز داليا عزت عبد ال )251)
 .2408، ص مرجع سابق الدراسات العليا بكلية اخلدمة االجتماعية جامعة حلوان"،
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