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 يف التحضرييت السنت بعمبدة األكبدميي اإلرشبد برامج دور
 سعىد امللك جببمعت املستجداث الطبلببث تهيئت

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دكر برامج اإلرشاد  مخص_الم
األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية في تييئة الطالبات المستجدات 
بجامعة الممؾ سعكد، كالعقبات التي تعيؽ تنفيذ ىذه البرامج، حيث تـ 

خداـ االستبانة كأداة استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كما تـ است
( 59لجمع بيانات الدراسة لطالبات السنة التحضيرية البالغ عددىف )

كقد أسفرت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج، أبرزىا: أف ىناؾ  .طالبة
مكافقة بيف أفراد الدراسة حكؿ دكر برامج اإلرشاد األكاديمي بمتكسط 

معرفة كثير مف (، ككاف مف أبرز تمؾ األدكار: 3.62حسابي بمغ )
أنظمة الجامعة كنظاـ تقييـ الطالبة، األنشطة الطالبية، تحمؿ 
المسؤكلية، حؿ المشكالت الجامعية التي تكاجييا الطالبة. مكافقة أفراد 
الدراسة عمى كجكد بعض العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد 

ة (، مف أبرز تمؾ العقبات: قم3.76األكاديمي بمتكسط حسابي بمغ )
الكعي بعممية اإلرشاد األكاديمي كدكره في حياة الطالبة الجامعية، قمة 
االىتماـ بتدريب الككادر البشرية المسؤكلة عف اإلرشاد األكاديمي، قمة 
الدراسات المسحية الستطالع آراء الطالبات لمتعرؼ عمى أكضاع 

 .اإلرشاد األكاديمي بما يساعد عمى إحداث التطكر
 .إرشاد الطمبة ،الحياة الجامعيةة، الطمب: كعي الكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
تعتبر خدمات اإلرشاد كالتكجيو في الجامعات مف       

الخدمات العامة التي تيتـ الجامعات بتقديميا لطالبيا 
لمساعدتيـ عمى التأقمـ كاالندماج ضمف المجتمع الجامعي، 

جميعيا كتختمؼ ىذه الخدمات مف جامعة ألخرل كلكنيا تتفؽ 
 .عمى أىميتيا كدكرىا البالغ األىمية في حياة الطالب

كلقد اىتمت العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بدراسة التكيؼ،      
كذلؾ لعالقتيا المباشرة بالكثير مف مظاىر سمكؾ اإلنساف كحياة 
األفراد كالجماعات بشكؿ عاـ، كتتمثؿ عممية التكيؼ في سعي 

لبو كاالستجابة لمطالب البيئة المحيطة الفرد المتكاصؿ لتمبية مطا
[، كتعد مشكمة التكيؼ مع النظاـ الجامعي ذات أثر بالغ عمى 1]

شخصية الطالب، فقد كجد أف سكء تكافؽ الطالب الجامعييف 
[، كنظران 2يرتبط إلى حد كبير بتسربيـ أك إنذارىـ أك فصميـ ]

لحـر الختالؼ التعميـ في المرحمة الثانكية عف التعميـ في ا
الجامعي؛ فإف الطمبة الذيف يقبمكف عمى الجامعات بعد المرحمة 
الثانكية يجدكف أنفسيـ في بيئة ثقافية جديدة مختمفة عما كاف 
الطالب قد ألفو في التعميـ، حيث يكاجو تخصصات جديدة، 
كمفاىيـ ثقافية لـ يسمع بيا مف قبؿ مثؿ: خطة دراسية، ساعات 

سية، معدؿ فصمي كمعدؿ معتمدة، متطمب سابؽ، شعب درا
تراكمي، كغير ذلؾ مف المصطمحات التي لـ تكف مكجكدة ضمف 

 ].3] القامكس المدرسي
أماـ ىذه الصعكبات التي تكاجو الطمبة الجدد في      

الجامعات؛ اىتمت الجامعات بالبرامج التي يقدميا اإلرشاد 
األكاديمي، كالتي ىي مف أىـ األمكر التي تعيف الطالب عمى 

تكيؼ مع النظاـ الجامعي، حيث يعتبر اإلرشاد األكاديمي ال
ركيزة مف ركائز التعميـ الجامعي كجزء ال يتجزأ مف عممية التعمـ 
كالتعميـ، ألنو ييدؼ إلى تكجيو الطمبة لمحصكؿ عمى أفضؿ 
النتائج كالتكيؼ مع البيئة الجامعية كاغتناـ الفرص المتاحة ليـ 

كاديمية التي ترفع مف مستكل عف طريؽ تزكيدىـ بالميارات األ
 (.تحصيميـ العممي )مكقع جامعة القصيـ

[ إلى أىمية بناء البرامج اإلرشادية كبّينت 4كأشارت الحاج ]     
أثرىا في النجاح األكاديمي سكاء عمى مستكل مراحؿ التعميـ 

عدـ تكفر برامج اإلرشاد  ألفالعاـ أك حتى طالب الجامعات، 
لتعميـ العالي أصال، أك تكفرىا مع األكاديمي في مؤسسات ا

إىماليا كعدـ تفعيميا، تعني عدـ مكاكبة مشكالت الطمبة كعدـ 
الكقاية مف المشكالت التي يمكف أف تكاجييا المؤسسة، كتعني 
أيضان عدـ التدخؿ في األزمات كالضغكطات التي قد يعاني منيا 
 الطمبة، في كقت مف المستحيؿ فيو أف تجد مؤسسة تربكية ال
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يكاجو أفرادىا مشكالت عمى المستكل الشخصي أك العاـ، كىذا 
يعني عدـ التقدـ كالتطكر كالتحضر مما يعني تقدـ كؿ مف حكلنا 
ك نحف ال نستطيع أف نحرؾ قدما كاحدة قيد شبر، ك ىذه مشكمة 
كبيرة ال تناؿ الطمبة فحسب بؿ تفتؾ بالمجتمع كمو لفترة زمنية 

 (.عبدالعزيزطكيمة )مكقع جامعة سمماف بف 
مما تقدـ يتضح أف طالبات الجامعات المستجدات قد      

يعانيف مف بعض المشاكؿ األكاديمية كالنفسية كاالجتماعية التي 
تؤثر عمى تكيفيف مع الحياة الجامعية كبالتالي يؤثر ذلؾ عمى 
مستكاىف التحصيمي، كيعكد أبرز أسباب ىذه المشاكؿ إلى 

 .مي في الجامعةغياب برامج اإلرشاد األكادي
لذا فإف التعرؼ عمى دكر برامج اإلرشاد األكاديمي بعمادة      

السنة التحضيرية في تييئة الطالبات المستجدات، ىي مف 
األمكر التي تساعد القائميف عمى عممية اإلرشاد األكاديمي في 
الجامعات عمى االرتقاء بكاقع البرامج كتطكيرىا بما يكفؿ تكيؼ 

 .جدات كسير العممية التعميمية بشكؿ سميـالطالبات المست
 مشكمة الدراسة. 2

تعتبر عممية اإلرشاد األكاديمي مف العمميات اليامة في      
تككيف الحياة االجتماعية كاإلدارية كالتعميمية لمطالبات في 
الجامعات كالكميات، حيث يصعب دخكؿ طالبات جدد في 

سابقيا مف المراحؿ؛ دكف مرحمة تعميمية جديدة تختمؼ تمامان عف 
أف يككف لإلرشاد األكاديمي كبرامجو الدكر الكبير في تييئتيف 
كتكيفيف كتسييؿ ميمتيف كتسييرىا بشكؿ يكفؿ نجاحيف كتحقيؽ 
أىدافيف بشكؿ صحيح كسميـ، حيث إف "األداء كاإلنجاز 
الدراسي يرتبط ارتباطا كثيقان بالتكيؼ مع الحياة الجامعية، 

تفاعؿ فيو الطالب مع مجتمع الجامعة كيتكيؼ مع فبالقدر الذم ي
متطمباتيا االجتماعية كالنفسية كالدراسية؛ بقدر ما تككف جكدتو 
في األداء كتفكقو في الدراسة، مما ينعكس عمى الطالب في 

 ].5التحصيؿ كالتفكؽ كتحقيؽ الطمكح" ]
كألف عممية اإلرشاد األكاديمي ىي إحدل الخطكات      

ء عالقة جامعية صحيحة بيف أعضاء ىيئة األساسية لبنا
التدريس كالطالب، تعمؿ األقساـ عمى تحديد مرشديف أكاديمييف 

ليعممكا عمى تكجيو الطالب اجتماعيان كنفسيان كيتابعكف مشاكؿ 
الطالب كيقدمكف النصح كالمشكرة ليـ، لضماف جكدة مسيرتيـ 

 .الدراسية كتكيفيـ مع كاقعيـ الجامعي
بة المستجدة في جامعة الممؾ سعكد يتعيف عمييا كلكف الطال     

الدخكؿ في مرحمة اإلعداد التحضيرم في السنة التحضيرية قبؿ 
االنتقاؿ لمقسـ الذم ترغب بااللتحاؽ بو، كىذا يعني أنيا ال تتبع 
لقسـ محدد كال لمرشدة تتابعيا، كمف ىنا يبرز دكر البرامج 

ة الطالبات كتكعيتيف التكعكية لعمادة السنة التحضيرية في تييئ
عدادىف لمكاجية الحياة الجامعية بكؿ احتياجاتيا األكاديمية  كا 

 .كاإلدارية كاالجتماعية
كفي محاكلة لتخطى ىذه العقبات جاء في المقاء الرابع      

لككالء الجامعات السعكدية لمشؤكف التعميمية كاألكاديمية كالمنعقد 
ارب الجامعات في جامعة الممؾ سعكد بعنكاف )تقكيـ تج

السعكدية لمسنة التحضيرية كالتحديات التي تكاجو الجامعات في 
تطبيقيا( تكصية بضركرة دراسة المشكالت التي تكاجو الطمبة 

[، كقد 6في السنة التحضيرية إليجاد الحمكؿ المناسبة ليا ]
[ إلى كجكد تدني في اتجاىات 7أشارت دراسة السمكلي كابراىيـ ]

السنة التحضيرية كذلؾ مف خالؿ تدني  الطالب لمدراسة في
االتجاه نحك التعمـ الذاتي، كقد أكصت الدراسة بإعادة النظر في 
عادة النظر في متطمبات اجتياز مقرر  برنامج التعمـ الذاتي كا 
الحاسب اآللي باعتباره المقرر األدنى في اتجاىات الطالب، 

[ بمزيد مف الدراسات لمكقكؼ عمى 8] كما أكصى محمكد
لمشكالت التي تكاجو الطمبة في السنة التحضيرية في الجامعات ا

السعكدية كمعرفة أسبابيا كرسـ طرؽ التغمب عمييا، ككذلؾ 
بضركرة تفعيؿ عمميات اإلرشاد  [9أكصت دراسة العنقرم ]

األكاديمي لمطالب في الجامعات لمتغمب عمى المشكالت 
 .جامعيةاألكاديمية كاإلدارية التي تكاجييـ في حياتيـ ال

كنظػػػػػػػران لنػػػػػػػدرة الدراسػػػػػػػات كالبحػػػػػػكث الػػػػػػػتي تناكلػػػػػػػت      
مشػػػػػػػكالت طػػػػػػػالبات السػػػػػػػنة التحضػػػػػيرية فإف دراسة دكر برامج 
اإلرشاد األكاديمي المقدمة مف عمادة السنة التحضيرية بجامعة 

عدادىف لمحياة الجامعية ىي الممؾ سعكد في تييئة الطالب ات كا 
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مف األىمية بمكاف لمتعرؼ عمى العقبات التي تكاجو ىذه البرامج 
كدكرىا الفعاؿ في حياة الطالبة ككيفية التغمب عمييا كتفعيميا 

 .لتككف بالشكؿ المطمكب
 أسئمة الدراسةأ. 
 :تسعى الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية 
األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية ما دكر برامج اإلرشاد . 1

 في تييئة الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد؟
ما العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي . 2

 لمطالبات المستجدات في السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد؟
 أهداف الدراسةب. 

 :تتمثؿ أىداؼ الدارسة في 
اإلرشاد األكاديمي بعمادة السنة  التعرؼ عمى دكر برامج. 1

 .التحضيرية في تييئة الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد
التعرؼ عمى العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد . 2

األكاديمي لمطالبات المستجدات في السنة التحضيرية بجامعة 
 .الممؾ سعكد

 أهمية الدراسةج. 
مف أىمية برامج اإلرشاد تستمد ىذه الدراسة أىميتيا      

األكاديمي التي تُقدـ في الجامعات كتحديدان في كميات السنة 
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد، كالتي أصبحت مف البرامج 
األساسية كالضركرية لمطالبات المستجدات التي تؤثر عمى 
مجاالت كثيرة في حياتيـ، كالمستكل التحصيمي األكاديمي 

الشخصية كالنفسية كاالجتماعية التي  كالتغمب عمى الصعكبات
 .تكاجييـ أثناء فترة الدراسة

كما تأمؿ الباحثتاف أف تخرج ىذه الدراسة بمقترحات       
كتكصيات تفيد برامج اإلرشاد األكاديمي في الجامعات كالكميات، 
كتعمؿ عمى تحسيف مستكاىا كمان ككيفان بما يحقؽ ليا جميع 

 .األىداؼ المنشكدة
 الدراسةحدود د. 
 :الحدكد المكضكعية •
 اقتصرت الدراسة عمى معرفة الدكر الذم تقـك بو برامج اإلرشاد  

األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية في تييئة الطالبات 
 .المستجدات بجامعة الممؾ سعكد كمعيقات تنفيذه

 :الحدكد الزمانية •
 تـ تطبيؽ ىذه الدارسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 

 .ىػ1437/ 1436الجامعي 
 :الحدكد المكانية •
تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مجتمع الدراسة البالغ عدده  
( في الكميات التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد لمطالبات 3292)
 .عميشة -

 مصطمحات الدراسةو. 
 :برامج اإلرشاد األكاديمي •
[ البرامج األكاديمية عمى أنيا 10يعرؼ مسعد كآخركف ]       

"عممية لتبادؿ المعمكمات بيف المرشد كالطالب لتعريفو بالمؤسسة 
التعميمية التي ينتمي إلييا كبأنظمتيا الدراسية، كما يستجد مف 
مجاالت كفرص دراسية، ككذلؾ مساعدتيـ عمى اختيار المكاد 

عاـ األكاديمي، باإلضافة االختيارية خالؿ الفصؿ الدراسي بال
إلى مساعدتيـ عمى التقدـ في الدراسة عمى أكمؿ كجو، كالكقكؼ 
بجانبيـ لتغطية العقبات كالمشاكؿ االجتماعية أك النفسية أك 
الصحية أك األكاديمية، مستفيديف مف الخدمات كاإلمكانات التي 

 ."تتيحيا ليـ المؤسسة الجامعية التي ينتمكف إلييا
 إلجرائيالتعريف ا .ي
ىي برامج تكجييية لمطالبات المستجدات لتعريفيف بالنظاـ       

الدراسي كاالختبارات كجميع ما يخص الحياة الجامعية، كما 
يشمؿ تعريفيف بحقكقيف ككاجباتيف في الجامعة، كىي برامج 
عامة تقدـ بصفة دكرية طكاؿ العاـ الدراسي لمطالبات 

العيف عمى مستجدات المستجدات حرصان عمى متابعتيف كاطّ 
 .الحياة األكاديمية في الجامعة

 . االطار انظري والدراسات السابقة3
 :نشأة اإلرشاد

عندما  1879بدأ االىتماـ بالتكجيو كاإلرشاد منذ عاـ       
[، كفي مجاؿ 11ُأنشئ أكؿ معمؿ لعمـ النفس بألمانيا الغربية ]
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إلى الدراسة  اإلرشاد التربكم عرؼ المسممكف فكرة تكجيو الطالب
كفؽ قدراتيـ، أم أنيـ أدرككا حقيقة الفركؽ الفردية ككاف 
المسممكف يختبركف قدرة الطالب عمى التذكر، فإف كاف أقدر 
ف كاف أميؿ إلى التفكير  عمى الحفظ كجيكه إلى دراسة الحديث كا 

 ].12كالتحميؿ كجيكه إلى دراسة عمـك الجدؿ كالكالـ كالمنطؽ ]
مختمؼ أنكاعو كمجاالتو أحد "ميف كيعد اإلرشاد ب     

المساعدة" التي كجدت لخدمة األفراد، إذ ال يخمك تقريبا أم 
تعريؼ لمصطمح اإلرشاد مف مفيـك المساعدة ضمنان كظاىران 

[11.[ 
 :طرؽ اإلرشاد

تتنكع طرؽ اإلرشاد تبعان لمبيئة الجامعية كاإلمكانات المتكفرة،  
 :كيمكف تقسيميا إلى التالي

 :الفردم اإلرشاد •
المقصكد بو إرشاد شخص كاحد كجيا لكجو، بحيث يأتي       

الطالب إلى المرشد منفردا لطمب المساعدة كالعكف لحؿ مشكمة 
ما، كيتطمب مف المرشد تصميـ برنامج لمجمسات اإلرشادية 

 .يتضمف خطط مستقبمية يستفيد منيا الطالب
 :اإلرشاد الجماعي •
ف مرشد كعدد مف الطالب الذم يتـ ىذا النكع مف اإلرشاد بي 

يعانكف مف مشكالت مختمفة، حيث يتـ مشاركة الجميع في 
 .الحمكؿ المقترحة

 :اإلرشاد بالحاسب اآللي •
كىك يعني استخداـ الحاسب اآللي كالبرامج المتخصصة      

لتزكيد المرشديف كالطالب بالمعمكمات الضركرية: كالمكائح 
دراسية كمتطمبات التخرج، كاألنظمة كاإلجراءات، كالخطط ال

 .كسجالت الطالب الذيف يشرفكف عمييـ كالتقارير الدراسية
 :مراكز اإلرشاد األكاديمي •
تختمؼ كتتنكع المراكز مف حيث كظائفيا كالخدمات التي      

تقدميا، كىي بصكرة عامة عبارة عف أقساـ إدارية تقدـ خدمة 
حؿ  لمطالب في مجاالت محددة، كتساعد كؿ طالب عمى

 مشكالتو كاتخاذ قرارات تبعا الحتياجاتو كقدراتو الذاتية 

[13,14.[ 
 :تعريؼ اإلرشاد األكاديمي

[ بأنو: "الخدمات اإلرشادية التي 15يعرفو رجب كمحمد ]     
يقـك بيا المرشد لتنمية الطالب معرفيان كمينيان كحؿ المشكالت 
بو التي تعكؽ تقدـ تحصيمو الدراسي، باإلضافة إلى إكسا
 ".الميارات كاالتجاىات كالخبرات اإليجابية كفقان لمقيـ المجتمعية

[ بأنو: "عممية منظمة تيدؼ 16كما يعرفو عبدالمقصكد ]      
إلى تضافر جيكد كافة المسؤكليف بالمؤسسة الجامعية لتحقيؽ 
التطكر كالنمك المتكامؿ لمطالب في كافة الجكانب الدينية 

كالتربكية كالمينية أثناء مسيرتو التعميمية كالنفسية كاالجتماعية 
 ".باستخداـ كسائؿ متنكعة تمكف مف تحقيؽ ذلؾ

 :أىداؼ اإلرشاد األكاديمي
ييدؼ اإلرشاد األكاديمي بشكؿ عاـ إلى مساعدة الطالبة عمى  

االندماج في البيئة التعميمية، كيمكننا ىنا أف نذكر أىـ األىداؼ 
 :األخرل مثؿ

مكمات األكاديمية كالتكجييية اإلرشادية تقديـ كافة المع -
لمطالبات، كتكضيح رؤية كرسالة الجامعة ليا مع التركيز عمى 

 .رؤية القسـ المنتمية لو كأىدافو كتخصصاتو
تكضيح لكائح كأنظمة الجامعة مع التركيز عمى شؤكف  -

 .التسجيؿ كالحذؼ كالتقكيـ كالتحكيؿ بيف الكميات كاألقساـ
التي تعيؽ تقدـ الطالبة األكاديمية كتحد مف تحديد المشكالت  -

 .تحصيميا العممي
تغيير االتجاىات السمبية نحك التعمـ كتعزيز التكجيات  -

 .اإليجابية كتقميؿ الخكؼ كالرىبة بيف الطالبات
تزكيد الطالبات بالميارات األكاديمية كالشخصية التي تؤىميا  -

كالتخصصات التي مف فيـ قدراتيا كميكليا، كتكجيييا لألنشطة 
 .تتفؽ مع تطمعاتيا

متابعة تقدـ الطالبات أكاديميان طكاؿ فترة الدراسة الجامعية  -
[17.[ 

كترتبط أىداؼ اإلرشاد األكاديمي بأىداؼ الجامعة،       
خاصة فيما يتعمؽ بتككيف الشخصية العممية لمطالبة كالقادرة 
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رشاد عمى المساىمة بفعالية في سكؽ العمؿ، لذلؾ ييدؼ اإل
األكاديمي إلى تكضيح كافة الخدمات المقدمة مف الجامعة 
لمطالبات، كشرح األىداؼ العامة لمجامعة كالكمية كالقسـ الذم 
تنتمي إليو الطالبة، محاكلة في دعـ انتماء الطالبة لممؤسسة 
الجامعية كتعزيز ثقتيا كفخرىا بما تقدمو مف برامج كأنظمة 

 ].18تعميمية ]
األكاديمي في كميات السنة التحضيرية كييدؼ اإلرشاد  

 :لمطالبات بجامعة الممؾ سعكد إلى
 .تأدية خدمة إرشاد أكاديمي متميزة لمطالبات -
رشادىف أكاديميان  -  .متابعة الطالبات كا 
يجاد الحمكؿ  - متابعة الطالبات المتعثرات كدراسة أكضاعيف كا 

جامعة المتماشية مع أنظمة كقكانيف عمادة السنة التحضيرية ك 
 .الممؾ سعكد

 .متابعة الطالبات المتفكقات كالمتميزات لتكريميف -
 ].19تعزيز ركح االنضباط لدل الطالبات ] -

 :أنكاع اإلرشاد األكاديمي
ىناؾ أنكاع عديدة لإلرشاد األكاديمي، يذكرىا عبدالعاؿ كأحمد 

 :[ كالتالي20]
 :عالجي •
حدكثيا، فيقـك يركز ىذا النكع عمى عالج المشكمة بعد      

بتحميؿ عناصرىا كأسبابيا كتحديد بدائؿ لعالجيا، ثـ اختيار 
 .أفضؿ البدائؿ كاألكثر مناسبة لحالة الطالب

 :كقائي •
ىذا النكع يقي الطالب قبؿ كقكع المشكمة، حيث يجتمع      

المرشد في بداية كؿ فصؿ دراسي مع الطالب مرتيف في أكؿ 
الفصؿ الدراسي كتتـ مراجعة جميع أسبكع، ثـ مرة ثانية في نياية 

ف احتاج الطالب تصمـ لو خطة طارئة  .شؤكف الطالب، كا 
 :إنمائي •
ييدؼ إلى تكجيو الطالب كتنمية قدراتو خالؿ دراستو الجامعية  

 .بما يساعده عمى التفكؽ الدراسي كتحقيؽ أىدافو بفعالية
 :مراحؿ اإلرشاد األكاديمي

في بعض الجامعات مف  يسير العمؿ اإلرشادم األكاديمي 
 :خالؿ أربع مراحؿ عمى النحك التالي

 :مرحمة اإلرشاد األكاديمي المبكر في المرحمة الثانكية •
كيقـك عمى أساس تنظيـ برنامج إرشادم لتعريؼ طالبات       

السنة النيائية في المرحمة الثانكية بالجامعة ككمياتيا كأقساميا 
كالنظـ كالمكائح الجامعية كمجاالت كشركط القبكؿ كالتسجيؿ بيا، 

 .عمؿ الخريجات كالخدمات التي تكفرىا الجامعة لطالباتيا
مرحمة اإلرشاد األكاديمي المبكر في فترات التسجيؿ لدخكؿ  •

 :الجامعة
كيتـ مف خالؿ برنامج إرشادم في فترة التسجيؿ لدخكؿ       

بة الجامعة لمساعدة الطالبات في اختيار التخصصات المناس
ليتمكّف مف السير في دراستيف سيرا صحيحا، كىذه المرحمة 
تعتبر مرحمة تقريبية لما يتـ العمؿ بو في كميات السنة 

 .التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد
 :مرحمة اإلرشاد األكاديمي في فترة الدراسة الجامعية •
كيتضمف برامج إرشادية لرعاية الطالبات في جميع       

ية كالنفسية كاالجتماعية كالمينية، كمساعدتيف الجكانب األكاديم
عمى االستمرار في الدراسة الجامعية عمى أفضؿ نحك ممكف، 
عدادىف إعدادان متكامالن لممساىمة في تقدـ مجتمعيف بعد  كا 
التخرج مف الجامعة، كتعتبر ىذه المرحمة أيضا باإلضافة إلى 

ي كميات السنة المرحمة السابقة مرحمة تقريبية لما يتـ العمؿ بو ف
 .التحضيرية كباقي الكميات األخرل بجامعة الممؾ سعكد

 :مرحمة اإلرشاد األكاديمي في مرحمة الدراسات العميا •
كذلؾ بتكجيو اىتماـ طالبات الدراسات العميا إلى البحكث التي  

تفيد الجامعة كالمجتمع، كمساعدتيف عمى السير في بحكثيف 
 ].21بات كمشكالت ]كالتغمب عمى ما يكاجييف مف عق

 :خطكات اإلرشاد األكاديمي
يمر اإلرشاد األكاديمي بخمس خطكات رئيسية مف المفترض  

 :أف يتـ العمؿ بيا في أم مؤسسة تعميمية كىي
ترشيح األقساـ لممرشديف األكاديمييف الراغبيف في ممارسة . 1

 .اإلرشاد
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إعداد دكرة ألعضاء ىيئة التدريس المرشحيف لإلرشاد . 2
 .كاديمي لتأىيميـ كمرشديف أكاديمييفاأل
تكزيع الطالبات عمى المرشدات األكاديميات طبقا لمنظاـ . 3

الذم يقرره مجمس الكمية، كيقمف المرشدات األكاديميات بتحديد 
أكقات استقباؿ الطالبات حتى تتـ عممية اإلرشاد في المكعد 

 .المناسب
الدراسي لتكعيتيف إقامة لقاء مع الطالبات في بداية العاـ . 4

بعممية اإلرشاد األكاديمي كأىميتو كتفاعميف مع المرشدة 
 .األكاديمية

إجراء استبياف لمطالبات لتقييـ أداء كؿ مرشدة أكاديمية . 5
 ].10كمدل قياميا بكاجباتيا في نياية كؿ فصؿ دراسي ]

 :المرشد األكاديمي
 :مفيكمو •
حكميـ، يتـ تكميفو ىك أحد أعضاء ىيئة التدريس أك مف في  

مف ِقبؿ كحدة الدعـ كاإلرشاد األكاديمي ليقـك بميمة اإلرشاد 
األكاديمي لمجمكعة مف طالب أك طالبات الكمية )جامعة 

 (.القصيـ
 :خصائصو •
[ أنو ينبغي أف يتسـ المرشد 22يؤكد عبدالسالـ كطاىر كسيد ] 

األكاديمي بسمات كخصائص منيا: "العمـ، الكفاءة الذىنية، 
القدرة عمى التأثير، المساندة، المركنة، األمانة كالرفؽ 

 ."كاإلخالص، الكعي بالذات
 :ميامو •
تتنكع كتتعدد مياـ المرشد األكاديمي، كلكنيا تتفؽ في أنيا      

تيدؼ إلى األخذ بيد الطالبة في حياتيا الجامعية، كتكجيييا 
ع أكاديميان لتحقيؽ النجاح في سنكات دراستيا، كتخطي جمي

 .العقبات التي تعيؽ تقدميا الدراسي
[ بعض مياـ المرشد األكاديمي فيما 23كتحدد عبدالقادر ] 

 :يأتي
إرشاد الدارسيف إلى المقررات التي عمييـ التسجيؿ ليا في  -

 .الفصؿ الدراسي كمساعدتيـ في الخطط الدراسية

دعـ الدارسيف أثناء الفصؿ الدراسي كتمبية احتياجاتيـ المتعمقة  -
 .ببيئة الدراسة كالمقررات األكاديمية

يككف الصمة بيف الجامعة كالطالب عبر الكمية، كيعالج أية  -
 .مشكالت تتعمؽ بالتسجيؿ كالحذؼ كغيرىا

يساعد في حؿ المشكالت االجتماعية كالنفسية التي تعيؽ  -
 .تحصيؿ الطالب الدراسي

 .يقدـ نصائح لممشاكؿ العائمية التي تكاجو الطالب -
يقدـ اإلرشاد الميني المناسب لقدرات الطالب فيما يتعمؽ  -

 .بالتخصص الدراسي كالعمؿ كالمينة المناسبة
يساعد عمى التكافؽ بيف الطالب كنفسو كمجتمعو كبيئتو  -

 .الدراسية
كحتى يتمكف المرشد األكاديمي مف تحقيؽ المياـ السابقة؛      

ألكاديمي، كقدرة البد أف يككف مقتنعا بأىمية عممية اإلرشاد ا
الطالب عمى التغيير كالتكيؼ مع متطمبات البيئة الجامعية، كأف 
يككف قادرا عمى تممس قدرات الطالب كميكلو كاحتياجاتو، كيمتمؾ 
ميارة تحميؿ المكاقؼ كالمشكالت، كالقدرة عمى المناقشة، كأف 
يككف لديو االستعداد الكافي لممساعدة، كالقدرة عمى التحمؿ 

 ].13متالؾ الكقت الكافي لمتابعة تقدـ الطالب ]كالصبر كا
 :البرنامج اإلرشادم

[ بأنو: "مجمكعة مف الخطكات 1يعرفو السكاط كالمشيخي ]     
المحددة كالمنتظمة التي تستند في أساسيا عمى نظريات كفنيات 
كمبادئ اإلرشاد النفسي، كتتضمف مجمكعة مف المعمكمات 

لمختمفة التي تقدـ لألفراد خالؿ كالخبرات كالميارات كاألنشطة ا
فترة زمنية محددة بيدؼ مساعدتيـ في تعديؿ سمككياتيـ، 
كسابيـ سمككيات كميارات جديدة تؤدم بيا إلى تحقيؽ التكافؽ  كا 
النفسي كتساعدىـ في التغمب عمى المشكالت التي يعانكنيا في 

 ".معترؾ الحياة
أنو: "برنامج [ البرنامج اإلرشادم ب24كما يعرؼ زىراف ]      

مخطط كمنظـ في ضكء أسس عممية لتقديـ الخدمات اإلرشادية 
المباشرة كغير المباشرة فرديان كجماعيان لجميع مف تضميـ 
المؤسسة؛ بيدؼ مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم كالقياـ 
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باالختيار الكاعي المتعقؿ كلتحقيؽ التكافؽ النفسي داخؿ 
كتنفيذه كتقييمو لجنة كفريؽ المؤسسة كخارجيا، كيقـك بتخطيطو 

 ".عمؿ مف المسؤكليف المؤىميف
كتتمثؿ برامج اإلرشاد األكاديمي عادة في غالبية الجامعات في  

 :التالي
برامج تكجييية لمطالب المستجديف لمتعريؼ بنظاـ الدراسة  -

كاالختبارات كتحقيؽ التكيؼ الالـز مع الدراسة الجامعية، 
 .ـكتعريفيـ بحقكقيـ ككاجباتي

برامج إرشادية لمساعدة الطالب ذكم االحتياجات الخاصة  -
خالؿ حياتيـ الجامعية عمى تحقيؽ أعمى درجات التحصيؿ 
األكاديمي كفقا لما تسمح بو قدراتيـ، كدراسة مشكالتيـ كالعمؿ 

 .عمى حميا
برامج إرشادية لمطالب المتعثريف لمعاكنتيـ في تجاكز عثراتيـ  -

، كمساعدتيـ في التغمب عمى ما كتحقيؽ النجاح المنشكد
 .يكاجيكنو مف عقبات كمشكالت

برامج إرشادية لمطالب المتفكقيف لمساعدتيـ عمى االستمرار  -
 .في التفكؽ، تشجيعنا ليـ كتحفيزنا لغيرىـ مف الطالب

برامج إرشادية لطالب المنح الدراسية لتكجيييـ إلى ما يحقؽ  -
غمب عمى ما قد يصادفيـ مكاصمتيـ لمدراسة، كمعاكنتيـ عمى الت

 .مف عقبات أك مشكالت
برامج إرشادية تنظـ لعمـك الطالب لمساعدتيـ في تحسيف  -

 ].25مستكاىـ الدراسي كالتحصيمي ]
كاقع برامج اإلرشاد األكاديمي بعمادة السنة التحضيرية في تييئة 

 :الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد
استقباؿ كتييئة الطالبات البرامج التي يتـ مف خالليا  •

 :المستجدات
تقدـ عمادة السنة التحضيرية برنامج متكامؿ يقـك عميو عدة  

جيات داخمية بحيث يتـ فيو تقديـ المعرفة المتكاممة في المكائح 
كالقكانيف لمجامعة بشكؿ عاـ، كلمسنة التحضيرية بشكؿ خاص 

 .لتييئة الطالبات
 :ه البرامجالمسؤكؿ الرئيسي عف تقديـ جميع ىذ •

عمادة السنة التحضيرية )األقساـ األكاديمية، اإلرشاد األكاديمي، 
الجيات التي تقدـ الخدمات العامة مثؿ الخدمات المساندة، 

 (.التكجيو كاإلرشاد
 :اإلدارات األخرل التي تساىـ في التقديـ أك اإلعداد •
تقدـ كحدة الحقكؽ الطالبية برامج ممحقة لتكعية الطالبات  -
 .لحقكؽ كالكاجباتبا
المجمس االستشارم لمطالبات، كالذم يعمؿ كحمقة كصؿ بيف  -

 .الطالبات كالعمادة
كيفية اإلعالف عف البرامج كالمقاءات الخاصة الستقباؿ  •

 :الطالبات المستجدات
يتـ اإلعالف عف البرامج كالمقاءات الخاصة باستقباؿ الطالبات  

 :الجدد مف خالؿ
في المكقع كذلؾ قبؿ بداية العاـ الدراسي،  البرنامج التعريفي -

كيتـ اإلعداد لو خالؿ أسبكعيف، كيستمر لمطالبات المتأخرات 
 .لظركؼ خاصة

خالؿ العاـ الدراسي يتـ اإلعالف عف البرامج عف طريؽ  -
ممثالت الشعب كالمجمس االستشارم كالمكقع كالشاشات داخؿ 

 .العمادة
بعمادة السنة التحضيرية في تييئة دكر برامج اإلرشاد األكاديمي 

 :الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد
تيتـ العمادة باإلرشاد النفسي كالتربكم كاالجتماعي كاألكاديمي،  

كقد خصصت كحدة اإلرشاد التي يقـك عمييا مختصكف لتعنى 
بتمؾ الجكانب، كتنسؽ تمؾ الكحدة مع المدرسات كالمدربات 

ت في األقساـ كاإلدارة بشكؿ مستمر كآني، كالمرشدات األكاديميا
 :حيث تيتـ كحدة اإلرشاد بكؿ مما يمي

المشاركة في تنظيـ البرنامج التعريفي بالتنسيؽ مع األقساـ . 1
كاتخاذ كافة الترتيبات الالزمة مع بداية كؿ فصؿ دراسي، كالعمؿ 
عمى تكزيع ميثاؽ السنة التحضيرية عمى الطالبات مع بداية كؿ 

 .اسيفصؿ در 
عقد لقاءات إرشادية دكرية مع الطالبات مع بداية الفصؿ . 2

 الدراسي، لمساعدتيف عمى تفادم العقبات األكاديمية التي قد 
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 .تعترضيف خالؿ فترة دراستيا في السنة التحضيرية
مساعدة الطالبات عمى فيـ النظاـ الدراسي، كالخطة الدراسية . 3

 .ية، كحؿ مشاكؿ التسجيؿكالمكائح كاألنظمة في السنة التحضير 
دراسة المشكالت األكاديمية كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا، . 4

 .كرفعيا إلى ككيمة العمادة لعرضيا عمى مجمس العمادة
تنظيـ لقاءات لممسؤكالت في الكميات المشتركة في السنة . 5

التحضيرية مع الطالبات، لتعريفيف بالخطة الدراسية قبؿ انتقاليف 
 .يفإلى كميات

استالـ طمبات معادلة المكاد لمطالبات كدراستيا كالتأكد مف . 6
استيفائيا لمشركط الالزمة كرفعيا لككالة العمادة، كمف ثـ رفعيا 

 .لمقبكؿ كالتسجيؿ لتنفيذىا
متابعة حاالت الطالبات الالتي لـ ينييف متطمبات السنة . 7

 .يؿالتحضيرية خالؿ فصميف دراسييف مع عمادة القبكؿ كالتسج
متابعة حضكر كغياب الطالبات كاألعذار الطبية قبؿ إصدار . 8

 .كشكؼ الحرماف
إرساؿ قكائـ الحرماف المعتمدة لعمادة القبكؿ كالتسجيؿ . 9

 .لتنفيذىا الحاسب اآللي
رفع تقرير فصمي عف المشاكؿ األكاديمية كاقتراح الحمكؿ . 10

 ].19المناسبة ليا ]
اإلرشاد األكاديمي لمطالبات  العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج

 :المستجدات
إف غياب اإلرشاد األكاديمي كبرامجو الفعالة في الجامعة       

يؤدم إلى إىدار تربكم كبير، كيقمؿ مف الكفاية الداخمية لمنظاـ 
التعميمي في الجامعة، كيؤكد عمى ذلؾ ارتكاب بعض الطالبات 

الذم قد يؤدم  لسمككيات سمبية مخالفة ألنظمة الجامعة، األمر
إلى أمكر مختمفة كانخفاض المعدؿ التراكمي كخسارة في الجيد 
كتأخير التخرج، إلى غير ذلؾ مف تأثيرات سمبية عمى شخصية 

[، كىناؾ بعض العقبات التي تعيؽ تنفيذ 3الطالبة كاتجاىاتيا ]
 :برامج اإلرشاد األكاديمي في الجامعات، نذكر منيا ما يمي

 :لبةأسباب تتعمؽ بالطا •
 عدـ الكعي بأىمية برامج اإلرشاد األكاديمي، كبالتالي ال -

جراءات اإلرشاد األكاديمي كبرامجو  .يككف ىناؾ التزاـ بمكاعيد كا 
عد تكافر الرغبة الحقيقية لدل بعض الطالبات في التفاعؿ مع  -

برامج اإلرشاد األكاديمي لعدة أسباب مختمفة، كالضغط الدراسي 
 .ات البرامج مع جدكؿ الطالبةأك لعدـ مناسبة أكق

 :أسباب تتعمؽ بالمرشد األكاديمي •
عدـ شعكر بعض المرشديف األكاديمييف بأىمية برامج اإلرشاد  -

األكاديمي في خدمة العممية التعميمية كفي تحقيؽ أىداؼ 
 .المؤسسة التعميمية العميا

عدـ إلماـ المرشد األكاديمي بكاجباتو سكاء كانت أكاديمية أك  -
 .شخصية

عدـ اإللماـ بفنيات اإلرشاد كاألنظمة المستحدثة كالبرامج التي  -
 .تناسب الطالبات

ندرة الككادر التعميمية المؤىمة إلدارة اإلرشاد األكاديمي  -
 .كبرامجو

 .عدـ تكفر معمكمات كافية لدل المرشد عف طالبو -
قمة أعضاء ىيئة التدريس كارتفاع نصابيـ، كبالتالي يككف  -

كقتيـ ضيؽ كال يممككف الكقت لمتفرغ لبرامج اإلرشاد كاإلعداد 
 .ليا
 .ضعؼ التكاصؿ بيف المرشديف كطمبتيـ -
 :أسباب أخرل •
غياب كحدة مخصصة لإلرشاد األكاديمي كبرامجو المتنكعة  -

 .في ىيكؿ الجامعة
 .معاناة الطالبات مف سكء التنظيـ كصعكبة بعض اإلجراءات -
ريب الككادر البشرية المسؤكلة عف اإلرشاد قمة االىتماـ بتد -

 .األكاديمي
الصعكبات المتنكعة التي تعترض إجراء التكاصؿ بيف المرشد  -

 .كالطالب، كعدـ تكفر المكاف أك الكقت المناسب
قمة الدراسات المسحية الستطالع آراء الطالبات لمتعرؼ عمى  -

 .كيرأكضاع اإلرشاد األكاديمي بما يساعد عمى إحداث التط
ضعؼ فعالية طرؽ اإلعالف كتبميغ الطمبة بمكاعيد  -

 ].26االجتماعات كالبرامج ]
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 :الدراسات السابقة
[ إلى تنظيـ كتطكير اإلرشاد 17ىدفت دراسة زرعة ]     

األكاديمي بجامعة األميرة نكرة بنت عبدالرحمف مف خالؿ تحقيؽ 
ة عدد مف األىداؼ كتشخيص كاقع اإلرشاد األكاديمي مف كجي

نظر الطالبات كتحديد الصعكبات التي تكاجييف كتعيؽ 
استفادتيف منو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى التجارب العالمية في 
تنظيـ اإلرشاد األكاديمي كاالستفادة منيا كالتعرؼ عمى سبؿ 
تطكير اإلرشاد األكاديمي مف كجية نظر الطالبات. اتبعت 

تخدمة االستفتاء الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي مس
كأداة لمدراسة، كشمؿ مجتمع الدراسة كافة طالبات جامعة األميرة 

(، كتـ أخذ عينة عشكائية تقدر بنسبة 12711نكرة كعددىف )
%(. أسفرت الدراسة عمى عدد مف التكصيات مف 16.2)

أىميا: تشجيع الطالبات كحثيف عمى االستفادة مف خدمات 
كالتكاصؿ مع مرشداتيف، إعداد اإلرشاد األكاديمي المقدمة ليف 

تاحتو لمجميع  دليؿ كاضح كمفصؿ لإلرشاد األكاديمي لمطالبة كا 
عمى المكقع اإللكتركني، كتقسيـ المياـ اإلرشادية إلى عدد مف 
البرامج لمطالبات المستجدات كالمتعثرات كالمتفكقات كغيرىا مف 

 .التقسيمات
عرؼ عمى أىـ [ فقد ىدفت إلى الت9أما دراسة العنقرم ]     

المشكالت األكاديمية كاإلدارية التي تكاجو طالب السنة 
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد مف كجية نظر الطالب، 
باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىـ المقترحات لمحد مف تمؾ 
المشكالت. تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، 

طالب السنة ( طالبا مف 450كيبمغ عدد أفراد العينة )
التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد، كقد استخدـ الباحث أداة 
االستبانة لمناسبتيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة. مف أبرز نتائج 
الدراسة أف مف أىـ المشكالت األكاديمية التي تكاجو طالب 
السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد "ارتفاع أسعار الكتب 

بات المقرر، كثرة المعمكمات في الدراسية، كثرة الكاجبات كمتطم
كؿ مقرر". كأف مف أىـ المشكالت اإلدارية التي تكاجو طالب 
السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد )غالء أسعار الكجبات، 

ازدحاـ مكاقؼ السيارات الخاصة بالطالب، نقص خدمات 
التكجيو كاإلرشاد". كما كأظيرت النتائج أف مف أىـ المقترحات 

ف المشكالت األكاديمية كاإلدارية التي تكاجو طالب التي تحد م
السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد "تفعيؿ عممية اإلرشاد 
األكاديمي لمطالب، الحرص عمى عدـ أداء الطالب أكثر مف 
اختبار في اليـك الدراسي، تنمية العالقات اإلنسانية يبف أعضاء 

داللة إحصائية  ىيئة التدريس كالطالب". كأف ىناؾ فركقا ذات
بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت 
اإلدارية كاألكاديمية التي تكاجو الطالب باختالؼ متغير مسار 
الدراسة، كذلؾ لصالح الطالب الذيف مسارىـ الدراسي الكميات 
الصحية. كما كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة 

جابات أفراد عينة الدراسة نحك إحصائية بيف متكسطات است
الحمكؿ المقترحة لمكاجية المشكالت األكاديمية كاإلدارية 
باختالؼ متغير المستكل الدراسي، كذلؾ لصالح طالب المستكل 
األكؿ. كأف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف متكسطات 
استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المشكالت اإلدارية كاألكاديمية 

تكاجو الطالب باختالؼ متغير محؿ اإلقامة، كذلؾ لصالح  التي
 .الطالب مف خارج الرياض

[ إلى الكشؼ عف معدؿ 27كىدفت دراسة الدليـ ]      
االستفادة مف خدمات اإلرشاد في خمس جامعات سعكدية، 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي كمف أجؿ ذلؾ طكر استبانة 

عمى ثالثة أبعاد ىي:  مككنة مف خمسة كعشريف بندان مكزعة
األكاديمي كالميني كالنفسي. بمغت عينة الدراسة ثالث مئة 

 137طالبان ك 213كخمسيف طالبان مف طالب الجامعات )
طالبة(، كأظيرت النتائج أنو ال يكجد ىناؾ فركؽ دالة بيف 
الطالب الذككر كاإلناث في معدؿ استفادتيـ مف الخدمات 

دة بشكؿ عاـ مف قبؿ الجنسيف اإلرشادية، كلكف معدؿ االستفا
كاف متدنيا، كما أف ىناؾ فركؽ دالو إحصائيا بيف الطالبات في 
جامعتي الممؾ سعكد كاألميرة نكرة في اإلرشاد بأبعاده لصالح 

 .طالبات جامعة األميرة نكرة
 [ فقد ىدفت إلى اختبار 1أما دراسة السكاط كالمشيخي ]      
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فاعمية برنامج إرشادم منظـ في التكيؼ مع الحياة الجامعية 
لدل الطالب المستجديف بجامعة الطائؼ، كالتعرؼ عمى مدل 
استمرارية فعالية البرنامج اإلرشادم بعد انتياء جمسات البرنامج 
مف خالؿ االختبار التتبعي. استخدـ الباحثاف المنيج شبو 

( 60عشكائية مف )التجريبي، كتككف مجتمع البحث بطريقة 
طالبا مستجدا تـ تقسيميـ بالتساكم إلى مجمكعتيف تجريبية 
كضابطة، كما تـ استخداـ مقياس التكيؼ مع الحياة الجامعية 
مف إعداد الباحثيف باإلضافة الختبار ت كأدكات لمبحث. 
كأظيرت نتائج البحث أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

التجريبية كمتكسط درجات أفراد  متكسط درجات أفراد المجمكعة
المجمكعة الضابطة عمى مقياس التكيؼ مع الحياة الجامعية في 
القياس البعدم لصالح أفراد المجمكعة التجريبية، باإلضافة إلى 
أنو لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد 

في  المجمكعة التجريبية عمى مقياس التكيؼ مع الحياة الجامعية
 .القياسيف البعدم كالتتبعي

[ دراسة ىدفت الدراسة إلى 28كما كأجرل السممؽ ]       
التعّرؼ عمى درجة ممارسة المرشد األكاديمي لميامو مف كجية 
نظر الخريجات، كتأثير ذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي لمطالبة. 
كلغرض تحقيؽ اليدؼ اتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي 

ستبانة كأداة لمقياس. كقد تـ جمع البيانات مف مستخدمان اال
( خريجة، كأكضحت نتائج الدراسة أف 64مجتمع قكامو )

الطالبات ُيقّيمف درجة ممارسة المرشد لميامو مف كاقع تجربتيف 
% مف أفراد العينة ُيقيمف أداء المرشد لميامو 40معيا كالتالي: 

أداء المرشد % مف أفراد العينة يقيمف 15في المدل المتدني، ك
% مف أفراد العينة أداء 35لميامو بدرجة عالية، بينما يقيـ 

المرشد في المدل المتكسط. كترل أفراد العينة أف مستكل 
كاف  –المحددة باالستبياف  –ممارسة المرشد األكاديمي لميامو 

% ترل أف أداء 14لو أثر عمى تحصيميف العممي كالتالي: 
يا العممي بدرجة عالية. كأف المرشد لميامو أثر عمى تحصيم

% ترل أف أداء المرشد األكاديمي أثر عمى التحصيؿ 27
% مف أفراد العينة أنو ال 31العممي بدرجة متكسطة. بينما ترل 

% مف أفراد العينة بأف مستكل 21يكجد تأثير يذكر، كأجابت 
 .أداء المرشد أثر عمى تحصيميا العممي بشكؿ سمبي

[ إلى معرفة العالقة بيف المرشديف 29]كىدفت دراسة بارقيت . 1
األكاديمييف مف أعضاء ىيئة التدريس كالتنمية األكاديمية 
لمطالب مف خالؿ دراسة عدة عكامؿ مثؿ: النجاح األكاديمي 
لمطالب بما في ذلؾ المعدؿ التراكمي، المشاركة في الحـر 
الجامعي، تاريخ التخرج المتكقع، كالتكظيؼ بعد التخرج مف 

دة متغيرات كالجنس كالعمر كالعرؽ كالمعدؿ التراكمي. خالؿ ع
نتائج ىذه الدراسة ستساعد في نجاح الطالب العاـ في جامعة 
نبراسكا لنككلف، باإلضافة إلى تحسيف أداء المرشديف األكاديمييف 
مف أعضاء ىيئة التدريس في تقديـ المشكرة لجميع الطالب. 

تقديـ المشكرة  كأشارت البيانات إلى أف ىناؾ عالقة بيف
األكاديمية كتطكير الطالب أكاديميا، كما كاف ىناؾ أيضا عالقة 

 .بيف تقديـ المشكرة األكاديمية كرضا الطالب مع الكمية
[ فقد ىدفت الدراسة إلى دراسة العالقة 30أما دراسة غييف ]. 2

بيف اإلرشاد األكاديمي كزمف إنياء الدرجة العممية 
الدراسة باستخداـ المنيج الكصفي  "البكالكريكس". كقد ُطبقت

عمى جميع الطمبة الذيف تقدمكا بطمب تخرج لمعاـ الجامعي 
في جامعة ىامبمكت الحككمية كالبالغ عددىـ  2009/2010

" طالبا، كذلؾ عف طريؽ تكزيع استبياف إلكتركني. كمف 232"
أبرز النتائج: كجكد ارتباط كبير بيف درجة رضا الطالب 

 .مي، كفترة إنياء الطالب لدرجة البكالكريكسكاإلرشاد األكادي
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

بعد االطالع عمى الدراسات السابقة تبيف أف الدراسات السابقة 
 :تتفؽ كتختمؼ مع الدراسة الحالية في النقاط التالية

تتفؽ بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكليا  -
مف خالؿ تشخيصيا  [17كدراسة زرعة ]لإلرشاد األكاديمي 

لكاقع اإلرشاد األكاديمي مف كجية نظر الطالبات كتحديد 
الصعكبات التي تكاجييف كتعيؽ استفادتيف منو، كدراسة العنقرم 

[ التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى أىـ المشكالت األكاديمية 9]
كاإلدارية التي تكاجو طالب السنة التحضيرية، كدراسة السكاط 



562016
 

12 

[ التي ىدفت إلى اختبار فاعمية برنامج إرشادم 1مشيخي ]كال
منظـ في التكيؼ مع الحياة الجامعية لدل الطالب المستجديف، 

[ التي كاف مف أبرز 30بينما الدراسات األجنبية كدراسة غييف ]
نتائجيا كجكد ارتباط كبير بيف درجة رضا الطالب كاإلرشاد 

 .األكاديمي
مع أغمب الدراسات السابقة مف حيث تتشابو الدراسة الحالية  -

اعتمادىا عمى المنيج الكصفي التحميمي، ما عدا دراسة السكاط 
[ التي استخدمت منيج آخر كىك المنيج شبو 1كالمشيخي ]

[ التي لـ تحدد منيج كاضح، كما 29التجريبي، كدراسة بارقيت ]
اعتمدت معظـ الدراسات عمى االستبانة كأداة لجمع البيانات، ما 

[ التي استخدمت االستفتاء كأداة لمدراسة، 17دا دراسة زرعة ]ع
التي استخدمت مقياس التكيؼ  [1كدراسة السكاط كالمشيخي ]

كاختبار ت كأدكات لمبحث، بينما لـ يتبيف استخداـ أم أداة 
 ].29لمبحث في دراسة بارقيت ]

تتفؽ جميع الدراسات السابقة مف حيث نكعية العينة، حيث  -
العينات خاصة بطالب كطالبات الجامعات، ما عدا  كانت جميع

 .[ التي كانت عينتيا خاصة بالخريجات28دراسة السممؽ ]
 :الحاجة لمدراسة الحالية

أىـ ما يميز الدراسة الحالية أنيا حاكلت التعرؼ عمى كاقع       
البرامج اإلرشادية بعمادة السنة التحضيرية في جامعة الممؾ 

ي تييئة الطالبات المستجدات كمعرفة سعكد مف حيث دكرىا ف
العقبات التي تعيؽ تنفيذىا، كىي تختمؼ عف الدراسات السابقة 
في مكضكع الدراسة حيث ركزت الدراسات عمى التكجيو كاإلرشاد 
في األقساـ كدكر المرشد فييا، كالمشكالت التي تكاجو الطمبة، 
في حيف أف الدراسة الحالية ركزت بشكؿ خاص عمى دكر 

دارة في السنة التحضيرية بإرشاد الطالبات لزيادة معرفتيف اإل
بالبيئة المحيطة بيف، كبالتالي التغمب عمى ما يمكف أف يعكقيف 
عف تحصيميف الدراسي بشكؿ فعاؿ، كىك ما لـ تتعرض لو أم 
دراسة سابقة تـ التعرض ليا في ىذا البحث، أك في الرسائؿ 

 .الجامعية حسب عمـ الباحثتاف
 

 جراااتاإل الطريقة. 4
 منهج الدراسةأ. 

 .استخدـ البحث المنيج الكصفي التحميمي
 مجتمع الدراسة وعينتهب. 

تككف مجتمع الدراسة مف طالبات السنة التحضيرية       
(، كقد تـ 3292المستجدات بجامعة الممؾ سعكد البالغ عددىف )
( طالبة، حيث 59اختيار عينة عشكائية بسيطة مككنة مف )

( طالبة، 80ت الباحثتاف بتكزيع االستبياف إلكتركنيان عمى )قام
( استبانات لعدـ 4( طالبة، كتـ استبعاد )63استجابت منيف )

( 59اكتماؿ االستجابات، ليككف العدد النيائي لعينة الدراسة )
( مف المجتمع 1,79(، كبنسبة )73.75طالبة، أم بنسبة )

 .الكمي لمدراسة
 أداة الدراسةج. 

ـ استخداـ "االستبانة" كأداة لمدراسة، كقد تـ بناءىا بالرجكع ت     
إلى األدبيات كالدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة. 

( فقرة مقسمة 18كقد تككنت االستبانة في صكرتيا النيائية مف )
عمى محكريف عمى النحك التالي: المحكر األكؿ: يتناكؿ دكر 

مادة السنة التحضيرية في تييئة برامج اإلرشاد األكاديمي بع
( 9الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد، يتككف مف )

فقرات. المحكر الثاني: يتناكؿ العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج 
( 9اإلرشاد األكاديمي لمطالبات المستجدات، كيتككف مف )

 .فقرات
 :صدؽ أداة الدراسة

 :أكالن: الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة
بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة، تـ عرضيا عمى عدد       

مف المحكميف كذلؾ لالسترشاد بآرائيـ، كتـ التعديؿ بناء عمى 
 .التعديالت كاالقتراحات التي أبداىا المحكمكف
 :ثانيان: صدؽ االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة

تـ تطبيؽ األداة ميدانيان، كاستخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف  
لمعرفة الصدؽ الداخمي لالستبانة حيث تـ حساب معامؿ 

 االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة 
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 :التالية الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو العبارة كما تكضح ذلؾ الجداكؿ
 1جدول 

 ورمعامالت ارتباط بيرسون لمحور )دور برامج اإلرشاد األكاديمي في تهيئة الطالبات المستجدات بجامعة الممك سعود( بالدرجة الكمية لكل مح
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.556** 6 0.702** 
2 0.680** 7 0.762** 
3 0.678** 8 0.699** 
4 0.755** 9 0.774** 
5 0.634** - - 

 0.01داؿ عند مستكل  **
 2جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون لمحور )العقبات التي تعيق تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي لمطالبات المستجدات( بالدرجة الكمية لكل محور
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 0.530** 6 0.597** 
2 0.624** 7 0.483** 
3 0.553** 8 0.602** 
4 0.523** 9 0.692** 
5 0.461** - - 

 0.01 مستكل عند داؿ **
 العبارات جميع أف( 2 ،1) رقـ الجداكؿ خالؿ مف يتضح       

 ارتفاع عمى داللة يعطي كىذا( 0.01) مستكل عند دالة
 صدؽ مؤشرات إلى يشير كما الداخمي، االتساؽ معامالت
 .الحالية الدراسة تطبيؽ في بيا الكثكؽ يمكف ككافية مرتفعة

 :الدراسة أداة ثبات
 الفاكركنباخ، ثبات معامؿ باستخداـ الدراسة أداة ثبات قياس تـ 

 الدراسة أداة لمحاكر الثبات معامؿ يكضح( 3) رقـ كالجدكؿ
 :كىي

 3 جدول
 الدراسة أداة ثبات لقياس الفاكرونباخ معامل

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور الرقم
 دكر برامج اإلرشاد األكاديمي في تييئة الطالبات 1

 المستجدات بجامعة الممؾ سعكد 
9 0.865 

 0.729 9 األكاديمي لمطالبات المستجداتالعقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد  2
 0.780 18 الثبات الكمي

( أف مقياس الدراسة 3يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )      
يتمتع بثبات مقبكؿ إحصائيان، حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات 

( كىي درجة ثبات عالية، كما تراكحت 0.780الكمية )ألفا( )
(، كىي 0.865، 0.729معامالت ثبات أداة الدراسة ما بيف )

معامالت ثبات مرتفعة يمكف الكثكؽ بيا في تطبيؽ الدراسة 
 .الحالية

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا،       
اإلحصائية المناسبة فقد تـ استخداـ العديد مف األساليب 

 Statistical باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية

Package for Social Sciences  كالتي يرمز ليا اختصاران
 (SPSS)  بالرمز

دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي،   كذلؾ بعد أف تـ ترميز كا 
كلتحديد طكؿ خاليا المقياس الخماسي )الحدكد الدنيا كالعميا( 
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(، ثـ 4 =1-5لمستخدـ في محاكر الدراسة، تـ حساب المدل )ا
تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية 

(، بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى 0.66= 4/5الصحيح أم )
أقؿ قيمة في المقياس )أك بداية المقياس كىي الكاحد الصحيح( 

ذا أصبح طكؿ كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، كىك
 :الخاليا كما يأتي

يمثؿ درجة استجابة )ال أكافؽ بشدة( نحك  1.80إلى  1مف  -
 .كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو

يمثؿ درجة استجابة )ال أكافؽ( نحك  2.60إلى  1.81مف  -
 .كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو

ما( نحك  يمثؿ درجة استجابة )إلى حد 3.40إلى  2.61مف  -
 .كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو

يمثؿ درجة استجابة )مكافؽ( نحك كؿ  4.20إلى  3.41مف  -
 .عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو

يمثؿ درجة استجابة )أكافؽ بشدة( نحك  5.0إلى  4.21مف  -
 .كؿ عبارة باختالؼ المحكر المراد قياسو

 :اإلحصائية التاليةكبعد ذلؾ تـ حساب المقاييس 
التكرارات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الخصائص . 1

 .الشخصية كالكظيفية ألفراد عينة الدراسة
لحساب  (Pearson correlation) معامؿ ارتباط بيرسكف. 2

 .صدؽ االتساؽ الّداخمي ألداة الدراسة
 لحساب معامؿ  (Cronbach's Alpha) معامؿ الفاكركنباخ. 3

 .ر المختمفة ألداة الدراسةثبات المحاك 
كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك  "Mean" المتكسط الحسابي. 4

انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف المحاكر الرئيسة 
)متكسطات العبارات(، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب المحاكر 

 .حسب أعمى متكسط حسابي
 "Standard Deviation" تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم. 5

لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة 
مف عبارات متغيرات الدراسة، كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسة 
عف متكسطيا الحسابي، كيالحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح 
التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات 

ر الرئيسة، فكمما اقتربت متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاك 
قيمتو مف الصفر تركزت االستجابات كانخفض تشتتيا بيف 

 .المقياس
 نتائج. ال5

السؤاؿ األكؿ: ما دكر برامج اإلرشاد األكاديمي بعمادة السنة 
 التحضيرية في تييئة الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد؟

السنة لمتعرؼ عمى دكر برامج اإلرشاد األكاديمي بعمادة  
التحضيرية في تييئة الطالبات المستجدات بجامعة الممؾ سعكد، 
تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية 
كاالنحراؼ المعيارم الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تـ 
ترتيب ىذه الفقرات حسب المتكسط الحسابي لكالن منيا، كذلؾ 

 :كما يمي
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 4 جدول
عمادة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراس نحو دور برامج اإلرشاد األكاديمي ب

 تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي لكاًل منهاالسنة التحضيرية في تهيئة الطالبات المستجدات بجامعة الممك سعود مرتبة 
المتوسط  درجة الموافقة   الفقرات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
التكرار 
 والنسبة

أوافق 
 بشدة

إلى  أوافق
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

معرفة كثير مف أنظمة الجامعة كنظاـ  6
الخدمات تقييـ الطالبة، األنشطة الطالبية، 
 المساندة لمطالبات،...الخ.

 1 1 4.05 0 6 9 19 24 ؾ
% 41.4 32.8 15.5 10.3 0 

 2 0.91 3.9 0 4 15 22 17 ؾ تحمؿ المسؤكلية. 3
% 29.3 37.9 25.9 6.9 0 

 3 1.1 3.67 3 5 14 22 14 ؾ حؿ المشكالت الجامعية التي تكاجييا. 4
% 24.1 37.9 24.1 8.6 5.2 

 4 0.93 3.66 0 6 20 20 12 ؾ االنسجاـ مع البيئة الجامعية. 1
% 20.7 34.5 34.5 10.3 0 

 5 1.18 3.64 5 5 9 26 13 ؾ مراجعة المرشدة األكاديمية عند الحاجة. 8
% 22.4 44.8 15.5 8.6 8.6 

التعرؼ عمى المرافؽ الجامعية المختمفة  9
 كمياميا.

 6 1.2 3.59 4 6 16 16 16 ؾ
% 27.6 27.6 27.6 10.3 6.9 

 7 0.94 3.52 0 8 22 18 10 ؾ ميارة اتخاذ القرارات. 2
% 17.2 31 37.9 13.8 0 

التعرؼ عمى مياـ المجمس االستشارم  7
 لمطالبات.

 8 1.23 3.47 4 9 16 14 15 ؾ
% 25.9 24.1 27.6 15.5 6.9 

 9 1.17 3.09 8 6 24 13 7 ؾ رفع أك خفض المعدؿ التراكمي. 5
% 12.1 22.4 41.4 10.3 13.8 

 - 0.75 3.62 المتكسط الحسابي العاـ
 :أف( 4) رقـ الجدكؿ مف يتضح

 السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج دكر محكر     
 سعكد الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة في التحضيرية
 حيث ،(أكافؽ) بدرجة فقرات( 8) جاءت فقرات،( 9) يتضمف
 كىذه ،(4.05 ،3.47) بيف ليـ الحسابية المتكسطات تتراكح

 المتدرج المقياس فئات مف الرابعة بالفئة تقع المتكسطات
 حيف في ،(4.20 إلى 3.41) بيف ما تتراكح كالتي الخماسي
 رقـ الفقرة كىي ،(ما حد إلى أكافؽ) بدرجة( كاحدة فقرة) جاءت

 المتكسط كىذا ،(3.09) ليا الحسابي المتكسط أف حيث ،(5)
 كالتي الخماسي المتدرج المقياس فئات مف الثالثة بالفئة يقع

 إلى السابقة النتيجة كتشير ،(3.40 إلى 2.61) بيف ما تتراكح

 اإلرشاد برامج دكر حكؿ الدراسة أفراد استجابات تفاكت
 الطالبات تييئة في التحضيرية السنة بعمادة األكاديمي
 .سعكد الممؾ بجامعة المستجدات

 أف عمى يدؿ كىذا ،(3.62) العاـ الحسابي المتكسط يبمغ     
 اإلرشاد برامج دكر حكؿ الدراسة أفراد بيف مكافقة ىناؾ

 الطالبات تييئة في التحضيرية السنة بعمادة األكاديمي
 معرفة) األدكار تمؾ أبرز كمف سعكد، الممؾ بجامعة المستجدات

 الطالبية، األنشطة الطالبة، تقييـ كنظاـ الجامعة أنظمة مف كثير
 إضافة المسؤكلية، تحمؿ ككذلؾ لمطالبات، المساندة الخدمات

 كاالنسجاـ الطالبة، تكاجييا التي الجامعية المشكالت حؿ إلى
 عند األكاديمية المرشدة مراجعة ككذلؾ الجامعية، البيئة مع
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[ 17] زرعة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة اتفقت كقد ،(الحاجة
 األميرة بجامعة األكاديمي اإلرشاد كاقع أف إلى تكصمت كالتي
 .متكسطة بدرجة يأتي الرحمف عبد بنت نكرة
 الجامعة أنظمة مف كثير معرفة) كىي( 6) رقـ الفقرة جاءت -

 المساندة الخدمات الطالبية، األنشطة الطالبة، تقييـ كنظاـ
( 4.05) حسابي بمتكسط األكلى بالمرتبة( الخ...لمطالبات،
 بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(1.0) معيارم كانحراؼ

 الجامعة أنظمة مف كثير معرفة أف عمى الدراسة عينة أفراد
 المساندة الخدمات الطالبية، األنشطة الطالبة، تقييـ كنظاـ

 السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار مف الخ...لمطالبات،
 .سعكد الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة في التحضيرية

 الثانية بالمرتبة( المسؤكلية تحمؿ) كىي( 3) رقـ الفقرة جاءت -
 يدؿ كىذا ،(0.91) معيارم كانحراؼ( 3.90) حسابي بمتكسط
 تحمؿ أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ أف عمى

 السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار مف المسؤكلية
 .سعكد الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة في التحضيرية

 التي الجامعية المشكالت حؿ) كىي( 4) رقـ الفقرة جاءت -
 كانحراؼ( 3.67) حسابي بمتكسط الثالثة بالمرتبة( تكاجييا
 عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(1.10) معيارم
 الطالبة تكاجييا التي الجامعية المشكالت حؿ أف عمى الدراسة

 في التحضيرية السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار مف
 اختمفت كقد سعكد، الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة
 كالتي[ 17] زرعة دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة

 أف عمى الطالبات بيف معرفة عدـ ىناؾ أف إلى تكصمت
 .األكاديمي باإلرشاد مشكالتيـ حؿ في تساعدىـ المرشدة

( الجامعية البيئة مع االنسجاـ) كىي( 1) رقـ الفقرة جاءت -
 معيارم كانحراؼ( 3.66) حسابي بمتكسط الرابعة بالمرتبة

 الدراسة عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(0.93)
 مف الجامعية البيئة مع االنسجاـ عمى الطالبة مساعدة أف عمى
 في التحضيرية السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار
 اتفقت كقد سعكد، الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة

 كالتي[ 29] بارقيت دراسة نتيجة مع الحالية الدراسة نتيجة
 كرضا األكاديمية المشكرة تقديـ بيف عالقة ىناؾ أف إلى تكصمت
 دراسة نتيجة مع الدراسة نتيجة اتفقت كما الكمية، عف الطالب
 تقديـ بيف عالقة ىناؾ أف إلى تكصمت كالتي[ 30] غييف

 .الكمية عف الطالب كرضا األكاديمية المشكرة
 عند األكاديمية المرشدة مراجعة) كىي( 8) رقـ الفقرة جاءت -

 كانحراؼ( 3.64) حسابي بمتكسط الخامسة بالمرتبة( الحاجة
 عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(1.18) معيارم
 مف الحاجة عند األكاديمية المرشدة مراجعة أف عمى الدراسة
 في التحضيرية السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار
 .سعكد الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة
 الجامعية المرافؽ عمى التعرؼ) كىي( 9) رقـ الفقرة جاءت -

( 3.59) حسابي بمتكسط السادسة بالمرتبة( كمياميا المختمفة
 بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(1.20) معيارم كانحراؼ

 المرافؽ عمى الطالبة تعريؼ أف عمى الدراسة عينة أفراد
 األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار مف كمياميا المختمفة الجامعية
 بجامعة المستجدات الطالبات تييئة في التحضيرية السنة بعمادة
 .سعكد الممؾ

 بالمرتبة( القرارات اتخاذ ميارة) كىي( 2) رقـ الفقرة جاءت -
 ،(0.94) معيارم كانحراؼ( 3.52) حسابي بمتكسط السابعة
 أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا

 اإلرشاد برامج أدكار مف القرارات اتخاذ ميارة الطالبة إكساب
 الطالبات تييئة في التحضيرية السنة بعمادة األكاديمي
 .سعكد الممؾ بجامعة المستجدات

 المجمس مياـ عمى التعرؼ) كىي( 7) رقـ الفقرة جاءت -
( 3.47) حسابي بمتكسط الثامنة بالمرتبة( لمطالبات االستشارم
 بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(1.23) معيارم كانحراؼ

 المجمس مياـ عمى الطالبة تعريؼ أف عمى الدراسة عينة أفراد
 بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أدكار مف لمطالبات االستشارم

 الممؾ بجامعة المستجدات الطالبات تييئة في التحضيرية السنة
 .سعكد
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( التراكمي المعدؿ خفض أك رفع) كىي( 5) رقـ الفقرة جاءت -
 معيارم كانحراؼ( 3.09) حسابي بمتكسط التاسعة بالمرتبة

 أفراد بيف ما حد إلى مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا ،(1.17)
 السنة بعمادة األكاديمي اإلرشاد برامج أف عمى الدراسة عينة

 .التراكمي المعدؿ خفض أك رفع عمى تساعد التحضيرية
 اإلرشاد برامج تنفيذ تعيؽ التي العقبات ما: الثاني السؤاؿ

  بجامعة التحضيرية السنة في المستجدات لمطالبات األكاديمي

 سعكد؟ الممؾ
 األكاديمي اإلرشاد برامج تنفيذ تعيؽ التي العقبات عمى لمتعرؼ 

 سعكد، الممؾ بجامعة التحضيرية السنة في المستجدات لمطالبات
 الحسابية كالمتكسطات المئكية كالنسب التكرارات حساب تـ

 تـ كما الدراسة، عينة أفراد الستجابات المعيارم كاالنحراؼ
 كذلؾ منيا، لكالن  الحسابي المتكسط حسب الفقرات ىذه ترتيب
 :يمي كما

 5 جدول
 اإلرشاد برامج تنفيذ تعيق التي العقبات نحو الدراسة عينة أفراد الستجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 منها لكالً  الحسابي لممتوسط وفقاً  تنازلياً  مرتبة سعود الممك بجامعة التحضيرية السنة في المستجدات لمطالبات األكاديمي

 الفقرات م
المتوسط  درجة الموافقة

 الحسابي
االنحراف 
التكرار  الترتيب المعياري

 والنسبة
أوافق 
 بشدة

إلى حد  أوافق
 ما

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
قمة الكعي بعممية اإلرشاد األكاديمي كدكره 

 في حياة الطالبة الجامعية.
 0 4 12 21 21 ؾ

4.02 0.93 1 
% 36.2 36.2 20.7 6.9 0 

3 
قمة االىتماـ بتدريب الككادر البشرية 
 المسؤكلة عف اإلرشاد األكاديمي.

 1 3 12 20 22 ؾ
4.02 0.98 2 

% 37.9 34.5 20.7 5.2 1.7 

4 

قمة الدراسات المسحية الستطالع آراء 
الطالبات لمتعرؼ عمى أكضاع اإلرشاد 
األكاديمي بما يساعد عمى إحداث 

 التطكير.

 1 5 11 16 25 ؾ

4.02 1.07 3 
% 43.1 27.6 19 8.6 1.7 

2 
المؤىمة إلدارة ندرة الككادر التعميمية 

 اإلرشاد األكاديمي.
 0 3 16 20 19 ؾ

3.95 0.91 4 
% 32.8 34.5 27.6 5.2 0 

5 
عقد المقاءات اإلرشادية مع بداية كؿ 
 فصؿ دراسي مرة كاحدة دكف تكراره.

 4 6 13 16 19 ؾ
3.69 1.23 5 

% 32.8 27.6 22.4 10.3 6.9 

6 
لإلرشاد قمة تفرغ المرشدة األكاديمية 

 األكاديمي بسبب ضغط العمؿ.
 2 6 19 16 15 ؾ

3.62 1.09 6 
% 25.9 27.6 32.8 10.3 3.4 

9 
اإلعالف عف البرامج قبؿ إقامتيا بكقٍت 

 غير كاؼ.
 2 10 13 18 15 ؾ

3.59 1.16 7 
% 25.9 31 22.4 17.2 3.4 

8 
اإلعالف عف البرامج التي تُقدـ بشكؿ غير 

 كاضح.
 3 9 13 19 14 ؾ

3.55 1.17 8 
% 24.1 32.8 22.4 15.5 5.2 

7 
إجراءات اإلرشاد األكاديمي طكيمة 

 كمعقدة.
 3 7 23 14 11 ؾ

3.4 1.09 9 
% 19 24.1 39.7 12.1 5.2 

 - 0.6 3.76 المتكسط الحسابي العاـ
 :( أف5يتضح مف الجدكؿ رقـ )

محكر العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي      
( فقرات 8( فقرات، جاءت )9لمطالبات المستجدات يتضمف )

بدرجة )أكافؽ(، حيث تتراكح المتكسطات الحسابية ليـ بيف 

(، كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف فئات 4.02، 3.55)
إلى  3.41) المقياس المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف

(، في حيف جاءت )فقرة كاحدة( بدرجة )أكافؽ إلى حد 4.20
(، حيث أف المتكسط الحسابي ليا 7ما(، كىي الفقرة رقـ )
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(، كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس 3.40)
(، 3.40إلى  2.61المتدرج الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )

استجابات أفراد الدراسة حكؿ كتشير النتيجة السابقة إلى تفاكت 
العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي لمطالبات 

 .المستجدات
(، كىذا يدؿ عمى أف 3.76يبمغ المتكسط الحسابي العاـ )     

ىناؾ مكافقة بيف أفراد الدراسة العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج 
أبرز تمؾ العقبات اإلرشاد األكاديمي لمطالبات المستجدات، كمف 

)قمة الكعي بعممية اإلرشاد األكاديمي كدكره في حياة الطالبة 
الجامعية، ككذلؾ قمة االىتماـ بتدريب الككادر البشرية المسؤكلة 
عف اإلرشاد األكاديمي، إضافة إلى قمة الدراسات المسحية 
الستطالع آراء الطالبات لمتعرؼ عمى أكضاع اإلرشاد 

عمى إحداث التطكير، كندرة الككادر  األكاديمي بما يساعد
 (.التعميمية المؤىمة إلدارة اإلرشاد األكاديمي

( كىي )قمة الكعي بعممية اإلرشاد 1جاءت الفقرة رقـ ) -
األكاديمي كدكره في حياة الطالبة الجامعية( بالمرتبة األكلى 

(، كىذا يدؿ 0.93( كانحراؼ معيارم )4.02بمتكسط حسابي )
فقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف قمة الكعي عمى أف ىناؾ مكا

بعممية اإلرشاد األكاديمي كدكره في حياة الطالبة الجامعية مف 
العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي لمطالبات 

 .المستجدات
( كىي )قمة االىتماـ بتدريب الككادر 3جاءت الفقرة رقـ ) -

كاديمي( بالمرتبة الثانية البشرية المسؤكلة عف اإلرشاد األ
(، كىذا يدؿ 0.98( كانحراؼ معيارم )4.02بمتكسط حسابي )

عمى أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف قمة 
االىتماـ بتدريب الككادر البشرية المسؤكلة عف اإلرشاد 
األكاديمي مف العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي 

 .ستجداتلمطالبات الم
( كىي )قمة الدراسات المسحية الستطالع 4جاءت الفقرة رقـ ) -

آراء الطالبات لمتعرؼ عمى أكضاع اإلرشاد األكاديمي بما 
يساعد عمى إحداث التطكير( بالمرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 

(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 1.07( كانحراؼ معيارم )4.02)
ى أف قمة الدراسات المسحية مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عم

الستطالع آراء الطالبات لمتعرؼ عمى أكضاع اإلرشاد 
األكاديمي بما يساعد عمى إحداث التطكير مف العقبات التي 

 .تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي لمطالبات المستجدات
( كىي )ندرة الككادر التعميمية المؤىمة 2جاءت الفقرة رقـ ) -

األكاديمي( بالمرتبة الرابعة بمتكسط حسابي إلدارة اإلرشاد 
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ 0.91( كانحراؼ معيارم )3.95)

مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف ندرة الككادر التعميمية 
المؤىمة إلدارة اإلرشاد األكاديمي مف العقبات التي تعيؽ تنفيذ 

 .برامج اإلرشاد األكاديمي لمطالبات المستجدات
( كىي )عقد المقاءات اإلرشادية مع بداية 5جاءت الفقرة رقـ ) -

كؿ فصؿ دراسي مرة كاحدة دكف تكراره( بالمرتبة الخامسة 
(، كىذا يدؿ 1.23( كانحراؼ معيارم )3.69بمتكسط حسابي )

عمى أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف عقد 
مرة كاحدة دكف  المقاءات اإلرشادية مع بداية كؿ فصؿ دراسي

تكراره مف العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي 
 .لمطالبات المستجدات

( كىي )قمة تفرغ المرشدة األكاديمية 6جاءت الفقرة رقـ ) -
لإلرشاد األكاديمي بسبب ضغط العمؿ( بالمرتبة السادسة 

(، كىذا يدؿ 1.09( كانحراؼ معيارم )3.62بمتكسط حسابي )
أف ىناؾ مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف قمة تفرغ عمى 

المرشدة األكاديمية لإلرشاد األكاديمي بسبب ضغط العمؿ مف 
العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد األكاديمي لمطالبات 
المستجدات، كقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

ط العمؿ مف أىـ [ كالتي تكصمت إلى أف ضغك 17زرعة ]
 .التحديات التي تكاجو الطالبات في اإلرشاد األكاديمي

( كىي )اإلعالف عف البرامج قبؿ إقامتيا 9جاءت الفقرة رقـ ) -
( 3.59بكقٍت غير كاؼ( بالمرتبة السابعة بمتكسط حسابي )

(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بيف 1.16كانحراؼ معيارم )
اإلعالف عف البرامج قبؿ إقامتيا  أفراد عينة الدراسة عمى أف
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بكقٍت غير كاؼ مف العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد 
 .األكاديمي لمطالبات المستجدات

( كىي )اإلعالف عف البرامج التي تُقدـ 8جاءت الفقرة رقـ ) -
( 3.55بشكؿ غير كاضح( بالمرتبة الثامنة بمتكسط حسابي )

ؿ عمى أف ىناؾ مكافقة بيف (، كىذا يد1.17كانحراؼ معيارم )
أفراد عينة الدراسة عمى أف اإلعالف عف البرامج التي تُقدـ بشكؿ 
غير كاضح مف العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد 

 .األكاديمي لمطالبات المستجدات
( كىي )إجراءات اإلرشاد األكاديمي 7جاءت الفقرة رقـ ) -

( 3.40حسابي ) طكيمة كمعقدة( بالمرتبة التاسعة بمتكسط
(، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ مكافقة إلى 1.09كانحراؼ معيارم )

حد ما بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف طكؿ كتعقد إجراءات 
اإلرشاد األكاديمي مف العقبات التي تعيؽ تنفيذ برامج اإلرشاد 

 .األكاديمي لمطالبات المستجدات
 توصيات. ال6

 :إلييا تكصي الدراسة بما يميفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ  
تكصمت الدراسة الى أف درجة كعى الطالبات كانت بدرجة . 1

متكسطة لذا تكصى الدراسة بضركرة تكعية الطالبات بعممية 
 .اإلرشاد األكاديمي كدكره في حياة الطالبة الجامعية

بينت الدراسة أف ىناؾ ضعؼ في تقديـ االرشاد كالتكجيو . 2
التحضيرية لذا تكصى الدراسة بضركرة لمطالبات في السنة 

إلحاؽ الككادر البشرية المسؤكلة عف عممية اإلرشاد األكاديمي 
بالدكرات التدريبية التي تنمي مياراتيف لخدمة الطالبات بصكرة 

 .أفضؿ
القياـ بمزيد مف الدراسات المسحية الستطالع آراء الطالبات . 3

ساعد عمى إحداث لمتعرؼ عمى أكضاع اإلرشاد األكاديمي بما ي
 .التطكير كمعالجة السمبيات

 .تكفير الككادر التعميمية المؤىمة إلدارة اإلرشاد األكاديمي. 4
عقد المقاءات اإلرشادية باستمرار مع الطالبات لمتعرؼ عمى . 5

 أىـ المشكالت التي تكاجييف كمساعدتيف عمى حميا.
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ABSTRACT_ this study aimed to identify the role of academic advising programs in Preparatory 

Year Deanship in first year students (freshmen) at King Saud University, and the obstacles that 

hinder the implementation of these programs by using descriptive analytical method. 

Questionnaire was also used as a tool to collect data from the study of (59) freshmen. The study 

ended with a set of results, most notably: - There is consistency among study members on the role 

of academic advising programs with an average of (3.62), and the most prominent of those roles: 

knowing many of university systems as a system of student evaluation, student activities, take 

responsibility, solve academic problems facing freshmen. - The agreement of study members on 

the existence of some obstacles that hinder the implementation of academic advising with an 

average of (3.76), and was the most prominent of those obstacles: lack of academic advising 

process awareness and its role in freshmen life, lack of interest in cadres training who are 

responsible for academic advising, lack of freshmen opinion survey that help understanding the 

academic advising situation in order to improve it. 

KEY WORDS: student’s awareness- university life- instruct students. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


