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ختطيط اخلدمات الطالبية لتطوير عمادة شؤون الطالب 
 جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز )تصور مقرتح(

 

 **شيخه بنت محمد بن عبدالرحمن الجعيلي   *                   منصور بن زيد بن إبراهيم الخثالن

 

  

استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي بهدف الكشف عن واقع الخدمات الطالبية املقدمة من عمادة شؤون الطالب في  _امللخص

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب والطالبات، والوصول إلى تصور مقترح قد يسهم في تطوير عمادة شؤون الطالب من 

( من منسوبي ومنسوبات عمادة 22ت الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، ومن أجل تحقيق ذلك بلغت العينة )خالل التخطيط للخدما

وِجدت العينة من الطالب والطالبات 
ُ

شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز، ومشرفي ومشرفات الخدمات الطالبية بالكليات، وأ

 وطالبة، واستخدمت االستبانة واملقابلة كأدوات لجمع  379سون على عدد أفراد املجتمع لتخرج العينة بعدد )باستخدام معادلة ستيفن ثامب
ً
( طالبا

  البيانات، وبعد إجراء املعالجات اإلحصائية توصلت الدراسة إلى أن الخدمات الصحية وخدمات املكافآت الطالبية والسلف واإلعانات وخدمات 

ْعد الخدمات الرياضية واألندية التغذية حصلت على درجة مو  افقة متوسطة؛ بينما حصلت باقي األبعاد على درجات موافقة قليلة كان أدناها بُ

 الطالبية.

 عمادة شؤون الطالب، جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، الخدمات الطالبية، التخطيط، تخطيط الخدمات الطالبية. الكلمات املفتاحية:
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  بن سطام األمير  بجامعة الطالب شؤون عمادة لتطوير  الطالبية الخدمات تخطيط

 (مقترح تصور ) عبدالعزيز 
 املقدمة . 1

 بالتعليم الجامعي؛ حيث      
ً
 بالغا

ً
أولت اململكة العربية السعودية اهتماما

استطاعت بهذا االهتمام دفع عجلة التقدم في كافة امليادين، ويظهر ذلك من 

خالل إعداد وزارة التعليم الخطة املستقبلية للتعليم الجامعي في اململكة 

ت التنافسية للطلبة، العربية السعودية )آفاق(؛ والتي تهدف لزيادة القدرا

وتنمية مهاراتهم، وتعزيز جداراتهم؛ وكذلك االرتقاء بمستوى الكفاءة 

الداخلية ملؤسسات التعليم العالي، وتعزيز مستوى مواءمة ُمخرجاتها 

 [. 1ملتطلبات عملية التنمية واحتياجات سوق العمل ]

وازنة وليحقق التعليم الجامعي ما يصبو إليه من تنمية متكاملة مت      

لطالبه؛ فإنه البد من تهيئة املناخ املناسب لتحقيق ذلك الهدف، وذلك من 

خالل تقديم مجموعة من الخدمات الطالبية املختلفة، والعمل على تحسين 

، من خالل العمل على 
ً
 وكيفا

ً
وتجويد تلك الخدمات، ورفع مستواها كما

شرات املهمة تخطيط لتلك الخدمات، حيث إن االهتمام بذلك يعد أحد املؤ 

 [. 2]  التي تدل على جودة التعليم الجامعي

 في التنشيط الفكري والثقافي؛ بوصفها       
ً
 بارزا

ً
وتؤدي الجامعات الناشئة دورا

 عن إعداد 
ً
 لإلشعاع الفكري، والتنوير العلمي والتكنولوجي؛ فضال

ً
مركزا

حظيـت  [. هذا وقد3] القوى البشرية، وتوظيف إمكاناتها في خدمة املجتمع

الخدمات الطالبية املقدمة من عمادة شؤون الطالب في جامعة األمير سطام 

[، حيث اهتمت 4ه( ]1430بن عبدالعـزيز باهتمام بـالغ منذ تأسيسها عام)

، يشمل: الجوانب النفسية 
ً
 متكامال

ً
العمادة بشخصية الطالب اهتماما

خدمات، وتنمية واالجتماعية واملادية، وتقديم كّل ما يحتاجه الطالب من 

روح املسؤولية واالنتماء لديه، وإصدار املطبوعات املتعلقة به، ومتابعة 

أحواله، وتقديم املساعدات املادية وغير املادية، وإعداد البرامج للنشاطات: 

الثقافية، والفنية، والرياضية للطالب، ومتابعة قضاياه ومشاكله، وتوفير 

ت وعقد الندوات في املجاالت املختلفة، الحلول املمكنة له، وإلقاء املحاضرا

وتقديم الجوائز: الرمزية، والعينية، واملادية للطالب والطالبات املتفوقين 

، وتقديم القروض واملنح للطالب والطالبات املحتاجين ]
ً
 [.  4أكاديميا

 في ظل تزايد أعداد      
ً
 أساسيا

ً
ويعد التخطيط للخدمات الطالبية مطلبا

الطالب والطالبات في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز؛ حيث بلغ عددهم 

 وطالبة في العام الجامعي )28816)
ً
[. هذا وقد أوصت 5( ]1440-1439( طالبا

بما  [ بضرورة العمل على زيادة الخدمات الطالبية2دراسة الدهشان ]

يتناسب مع عدد الطلبة بالجامعة، فأي زيادة في عدد الطالب يجب أن 

يرافقها زيادة كمية ونوعية في الخدمات الطالبية؛ كما يتطلب مواجهة هذا 

التزايد تقديم خدمات مخططة تخدم اختالف احتياجاتهم العمرية والنفسية 

واالقتصادية  واالجتماعية، وتنمي قدراتهم، وتوازي حجم التطورات التقنية

 والعلمية واملهنية، والصحية في العالم الخارجي.

وبالرغم من األهمية التي تحتلها الخدمات الطالبية التي تقدمها عمادات       

شؤون الطالب في الجامعات، إال إن املتأمل لواقعها يجد أن هناك جوانب 

ة قصور في التخطيط لهذه الخدمات، من ناحية وضوح الرؤية والرسال

واألهداف للطالب، ووضوح الجدول الزمني، وإعالن الخطط، واملشاركة في 

-عمليات التخطيط، واستطالع اآلراء في طريقة تنفيذ الخدمات؛ األمر الذي 

 للتخطيط، وهذا ما أكدته دراسة الحربي ] -بدوره
ً
[، حيث 6يعطي أهمية

ناصر توصلت إلى عدة نتائج، من أبرزها: التأكيد على مراعاة جميع ع

التخطيط للنشاط الطالبي وخاصة األهداف، والعمل على إشراك جميع 

املختصين من أساتذة ومشرفين وطالب في عملية التخطيط للنشاط. وهذا 

 ومؤشرات لبوادر تطوير عمادات شؤون الطالب في الجامعات 
ً
يعطي فرصا

 بتفعيل وتطوير أساليب التخطيط 
ً
 إن ذلك يبقى مرهونا

ّ
الناشئة، إال

خدمات الطالبية املقدمة؛ لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم تصوٍر لل

مقترٍح يساعد في تخطيط الخدمات الطالبية لتطوير عمادة شؤون الطالب 

 بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

 مشكلة الدراسة . 2

، الذي يهدف إلى: تحسين البيئة 2020استجابة ألهداف التحول الوطني      

املحفزة لإلبداع واالبتكار، وتعزيز القيم واملهارات األساسية  التعليمية

 [.7للطلبة، وإتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطالب ]

والعتبار الخدمات الطالبية مهمة في حياة الطالب الجامعي؛ فإنه يتعين       

األساسية في االهتمام بتقديم وتخطيط تلك الخدمات؛ لكونها تشكل القاعدة 

املسيرة التعليمية للطالب، وألثرها اإليجابي الذي تعود عليه في تحسين 

املستوى الخدمي في الجامعات السعودية بوجه عام، وفي جامعة األمير سطام 

بن عبد العزيز بوجه خاص. والخدمات الطالبية تتضمن: الخدمة 

التعليمية، االجتماعية، والخدمة النفسية، والخدمة الصحية، والخدمة 

والخدمة الثقافية، والخدمة الرياضية، واإلسكان، والتغذية، وغيرها من 

 [. 8الخدمات ] 

ويمثل النقص في الدراسات واألبحاث املتعلقة بدراسة احتياجات الطلبة،       

واملطالبة بتوضيح مدى إسهام برامج وخدمات شؤون الطالب في تعلم 

لتعليم؛ والتي تمثل أحد أهم األسباب أحد التحديات التي تواجه ا -الطالب 

التي تدعو إلى العمل على تطوير الخدمات الطالبية في اململكة العربية 

 [. 9السعودية بالتخطيط والتنفيذ واملتابعة ]

[، 10هذا وقد أوصت العديد من الدراسات: العجمي والتويجري ]      

قدمة للطالب [ بضرورة االهتمام بالخدمات الطالبية امل11الشهراني ]

والطالبات من خالل إجراء التحسينات؛ بناًء على نتائج استطالع آلرائهم؛ 

 وكذلك التوسع في تقديم الخدمات الطالبية املقدمة.

[ إلى أحد أهم عوامل انخفاض الكفاءة 12وقد أشارت دراسة الغامدي ]       

اسة الداخلية املتمثلة بضعف مستوى التوجيه واإلرشاد. كما أشارت در 

[ إلى ضرورة التوسع في الجوانب الخدمية الخاصة 19الشريف وإبراهيم ]

باألنـشطة الطالبية؛ وكذلك االهتمام بالجوانب الخدمية باملطاعم باستكمال 

البنية التحتية ملمارسة األنشطة؛ األمر الذي يؤكد على ضرورة االهتمام 

ءة. وهذا ما تدعو بالخدمات الطالبية، ودورها في انخفاض أو ارتفاع الكفا

إليه خطة التنمية العاشرة باململكة العربية السعودية من تطوير للكفاءة 

 [. 13الداخلية والخارجية ملنظومة التعليم ]
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هـ( 38/39) دراسة استطالعية في الفصل الدراس ي األول  انالباحث ى وقد أجر 

 وطالب20شملت مجموعة من عّينة الدراسة، بلغ عدد أفرادها )
ً
ة، ( طالبا

 وجاءت نتائجها كما يلي:

 1 جدول 

 نتائج الدراسة االستطالعية

 التفسير  االستجابة  التساؤل 

 ال أعلم ال نعم 

هل رؤية ورسالة وأهداف عمادة شؤون الطالب واضحة 

 بالنسبة لك؟

 الطالب والطالبات. مما يفسر بعدم وصول دليل العمادة لكافة  20% 80% 0%

مما يفسر بعدم وضوح آلية تنفيذ الخدمات الطالبية بالنسبة للطالب   %0 %80 %20 هل هناك جدول زمني واضح لتقديم الخدمات الطالبية؟

 والطالبات.

خاللها الخدمات مما يفسر بمحدودية وجود قنوات إعالمية واضحة تعلن من  %20 %80 %0 هل الخطط للخدمات الطالبية معلنة؟ 

 الطالبية للطالب والطالبات. 

هل يسمح للطالب وللطالبات باملشاركة في عمليات التخطيط  

 للخدمات الطالبية؟

 مما يفسر بمحدودية تمكين الطالب والطالبات في صنع القرار. 40% 60% 0%

بعدم وجود استطالعات رأي دورية لألخذ بمرئيات الطالب  مما يفسر  %0 %100 %0 هل استطلع رأيك في طريقة تنفيذ الخدمات الطالبية؟

 والطالبات.

وفي ضوء ما سبق تبُرز مشكلة الدراسة في عدم إدراك طالب وطالبات 

الجامعة لدور عمادة شؤون الطالب للخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم؛ مما 

لية، وعلى ذلك تتمثل مشكلة الدراسة فيما يستلزم معه القيام بالدراسة الحا

 يلي:

ما التصور املقترح لتوظيف تخطيط الخدمات الطالبية في تطوير عمادة 

 شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز؟ 

 أسئلة الدراسة  .أ

ما واقع الخدمات الطالبية املقدمة من عمادة شؤون الطالب في جامعة  -1

 عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب والطالبات؟األمير سطام بن 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات حول   -2

الخدمات الطالبية املقدمة من عمادة شؤون الطالب في جامعة األمير سطام 

 للمتغيرات اآلتية: )الجنس، الكلية، الدرجة العلمية التي 
ً
بن عبدالعزيز وفقا

 سيحصل عليها(؟

ما معوقات التخطيط للخدمات الطالبية في عمادة شؤون الطالب بجامعة  -3

 األمير سطام بن عبدالعزيز؟

ما التصور املقترح الذي قد يسهم في تطوير عمادة شؤون الطالب من  -4

 خالل تخطيط الخدمات الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ؟

 أهداف الدراسة . ب

ات الطالبية املقدمة من عمادة شؤون الطالب في الكشف عن واقع الخدم -1

 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر الطالب والطالبات.

التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات حول   -2

الخدمات الطالبية املقدمة من عمادة شؤون الطالب في جامعة األمير سطام 

 
ً
للمتغيرات اآلتية: )الجنس، الكلية، الدرجة العلمية التي  بن عبدالعزيز وفقا

 سيحصل عليها(.

التعرف على معوقات التخطيط للخدمات الطالبية في عمادة شؤون  -3

 الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

تقديم تصور مقترح قد يسهم في تطوير عمادة شؤون الطالب من خالل  -4

 الطالبية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيزالتخطيط للخدمات 

 

 أهمية الدراسة . ج

 األهمية النظرية -1

يتوقع أن تسهم الدراسة في إعطاء الطالب والطالبات نظرة إيجابية عن  -1

 الحياة الجامعية تدفعهم للتقدم والتطور.

تعريف الطالب والطالبات بالخدمات املقدمة لهم من عمادة شؤون  -2

 الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.

تأتي الدراسة لسد الندرة في دراسات مجال التخطيط للخدمات الطالبية  -3

 .ين على حد ِّعلم الباحث -املحليعلى املستوى 

4-  
ً
 جديدا

ً
يؤمل أن تضيف هذه الدراسة للمكتبة التربوية العربية شيئا

الطالب من خالل التخطيط للخدمات بتركيزها على تطوير عمادة شؤون 

 الطالبية املقدمة.

 األهمية التطبيقية: -2

 قد ُيسهم في تطوير  -1
ً
 مقترحا

ً
تكتسب الدراسة أهميتها من كونها تقدم تصورا

عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من خالل 

 التخطيط للخدمات الطالبية.

عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام يؤمل أن تساعد هذه الدراسة  -2

 بن عبدالعزيز في معرفة مواطن الخلل والقصور؛ ومن ثم مواجهتها ومعالجتها.

تساعد هذه الدراسة القيادات التربوية واملخططين التربويين في وضع  -3

 برامج تطويرية في عمادات شؤون الطالب في الجامعات. 

 حدود الدراسة . د

 الحدود املوضوعية:

تقتصر هذه الدراسة على توظيف تخطيط الخدمات الطالبية لتطوير      

عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز من وجهة نظر 

منسوبي ومنسوبات عمادة شؤون الطالب بالجامعة، ومشرفي ومشرفات 

الخدمات الطالبية التالية:)الصحية، واألنشطة الطالبية، والتوجيه واإلرشاد 

لطالبي، والخدمات الرياضية واألندية الطالبية( من وجهة نظر الطالب ا

 والطالبات. 

 الحدود املكانية:

 جميع فروع جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في ست محافظات، وهي:  
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 الخرج، والدلم، والسليل، وحوطة بني تميم، واألفالج، ووادي الدواسر.

 الحدود الزمانية:

ّبقت هذه الدراسة
ُ
 ه(.1439/1440) خالل الفصل األول من العام الجامعي ط

 الحدود البشرية:

عدد من منسوبي ومنسوبات عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن  

عبدالعزيز، ومشرفي ومشرفات الخدمات الطالبية في الكليات، وعدد من 

 طالب وطالبات الجامعة.

 مصطلحات الدراسة. ه

 :تخطيط الخدمات الطالبية 

[ التخطيط بأنه: استشراف صورة مستقبلية ملا يجب 14يعّرف أبو عيشة ] 

تنفيذه فيما يتوافق مع اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة التي تساعد على 

 تحقيق األهداف املرجوة.

 بأنه: عملية وضع        
ً
ويمكن تعريف تخطيط الخدمات الطالبية إجرائيا

تنفيذه من الخدمات لطالب وطالبات جامعة  التصورات املستقبلية ملا يجب

األمير سطام بن عبدالعزيز بما يتالءم مع احتياجاتهم االجتماعية 

واالقتصادية والصحية والتعليمية؛ في ضوء اإلمكانات املادية والبشرية 

 املتاحة في الجامعة؛ للوصول إلى أهداف محددة ِوفق مدة زمنية محددة.

 التطوير:

[ التطوير بأنه: "جهود مخططة على نطاق املنظمة تتم 15اللوزي ]يعّرف      

إدارتها من أعلى املستويات لزيادة فاعلية املنظمة من خالل التدخل املدروس 

 من اإلدارة، وباستخدام املعارف والعلوم السلوكية".

 بأنه: التغيير املخطط لالرتقاء بمستوى تقديم الخدمات  
ً
ويعّرف إجرائيا

املقدمة من عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن الطالبية 

 عبدالعزيز والوصول إلى وضع أفضل.

 عمادة شؤون الطالب:

هي إحدى العمادات املساندة، التي تقدم مجموعة من البرامج والخدمات     

 ،
ً
، ونفسيا

ً
عنى بخدمة الطالب والطالبات ورعايتهم: فكريا

ُ
واألنشطة، وت

. وتهدف من خ
ً
الل خدماتها وبرامجها وأنشطتها إلى اإلسهام لبناء وجسديا

[. وهو ما 4بيئة جامعية جاذبة ] شخصية الطلبة املتكاملة واملتوازنة، وتهيئة

.  ان تفق معه الباحثي
ً
 إجرائيا

 والدراسات السابقة النظري اإلطار . 3

 لعمادة  يتضمن هذا الجزء الخلفية املفاهيمية      
ً
للدراسة وتشمل عرضا

شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، ومفهوم تخطيط 

الخدمات الطالبية، وأهميتها وأهدافها، ثم األسس واملعايير، ثم الخطوات 

 واملعوقات التي تواجه التخطيط للخدمات الطالبية.

 عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز:

 شأة:الن 

أنشئت عمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في       

ه، بعد موافقة مجلس الجامعة )جامعة الخرج في ذلك الوقت( 1431/ 1430

 لألنشطة 43) [. هذا وتقدم العمادة من خاللها16في جلسته األولى ] 
ً
( برنامجا

لعميد شؤون  ( خدمات )خطاب موجه6( برامج إرشادية، و)6الطالبية، و)

 الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز(.

 الرؤية والرسالة واألهداف:

 الرؤية:

الوصول إلى بيئة جامعية تفاعلية داعمة ملواهب الطالب والطالبات 

 ونشاطاتهم غير املنهجية 

 الرسالة:

االرتقاء بشخصية الطالب والطالبات، ورعاية مواهبهم، وتعزيز مفاهيم 

 النتماء للوطن لديهم.املواطنة وا

 األهداف:

•  
ً
بناء الوعي الوطني لدى الطالب والطالبات وصقل شخصيتهم اجتماعيا

، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وتعزيز والئهم وانتمائهم للوطن 
ً
 وتربويا

ً
ونفسيا

 وقيادته عبر املشاركة في األنشطة غير املنهجية.

ر الخدمات والرعاية التي تيسير وتسهيل مسيرة الطالب الجامعية، وتوفي •

 تمكنه من تحقيق هذا الهدف. 

 تعزيز قدرات الطالب والطالبات القيادية والريادية. •

 تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو العمل التطوعي. •

 توثيق العالقة بين الجامعة وخريجيها وبين الجامعة واملجتمع املحلي. •

ت الوطن وإنجازاته في مختلف املجاالت، ترسيخ معاني االعتزاز بمقدرا •

 واملحافظة على هذه اإلنجازات وصونها من العبث.

تهيئة الطالب والطالبات لسوق العمل من خالل تزويدهم باملهارات الالزمة  •

لذلك، وتوفير فرص الدعم والتدريب والتأهيل، ومساعدتهم في التعرف على 

 الوظائف املناسبة لتخصصاتهم.

 تعزيز قيم التنافس اإليجابي، ورعاية الطالب والطالبات املتميزين. •

ومن خالل استعراض رؤية ورسالة وأهداف عمادة شؤون الطالب يتضح        

 على تقديم خدمات 
ً
 قائما

ً
أن العمادة تسعى لبناء طالبها وطالباتها بناء متوازنا

متنوعة من شأنها أن تحقق رؤية الجامعة في الوصول لجامعة متميزة في 

 التعليم والشراكة املجتمعية. 

 الهيكل التنظيمي:

لهيـكل التنظـيمي ألي مؤسـســـة بمـثابة خـريطــة تنــظيم لألعــمــال يعـــدُّ ا 

واألنشطة القائمة فيها، ويتضح ذلك في الهيكل التنظــيمي الجديد لعمـــادة 

ـــن  ـــام بـ ــالي مدير جامعـــة األمــــير سـطــ ــ ــــؤون الطــالب اـلـــذي اعتمـــده معـ شــــ

 [  16: ]هو كما يليو  هـ،1438عبدالعزيز في 
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 1 شكل

 الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطالب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

 تقسيم خالل من ذلك اتضح متكامل، هيكل للعمادة التنظيمي  والهيكل

 .األعمال بين  واضح تقسيم وخلق املسؤوليات،

 الطالبية الخدمات تخطيط مفهوم

 مشاكلها لحل اإلدارة تتخذه الذي األساس ي  النشاط التخطيط يعدُّ       

: األساسية اإلدارية الوظائف قائمة على التخطيط ويقع . املختلفة

 عملية فيعّد  ،(القرارات اتخاذ الرقابة، التوجيه، التنظيم، التخطيط،)

 وُيعدُّ [. 17] املرجّوة األهداف لتحقيق املمكنة الحلول  أفضل ألخذ واٍع  تنظيم

  التخطيط
ً
  فنا

ً
، وعلما

ً
 - وهو ومنهجا

ً
 ويسعى  األبعاد، متعدد نشاط -أيضا

- وهو بينها، جسورٍ  وإقامة واملستقبل والحاضر املاض ي  بين  التكامل لتحقيق

 
ً
 [.18] مشتركة جماعية عملية -أيضا

 يجب  ملا مستقبلية صورة استشراف: بأنه التخطيط[ 14] عيشة أبو ويعّرف 

 على تساعد والتي  املتاحة؛ واملادية البشرية اإلمكانات مع يتوافق فيما تنفيذه

 .املرجّوة األهداف تحقيق

 النصر أبو أورده كما التخطيط فيعّرف Peter Drucker دراكر بيتر أما     

 أفضل  بمعرفة منتظمة املنظمة قرارات لجعل مستمرة عملية: بأنه[ 19]

 هذه  مسؤولية لتحمل املطلوبة للجهود منتظم وتنظيم املستقبل، في ممكنة

 عكسية تغذية خالل من وذلك بالتوقعات، مقارنة نتائجها وقياس القرارات،

 . منتظمة

  الطالبية الخدمات تخطيط تعريف ويمكن    
ً
  وضع عملية: بأنه إجرائيا

 جامعة وطالبات لطالب الخدمات من تنفيذه يجب ملا املستقبلية التصورات

 االجتماعية احتياجاتهم مع يتالءم بما عبدالعزيز بن سطام األمير

 والبشرية املادية اإلمكانات ضوء في والتعليمية؛ والصحية واالقتصادية

 .محددة زمنية مدة ِوفق محددة أهداف إلى للوصول  الجامعة؛ في املتاحة

 :الطالبية الخدمات تخطيط أهداف

 من[ 4] التعليم وزارة إليه تهدف ما إلى الطالبية الخدمات تخطيط يهدف     

ا والفكرية والوطنية اإلسالمية الطالب شخصية بناء   معرفيًّ
ً
 وقيمًيا، ومهاريا

 العلمي  البحث وإنتاج للتعليم، النوعي باملستوى  واالرتقاء الجودة ورفع

 التنمية متطلبات مع املواءمة وتحقيق وتوظيفهما، ونشرهما واملعرفة

 األمثل  والتوظيف عالية، تعليمية مخرجات خالل من املجتمع واحتياجات

 فيه،  واالستثمار التعليم تمويل مصادر وتنويع واالتصاالت، املعلومات لتقنية

 .والدولية املحلية الشراكات وتعزيز

 الوطني  واالنتماء الوالء تحقيق إلى الطالبية للخدمات التخطيط يهدف كما 

 ما تحقيق وكذلك املهنة؛ واحترام العمل حب مفاهيم وغرس الطلبة، لدى

 ومن الطالب تفيد واجتماعية وثقافية علمية منافع من املسؤولون  له يتطلع

م  
َ
 [. 20]  املجتمع ث

 

عميد شؤون 
الطالب

مدير إدارة العمادة

وحدة الشؤون 
المالية

وحدة اإلتصاالت
اإلدارية

وحدة شؤون 
الموظفين

وحدة العالقات 
العامة

وكيلة العمادة للطالبات

مكتب الوكيلة

وحدة األنشطة 
الطالبية

وحدة التطوير 
والجودة

وحدة التوجيه 
واإلرشاد

وحدة العالقات 
العامة واإلعالم

مديرة اإلدارة

وكيل العمادة للخدمات 
الطالبية واإلسكان

إدارة الخدمات 
الطالبية

إدارة اإلسكان 
الطالبي

وحدة التوجيه 
واإلرشاد

إدارة التغذية

إدارة المكافآت

وكيل العمادة لألنشطة 
الطالبية

قسم األنشطة 
الثقافية

قسم األنشطة 
االجتماعية

قسم األنشطة 
الرياضية

إدارة األندية 
الطالبية

أمانة المؤتمر 
العلمي

رإدارة التخطيط والتطوي مكتب العميد

صندوق الطالب
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 :الطالبية الخدمات تخطيط أسس

 أسس  من عام بشكل الطالبية للخدمات التخطيط أسس انالباحث استقى 

  كما وهي ،[21] الدليمي  ذكرها والتي  املجتمعية؛ للخدمات التخطيط

 : يلي

 .الطالب عدد مع يتفق وبشكل الطالبية الخدمات توزيع في العدالة تحقيق •

 .والكفاءة النوعية من عالية درجة وعلى كافية الطالبية الخدمات تكون  أن  •

 .وإدارتها الطالبية الخدمات تقديم في الحديثة التقنيات استخدام •

 العلمي  التقدم مع ومنسجمة مستمرة الخدمات توفير عملية تكون  •

 .والتكنولوجي

 وتوزيعها الطالبية الخدمات  تقديم في ومنظمة عملية استراتيجية اعتماد •

 .متساو بشكل وطالبة طالب لكل الخدمات أنواع كل توفير يضمن بما

 .الطالب زيادة مع يتناسب بشكل الطالبية الخدمات تطور  انسجام •

 وتحديد الخدمات، تلك كفاءة مدى ملعرفة الطالبية الخدمات خطط تقييم •

 واألخطاء للمشاكل املناسبة الحلول  ووضع األداء، كفاءة عدم حالة في الخلل

 .الخدمات تقديم عملية رافقت التي  واملعوقات

 حيث  بها؛ الخاصة الخطط ووضع الخدمات، توفير في الطالب مشاركة •

 فتقلل الخدمات تقديم ترافق التي  األخطاء من كثير تجاوز  في املشاركة تسهم

 .كفاءتها من

  على القدرة: أي ؛باملرونة الطالبية بالخدمات الخاصة الخطط تتميز أن  •

  املتوقع الطالبي التزايد تلبية
ً
 .مستقبال

 حيث  الخطط؛ رسم عند الطالبية الخدمات مواقع االعتبار بعين  تؤخذ أن  •

 منها االستفادة يضمن بما الكليات بين  عادل بشكل متوزعة تكون  أن  يجب

 .األقسام جميع وفي الطالب لكافة

 : تفصيلي بشكل الطالبية للخدمات التخطيط أسس يلي وفيما 

 :الصحية للخدمات التخطيط

 [:22] أهمها من أسس، عدة من ينبع أن  ينبغي الصحية للخدمة التخطيط إن 

 املهنية املؤهالت لديهم متخصصون  الصحية الخدمات في بالعمل يقوم أن  •

 .الالزمة

 .والطالبات للطالب املجاني العالج تأمين  •

 .الخطيرة األمراض بعض حول  التوعوية الحمالت تحديد •

 .الصحية والطالبات الطالب أوضاع ملتابعة آلية تحديد •

 . العالج تلقي إجراءات تحديد •

 :الطالبية لألنشطة التخطيط

 يقوم -خارجها أو الدراسة حجرات داخل سواء- الجامعي الطالبي النشاط 

 [: 1] وتنظيمية وتربوية نفسية أسس على

 2 جدول 

 الطالبية لألنشطة التخطيط أسس

 األسس النفسية:

 

 لحاجاتهم النفسية؛ كالحاجة إلى النجاح والتقدير.  ·
ً
 ليعبر الطالب من خالله عن ميولهم، وإشباعا

ً
 أن يكون النشاط الطالبية فرصة

 أن يعزز النشاط الطالبي املعاونة واألخوة بين الطالب، ويشجعهم على التنافس واإلحساس باملسؤولية.  ·

·  
ً
 ت متعددة الكتشاف مواهب وقدرات الطالب لتنميتها وصقلها.أن يعطي النشاط مجاال

 أن تتنوع األنشطة الطالبية لتتناسب مع الفروق الفردية للطالب.  ·

 أن تخضع األنشطة الطالبية للمالحظة الدقيقة ليتعرف من خاللها على جوانب شخصيات الطالب، والعمل على توجيهها.  ·

 الج مشكالت الطالب؛ مثل: العدوان، والخجل، واالنطواء على النفس وغيرها. أن يكون النشاط أداة يمكن من خاللها ع  ·

 األسس التربوية:

 

 أن يسمح النشاط الطالبي بإعطاء فرص لتدريب الطالب على الحياة االجتماعية. ·

 للتعلم املثمر عن طريق الخبرة املباشرة. ·
ً
 أن يعطي النشاط الطالبي فرصا

 لتحبيب الطالب في الجامعة والدراسة بها، وكسر الروتين الذي قد يصاحبه ملل ينفر من االستمرار في الجامعة.أن يكون النشاط الطالبي  ·
ً
 أداة

 أن يكون النشاط الطالبي وسيلة لتعزيز الروابط بين الطالب وأساتذتهم.  ·

األسس 

 التنظيمية:

 

 روف واإلمكانات املتاحة.وضع جداول أولوية لألنشطة الطالبية؛ بحيث يختار األهم منها حسب الظ ·

 توفير األجهزة واألدوات واملواد الخام الالزمة لتنفيذ األنشطة؛ وكذلك توفير األماكن املناسبة. ·

 تعيين لجنة إشراف عامة على جميع األنشطة الطالبية، تكون مسؤولة عن تحقيق األهداف املنشودة من تلك األنشطة.  ·

 بإشراك وتعاون الطالب. وضع الخطط الدقيقة لكل نشاط  ·

 فتح باب االشتراك االختياري للطالب بالنسبة لكل نشاط.  ·

 تحديد جماعات النشاط، وتوضيح مهامها، ووضع األنظمة الخاصة بها. ·

 املتابعة من املشرف على الطالب أثناء تنفيذهم للخطط املوضوعة. ·

م شاملة لألنشطة املختلفة؛ للوقوف على مدى تحقيق األهداف لكل نشاط،  القيام في ختام تنفيذ الخطط لجميع األنشطة الطالبية بعملية تقوي ·

 ومعرفة الصعوبات، والعمل على التغلب عليها في الخطط التالية.

  الباحثين  إعداد من الجدول * 

 :الطالبي واإلرشاد التوجيه لخدمات التخطيط

 ونفسية، فلسفية، أسس على يقوم اإلرشادي البرنامج لبناء التخطيط إن  

 [: 25] ،[24] أخالقية وفنية واجتماعية،
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 3جدول 

 الطالبي  لإلرشاد التخطيط أسس

األسس  

 الفلسفية: 

مختلف املجاالت عن رغبة دون إكراه. وعلى املرشد أو املوّجه  إن مبدأ التوجيه واإلرشاد يقوم على رسالة مؤداها مساعدة الفرد في تحقيق ذاته في 

 احترام حق الفرد في تحديده ألهدافه، ووضع الخطط التي تحقق له تلك األهداف.

األخذ باالعتبار الجوانب ويتمثل في مراعاة الفروق الفردية بين الطالب؛ وكذلك مراعاة جوانب الشخصية اإلنسانية، ومراعاة الحاجات اإلنسانية مع  األسس النفسية:

 الثقافية والدينية واالجتماعية التي نشأ فيها.

األسس 

 االجتماعية:

 في جماع
ً
ة، والتعاون بين املرشد  وتتمثل في إشباع حاجات الفرد التي تنشأ في مجاالت الحياة املختلفة وفي أبعاد النمو املختلفة، واالهتمام به باعتباره عضوا

 التدريس والقائمين على شؤون الطالب، ومشاركة أولياء األمور وقادة املجتمع الذي يعيش فيه الطالب في عملية التوجيه.وأعضاء هيئة 

األسس الفنية 

 واالخالقية: 

ت الفرد وصفاته وتتمثل في استخدام جميع الوسائل واإلمكانات ملساعدة الفرد على حل مشكلة الطالب، واملرونة في اتباع الوسيلة التي تتفق مع حاجا

أن يكون القرار  وطبيعة املشكالت التي تواجهه، واملحافظة عل أسرار املهنة وعدم إفشاء أية معلومات إال في إطار االجتماعات املهنية مع األخصائيين، و 

 من الطالب بناء على اختياره ومسؤوليته.
ً
 النهائي صادرا

 الباحثين إعداد من الجدول  *

  وقد  املهنية، الخدمة تقديم واإلرشاد التوجيه خدمة ضمن من يدخل كما 

 من املهنية الخدمة لتقديم وطنية معايير السعودية العربية اململكة حددت

 املوارد تنمية صندوق  مبادرات إحدى تعتبر والتي  ،(سبل) مبادرة خالل

 في  األفراد/املنظمات مساعدة إلى املعايير هذه تهدف حيث ؛(هدف) البشرية

 يمكن  كأسس اعتبارها يمكن والتي  وتحسينها؛ منتجاتهم أو خدماتهم قياس

 [: 26] يلي كما وهي الجامعة، في الخدمة لهذه التخطيط عند اتباعها

 .عليها املحتملين  املستخدمين  حصول  وسهولة الخدمات توفر •

 تقديم جودة لضمان  الالزمة التدابير اتخاذ  على لألدلة الخدمات تقديم •

 . الخدمات

 .منتظم بشكل وتقييمها الخدمات رصد •

 ونماذجها الحالية املنهي  واإلرشاد التطوير نظرية وفق الخدمات ترسيخ •

 .وأطرها

 سريعة خدمات لتقديم فعال بشكل منها واالستفادة املوارد تخصيص •

 .التكلفة حيث من وفّعالة التجاوب

 من القنوات متعددة خدمات لتقديم الحديثة التقنية وسائل استخدام •

 .العمالء احتياجات تلبية شأنها

 واملؤثرين والشركاء املهنية الخدمات  مقدمي مع فّعالة عمل عالقات وجود •

 .للمستفيدين وفّعالة متميزة خدمات لتقديم اآلخرين املهنيين 

 . االبتكار على الخدمات حرص •

 :الطالبية الخدمات تخطيط معوقات

 :اآلتي في تنحصر صعوبات التربوي  للتخطيط أن [ 27] عطوي  يرى 

 أو البعيد املستقبل في لتطبيقها خطته اإلداري  يضع: الدقيق التنبؤ صعوبة •

 هناك أن  املالحظ ومن. املستقبلية باألحوال للتنبؤ يحتاج فإنه لذلك القريب،

 
ً
 فهي ولذلك فيها، التحكم يمكن وال عليه تؤثر التي  املتغيرة العناصر من كثيرا

، التنبؤ تجعل
ً
 الصعوبة هذه على التغلب -ما حّدٍ  إلى- ويمكن صعبا

 وتحليلها وتبويبها والحقائق البيانات لجمع أخصائيين  خدمات من باالستفادة

 .األحوال مختلف في التنبؤ على اإلداري  ملساعدة

 الحقائق جمع من يسبقه وما الخطة وضع يتطلب: العالية التكلفة •

 .عالية تكلفة النواحي هذه في أخصائيين  بخبرات واالستعانة وتبويبها والبيانات

 ودراستها البيانات جمع من يتطلبه وما التخطيط يحتاج: الوقت عامل •

 .كاف وقت إلى املختلفة الحلول  بين  واملفاضلة

 بكثير العمل خطوات تبين  التي  الثابتة الخطط وضع يؤدي: اإلدارة جمود •

 في تغير من يطرأ ما لتقابل مرونتها عدم: أي اإلدارة؛ جمود إلى التفصيل من

 الخطة تعديل في الحق له ليس بالتنفيذ يقوم الذي الشخص إن إذ الظروف؛

  الذين الرؤساء إلى الرجوع عليه يجب بل التغيير؛ هذا يقتضيه بما

 .الخطط تعديل حق لهم

 خطوات  تحديد في التفصيلية الخطط تذهب: واملبادأة االبتكار روح قتل •

  تدع ال لدرجة العمل
ً
 مسؤوليته فتنحصر االبتكار، أو للتفكير للموظف مجاال

 الروتين؛  على املوظف يتعّود الوقت وبمرور. له وضعت كما الخطة تنفيذ في

 ابتكارية؛ موهبة أو فكرة على الحصول  فرصة املؤسسة على يضيع الذي األمر

 في  الكبرى  املناصب سيتولون  الذين األفراد على التعرف فرصة تصعب كما

 .املستقبل

 االلتزام عدم إلى يؤدي وتجددها اليومية املهام تعدد: بالخطة االلتزام قلة •

 بالتخطيط االلتزام بين  موازنة وجود عدم إلى يؤدي مما له؛ مخطط هو بما

 .املستقبل في استغاللها يمكن التي  املتاحة والفرص

 نظرٍ  ُبْعد املخطط لدى يكون  أن  يجب حيث: الخبرة على التخطيط اعتماد •

 املستقبل  صورة واستشراف وتفسيرها، وتحليلها البيانات جمع على وقدرة

 .وحده املاض ي على االعتماد دون  منها

 خطط وضع يعوق : واالجتماعي والعلمي  التكنولوجي والتطور  التغير سرعة •

 .املدى طويلة

 في للتغير مواجهتها إلى باإلضافة الطالب؛ شؤون  عمادة على ينطبق ما وهذا 

 بمتطلبات  للوفاء تحّدٍ  أمام يجعلها الذي األمر وتزايدهم؛ الطالب أعداد

  الطالبية للخدمات التخطيط من يجعل ما وهذا. الطالب جميع
ً
 غاية في أمرا

 :وهي املتطلبات، من عدد وجود يتطلب إذ األهمية؛

 .املؤسسة ثقافة تمثيل على القادرة واملتخصصة الداعمة القيادة توفير -

  إلى  املهنة وقيم العمل بأخالقيات والتعريف الطالبية، الخدمات إدارة تمهين  -

 .املنهي  التطور  جانب

 .املجتمعية الشراكات وتفعيل املوارد كفاية -

 .التنظيمية الثقافة وتنمية املؤسسة رسالة على القائم التنظيمي  الهيكل -

 الطالبية الخدمات عن دوري بشكل والطالبات الطالب آراء استطالع -

 .املقدمة

 الخدمات  لتخطيط الدولية املؤتمرات وتوصيات الدولية املعايير اعتماد -

 .الطالبية

ـــالك ابـــاستقط - ــف  زةـــمتميــال وادرـ ـــالطالبي خدماتـــال  الــمج يـ ـــباإلع  ةـ    ارةــ
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 .التخطيط عمليات في واالستشارة

 وجود على سطام األمير بجامعة الطالب شؤون عمادة حرص ويتضح هذا      

 تعمل  خاللها من والتي  والتطوير؛ التخطيط إدارة عليها يطلق خاصة إدارة

 والقواعد  اإلجراءات جميع بمراجعة وذلك الجودة، معايير تحقيق على

 التخطيط في دور  لإلدارة كما. بالعمادة اإلرشادية واألدلة واللوائح التنظيمية

 نشر إلى وتهدف للعمادة، االستراتيجية الخطة متابعة على تشرف إنها حيث

 باإلضافة ؛االستراتيجية الخطة يخص فيما العمادة قطاعات جميع في الوعي

  الخطة برامج تنفيذ حول  الدورية التقارير لرفع

 [. 16] االستراتيجية

 السابقة  الدراسات. 4

 الطالب شؤون  عمادات أداء تطوير: )بعنوان [ 28] هشبول  آل دراسة      

: اإلبداعية اإلدارة مدخل ضوء في السعودية الحكومية بالجامعات

 اإلدارة  ممارسة درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت (مقترحة استراتيجية

 باململكة الحكومية بالجامعات الطالب شؤون  عمادات أداء في اإلبداعية

 أبرز  على والتعرف متطلباتها، ومعرفة معوقاتها وتحديد السعودية، العربية

 ضوء في التعليمية املؤسسات في اإلداري  األداء تطوير في العاملية التجارب

 عمادات  أداء لتطوير مقترحة استراتيجية وتقديم. اإلبداعية اإلدارة مدخل

 ضوء في السعودية العربية باململكة الحكومية بالجامعات الطالب شؤون

 املسحي، الوصفي املنهج الدراسة واعتمدت. اإلبداعية اإلدارة مدخل 

 التي  الدراسة عينة من البيانات لجمع كأدوات واملقابلة االستبانة واستخدمت

 واملوظفات اإلداريين  واملوظفين  ووكيالت ووكالء عمداء من( 316) بلغت

 جامعة: )هي حكومية جامعات ثالث في الطالب شؤون بعمادات اإلداريات

 (. فيصل امللك وجامعة عبدالعزيز، امللك وجامعة سعود، امللك

 في  السعودية الجامعات في الطالبية الخدمات) :بعنوان [ 29] البلوي  دراسة

 "(.مقترح تصور " العاملية الجامعات تجارب ضوء

 الجامعات في الطالبية للخدمات مقترح تصور  بناء إلى الدراسة هدفت      

 الوصفي املنهج الدراسة واستخدمت العاملية، التجارب ضوء في السعودية

 أم جامعة في الذكور  الطالب جميع من الدراسة مجتمع تكون  كما املسحي؛

 العربية اململكة في واملعادن  للبترول فهد وامللك سعود، وامللك القرى،

 ( 64277) عددهم والبالغ السعودية؛
ً
 من الدراسة عينة وتكّونت. طالبا

(1117 ) 
ً
 لجمع  أداة االستبانة الدراسة اعتمدت كما الجامعات، تلك في طالبا

 :أهمها من النتائج، من عدد عن الدراسة وأسفرت. املعلومات

 الجامعات  تجارب ضوء في السعودية الجامعات في الطالبية الخدمات أن  -

 ماعدا متوسطة، توافر بدرجة جاءت قد  - وللكلي املجاالت لجميع العاملية

 توافر  بدرجة جاءا اللذين الخريجين  وخدمات األكاديمية، الخدمات مجالي

 .منخفضة

 استجابات  في (  0.05α) مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 للبترول  فهد امللك ولصالح الجامعة، ملتغير تعزى  الدراسة عينة أفراد

 .واملعادن 

 الخدمات جودة مستوى ) :بعنوان [ 10] والتويجري  العجمي  دراسة      

 اإلمام جامعة: مطور  مقياس ضوء في السعودية الجامعات في التعليمية

  اإلسالمية سعود بن محمد
ً
 (أنموذجا

ــإل الدراسة هدفت         التعليمية الخدمة جودة لقياس مقياس تطوير ىــــ

 ومعايير جانب، من HEDPERF مقياس من كلّ  على  يعتمد للطالب  املقدمة

 من السعودية العربية باململكة األكاديمي  واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة

 الخدمة جودة تحديد على املعدل املقياس قدرة اختبار وكذلك آخر؛ جانب

 بكلية والفيزياء الرياضيات،: قسمي  وطالبات طالب على بتطبيقه التعليمية

 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة العلوم

: الخدمات لجودة الطالب رؤية لرصد املسحي الوصفي املنهج واْسُتخدم      

 والصيت؛  السمعة ودرجة والتجهيزات، واملرافق، واإلدارية، األكاديمية،)

 وأسفرت . أداة االستبانة الدراسة واستخدمت ،(العام الرضا درجة وكذلك

 رضاهم درجة%( 085) بنسبة الدراسة أفراد غالبية أن عن الدراسة نتائج

 أفراد من%( 17.6) أن حين في متوسطة، بالكلية التعليمية الخدمات عن

 أما  ضعيفة؛ املقدمة التعليمية الخدمات جودة على موافقتهم درجة الدراسة

%(. 15)  نسبتهم بلغت فقد املقدمة التعليمية الخدمات عن الراضين  غير

 بلغت بالكلية التعليمية الخدمات جودة عن عالية موافقة أبدوا والذين

 . فقط%( 5) نسبتهم

 بجامعة الطالبية الخدمات جودة مؤشرات:)بعنوان [ 11] الشهراني دراسة

 (.ميدانية دراسة: خالد امللك

 الطالبية الخدمـات جـودة مؤشــرات على التعـرف إلى الدراسـة هدفت      

 واإلسكان، الطالب، شؤون  خدمات: )مجــاالت في خـالد امللك بجامعة

 واإلرشاد، والتوجيه املختلفة، واألنشطة املتنوعة، واإلعانات والتغذية،

 الخدمات  جودة مؤشرات لتطبيق الالزمة واملتطلبات ،(الطالبية والحقوق 

 .الطالبية

 لجمع  أداة االستبانة اْسُتخِدمت كما الوصفي، املنهج اْسُتخِدم وقد 

 املستوى ) الرابعة السنة طالب من عشوائية عّينة من املطلوبة املعلومات

 خالد  امللك لجامعة الجامعية املدينة مقر  كليات جميع في( بنين  /السابع

 ( 464) عددهم والبالغ أبها، في بالقريقر
ً
 من عدد عن الدراسة وأسفرت. طالبا

 :أهمها من النتائج،

 شؤون مجال في خالد امللك بجامعة الطالبية الخدمات جودة مؤشرات واقع -

 (. 5 من 3,14) بلغ عام حسابي بمتوسط ،(متوسطة) جاءت الطالب

 عّينة أفراد استجابات متوسطات بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 شؤون  خدمات: )مجاالت في الطالبية الخدمات جودة مؤشرات على البحث

 واألنشطة واإلرشاد، والتوجيه املتنوعة، واإلعانات والتغذية، الطالب،

 متغير لصالح وذلك الكلية، الختالف تعزى  ،(الطالبية والحقوق  املختلفة،

 .العلمية الكليات

 ورضا الطالبية الخدمات جودة مستوى ) :بعنوان [ 30] جمعة ابن دراسة

 (.سعود امللك جامعة في عنها الطالب

 ورضا الطالبية الخدمات جودة مستوى  على التعرف إلى الدراسة هدفت      

 ( 422) من العّينة تكونت وقد سعود، امللك جامعة في الطالب
ً
 وطالبة طالبا

 محاور  ثمانية تشمل استبانة عليهم طبقت. الجامعة كليات مختلف من

 الطالبية، املنشآت اإلسكان،) :وهي املختلفة،  الخدمات تمثل رئيسة،

 اإللكتروني، النظام التعليم، إدارة املعلومات، ومصادر املكتبة التغذية،

 الرضا مستوى  عن محور  إلى باإلضافة ؛(والتسجيل القبول  الطالب، شؤون

 املسحي، الوصفي املنهج اْسُتخِدم كما. لتطويرها مقترحات يشمل وآخر عنها،

 :أهمها من النتائج، من عدد عن الدراسة وأسفرت

  كان  عنها والرضا املقدمة الخدمات وى ـــمست أن  -
ً
  من: لكلّ  متوسطا
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 الطالبية، املنشآت:)من لكلّ  وعالًيا ،(الطالب وشؤون  والتغذية، اإلسكان،)

 املستوى  في والتسجيل والقبول  التعليم، وإدارة املعلومات، ومصادر واملكتبة

 (.اإللكتروني النظام خدمات: )في -فقط- جًدا العالي املستوى  في وجاء ،(العالي

  دالة فروق وجود عدم -
ً
 الخدمات حول  واإلناث الذكور  بين إحصائيا

 دالة الفروق فكانت املعلومات، ومصادر املكتبة خدمة عدا ما املقدمة،

 
ً
 صندوق  دعم  احتل   حيث الذكور؛ لصالح( 0.05) مستوى  عند إحصائيا

 .الطالب من عدد أكبر لخدمة األول  الترتيب الطالب

 كلية في الطالب خدمات مركز عن الطالب رضا) :بعنوان [ 31] رودج دراسة

 (.  املحلي املجتمع

 املحلي  املجتمع كلية في الطالب رضا مدى تحديد إلى  الدراسة هذه هدفت        

ِتْير وقد الطالبية، الخدمات عن
ْ
 املجموعة بطريقة الكلية من طالب عشرة اخ

  ،"focus group" البؤرية
ً
 .بسيطة عّينة بذلك مستخدما

 الخدمات  مستوى  عن -عام بشكل- الرضا الدراسة نتائج وأظهرت       

 ومناسبة املوظفين، وسلوك املعرفة،: منها مجاالت، عدة في الطالبية

 وكذلك الطالب؛ مع املفتوح التواصل بزيادة الدراسة أوصت كما. الخدمات

 . للموظفين  املنهي  التطوير

 تدعم التي  الخدمات أثر وتقييم العالي التعليم بحوث مركز دراسة       

 [: 32] الطالب

 الخدمات إدارات ملساعدة وطني  مشروع إعداد إلى الدراسة هذه هدفت       

 في  تسهم التي  الخدمات تقديم أداء مؤشرات لعمل الجامعات في الطالبية

  الطالب دعم
ً
  معرفيا

ً
 ذلك، في املساهمة األدوات بعض طرح طريق عن ومهاريا

 تقييم  على الدراسة ركزت. أثرها وقياس الخدمات تلك تقييم على التركيز: منها

 الوقت : التالي حيث من العلمية التنمية في تسهم التي  الطالبية الخدمات

 االنتقالية املراحل دعم مناسبته، ومدى الخدمات هذه فيه تقدم الذي

 برامج توفر والشخصية، األكاديمية الخدمات فعالية الجامعة، في للطالب

 ومتطورة  متجددة خطط وجود الخاصة، االحتياجات لذوي  موجهة وخطط

 الجامعات من عدد الدراسة بهذه قام وقد. املستقبلية التغيرات ملواجهة

 وجامعة سرراي، وجامعة لندن، إيست وجامعة برايتون، جامعة: البريطانية

  ذلك في مستخدمين يورك،
ً
: منها املختلفة، البحث أدوات من عددا

 وقد . املوثقة التقارير إلى والرجوع املباشرة، واملالحظة واملقابالت، االستبانات،

 الخدمات ومراكز إدارات عمل آللية مقترح تصور  إلى املشروع هذا خلص

  الطالبية؛
ً
: الطالبي النمو على أثرها وقياس هدف كلّ  من القيمة لتحليل وفقا

،
ً
، علميا

ً
  ونفسيا

ً
 .واجتماعيا

 : السابقة الدراسات على التعليق 

 والعينة، العنوان، تحديد في الحالية الدراسة السابقة الدراسات أفادت     

 املنهجية تحديد خالل من وذلك الحالية، للدراسة املنهجي اإلطار وتشكيل

 وإعداد النتائج، ملعالجة املناسبة اإلحصائية واألساليب املناسبة، واإلجراءات

 من واالستفادة الدراسة، لهذه النظري  اإلطار وإثراء االستبانة، محاور  بعض

 على والتعرف. الحالية الدراسة بنتائج ومقارنتها السابقة، الدراسات نتائج

 الدراسات  في إليها ُرِجع التي  العلمية واملصادر والدراسات املراجع أهم

 .الحالية الدراسة في منها واالستفادة السابقة،

 والتويجري  العجمي  ،[6] الحربي دراسة مع الحالية الدراسة وتتشابه      

 جمعه ابن ،[Rudge [31 ،[32] التعليم بحوث مركز ،[11]  الشهراني ،[10]

. عام بشكل  الطالبية وللخدمات الطالب شؤون  لعمادات دراستها في[ 30]

. الطالب شؤون  عمادة تطوير دراستها في [ 28] هشبول  آل دراسة مع وتتفق

 واملتمثل  السابقة، الدراسات أغلب منهج مع املستخدم املنهج في تتشابه كما

 واملتمثل  الدراسة ومجتمع االستبانة، وهي الدراسة وأداة الوصفي، املنهج في

 .والطالبات بالطالب

 تتناول  كونها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة وتختلف 

 إلى باإلضافة أداة للمقابلة استخدامها وفي الطالبية، للخدمات( التخطيط)

 ومنسوبات  منسوبي من املكون  ومجتمعها املقترح، للتصور  للوصول  االستبانة

 ومشرفي  العزيز، عبد بن سطام األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة

 .والطالبات الطالب إلى باإلضافة بالكليات، الطالبية الخدمات ومشرفات

 الطالبية، الخدمات مع التخطيط ملتغير دراستها في الحالية الدراسة وتتميز    

 سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة لتطوير مقترح لتصور  وتقديمها

م عبدالعزيز بن
ّ
 .الدراسة نتائج على بناءً  والتربية اإلدارة في خبراء  قبل من ُيحك

 واإلجراءات  . الطريقة5

 الدراسة  منهج. أ

ِدم عنها اإلجابة تحاول  التي  واألسئلة الدراسة أهداف ضوء في      
ْ
 املنهج اْسُتخ

 من الباحث عليه حصل ما تحليل على  يعتمد الذي التحليلي الوصفي

  معلومات
ً
، تحليال

ً
  أو كميا

ً
  تحليال

ً
 [.33] كيفيا

 الدراسة  مجتمع. ب 

 الطالب شؤون  عمادة ومنسوبات منسوبي من الدراسة مجتمع تألف    

 الطالبية الخدمات ومشرفات ومشرفي العزيز، عبد بن سطام األمير بجامعة

 بن سطام األمير جامعة فروع في الدارسين  والطالبات والطالب بالكليات،

 ( 28816) عددهم والبالغ ،(1440–1439) الجامعي العام في عبدالعزيز
ً
 طالبا

 (.عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة اإلحصائية املعلومات مركز) وطالبة

 الدراسة عينة. ج 

 األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة ومنسوبات منسوبي من( 22) بلغت      

 بالكليات، الطالبية الخدمات ومشرفات ومشرفي العزيز، عبد بن سطام

ِخذت
ُ
 ( 379) الدراسة عّينة وأ

ً
  الدراسة، مجتمع من وطالبة طالبا

 الدراسة  أدوات. د

 :وهما الدراسة، أهداف لتحقيق أداتين  ان الباحث استخدم

 أداة االستبيان ان الباحث استخدم(: والطالبات للطالب) االستبيان  -1

 واقع  على التعرف منها الهدف وتمثل والبيانات، املعلومات جمع في أساسية

 والتحقق  عبدالعزيز، بن سطام األمير جامعة في املقدمة الطالبية الخدمات

 الخدمات  حول  والطالبات الطالب بين  إحصائية داللة ذات فروق وجود من

 بن سطام األمير جامعة في  الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية

  عبدالعزيز
ً
 التي  العلمية الدرجة الكلية، الجنس،: )اآلتية للمتغيرات وفقا

 على األول  الجزء احتوى  جزأين، من االستبيان  وتكون (. عليها سيحصل

(. عليها  سيحصل التي  العلمية الدرجة الكلية، الجنس،: )األولية البيانات

 املقدمة الطالبية الخدمات واقع توضح التي  العبارات من الثاني الجزء وتكّون 

 : وهي محاور،   ثمانية من عبدالعزيز، بن سطام األمير جامعة في

 
ً
 .عبارات( 5) على واشتمل واألهداف، والرسالة الرؤية: أوال

 
ً
 .عبارات( 6) على واشتمل الصحية، الخدمات: ثانيا

 
ً
 .عبارات( 7) على واشتمل الطالبية، األنشطة: ثالثا

 
ً
 .عبارة( 11) على واشتمل الطالبي، واإلرشاد التوجيه خدمات: رابعا

 
ً
 . عبارات( 7) على واشتمل الطالبية، واألندية الرياضية الخدمات: خامسا
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ضيف
ُ
 / تقترح التي  الخدمات ما: وهو االستبيان  نهاية في واحد مفتوح سؤال وأ

 الجامعة؟ في إضافتها تقترحين 

  العينة أفراد استجابات متوسطات على للداللة التالي التدرج واْسُتخدم 

 :املوافقة درجة على

 4 جدول 

 العينة أفراد استجابات متوسطات على للداللة  املستخدم التدرج

وافقة  املتوسط الحسابي   درجة امل

  فأكثر 4.2
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 4.2إلى أقل من  3.4من 

 متوسطة 3.4إلى أقل من  2.6من 

 قليلة 2.6إلى أقل من  1.8من 

  1.8أقل من 
ً
 قليلة جدا

 عمادة ومنسوبات منسوبي مع مفتوحة مقابلة ان الباحث أجرى : املقابلة -2

 بلغ  الطالبية الخدمات في ومشرفات مشرفي ومع بالجامعة، الطالب شؤون

 :وهما الرابع، والسؤال الثالث السؤال عن لإلجابة وذلك ؛(22) عددهم

 بجامعة الطالب شؤون عمادة في الطالبية للخدمات التخطيط معوقات ما -

 عبدالعزيز؟ بن سطام األمير

 خالل من الطالب شؤون  عمادة تطوير في  يسهم قد الذي املقترح التصور  ما -

 عبدالعزيز؟ بن سطام األمير جامعة في الطالبية الخدمات تخطيط

 :الدراسة أداة صدق -ه

مين  صدق ) لالستبانة الظاهري  الصدق  -1
ّ
- االستبانة ان الباحث عرض(: املحك

مين  من مجموعة على -األولية بصورتها
ّ
 اإلدارة مجال في املتخصصين  املحك

 ما تقيس االستبانة أسئلة أن من للتأكد وذلك التربوي؛ والتخطيط التربوية

  حول  ومالحظاتهم آرائهم إبداء منهم وطلب قياسه، يراد

 :حيث من االستبانة، عبارات

 .أجله من وضعت الذي للهدف األداة مناسبة مدى -

 .بها الخاص للمحور  الفقرات من فقرة كلّ  انتماء مدى -

 .الوضوح حيث من الدراسة ألفراد الفقرات مناسبة مدى -

 .اللغوية صياغتها سالمة -

 .تحسينها طرق  اقتراح -

 الداخلي االتساق  صدق من للتحقق: لالستبانة الداخلي االتساق  -2

ّبقت لالستبانة
ُ
 ( 30) قوامها استطالعية عينة على ط

ً
 وطالبة، طالبا

 والدرجة عبارة كل بين  العالقة لقياس بيرسون  ارتباط معامل واْسُتخدمت

 .لالستبانة الكلية والدرجة ُبْعد كل بين وكذلك إليه؛ املنتمية للُبْعد الكلية

وِجدت االستبانة ثبات من للتحقق: الدراسة أداة ثبات-و 
ُ
 ألفا  ثبات معامالت أ

 :يلي كما النتائج وكانت ككل، واالستبانة االستبانة ألبعاد كرونباخ

 5 جدول 

 ككل  واالستبانة االستبانة ألبعاد الثبات معامالت قيم

 معامل ألفا كرونباخ الُبْعد 

 0.917 الرؤية والرسالة واملهام واألهداف 

 0.874 الخدمات الصحية

 0.932 األنشطة الطالبية

 0.942 التوجيه واإلرشاد الطالبي خدمات 

 0.971 الخدمات الرياضية واألندية الطالبية

 0.982 واقع الخدمات الطالبية ككل 

 ككل،  واالستبانة االستبانة ألبعاد كرونباخ ألفا معامالت قيم( 5)الجدول  يبين 

 .الثبات من مرتفع بقدر تتمتع االستبانة أن  إلى يطمئن  مما مرتفعة؛ قيم وهي

 ومناقشتها نتائجال .6

 األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات واقع ما

 والطالبات؟ الطالب نظر وجهة من عبدالعزيز بن سطام

 :واألهداف واملهام والرسالة الرؤية

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات ُحِسبت السؤال هذا عن ولإلجابة 

 الطالبية الخدمات على العينة أفراد موافقة لدرجات والترتيب املعيارية

 عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة

 يوضحها كما النتائج وكانت واألهداف، واملهام والرسالة بالرؤية املتعلقة

  : اآلتي الجدول 

 6 جدول 

وافقة لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات   والرسالة بالرؤية املتعلقة الطالب شؤون عمادة من  املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد م

 واألهداف  واملهام

وافقة  املعياري  االنحراف الحسابي  املتوسط العبارة الرقم   الترتيب درجة امل

 1 قليلة 1.350 2.57 تتبنى العمادة رسالة واضحة للطالب والطالبات. 2

 2 قليلة 1.364 2.52 للعمادة رؤية واضحة للطالب والطالبات.  1

 3 قليلة 1.377 2.51 هناك أهداف محددة تعمل العمادة على تحقيقها بما ينسجم مع رسالتها. 4

 4 قليلة 1.352 2.50 هناك مهام واضحة للعمادة لتحقيق رسالتها. 3
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 5 قليلة 1.399 2.36 يوجد للعمادة خطط واضحة لتحقيق أهدافها. 5

  قليلة 1.186 2.49 املتوسط العام  

 العينة أفراد موافقة لدرجات الحسابية املتوسطات أن ( 6) الجدول  يبين     

 األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات على

 تراوحت- واألهداف واملهام والرسالة بالرؤية املتعلقة عبدالعزيز بن سطام

 حصلت  حيث قليلة؛ موافقة بدرجات وجميعها ،(2.57–2.36) بين  قيمها

 للطالب  واضحة رسالة العمادة تتبنى : "على تنص التي ( 2) رقم العبارة

 حصلت حين  في ؛(2.57) وقيمته حسابي متوسط أعلى على" والطالبات

 لتحقيق واضحة خطط للعمادة يوجد: "على تنص التي ( 5) رقم العبارة

 (.2.36) وقيمته حسابي متوسط أقل على" أهدافها

 قيمته حسابي متوسط على العبارات إجمالي  حصول  الجدول  يبين  كما     

 املقدمة الطالبية الخدمات أن  على يدل وهذا قليلة، موافقة ودرجة( 2.49)

 املتعلقة عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من

 عدم إلى ذلك يعزى  وقد. قليلة بدرجة كانت واألهداف واملهام والرسالة بالرؤية

 شؤون عمادة تقديمه إلى تسعى عما والطالبات للطالب كافية توعية وجود

 شؤون  لعمادة واألهداف واملهام والرسالة الرؤية عرض ومحدودية الطالب،

 وصول  وعدم والطالبات، للطالب  وجذاب واضح بشكل الكليات في الطالب

 نشر ضرورة على يؤكد مما وهذا. والطالبات الطالب لكافة العمادة دليل

 والطالبات  الطالب وتثقيف جهة، من العاملين  بين  الطالبية بالحقوق  الوعي

 [. 10] والتويجري  العجمي  دراسة به أوصت ما وهو أخرى، جهة من

 :الصحية الخدمات

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات ُحِسبت السؤال هذا عن ولإلجابة

 الطالبية الخدمات على العينة أفراد موافقة لدرجات والترتيب املعيارية

 عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة

 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج وكانت الصحية، بالخدمات املتعلقة

 7 جدول 

وافقة لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات  بالخدمات املتعلقة الطالب شؤون عمادة من  املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد م

 الصحية 

درجة   املعياري  االنحراف الحسابي  املتوسط العبارة الرقم 

وافقة   امل

 الترتيب

 1 متوسطة 1.523 3.20 تأمين العالج املجاني للطالب والطالبات.  2

 2 متوسطة 1.412 3.15 الالزمة.يقوم بالعمل في الخدمات الصحية أفراد لديهم املؤهالت املهنية  6

 3 متوسطة 1.425 2.92 ُتوفر رعاية صحية كافية للطالب والطالبات. 1

 4 متوسطة 1.413 2.80 ُتنظم حمالت توعوية حول بعض األمراض الخطيرة. 3

 5 متوسطة 1.299 2.65 الحرص على متابعة أوضاع الطالب والطالبات الصحية. 4

 6 قليلة 1.454 2.50 العالج في املستشفى الجامعي التابع لجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز. تسهيل إجراءات تلقي  5

  متوسطة 1.113 2.87 املتوسط العام  

 العينة أفراد موافقة لدرجات الحسابية املتوسطات أن( 7) الجدول  يبين      

 األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات على

 بين قيمها تراوحت- الصحية بالخدمات املتعلقة عبدالعزيز بن سطام

 متوسطة موافقة درجات على العبارات معظم حصلت حيث ؛(3.20–2.50)

 للطالب املجاني العالج تأمين : "على تنص التي ( 2) رقم العبارة أعالها كان 

 العبارة حصلت بينما ؛(3.20) وقيمته حسابي متوسط أعلى على" والطالبات

 الجامعي  املستشفى في العالج تلقي إجراءات تسهيل:" على تنص التي ( 5) رقم

 وقيمته حسابي متوسط أقل على"  عبدالعزيز بن سطام األمير لجامعة التابع

(2.50.) 

  قيمته حسابي متوسط على العبارات إجمالي حصول  الجدول  يبين كما    

 الطالبية الخدمات أن  على يدل وهذا متوسطة، موافقة ودرجة( 2.87)

 عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة

 لعدم ذلك يعزى  وقد. متوسطة بدرجة كانت الصحية بالخدمات  املتعلقة

 يعاني ما جعل الذي األمر الطالب؛ شؤون  لعمادة الصحية الخدمات إسناد

  والطالبات الطالب منه
ً
 .الطالب شؤون  عمادة دائرة من بعيدا

 :الطالبية األنشطة 

 واالنحرافات  الحسابية املتوسطات ُحِسبت السؤال هذا عن ولإلجابة    

 الطالبية الخدمات على العينة أفراد موافقة لدرجات والترتيب املعيارية

 عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة

 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج وكانت الطالبية، باألنشطة املتعلقة

 8 جدول 

وافقة لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات  الطالبية باألنشطة املتعلقة الطالب شؤون عمادة من  املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد م

وافقة  املعياري  االنحراف الحسابي  املتوسط العبارة الرقم   الترتيب درجة امل

 1 متوسطة 1.520 2.75 اكتساب مهارات جديدة من األنشطة الطالبية. 6

 2 قليلة 1.456 2.59 توفر العمادة األنشطة الطالبية املناسبة للطالب والطالبات.  1

 3 قليلة 1.481 2.57 تشجع العمادة مشاركـة الطالب والطالبات في النشاطات الثقـافية التي تتالءم مع اهتماماتهم واحتياجاتهم. 2

 4 قليلة 1.507 2.56 مشاركة الطالب والطالبات في تخطيط األنشطة الطالبية. 7

 5 قليلة 1.466 2.54 األنشطة الطالبية. صقل مواهب الطالب والطالبات عن طريق املشاركة في  5

 6 قليلة 1.439 2.43 تعتمد العمادة برامج لتطوير وتحسين مستويات املشاركة في األنشطة الطالبية. 4
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 7 قليلة 1.465 2.34 تجهز العمادة مرافق مالئمة لتسهيل التفاعل االجتماعي وغير الرسمي للطالب أو الطالبات مع بعضهم البعض.  3

  قليلة 1.245 2.54 املتوسط العام  

 العينة أفراد موافقة لدرجات الحسابية املتوسطات أن( 8) الجدول  يبين      

 األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات على

–2.34) بين  قيمها تراوحت-الطالبية باألنشطة املتعلقة عبدالعزيز بن سطام

 مهارات اكتساب:" على تنص التي ( 6)  رقم العبارة حصلت حيث ؛(2.75

 ؛ (2.75) وقيمته حسابي متوسط أعلى على" الطالبية األنشطة من جديدة 

 رقم العبارة أدناها كان  قليلة موافقة درجات على العبارات باقي حصلت بينما

 االجتماعي التفاعل  لتسهيل مالئمة مرافق العمادة تجهز" :على تنص التي ( 3)

 متوسط أقل على" البعض بعضهم مع الطالبات أو للطالب الرسمي  وغير

 (.2.34) وقيمته حسابي

 قيمته حسابي متوسط على العبارات إجمالي حصول  الجدول  يبين  كما 

 املقدمة الطالبية الخدمات  أن  على  يدل وهذا قليلة، موافقة ودرجة ،(2.54)

 املتعلقة عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من

 حوافز وجود لعدم ذلك يعزى  وقد. قليلة بدرجة كانت الطالبية باألنشطة

 األنشطة ومشرفات مشرفي على العبء زيادة وكذلك واملشرفات؛ للمشرفين 

 ميزانية وجود وعدم ذاته، الوقت في تدريس هيئة أعضاء كونهم مع الطالبية

 في  النتيجة هذه مع[ 34] تركستاني دراسة وتتفق. صرفها تأخر أو كافية

. قليلة درجة على الطالب شؤون  بعمادة الثقافية األنشطة تخطيط حصول 

 مادية مكآفات وتوفير رصد  بضرورة[ 28] هشبول  آل دراسة أوصت وقد هذا

 بالحرص [ 34] تركستاني دراسة أوصت و. للعمل املوظفين  تحفز ومعنوية

 نهاية في النشاط على واملشرفات الطالبات آراء أخذ عبر الراجعة التغذية على

 دراسة وأوصت. الطالب شؤون  عمادة مظلة عبر تنفيذه يتم نشاط كل

 في وطالب ومشرفين  أساتذة من املختصين  جميع إشراك بأهمية[ 6] الحربي

 .الطالبي للنشاط التخطيط

 :الطالبي واإلرشاد التوجيه خدمات

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات ُحِسبت السؤال هذا عن ولإلجابة 

 الطالبية الخدمات على العينة أفراد موافقة لدرجات والترتيب املعيارية

 عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة

 يوضحها كما النتائج وكانت الطالبي، واإلرشاد التوجيه بخدمات املتعلقة

 : اآلتي الجدول 

 9 جدول 

وافقة لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات  التوجيه بخدمات املتعلقة الطالب شؤون عمادة من  املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد م

 الطالبي  واإلرشاد

 املتوسط  العبارة الرقم 

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

درجة  

وافقة   امل

 الترتيب

 1 قليلة 1.485 2.58 ُتقدم خدمات رعاية ألصحاب االحتياجات الخاصة. 7

 2 قليلة 1.525 2.43 ُيعرف الطالب والطالبات باملسؤولين في الجامعة أثناء التحاقهم بها. 5

 3 قليلة 1.501 2.38 ُيعرف الطالب والطالبات باملرافق التي يتعاملون معها أثناء دراستهم الجامعية. 6

 4 قليلة 1.401 2.33 يقـوم بالعـمل في خدمات إرشاد الطالب والطالبات أفراد لديهم املؤهالت املهنية الالزمة. 9

 5 قليلة 1.440 2.33 إليها.الوصول للخدمات اإلرشادية بسهولة عند الحاجة  10

 6 قليلة 1.407 2.30 عقد املحاضرات والندوات لطالب وطالبات الجامعة في مجاالت اإلرشاد. 3

 7 قليلة 1.392 2.26 ُتقدم خدمات رعاية للطلبة املوهوبين واملتفوقين.  8

 8 قليلة 1.415 2.19 مشكالتهم.ُتقدم جلسات إرشادية منظمة تهدف إلى مساعدة الطالب والطالبات في حل  1

 9 قليلة 1.465 2.16 استطالع آراء الطالب والطالبات عن مستوى جودة الخدمة اإلرشادية. 11

 10 قليلة 1.376 2.11 متابعة املظاهر السلوكية السلبية للطالب والطالبات داخل الجامعة، والعمل على تقديم الحلول املناسبة لها. 2

 11 قليلة 1.311 1.86 الطالب والطالبات بخريطة واضحة عن سوق العمل السعودي. ُيزود  4

  قليلة 1.138 2.27 املتوسط العام  

 العينة أفراد موافقة لدرجات  الحسابية املتوسطات أن ( 9) الجدول  يبين       

 األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات على

 تراوحت-الطالبي واإلرشاد التوجيه بخدمات املتعلقة عبدالعزيز بن سطام

 حصلت حيث قليلة؛ موافقة بدرجات وجميعها( 2.58–1.86) بين  قيمها

 االحتياجات  ألصحاب رعاية خدمات ُتقدم: " على تنص التي ( 7) رقم العبارة

 العبارة  حصلت حين  في ؛(2.58) وقيمته حسابي متوسط أعلى على"  الخاصة

 وق ــــس نــــع ةــــــواضح بخريطة والطالبات الطالب ُيزّود:" على تنص التي ( 4) رقم

ــالعم   وقيمته حسابي متوسط أقل على" السعودي لــ

(1.86.) 

 قيمته حسابي متوسط على العبارات إجمالي  حصول  الجدول  يبين  كما       

 املقدمة الطالبية الخدمات أن  على يدل وهذا قليلة، موافقة ودرجة( 2.27)

 املتعلقة عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من

 هذه  تفسير ويمكن. قليلة بدرجة كانت الطالبي واإلرشاد التوجيه بخدمات

 الكليات  في ونفسيين  اجتماعيين  ومرشدات مرشدين وجود بعدم النتيجة

  واإلرشاد التوجيه بخدمات الخاصة الخطط رسم يستطيعون 
ً
 لديهم ملا وفقا

 عليها بنيت التي  واملعلومات البيانات دقة من يضعف قد مما معرفة؛ من

 الطالب تعريف بضرورة[ 10] والتويجري  العجمي  دراسة وأوصت هذا. الخطة

 املسار  اختيار على الطالب يساعد مما املنهي؛ التخطيط حول  املستجدين

 التوجيه بتقديم العناية وكذلك وقدراته، تطلعاته يناسب الذي التعليمي 

 مرشدين بوجود يتحقق ما وهو. التخرج وشك على هم ملن الوظيفي

 . متخصصين  ونفسيين  اجتماعيين ومرشدات

 :الطالبية واألندية الرياضية الخدمات
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 واالنحرافات الحسابية املتوسطات ُحِسبت السؤال هذا عن ولإلجابة 

 الطالبية الخدمات على العينة أفراد موافقة لدرجات والترتيب املعيارية

 عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة

 يوضحها كما النتائج وكانت الطالبية، واألندية  الرياضية بالخدمات  املتعلقة

 : اآلتي الجدول 

 10 جدول 

وافقة لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات  بالخدمات املتعلقة الطالب شؤون عمادة من  املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد م

 الطالبية واألندية الرياضية

 املتوسط  العبارة الرقم 

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

وافقة   الترتيب درجة امل

 1 قليلة 1.442 1.99 تشجع العمادة مشاركة جميع الطالب والطالبات في النشاطات الرياضية. 2

 2 قليلة 1.364 1.96 ترحب العمادة باقتراحات الطالب والطالبات حول الخدمات الرياضية. 6

 3 قليلة 1.392 1.93 الجامعة.تنوع الخدمات الرياضية املقامة في  3

 4 قليلة 1.402 1.90 توفر أماكن مجهزة للنوادي الطالبية.  4

 5 قليلة 1.350 1.89 توافق األندية الطالبية املقامة مع رغبات الطالب والطالبات.  5

 6 قليلة 1.362 1.88 استطالع آراء الطالب والطالبات حول مستوى األندية الطالبية املقامة. 7

 7 قليلة 1.391 1.87 يتوفر صاالت رياضية مجهزة.  1

  قليلة 1.281 1.92 املتوسط العام  

 العينة أفراد موافقة لدرجات الحسابية املتوسطات أن ( 10) الجدول  يبين      

 األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات على

- الطالبية واألندية الرياضية بالخدمات املتعلقة عبدالعزيز بن سطام

 حيث  قليلة؛ موافقة بدرجات وجميعها ،(1.99–1.87) بين  قيمها تراوحت

 جميع  مشاركة العمادة تشجع: "على تنص التي ( 2)  رقم العبارة حصلت

 حسابي متوسط أعلى على" الرياضية النشاطات في والطالبات الطالب

 يتوفر : "على تنص التي ( 1) رقم العبارة حصلت حين  في ،(1.99) وقيمته

 (.1.87) وقيمته حسابي متوسط أقل على" مجهزة رياضية صاالت

 قيمته حسابي متوسط على العبارات إجمالي  حصول  الجدول  يبين كما      

 املقدمة الطالبية الخدمات  أن  على  يدل وهذا قليلة، موافقة ودرجة ،(1.92)

 املتعلقة عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من

  إلى  ذلك يعزى  وقد. قليلة بدرجة كانت الطالبية واألندية الرياضية بالخدمات

 كلية؛ كل في مسؤول متخصص رياض ي  مشرفة أو مشرف وجود عدم

 املسؤولين  مع والطالبات للطالب اتصال قنوات توافر قصور  إلى باإلضافة

 إلى يعزى  قد الطالبية للنوادي وبالنسبة الطالب، شؤون  عمادة في واملسؤوالت

م   ومن مستأجرة؛ مباٍن  في الكليات من عدد وجود
َ
 يمكن التي  املرافق قلة ث

 اإلمكانات ضعف وكذلك الطالبية؛ النوادي إلقامة تجهيزها في منها االستفادة

 التي [ 29] البلوي  دراسة له توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق. املتاحة املادية

 خالل  الطالب ملتابعة ومتفرغ متخصص فريق وجود عدم إلى أشارت

 أجل  من تمارس األنشطة تلك معظم وأن  املختلفة لألنشطة ممارستهم

  الفراغ وقت واستثمار الترفيه
ً
 يفض ي قد الذي والتوجيه التخطيط عن بعيدا

 . املطلوب الوجه على واستثمارها وصقلها املواهب اكتشاف إلى

 لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات يلي وفيما 

 شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد موافقة

 :  عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب

 11 جدول 

وافقة لدرجات والترتيب املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات  الطالب  شؤون عمادة من  املقدمة الطالبية الخدمات على العينة أفراد م

 املتوسط  البعد 

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

وافقة   الترتيب درجة امل

 1 متوسطة 1.113 2.87 الخدمات الصحية

 2 متوسطة 1.224 2.79 خدمات املكافآت الطالبية والسلف واإلعانات

 3 متوسطة 1.144 2.61 خدمات التغذية

 4 قليلة 1.245 2.54 األنشطة الطالبية

 5 قليلة 1.186 2.49 الرؤية والرسالة واملهام واألهداف 

 6 قليلة 1.202 2.29 خدمات مراكز الكتب والقرطاسية

 7 قليلة 1.138 2.27 خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 

 8 قليلة 1.281 1.92 الخدمات الرياضية واألندية الطالبية

  قليلة 0.983 2.47 واقع الخدمات الطالبية ككل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول  الترتيب على الصحية الخدمات ُبْعد حصول ( 11) الجدول  يبين       

 خدمات  ُبْعد تاله متوسطة، موافقة ودرجة ،(2.87) قيمته حسابي بمتوسط

 ،(2.79) قيمته حسابي بمتوسط واإلعانات والسلف الطالبية املكافآت

 قيمته حسابي بمتوسط التغذية خدمات ُبْعد تاله متوسطة، موافقة ودرجة
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 درجات  على األبعاد باقي حصلت بينما متوسطة؛ موافقة ودرجة ،(2.61)

 حيث الطالبية واألندية الرياضية الخدمات بعد أدناها كان  قليلة موافقة

 (.1.92) قيمته حسابي بمتوسط األخير الترتيب على حصل

 قيمته حسابي متوسط على األبعاد إجمالي حصول  الجدول  يبين  كما      

 املقدمة الطالبية الخدمات  أن  على  يدل وهذا قليلة، موافقة ودرجة ،(2.47)

  عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من

 .قليلة بدرجة كانت

 الطالب  بين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الثاني السؤال إجابة

 في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات حول  والطالبات

  عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة
ً
 الكلية، الجنس،: )اآلتية للمتغيرات وفقا

 ؟(عليها سيحصل التي  العلمية الدرجة

 : الجنس حسب

ِدم السؤال هذا عن ولإلجابة 
ْ
 املستقلة للعينات" ت" اختبار اْسُتخ

(Independent-Samples T test )الخدمات حول  الفروق داللة ملعرفة ؛ 

 بن سطام األمير جامعة في  الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية

 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج وكانت الجنس، ملتغير تبعا عبدالعزيز

 12 جدول 

  عبدالعزيز  بن  سطام األمير  جامعة  في  الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات حول   الفروق داللة ملعرفة املستقلة للعينات" ت" اختبار  نتائج
 
 الجنس  ملتغير  تبعا

 املتوسط  العدد  الجنس  الُبْعد 

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

 مستوي الداللة  درجات الحرية قيمة )ت(

 1.290- 1.072 2.40 151 ذكر  الرؤية والرسالة واملهام واألهداف 
 

378 
 

0.198 
 

 1.254 2.56 229 أنثى

 0.197- 1.019 2.89 151 ذكر  الصحيةالخدمات 
 

378 
 

0.844 
 

 1.174 2.85 229 أنثى

 378 0.077- 1.210 2.53 151 ذكر  األنشطة الطالبية
 

0.938 
 

 1.271 2.54 229 أنثى

 1.371- 0.974 2.17 151 ذكر  خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 
 

378 
 

0.171 
 

 1.232 2.33 229 أنثى

 1.348- 1.058 2.19 151 ذكر  خدمات مراكز الكتب والقرطاسية
 

378 
 

0.178 
 

 1.287 2.36 229 أنثى

 0.675- 0.958 2.63 151 ذكر  خدمات التغذية
 

378 
 

0.500 
 

 1.252 2.59 229 أنثى

 1.630- 1.125 2.66 151 ذكر  خدمات املكافآت الطالبية والسلف واإلعانات
 

378 
 

0.104 
 

 1.281 2.87 229 أنثى

 2.083 1.130 2.07 151 ذكر  الخدمات الرياضية واألندية الطالبية
 

378 
 

0.038 
 

 1.373 1.79 229 أنثى

 0.798- 0.792 2.28 151 ذكر  واقع الخدمات الطالبية ككل 
 

378 
 

0.426 
 

 1.091 2.36 229 أنثى

( 0.05) من أكبر كانت الداللة مستويات قيم أن( 12) الجدول  من يتضح      

 يعني  وهذا الطالبية، واألندية الرياضية الخدمات ُبْعد سوى  األبعاد جميع في

 من  املقدمة الطالبية الخدمات حول  إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم

 ملتغير تعزى  عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة

 حيث  الطالبية واألندية الرياضية الخدمات ُبْعد عدا األبعاد، جميع في الجنس

 حول  الطالب نظر وجهات أن  على يدل وهذا. الذكور  لصالح الفروق كانت

 في  الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية واألندية الرياضية الخدمات

 تلك وتتفق الطالبات، من أكثر كانت عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة

 في  والطالبات الطالب بين  توازن  وجود عدم في[ 11] الشهراني مع النتيجة

 املتعددة الرياضات وجود إلى ذلك يعزى  وقد املقدمة، الخدمات بعض

 وتتفق. الطالبات عند ذلك حداثة بينما طويل؛ وقت من للطالب وإتاحتها

 
ً
 في الذكور  لصالح فروق وجود في[ 30] جمعة ابن دراسة نتيجة مع أيضا

 والطالبات الطالب نظر وجهات وتشابهت. املعلومات ومصادر املكتبة خدمة

 جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة األخرى  الطالبية الخدمات  حول 

 .عبدالعزيز بن سطام األمير

 : الكلية حسب

ِدم السؤال هذا عن ولإلجابة 
ْ
 املستقلة للعينات" ت" اختبار اْسُتخ

(Independent-Samples T test )الخدمات حول  الفروق داللة ملعرفة ؛ 

 بن سطام األمير جامعة في  الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية

  عبدالعزيز
ً
 : اآلتي الجدول  يوضحها كما النتائج وكانت الكلية، ملتغير تبعا

 13 جدول 

  عبدالعزيز  بن  سطام األمير  جامعة  في  الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات حول   الفروق داللة ملعرفة املستقلة للعينات" ت" اختبار  نتائج
 
 الكلية ملتغير  تبعا

 املتوسط  العدد  الكلية الُبْعد 

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

 مستوي الداللة  درجات الحرية قيمة )ت(

 0.006 378 2.787 1.237 2.62 235 علمية تطبيقية الرؤية والرسالة واملهام واألهداف 
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    1.068 2.28 145 نظرية إنسانية

 2.778 1.127 3.07 235 علمية تطبيقية الخدمات الصحية

 

378 

 

0.006 

 1.064 2.67 145 نظرية إنسانية 

 2.709 1.269 2.67 235 تطبيقيةعلمية  األنشطة الطالبية

 

378 

 

0.007 

 1.178 2.32 145 نظرية إنسانية 

 3.855 1.138 2.44 235 علمية تطبيقية خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 

 

378 

 

0.000 

 1.083 1.99 145 نظرية إنسانية 

 4.174 1.354 2.13 235 علمية تطبيقية الخدمات الرياضية واألندية الطالبية

 

378 

 

0.000 

 1.072 1.58 145 نظرية إنسانية 

 374.3 1.008 2.50 235 علمية تطبيقية واقع الخدمات الطالبية ككل 

 

378 

 

0.000 

 0.878 2.06 145 نظرية إنسانية 

 في( 0.05) من أقل كانت الداللة مستويات قيم أن ( 13) الجدول  من يتضح      

 الخدمات  حول  إحصائية داللة ذات فروق وجود يعني  وهذا األبعاد، جميع

 بن سطام األمير جامعة في  الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية

 هذه أن  تبين  الحسابية املتوسطات ومن. الكلية ملتغير تعزى  عبدالعزيز

 يدل  وهذا التطبيقية، العلمية الكليات وطالبات طالب لصالح كانت الفروق

 حول  التطبيقية العلمية الكليات وطالبات طالب نظر وجهات أن  على

 سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات

  وقد . اإلنسانية النظرية الكليات وطالبات طالب من أعلى كانت عبدالعزيز بن

 أطول  وقت التطبيقية العلمية الكليات وطالبات طالب قضاء إلى ذلك يعزى 

  أكثر يجعلهم مما بالجامعة؛
ً
  معرفة

ً
. بها املتاحة الطالبية الخدمات مع وتعامال

 فروق وجود هناك أن  بينت التي [ 11] الشهراني دراسة مع النتيجة تلك وتتفق

 على  البحث عّينة أفراد استجابات متوسطات بين  إحصائية داللة ذات

 الطالب، شؤون  خدمات: ) مجاالت في الطالبية الخدمات جودة مؤشرات

 الختالف تعزى ( الطالبية والحقوق  املختلفة، واألنشطة واإلرشاد، والتوجيه

 .العلمية الكليات متغير لصالح وذلك الكلية،

 : العلمية الدرجة حسب

ِدم السؤال هذا عن ولإلجابة       
ْ
 املستقلة للعينات" ت" اختبار اْسُتخ

(Independent-Samples test )الخدمات  حول  الفروق داللة ملعرفة ؛ 

 بن سطام األمير جامعة في  الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية

  عبدالعزيز
ً
 الجدول  يوضحها كما النتائج وكانت العلمية، الدرجة ملتغير تبعا

 : اآلتي

 14 جدول 

  عبدالعزيز  بن  سطام األمير  جامعة  في  الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات حول   الفروق داللة ملعرفة املستقلة للعينات" ت" اختبار  نتائج
 
  الدرجة ملتغير  تبعا

 العلمية

 املتوسط  العدد  الدرجة العلمية  الُبْعد 

 الحسابي 

 االنحراف

 املعياري 

 مستوي الداللة  الحريةدرجات  قيمة )ت(

 4.998 1.420 3.50 30 دبلوم الرؤية والرسالة واملهام واألهداف 

 

378 

 

0.000 

 1.125 2.41 350 بكالوريوس 

 4.285 1.530 3.32 30 دبلوم الخدمات الصحية

 

378 

 

0.000 

 1.044 2.42 350 بكالوريوس 

 5.112 1.306 3.62 30 دبلوم األنشطة الطالبية

 

378 

 

0.000 

 1.197 2.45 350 بكالوريوس 

 5.692 1.482 3.36 30 دبلوم خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 

 

378 

 

0.000 

 1.055 2.17 350 بكالوريوس 

 5.824 1.835 3.17 30 دبلوم الخدمات الرياضية واألندية الطالبية

 

378 

 

0.000 

 1.164 1.81 350 بكالوريوس 

 6.536 1.385 3.40 30 دبلوم واقع الخدمات الطالبية ككل 

 

378 

 

0.000 

 0.885 2.24 350 بكالوريوس 

  من أقل كانت الداللة مستويات قيم أن ( 14) الجدول  من يتضح     

 حول  إحصائية داللة ذات فروق وجود يعني  وهذا األبعاد، جميع في( 0.05)

 سطام األمير جامعة في الطالب شؤون  عمادة من املقدمة الطالبية الخدمات 

 تبين  الحسابية املتوسطات ومن. العلمية الدرجة ملتغير تعزى  عبدالعزيز بن

 أن  على يدل وهذا الدبلوم، وطالبات طالب لصالح كانت الفروق هذه أن 

 الخدمات  حول  دبلوم درجة على الحاصلين والطالبات الطالب نظر وجهات

 بن سطام األمير جامعة في الطالب شؤون عمادة من املقدمة الطالبية

 درجة  على الحاصلين  والطالبات الطالب من أعلى كانت عبدالعزيز

 الدبلوم وطالبات طالب احتياجات محدودية إلى  ذلك يعزى  وقد. البكالوريوس

 أطول  البكالوريوس في الدراسة سنوات طول  إن  حيث بالبكالوريوس؛ مقارنة

 .الدبلوم من

 عمادة  في الطالبية للخدمات التخطيط معوقات ما: الثالث السؤال إجابة

 عبدالعزيز؟  بن سطام األمير بجامعة الطالب شؤون 
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 التخطيط معوقات إلى للوصول  أخرى  أداة املقابلة ان الباحث استخدم      

 بن سطام األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة في الطالبية للخدمات

ْجريت حيث عبدالعزيز؛
ُ
 ومنسوبات منسوبي من ممثلة عينة مع املقابالت أ

 مشرفي  من ممثلة عينة مع املقابالت إجراء وكذلك الطالب؛ شؤون عمادة

 الصحية، الخدمات شملت والتي  الكليات؛ في الطالبية الخدمات ومشرفات

 الرياضية والخدمات الطالبي، شادواإلر  والتوجيه الطالبية، واألنشطة

لت كما(. 22) عددهم بلغ حيث الطالبية، واألندية
ّ
  املقابالت بيانات ُحل

ً
 تحليال

 
ً
 أسئلة على اإلجابة خالل من إليها ُتوّصل التي  للنتائج عرض يلي وفيما. كيفيا

 :املقابلة

 الصحية للخدمات التخطيط معوقات

 من  ليست الطالب شؤون  عمادة في الصحية الخدمات أن  للباحثين  تبين       

 الباحثان  دفع الذي األمر الطالب؛ شؤون  عمادة عمل ومهام اختصاصات

 يتبعونها؛  التي  الجهة عن والسؤال الكليات في العيادات من لعدد للتوجه

 املستشفى  من تأتي لألدوية وصرف تعاميم من إليهم يرد ما أن  تبين  حيث

 أن  على  اتفقن العيادة في الطبيبات من عدد وبسؤال. للجامعة التابع الجامعي

 عدم  على اتفقوا  وكذلك الطالبات؛ ألعداد تكفي ال العيادة في األسّرة أعداد

 خارج  سواء األخرى؛ القطاعات مع العيادة مشاركة في صالحيات وجود

 التوجيه مع التعاون  في الكليات داخل من أو خاصة، قطاعات مع الكليات

 وخاصة املرضية الحاالت ملتابعة بطاقات وجود وعدم الطالبي، واإلرشاد

 بالخدمات تعريفية مسؤولة جهة وجود عدم وكذلك املزمنة؛ األمراض

 الطالب  من الكثير معرفة لعدم يؤدي الذي األمر العيادة؛ من املقدمة

 . املقدمة وخدماتها العيادة لوجود والطالبات
ً
 مع ممرضة توفر عدم أيضا

 .الكليات بعض في أطباء وجود عدم للباحثين  تبين  وكذلك الطبيبة،

  الطالبية لألنشطة التخطيط معوقات

 الطالبية األنشطة ومشرفات مشرفي على العبء زيادة أن  للباحثين  تبين       

 الساعات إلى باإلضافة- تسند الطالبية األنشطة  إن  حيث املعوقات؛ أهم من

 وعمل  إنتاجية نسبة من يقلل الذي األمر التدريس؛ هيئة لعضو -التدريسية

 على اإلشراف بمهمة املشرف أو املشرفة قيام وكذلك الطالبية؛ األنشطة

 ميزانية وجود عدم أن  تبين  وكذلك. لوحدها أو لوحده الطالبية األنشطة

 وجه؛ أكمل على الطالبية األنشطة تفعيل على يؤثر أن  شأنه من كافية

 املشاركين  عدد قلة والطالبات الطالب جهة ومن. صرفها تأخر إلى إضافة

  وقت مناسبة لعدم وذلك الطالبية؛ األنشطة في واملشاركات

 .الدراسية الجداول  مع األنشطة إقامة

 الطالبي واإلرشاد التوجيه لخدمات التخطيط معوقات

 ونفسيين  اجتماعيين  ومرشدات مرشدين وجود عدم للباحثين  تبين       

سند واإلرشاد التوجيه خدمات  وأن  الكليات، في متخصصين 
ُ
 هيئة ألعضاء ت

 على  العبء زيادة أن  تبين  واملشرفات املشرفين  من عدد وبسؤال. التدريس

 وكذلك تواجههم؛ التي  املعوقات أهم من واإلرشاد التوجيه ومشرفات مشرفي

 على  يتفاوت الكليات في واإلرشاد التوجيه وحدة على والطالبات الطالب إقبال

 .الوحدة بدور  وتوعيتهم الكلية جهد حسب

 الطالبية واألندية الرياضية للخدمات التخطيط معوقات

 إقامة عند صعوبات تواجه للطالب الرياضية الخدمات أن  تبين       

 بالجامعة، خاصة رياضية منشآت  وجود عدم فبسبب الرياضية؛ الفعاليات

 مشرفين  وجود عدم وكذلك الجامعة؛ خارج منشآت الستئجار تضطر

 األدوات  لتخزين مخزن  وجود وعدم الكليات، في متخصصين  رياضيين 

 تبين  بينما رياضية؛ فعالية كل في بالشراء يدفع مما الرياضية؛ واملستلزمات

 . والتطور  اإلنشاء طور  في الزالت للطالبات الرياضية الخدمات أن ين للباحث

 مع  الدراس ي  الجدول  تعارض أن  للباحثين  تبين  الطالبية لألندية وبالنسبة      

 ومشرفات مشرفي تواجه التي  الصعوبات أحد الطالبية األندية إقامة موعد

 وعدم والطالبات، للطالب املادية الحوافز قلة وكذلك الطالبية؛ األندية

 آلية كلية لكل إن  حيث واألنشطة؛ النوادي عن لإلعالن  واضحة آلية وجود

 يجعل  الذي األمر بالكلية؛ واإلعالن  الدعاية وحدة طريق عن بها خاصة إعالن 

  هناك
ً
 ضيق وكذلك الرياضية، األندية لتلك اإلعالنات في للكليات تباينا

 توفر عدم وكذلك النادي، على املشرف لكونه التدريس؛ هيئة لعضو الوقت

 . الكليات في الطالبية األندية إلنشاء مناسبة قاعات

 عمادة تطوير في يسهم قد الذي املقترح التصور  ما: الرابع السؤال إجابة

 سطام األمير جامعة في الطالبية الخدمات تخطيط خالل  من الطالب شؤون 

   عبدالعزيز؟ بن

 في  يسهم قد مقترح تصور  ببناء الباحثان  قام الرابع السؤال عن لإلجابة 

 جامعة في الطالبية الخدمات تخطيط خالل من الطالب شؤون عمادة تطوير

 توصلت وما للدراسة، النظري  اإلطار على بناءً  عبدالعزيز؛ بن سطام األمير

 العربية اململكة رؤية وكذلك واملقابلة؛ االستبيان  نتائج من الدراسة إليه

. ماندوزا ووثيقة ،1439 لعام الطالب شؤون  عمادة وتقرير ،2030 السعودية

 التعديالت  وُنّفذت لتحكيمه، التربويين  الخبراء من عدد على عرضه ثم ومن

 :اآلتية املحاور  على النهائي شكله في التصور  واشتمل قبلهم، من املقترحة

 
ً
 .املقترح التصور  منطلقات /أوال

 
ً
 .املقترح التصور  تصميم /ثانيا

 
ً
 .املقترح التصور  مالمح /ثالثا

 
ً
 .املقترح التصور  وصف خطوات /رابعا

 
ً
 .املقترح التصور  تنفيذ آلية /خامسا

 
ً
 .املقترح التصور  متطلبات /سادسا

 
ً
 .املقترح التصور  تنفيذ معوقات /سابعا

 التمهيد

        
ً
 البيئة تحسين  في 2030 السعودية العربية اململكة لرؤية تحقيقا

 األساسية واملهارات القيم وتعزيز واالبتكار، لإلبداع املحفزة التعليمية

 من الرؤية هذه لتحقيق السعي في الجامعات دور  يظهر- والطالبات للطالب

 عمادة من يتطلب األمر فإن لذا وطالباتها؛ لطالبها املقدمة خدماتها خالل

 الخدمات؛  تلك وتخطيط بتقديم االهتمام الجامعات في الطالب شؤون

 وألثرها  للطالب، التعليمية املسيرة في األساسية القاعدة تشكل لكونها

 السعودية الجامعات في الخدمي املستوى  تحسين  في عليه تعود الذي اإليجابي

 شؤون  عمادة تطوير إلى ان الباحث سعىي  املقترح التصور  هذا وفي. عام بوجه

 األمير جامعة في املقدمة الطالبية للخدمات التخطيط خالل من الطالب

 .خاص بوجه العزيز عبد بن سطام

 
ً
 .املقترح التصور  منطلقات /أوال

 شؤون  عمادة لتطوير الطالبية الخدمات لتخطيط املقترح التصور  ينطلق 

 :التالية األسس من عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة الطالب

 ربط واملتضمنة السعودية؛ العربية اململكة في التعليمية السياسة أهداف .1

 وتقديم للدولة، العامة التنمية بخطة املراحل  جميع في والتعليم التربية
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  للطالب؛ الخدمات أفضل
ً
 تنشئته في تسهم داعمة تعليمية بيئة لتوفير ضمانا

 
ً
  مواطنا

ً
نه التي  واملهارات العلوم يمتلك صالحا

ّ
 في بفعالية املساهمة من تمك

 [. 32] مجتمعه تنمية

 التطورات مع لتتواكب اململكة تهيئة على تعمل التي  2030 اململكة رؤية .2

 يخص  فيما الرؤية تضمنتها التي  األهداف ومن. النفط بعد ما ومرحلة املقبلة

 : يلي ما التعليم

 السياسة ضوء في مناسبة تعليمية بيئة في  للجميع التعليم فرص توفير •

 .للمملكة التعليمية

 .التعليم مخرجات جودة رفع •

 .العلمي  البحث فاعلية زيادة •

 .واالبتكار اإلبداع تشجيع •

 .املجتمعية الشراكة تنمية •

 .العمل سوق  ومتطلبات العالي التعليم مخرجات بين  الفجوة سّد  •

( 200) أفضل ضمن من األقل على سعودية جامعات خمس تصبح أن  •

 [. 1]  2030 عام بحلول  عاملية جامعة

 تحقيق في الفاعلة املساهمة نحو عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة تطلع .3

 شؤون  عمادة رؤية بتحقيق وذلك ،2030 السعودية العربية اململكة رؤية

 والطالبات  الطالب ملواهب داعمة تفاعلية جامعية لبيئة الوصول  في الطالب

 .املنهجية غير ونشاطاتهم

 تهدف والتي  ؛[ 30] آفاق السعودية العربية اململكة في املستقبلية الخطة .4

 جداراتهم؛  وتعزيز مهاراتهم، وتنمية للطلبة، التنافسية القدرات لزيادة

 وتعزيز العالي، التعليم ملؤسسات الداخلية الكفاءة بمستوى  االرتقاء وكذلك

 .العمل سوق  واحتياجات التنمية عملية ملتطلبات ُمخرجاتها مواءمة مستوى 

 العربية اململكة بجامعات الطالب شؤون  عمداء لجنة أهداف تحقيق .5

 بين  الخبرات وتبادل التجارب، من االستفادة تضمنت والتي  السعودية؛

 تواجه التي  والصعوبات العوائق على التغلب في الطالب شؤون  عمادات

 . الطالب شؤون  عمادات

عدُّ  التي  للتعليم ماندوزا وثيقة .6
ُ
  في العاملية التعليمية الوثائق أهم من ت

 حاضره في بالتعليم تعنى  مادة وعشرين إحدى على الحتوائها الراهن؛ العصر

 التكنولوجيا عالم في الكبير والتسارع التحديات ظل في وذلك ومستقبله،

 لسوق  األساسية املهارات الطالب اكتساب أهمية على وترتكز. املتقدمة

 ضمن  كمبادرة الحالي التعليم وزير اعتمدها وقد. دراسته مراحل خالل العمل

 [. 32] 2030 اململكة رؤية لتحقيق  2020 الوطني  التحول  برنامج

 لبناء داعمة ومفاهيم أفكار من الحالية الدراسة أدبيات له توصلت ما .7

 .املقترح التصور 

عدُّ  مهمة نتائج من الحالية الدراسة إليه توصلت ما .8
ُ
 منطلقات  أهم من ت

 . املقترح التصور 

 
ً
 املقترح التصور  تصميم /ثانيا

 بن سطام األمير جامعة في جاذبة بيئة في متميزة طالبية خدمة: الرؤية

 .عبدالعزيز

 سطام األمير جامعة في املقدمة الطالبية الخدمات مستوى  تطوير: الرسالة

 .الحديثة التوجهات مع يتماش ى  بما عبدالعزيز بن

 : األهداف 

 بجامعة الطالب شؤون  عمادة من املقدمة والخدمات الخطط تطوير .1

 .الحالية الدراسة نتائج مع يتوافق بما وتحديثها عبدالعزيز بن سطام األمير

 الطالبية؛ الخدمات تقديم في والتكنولوجية العلمية التطورات مسايرة .2

 ووثيقة ،2030 السعودية العربية اململكة رؤية في بذلك يتعلق ما باتباع وذلك

 .للتعليم ماندوزا

 من لهم املقدمة الطالبية الخدمات عن والطالبات الطالب رضا زيادة .3

 .عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة

 
ً
 املقترح التصور  مالمح /ثالثا

 وكذلك االستبانة؛ في اْعُتِمدت التي  محاور  ثمانية على املقترح التصور  يتكون 

 :املقابلة في

 
ً
 .واألهداف والرسالة الرؤية: أوال

 
ً
 .الصحية للخدمات التخطيط: ثانيا

 
ً
 .الطالبية لألنشطة التخطيط: ثالثا

 
ً
 .الطالبي واإلرشاد التوجيه لخدمات التخطيط: رابعا

 
ً
 . الطالبية واألندية الرياضية للخدمات التخطيط: خامسا

 
ً
  املقترح التصور  وصف خطوات /رابعا

 :هدف كل لتحقيق املناسبة اآلليات ُتحّدد األهداف لتحقيق 

 الطالب  شؤون  عمادة من املقدمة والخدمات الخطط تطوير: األول  الهدف

 الدراسة نتائج مع يتوافق بما وتحديثها عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة

 .الحالية

 
ً
 واألهداف والرسالة الرؤية: أوال

 اململكة رؤية مع لتتماش ي الطالب شؤون عمادة ورسالة رؤية صياغة إعادة -

 .2030 السعودية العربية

 :الطالب شؤون  لعمادة مقترحة ورسالة رؤية يلي وفيما

 . جاذبة بيئة في متميزة طالبية خدمات: الرؤية

 الطالبية الخدمات بمستوى  واالرتقاء الجامعية البيئة تطوير: الرسالة

  عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة في املقدمة
ً
 الرؤية  ألهداف تحقيقا

 .الجامعة وتطلعات

 مداخل في وأهدافها ومهامها ورسالتها الطالب شؤون  عمادة رؤية وضع -

 الطالب معرفة لزيادة والطالبات؛ للطالب وجذاب واضح بشكل الكليات

 .الطالبية الخدمات تقديم في العمادة دور  عن والطالبة

 
ً
 الصحية للخدمات التخطيط: ثانيا

 بإنشاء وذلك الطالب، شؤون عمادة عمل ملهام الصحية الخدمات إسناد     

 املستشفى مع بشأنها والتنسيق الصحية، الخدمات بإدارة خاصة وحدة

 الكليات، داخل  املقدمة الصحية الخدمات بمستوى  لالرتقاء وذلك الجامعي؛

 عن  الضغط وتخفيف مراجعتها، في والطالبات الطالب على والتسهيل

 الكليات داخل الطارئة الصحية الحاالت ومتابعة الجامعي، املستشفى

 .التدريس هيئة وأعضاء للطالب

 
ً
 الطالبية لألنشطة التخطيط: ثالثا

  ان الباحث قترحي -
ً
  هيكال

ً
 عامة مشرفة: من يتكّون  األنشطة ملشرفي تنظيميا

 مستوى  وزيادة األنشطة، هذه مستوى  لتطوير وطالبات، وإداريات، ومنسقة،

 الضغط  تخفيف في واملساعدة عليها، واإلشراف إدارتها في الطالبية املشاركة

 .الطالبية ألنشطة على اإلشراف بمهام القائم التدريس هيئة عضو على
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 الطالب واستفادة فاعلية بمدى ترتبط واملشرفات  للمشرفين  حوافز تقديم -

 . عليها يشرفون  التي  األنشطة من

 الطالبية؛ األنشطة على املشرف أو للمشرفة التدريس ي  النصاب تخفيف -

  تدريسية ساعة عشرة اثنتا وللمحاضر للمعيد يكون  بحيث
ً
 ست من بدال

  تدريسية ساعات عشر املساعد ولألستاذ عشرة،
ً
 .عشرة أربع من بدال

 صرفها؛  وانتظام الطالبية لألنشطة املخصصة املالية املخصصات زيادة -

 .األنشطة ملختلف جيد بشكل التخطيط يمكن حتى 

 قبل من معتمٍد  والطالبات الطالب حضور  ملتابعة مهاري  سجل اعتماد -

 أسوة الحضور  على والطالبات الطالب لتحفيز الطالب شؤون  عمادة

 بنت  نورة األميرة وجامعة سعود، امللك كجامعة األخرى؛ بالجامعات

 .عبدالرحمن

 الحاضرين والطالبات الطالب عدد ملعرفة إلكترونية استبانات  رصد -

 الطالب  الستفادة أكبر عدد لزيادة وذلك النشاط؛ إقامة قبل والحاضرات

 .والطالبات

 مع  بالتنسيق األنشطة وقت تنظيم في للمساعدة متخصصة كمبيوتر برامج -

 طريق عن الدخول  مشرفة أو مشرف لكل البرنامج يتيح حيث الكليات،

 . األفكار وتدوين واألدوات، بالوقت املرتبطة االقتراحات وطرح البرنامج

 
ً
 الطالبي واإلرشاد التوجيه لخدمات التخطيط: رابعا

 الكليات  في( متخصصين ) ونفسيين  اجتماعيين  ومرشدات مرشدين توفير -

 الحياة مع التأقلم على والطالبات الطالب من املتزايدة األعداد ملساعدة

 تستدعي  التي  والسلوكية والنفسية االجتماعية الحاالت واستقبال الجامعية؛

 الطالب؛  النفسية بالصحة اهتمت التعليم فسياسة والعالج؛ التدخل

 .الحيوي  املجتمع هدف لتحقيق 2030 الرؤية وكذلك

 طريق  عن الكلية في اإلرشاد التوجيه وحدة بدور  والطالبات الطالب توعية -

 . الكليات في واإلعالن  الدعاية وحدة إلى ذلك إسناد

 
ً
 الطالبية واألندية الرياضية للخدمات التخطيط: خامسا

  بالجامعة خاصة رياضية منشآت توفير -

 -الكليات في متخصصين  رياضيين  ومشرفات مشرفين  توفير -

 . كلية كل في الرياضية واملستلزمات األدوات لتخزين مخزن  توفير -

 واملستلزمات األدوات ومتابعة حفظ يتولى كلية كل في عهدة أمين توفير -

 . الرياضية

 الشريعة  مع واملتوافقة للطالبات الرياضية الخدمات إقامة في التوسع -

 . اإلسالمية

 . واملشرفات للمشرفين  حوافز  تقديم -

 هيئة أعضاء من الطالبية األندية على املشرف أو للمشرفة النصاب تخفيف -

  تدريسية ساعة عشرة اثنتا وللمحاضر للمعيد يكون  بحيث التدريس؛
ً
 بدال

  تدريسية ساعات عشر املساعد ولألستاذ عشرة، ست من
ً
 أربع  من بدال

 .عشرة

 .واألنشطة النوادي عن لإلعالن واضحة آلية اعتماد -

 األنشطة في واملشاركات املشاركين  والطالبات للطالب مادية حوافز تقديم -

 .الطالبية واألندية الرياضية

 الخدمات  تقديم في والتكنولوجية العلمية التطورات مسايرة: الثاني الهدف

 السعودية العربية اململكة رؤية في بذلك يتعلق ما باتباع وذلك الطالبية؛

 للتعليم ماندوزا ووثيقة ،2030

 
ً
 الصحية الخدمات: أوال

 مقدمو  يتنوع بحيث الخاص؛ القطاع إلى الصحية الخدمات مهمة نقل -

 منافسة هناك يجعل مما الشركات؛ من بعدد الكليات في الصحية الخدمات

 .الصحية الخدمات تقديم في

  األقل على مرة والطالبات للطالب الرياضة ممارس ي  نسبة ارتفاع -
ً
 أسبوعيا

 % 40 إلى% 13 من

 االجتماعية والرعاية الصحية الرعاية خدمات بين التنسيق درجة رفع -

 .واحتياجاتهم منها املستفيدين متطلبات تلبية في التكامل لتحقيق

 .الصحي التأمين  نظام من والطالبات الطالب استفادة على العمل -

 بشكل  الصحية الخدمة على والطالبات الطالب حصول  تسهيل على العمل -

 .أسرع

 
ً
 الطالبية األنشطة: ثانيا

 واللغة االجتماعية بالتنشئة والعناية الوطنية، والقيم املبادئ غرس -

 .الجانب لهذا املعزّزة األنشطة وتنظيم والفعاليات، املتاحف وإقامة العربية،

 الطالب أذواق مع تتناسب متنّوعة وترفيهية ثقافية خيارات إيجاد -

 .الطالبية األنشطة خالل من املختلفة والطالبات

  الربحي غير القطاع في متطوع مليون  إلى الوصول  -
ً
 عشر أحد مقابل سنويا

 
ً
 .اآلن  ألفا

 
ً
  الطالبي واإلرشاد التوجيه خدمات: ثالثا

 محيط في الجامعية دراستهم أثناء والطالبات للطالب عمل فرص خلق -

 .الجامعة

 .التعليمية العملية في األمور  أولياء إشراك -

 بما التخطيط ثقافة تبني  على والطالبات الطالب  أمور  أولياء تشجيع -

 أبنائها احتياجات  توفير من يمكنها وبما لها، املتاحة اإلمكانات  مع يتناسب

 .وجه أكمل على بهم والعناية

  إلى  والعشرين السادسة املرتبة من االجتماعي املال رأس بمؤشر االرتقاء -

 .العاشرة املرتبة

 
ً
  الطالبية واألندية الرياضية الخدمات: رابعا

 .الخاص القطاع مع بالشراكة الجامعة في الرياضية واملنشآت املرافق زيادة -

 .العاملية الترفيه شركات مع الشراكات عقد -

 والترفيهية الثقافية املشروعات إلقامة الكليات في مناسبة أماكن تخصيص -

 .وغيرها وفنون  ومتاحف مكتبات من والرياضية

 .واملخرجين  واملؤلفين  الكّتاب من املوهوبين  دعم -

 على رياض ي  تميزٍ  تحقيق أجل من بأنواعها  الرياضات على  التشجيع -

ي الصعيدين
ّ
 .منها عدد في متقدمة عاملية مراتب إلى  والوصول  والعاملي، املحل

 والتطوعية واالجتماعية الثقافية األنشطة من كبيرة مجموعة استحداث -

 .والترفيهية والثقافية التعليمية املنظومة تمكين  عبر والرياضية

 املقدمة الطالبية الخدمات عن والطالبات الطالب رضا زيادة: الثالث الهدف

 تم) عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة من لهم

 (باالستبيان  املفتوح السؤال في والطالبات الطالب مقترحات من االستفادة

 واالقتراحات، الشكاوى  له ترفع الكليات جميع من طالبي مجلس وضع -

  املجلس  ويكون  املجلس، من األنشطة وُتراقب
ً
 .مباشرة الجامعة بمدير مرتبطا

 .للطالبات للطالب الرياضية النوادي إقامة -
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 أكبر بشكل لالستفادة والطالبات الطالب تخصصات تناسب دورات إقامة -

 .التعليمية العملية تعزيز في

 .الجامعة داخل الطعام جودة تحسين   -

 .التخرج بعد الخريجين  متابعة -

 . والطالبات للطالب تقوية حصص وضع -

  للسيارات مواقف توفير -
ً
 .املرأة قيادة لقرار دعما

 (. وطازجة الغذائية العناصر متكاملة) مناسبة صحية وجبات تقديم -

 دخوله عند الطالب  صفحة في -املعلومات تقنية مع بالتنسيق- خيارٍ  إضافة -

 على  الحصول  آلية له توضح ونماذج ملفات على يحتوي  اإللكترونية للبوابة

 . صرفها وآلية السلف: مثل  العمادة؛ تقدمها التي  الخدمات بعض

 وذلك الشرائية، الطالب احتياجات في الخاص القطاع مع الشراكة تعزيز -

 خصومات  بتوفير الخاص التجاري  والقطاع الجامعة بين التعاون  طريق عن

 بطاقة على خصم يوجد أنه العلم مع الجامعات،  كباقي الطالب بطاقة على

 .الخصم هذا تمنح التجارية الشركات من قليل ولكن للطالب؛ الجامعة

 بحيث للطالب؛ األكاديمية البوابة في تضاف أيقونة هو: الذاتي التعليم بنك -

 ما  تعويض الطالب يستطيع لكي دورات أو ملحاضرات فيديوهات هنالك يكون 

 .الغياب حالة في فاته

 
ً
 املقترح التصور  تنفيذ آلية /خامسا

 مفهوم عبدالعزيز بن سطام األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة تبني  .1

 الحسبان  في تأخذ كلية نظرة التخطيط عملية إلى ينظر الذي التخطيط

 
ً
 .عليها الحالية القرارات تأثير ودرجة بعيدة، أهدافا

  بن سطام األمير لجامعة التابعة املحافظات في الالمركزية تطبيق .2

 ووادي واألفالج، تميم، بني  وحوطة والدلم، الخرج،: وهي عبدالعزيز،

 البرامج  وضع في حرية محافظة لكل يكون  بحيث والسليل؛ الدواسر،

 عليها يطلق  محافظة كل  في  وحدة استحداث طريق عن الطالبية والخدمات

 األمر  فقط؛ إشرافي دور  للعمادة يكون  بحيث ،(الطالبية الخدمات إدارة)

م   ومن محافظة، كل في كلية كل كفاءة زيادة شأنه من الذي
َ
 الخدمات  تنوع ث

 القيام من وحدة  كل وتستطيع. بينها فيما املحافظات وتنافس فيها، املقدمة

 :التالية بالخطوات

  
ً
 (:للتخطيط التخطيط) التخطيط قبل ما مرحلة: أوال

 :اإلجراءات  من العديد على املرحلة هذه وتشتمل 

 .للتخطيط مناسبة مؤسسة إيجاد أو التخطيط، فريق  تحديد .1

 .التخطيط طرق  صياغة .2

 صياغة في ستشارك التي  التربوية اإلدارية لآللية تنظيمي  هيكل  وجود .3

 .الخطط وتنفيذ

 املطلوبة اإلحصائية البيانات وتحليل املعلومات جمع وطرق  آلية وضع .4

 .للتخطيط

 
ً
 :التخطيط مرحلة: ثانيا

 :الخطوات من مجموعة العملية هذه وتتطلب 

 .الواقع تشخيص -

 .السياسة صياغة -

 .املستقبلية الحاجات تكاليف تقدير -

 .األهداف وصياغة األولويات تحديد -

 .املالءمة مدى اختبار -

 
ً
 من مجموعة وضع إلى املرحلة هذه وتهدف: الخطة إعداد مرحلة: ثالثا

 من ويتم. عليها املوافقة أجل من الطالب شؤون  عمادة إلى ورفعها القرارات

 .الخطة إعداد عملية عليها ويطلق تربوية، خطة صياغة خالل

  
ً
 . كلية كل به ستقوم ما املرحلة هذه في يوّضح: الخطة توسيع مرحلة: رابعا

 
ً
 .الخطة تنفيذ مرحلة: خامسا

 
ً
  كان  سواء والتقويم؛ الرقابة: سادسا

ً
  تقييما

ً
 سير مراحل لجميع متتابعا

  أو الطالبية، واألنشطة الخدمات برنامج
ً
  تقييما

ً
 الرضا درجة لتحديد نهائيا

 . كلية كل في الخدمات هذه عن

 كل  في املقدمة الخدمات أداء لقياس ومحددة واضحة معايير وضع .3

 الطالب  شؤون  عمادة بين  باملشاركة املعايير هذه وضع ويمكن. محافظة

 - املهم ومن. الطالبية الخدمات ومشرفات ومشرفي
ً
 املعايير تلك إعالن  -أيضا

  لتكون 
ً
 النتائج نحو التقدم مدى لقياس الطالب شؤون  لعمادة مرشدا

 .ملعالجتها والقصور  الضعف مواطن عن خاللها من والكشف املطلوبة،

 بها العاملين  وتأهيل الخدمات، تطبيق في  حديثة تقنية وسائل استخدام .4

 إقامة خالله من يتم الطالب شؤون لعمادة تابع تدريب مركز إنشاء طريق عن

 .تطبيقها املمكن الطالبية الخدمات لكافة التثقيفية الدورات

 آلية وبيان  املستحدثة، الطالبية الخدمات إدارة مهام يتضمن دليل إعداد .5

 .محافظة كل قبل من املقدمة الخدمات تقييم

 -للجامعة منتسب أي يستطيع الطالب شؤون  عمادة قبل  من برنامج إنشاء .6

 أو مشرفة، أو مشرف، أو إدارية، أو إداري، أو تدريس، هيئة عضو سواءً 

 . القرار صنع في املشاركة مبدأ من وذلك اقتراحه، كتابة من -طالبة أو طالب،

 
ً
 املقترح التصور  متطلبات /سادسا

 بأهمية واالقتناع املقترح، التصور  لتطبيق العليا الجامعية اإلدارة دعم .1

 .تطورها على الطالب شؤون  عمادة مساعدة في املقترح التصور  هذا

 املهنة وقيم العمل  بأخالقيات والتعريف الطالبية، الخدمات مقدمي تمهين  .2

 .املنهي  التطوير جانب إلى

 .والخاص الحكومي القطاعين  مع املجتمعية الشراكات تفعيل زيادة .3

 اإلمكانات من االستفادة وكذلك للتطبيق؛ الالزمة املادية اإلمكانات توفير .4

 .املتاحة املادية

 الطالبية الخدمات عن دوري بشكل والطالبات الطالب آراء استطالع .5

 .املقدمة

 الخدمات  لتخطيط الدولية املؤتمرات وتوصيات الدولية املعايير اعتماد .6

 .الطالبية

 واالستشارة  باإلعارة الطالبية الخدمات مجال في املتميزة الكوادر استقطاب. 7

 .التخطيط عمليات في

 
ً
 املقترح التصور  تنفيذ معوقات /سابعا

 خدمات  استحداث أو الحالية، الخدمات تطوير في سواء التكلفة ارتفاع .1

 الخدمات مجال في متميزة كوادر استقطاب تتطلب التي  جديدة طالبية

 . التخطيط عمليات في االستشارة أو باإلعارة سواء الطالبية

 الخدمات  بكافة القيام على وقادرة مؤهلة وفنية إدارية كوادر وتوفير إعداد .2

  يتطلب الطالبية
ً
  وقتا

ً
 من أفضل ملستوى  الطالبية بالخدمات للوصول  طويال

 . الحالي الوضع

 تمتد حيث عبدالعزيز، بن سطام األمير لجامعة التابعة الكليات تباعد .3

 والسليل، واألفالج، تميم، بني  وحوطة والدلم، الخرج،: وهي محافظات، لست
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 الخدمات مقدمي على الرقابة من يضعف الذي األمر الدواسر؛ ووادي

 .الطالبية

 بجامعة الطالب شؤون  عمادة لتطوير املقترح التصور  مالمح أهم هي هذه 

 في العمادة يساعد أن  خالله من يؤمل والذي عبدالعزيز، بن سطام األمير

 السؤال  عن أجابت قد الرسالة تكون  وبهذا وأهدافها، ورسالتها رؤيتها تحقيق

 .لها الرابع

 التوصيات .7

 باالستبانة الخاصة النتائج وتحليل الدراسة، أدبيات على واإلطالع البحث بعد

 : التوصيات من عدد إلى التوصل تم. واملقابلة

 بأهمية واالقتناع املقترح، التصور  لتطبيق العليا الجامعية اإلدارة دعم .1

 سطام األمير بجامعة الطالب شؤون  عمادة مساعدة في املقترح التصور  هذا

 . تطورها على عبدالعزيز بن

 .والخاص الحكومي القطاعين  مع املجتمعية الشراكات تفعيل زيادة .2

 اإلمكانات من االستفادة وكذلك للتطبيق؛ الالزمة املادية اإلمكانات توفير .3

 .املتاحة املادية

 الخدمات،  تلك كفاءة مدى ملعرفة الطالبية الخدمات خطط تقييم .4

 للمشاكل  املناسبة الحلول  ووضع األداء، كفاءة عدم حالة في الخلل وتحديد

 .الخدمات تقديم عملية رافقت التي  واملعوقات واألخطاء

 حيث  الخطط؛ رسم عند الطالبية الخدمات مواقع االعتبار بعين  تؤخذ أن  .5

 منها االستفادة يضمن بما الكليات بين  عادل بشكل  متوزعة تكون  أن  يجب

 .األقسام جميع وفي الطالب لكافة

 واالستشارة  باإلعارة الطالبية الخدمات مجال في املتميزة الكوادر استقطاب .6

 .التخطيط عمليات في

 حيث  بها؛ الخاصة الخطط ووضع الخدمات، توفير في الطالب مشاركة .7

 فتقلل  الخدمات تقديم ترافق التي  األخطاء من كثير تجاوز  في املشاركة تسهم

 .كفاءتها من

 املراجع 

 العربية  املراجع. أ
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 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة
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 http://cutt.us/Riy5P   ه1439/ 25/6في

 املعلومات مركز(. ه1439-1438)عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة[ 5]

 .اإلحصائية

 التربية كلية في الطالبي للنشاط التخطيط (.1990) .عيد عليان  الحربي،[ 6]

 عبد امللك جامعة التربية، كلية ماجستير، رسالة. املنورة باملدينة

 ـ. املنورة املدينة العزيز،

 .  ه1439/ 22/1  في  استرداده  تم  ،2030رؤية  الوطني،  التحول   برنامج  وثيقة[  7]

 http://vision2030.gov.sa/ar/ntp 

 منظور  من الطالبية وخدماته الفني  التعليم(. 2007) .سعيد الدقميري،[ 8]

 . والتوزيع للنشر واإليمان  العلم دار: القاهرة. عاملي

 في  الطالب شؤون عمادات أداء تطوير(. 2015) .عبدهللا فريال الحقباني،[ 9]

 العربية باململكة الحكومية الجامعات في املعاصرة التحديات ضوء

 جامعة دار منشورة، دكتوراه رسالة ،"مقترحة استراتيجية" السعودية

 . الرياض للنشر، سعود امللك

(. 2016) .عبدالعزيز فاطمة والتويجري، العالي عبد نوف العجمي،[ 10]

 ضوء في السعودية الجامعات في التعليمية الخدمات  جودة مستوى 

  االسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة :مطور  مقياس
ً
. أنموذجا

 اليمن، الجامعي، التعليم في الجودة لضمان  العربية املجلة

9(25)،135  – 163. 

 الطالبية الخدمات جودة مؤشرات(. 2016) .أحمد محمد الشهراني،[ 11]

. منشورة غير ماجستير رسالة. ميدانية دراسة: خالد امللك بجامعة

 .أبها خالد، امللك جامعة التربية، كلية التربوي، واإلشراف اإلدارة قسم

 التربية لكلية النوعية الداخلية الكفاءة(. 1428) .حنان  الغامدي،[ 12]

. التدريس هيئة وأعضاء الطالبات نظر وجهة من القرى، أم بجامعة

 كلية التربوي، والتخطيط اإلدارة قسم. منشورة غير ماجستير رسالة

 .املكرمة مكة القرى، أم جامعة التربية،

 لخطة والسياسات األهداف (.1436) .والتخطيط االقتصاد وزارة[ 13]

 .الرياض: السعودية العربية اململكة(. م2019-2015) العاشرة التنمية

 مديري  لدى التربوي  التخطيط مشكالت(. 2007) .غيدا عيشة، أبو [ 14]

 غير ماجستير رسالة فلسطين، في الثانوية الحكومية املدارس ومديرات

 . نابلس النجاح، جامعة منشورة،

-األسس - املفاهيم: اإلدارية التنمية(. 2000) .موس ى  اللوزي،[ 15]

 . وائل دار: عمان . التطبيقات

 لعمادة التنظيمي  الدليل (.2018) عبدالعزيز بن سطام األمير جامعة[ 16]

 .األول  اإلصدار الطالب، شؤون 

 وممارسات نظريات واملدرسية التعليمية اإلدارة (.2014)  .محمد ناجي،[ 17]

 .الحميض ي  مطابع: الرياض .6 ط .السعودية العربية اململكة في

: عمان . عامة ومبادئ أسس – التخطيط (.1437) .محمد عثمان  غنيم،[ 18]

 . والتوزيع للنشر صفاء دار

 املنظمات  في للمستقبل التخطيط(. 2009) .ب. مدحت النصر، أبو[ 19]
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ABSTRACT _ The study used descriptive analytical method to Identify the actual reality of students 

services provided by deanship of student affairs at Prince Sattam bin Abdulaziz University from the 

perspective of male and female students. The study also aims to present a suggested scenario contributes to 

the development of student affairs through student services planning at Prince Sattam bin Abdulaziz 

University. In order to achieve these aims, the sample was selected randomly, which was representing 

(379)of male and female students, and selected (22) of student services superviors' and members of the 

deanship of student affairs at Prince Sattam bin Abdulaziz University in the questionnaire and interview 

were used as data collection tools. After the appropriate statistical analysis, the study concluded that 

Health services, subsidies and advances services, and feed services received a moderate approval score; 

the rest received only a few degrees of approval after sports services and student clubs . 

KEYWORDS: deanship of students affair, Prince Sattam bin Abdulaziz University, student services, 

planning of student services. 

 


