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 تطوير دور مراكز اإلرشاد الطاليب باجلامعات السعوديه يف حتسني األداء األكادميي 

 منوذج(–)مركز اإلرشاد الطاليب جبامعه أم القري 

 ة البحثمركل أواًل:  

للرتبويني األلفية اجلديدة وهي حماطة بالعديد من املتغريات اجملتمعية احمللية واإلقليمية لإلجتماعييني و تدخل املمارسة املهنية 
السطوة  والتكنولوجيا،املستقبل غري احملدود للتقدم العلمي  واملعلومات،سبيل املثال: يورة االتصال  علىواليت منها  والدولية،
يف ضوء تلك املتغريات وغريها ظهر العديد من املفاهيم  الواحد.التعددية الثقافية يف اجملتمع  والتعلم،ونية يف التواصل االلكرت 

املتنوعة اليت أيرت بركل مباشر أو غري مباشر علي ممارسة الرتبويني واليت منها علي سبيل املثال: زيادة االهتمام برضاء املستفيد 
 الفعال،التدريس  التنافسي،التحسني املستمر والتمييز  الرتبوية،اء املتميز كآليات لتفعيل جودة اخلدمات والسعي إيل حتقيق األد

ويف ظل تلك املتغريات وما أسفرت عنه من مفاهيم وقضايا بدأ يتنامى االجتاه يف  املعرفة.جمتمع  الفكري،رأس املال  التعاوين،التعليم 
 للمستفيدين.تمام بتحسني وتطوير األداء األكادميي سواء للمؤسسات التعليمية أو حتمية االه إىلاملمارسة الرتبوية 

العديد من املزايا منها زيادة اخلربة واملعرفة والرضا الوظيفي مما يساهم يف حتقيق أهداف  إىلوتطوير األداء عامة يؤدي 
 :8002 الغين،حممد عبد  هالل،عمالء أكثر رضا ) لىعوضمان املرونة يف نظام احلصول  املمارسة،وحتسني وزيادة عائد  املؤسسة،
651.) 

 األكادميي.وتعد مؤشرات األداء يف مؤسسات التعليم العايل باجملتمع السعودي أحد حمكات التقومي لضمان اجلودة واالعتماد 
قياس األداء ملؤسسات ويتم  األداء.وهي أشكال حمددة من األدلة تستخدمها املؤسسة أو أي وكالة أخري لتقدمي دليل جودة 

الوطنية  )اهليئةوالسياق الثاين يهتم بالعناصر األخرى ملؤسسة التعليم العايل  الطالب،التعليم العايل يف سياقني األول يهتم بأداء 
 (.00 م:8002 األكادميي،للتقومي واالعتماد 

 يلي:يف اجلامعات واليت منها ما  ومبراجعة الباحث للدراسات والبعوث امليدانية اليت تناولت األداء األكادميي

اليت أيبتت نتائجها أن العوامل الرخصية خاصة الطموح ودافع االجناز وحتمل  (8062 سالمه،كوير   )جبارة،دراسة 
 األكادميي.ارتفاع التحصيل  إىلومسة النظام تؤدي  املسؤولية،

 التدريس(هيئة  )أعضاء لتطوير القوي البررية اليت أيبتت نتائجها وجود أير اجيايب (8068 حممد،سهيل  )مصطفي،دراسة 
 السعودية.كفاءة األداء األكادميي يف اجلامعات   على

اليت أيبتت نتائجها أن الظروف األسرية واالقتصادية واالجتماعية لطالبات كلية  (8002 العال،وأبو  هاشم، )أبودراسة 
 ء األكادميي للطالباتالرتبية تعد أحد العوامل املؤير يف تدين أو ارتفاع األدا

الةةةةةيت أيبتةةةةةت نتائجهةةةةةا أن التنميةةةةةة املتكاملةةةةةة جلميةةةةةع جوانةةةةة  شخصةةةةةية الطالةةةةة  اجلةةةةةامعي  (8001 أمحةةةةةد، )رضةةةةةا،دراسةةةةةة 
 والنجاح.رفع كفاءة الطال  أكادميياً وزيادة احلافزية للدراسة  إىلتؤدي 

رتباط طردي دالة عند مستوي قدره اليت أيبتت نتائجها علي وجود عالقة ا (8002 سعيد،عوض بن  )العمري،دراسة 
 العسكرية.( بني القيم النظرية ومستوي األداء األكادميي لطالب الكليات 0006)
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أمجاع العديد من املتخصصني يف العمل الرتبوي  إىليستخلص مما تقدم تأير األداء األكادميي بعناصر متعددة األمر الذي أدي 
  والبيئية.سواء للطالب أو ملؤسسات التعليم العايل يرتبط باإلطار السياقي للعوامل الذاتية أن حتسني األداء األكادميي  علىاملعاصر 

مستوي الطالب واملؤسسات فلم يعد  علىأن اإلرشاد الطاليب يعد أحد أهم آليات حتسني األداء األكادميي  علىكما مت اإلمجاع 
بل امتدت أهداف اجلامعة لتتضمن التنمية املتكاملة لرخصية  العلمي.حتصيل ونقد املعرفة والبحث  علىاهلدف هو االقتصار 
إال من خالل برامج واسرتاتيجيات اإلرشاد الطاليب يف  يتأتى ذلكولن  باجملتمع،إعداده كمواطن صاحل  إىلالطال  للوصول 
 العايل.مؤسسات التعليم 

من يوجههم  إىلإذ أن الطالب والطالبات حيتاجون  جلامعي،اوميثل اإلرشاد األكادميي يف املرحلة اجلامعية ركيزة أساسية للتعليم 
التوافق مع احلياة اجلامعية اجلديدة مع إبراز مالمح التوقعات املنتظرة منهم واملرتبطة مبيوهلم وقدراهتم واستعداداهتم  إىلويرشدهم 

 (.60 :6220 والسليماين، )خباري،د واجلامعة حتقيق أكرب عائد للفر  إىلاليت حتتاج إيل توجيه مساراهتم يف االجتاه الصحيح سعياً 

وألمهية اإلرشاد الطاليب يف اجلامعات السعودية يف حتسني األداء األكادميي خاصة وحتسني أسلوب حياة الطلبة والطالبات 
 م( 8002) عام تنظيم مبادرات تنافسية بني اجلامعات السعودية هلذا الغرض منها مبادرة يف علىعامة حترص وزارة التعليم العايل 

 السعودية(.برامج وخدمات اإلرشاد الطاليب يف اجلامعات  )تطويرحتت مسمي 

( برناجمًا يف هذه 52حيث مت متويل ) هة، 6082/6020وقد نّفذت املرحلة األويل من هذه املبادرة خالل العام اجلامعي 
ت املرحلة الثانية من املبادرة يف العام اجلامعي كما طرح  جامعات.مستفيد يف عرر  2200واستفاد منها ما يقارب  املرحلة،
 التنفيذاملبادرة يف طور  جامعة، وهذهتقدمت هبا إحدى عررة  برناجمًا،( 25دعم ومتويل ) علىومتت املوافقة  هة، 6026/6028

 (6شكل رقم )

 (6)يوضح اجلامعات السعودية املستفيدة من مبادرة تطوير برامج وخدمات اإلرشاد الطاليب

 

 

 

 

 

من ناحية أخري قد يتصور البعض أن فاعلية اإلرشاد الطاليب أصبحت من الثوابت العلمية اليت ال تقبل االختبار ، ولكن 
الدالئل والرباهني حول فاعلية اإلرشاد الطاليب ، ومهما يكن من أمر حقيقة إىل الواقع يؤكد أمهية طرح مناقرات عملية للتوصل 

                                                 

   www.mohe.gov.s نقاًل عن موقع وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية (0)

 

http://www.mohe.gov.s/
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عدمه ، فهذا ال يعين نرتك املوضوع جامدًا أو معلقًا فمن املفرتض أن يستمر إجراء أحباث ودراسات فاعلية اإلرشاد الطاليب من 
حول تقومي عائد اإلرشاد الطاليب ، وتتطل  هذه األحباث قراءة املاضي واحلاضر حملاولة حتديد رؤية استررافية لتفعيل اإلرشاد 

د الطاليب علي املهام الروتينية املرتبطة بتنظيم العملية التعليمية مثل ) شرح الطاليب ، مع التأكيد علي إنه مل يعد يقتصر اإلرشا
املعدل الفصلي والرتاكمي ، شرح ضوابط احلذف واإلضافة ، االنسحاب من مقرر .... ( بل ظهرت صياغات تطويرية لإلرشاد 

ما تقدم  على األكادميي. وتأسيساً ير األداء تطو  علىوهو ما ينعكس بالتبعية  الطال ،الطاليب تتبلور حول حتسني أسلوب حياة 
تتضح احلاجة واألمهية إلجراء البحث احلايل لتقدم نتائجه رؤية استررافيه وتصور لكيفية التطوير وأحداث تغريات تقدمية يف 

بلية اليت تقتضي وذلك للمرحلة املستق واجلامعات.الركل والتنظيم لإلرشاد الطاليب ودوره يف تطوير األداء األكادميي للطالب 
مع األخذ يف االعتبار  الطاليب.اإلرشاد  علىاالهتمام بالتنافسية وبرضاء املستفيدين وبتحسني كفاءة وفاعلية األداء املهين للقائمني 

 املستقبلية.حتديد الطموحات  إىلأن صياغة الرؤية االستررافية تقتضي استقراء وتتبع املاضي واحلاضر لالستدالل والوصول 

 أمهية البحث ياً:يان

وهو ما حيس  لنخبة  األكادميي،يعد حتديد رؤية استررافية لتفعيل اإلرشاد الطاليب أحد آليات التطوير الفعال لألداء  .0
 أفضل.عامل  إىلالرتبويني واليت تسعي باالنتقال باجملتمع من خالل تلك الرؤى 

واليت تتناول يقافة الزمن بأبعاده الثالية  الطاليب،جمال اإلرشاد األدلة والرباهني يف  علىتساعد الرؤية االستررافية القائمة  .5
 واجلامعات.ضمان تطوير األداء األكادميي للطالب  على واملستقبل(واحلاضر  )املاضي

 أهداف البحث يالثاً:

 السعودي.تمع طرح رؤية استررافية لتفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي )للطلبة واجلامعات( باجمل .6

 األكادميي.اإلنتاج العلمي اخلاص باإلرشاد الطاليب واألداء حمتوى حتليل  .8

 السعودية.املواقع اإللكرتونية ملراكز اإلرشاد الطاليب باجلامعات  حمتوىحتليل  .2

 الفردية.توييق بيليوجراىف حول اإلرشاد الطاليب باجلامعات يف حدود وإمكانيات الباحث  .0

 بحثتساؤالت ال رابعاً:

لورقة العمل احلالية تساؤل رئيسي مؤداه " ما الرؤية االستررافية لتفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي"  
 اآلتية:التساؤالت الفرعية  علىهذا التساؤل اإلجابة  على وتتطل  اإلجابة

 باجلامعات.ما خصائص اإلنتاج العلمي اخلاص باإلرشاد الطاليب  .0

 السعودية.نراط مراكز اإلرشاد الطاليب باجلامعات  ما خصائص .5

 التوجهات النظرية  خامسًا:

التوجهةةةةات النظريةةةةة عبةةةةارة عةةةةن عنصةةةةر أو عةةةةدة عناصةةةةر مةةةةن املتغةةةةريات العامةةةةة الةةةةيت ميكةةةةن أن تسةةةةمي املفةةةةاهيم األساسةةةةية 
النظريةةةةةة والةةةةةيت ميكةةةةةن  وبنةةةةةاء عليةةةةةه تعةةةةةد مفةةةةةاهيم ورقةةةةةة العمةةةةةل احلاليةةةةةة مبثابةةةةةة التوجهةةةةةات (282 :8000 مصةةةةةلح، )الصةةةةةاحل،
 يلي:إمجاهلا فيما 
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 رؤية استررافية  .0

املرةةةةةةاهدة  علةةةةةةىوإذا أطلقةةةةةةت  إدراكةةةةةةًا،وإذا كانةةةةةةت مةةةةةةع اإلحاطةةةةةةة مسيةةةةةةت  بالبصةةةةةةر،" هةةةةةةي املرةةةةةةاهدة visionالرؤيةةةةةةة "
صةةةةياغة جمموعةةةةة  إىلأمةةةةا االسترةةةةراف هةةةةو جهةةةةد علمةةةةي مةةةةنظم يرمةةةةي  (.100 ن:ب  مجيةةةةل، )صةةةةليبيا،بةةةةالنفس مسيةةةةت حدسةةةةاً 

عةةةةةرب مةةةةةدة زمنيةةةةةة  اجملتمعةةةةةات،أو جمموعةةةةةة مةةةةةن  معةةةةةني،الةةةةةيت ترةةةةةمل املعةةةةةامل الرئيسةةةةةية ألوضةةةةةاع جمتمةةةةةع  املرةةةةةروطة،ت مةةةةةن التنبةةةةةؤا
أو الةةةةيت تتغةةةةري بفعةةةةل أحةةةةداث غةةةةري  القةةةةرارات،املتغةةةةريات الةةةةيت ميكةةةةن تغيريهةةةةا بواسةةةةطة  علةةةةىوذلةةةةك عةةةةن طريةةةةق الرتكيةةةةز  معينةةةةة،
استرةةةةةةةراف املسةةةةةةةتقبل ضةةةةةةةد االستسةةةةةةةالم ملقتضةةةةةةةيات  ويعةةةةةةةد (.61 :8002 أمحةةةةةةةد، الفتةةةةةةةاح،وعبةةةةةةةد  فةةةةةةةاروق، )قليةةةةةةةة،مؤكةةةةةةةدة 
فقةةةةةد باتةةةةةت الدراسةةةةةات االسترةةةةةرافية مةةةةةةن  واألفضةةةةةل،وبالتةةةةةايل فةةةةةلن الةةةةةدعوة للبحةةةةةث عةةةةةن املسةةةةةتقبل هةةةةةةي األنسةةةةة   الواقةةةةةع،

  (.8062 هللا،مالك عبد  )املهدي،الضروريات اليت ال ميكن االستغناء عنها خاصة يف مؤسسات التعليم العربية 

فية لتفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي باجلامعات السعودية ، ولضمان جناح تلك ولطرح رؤية استررا
الرؤية جي  أن تستند علي التفكر أالبتكاري واإلبداعي ، والتحليل املوضوعي للماضي واحلاضر ، كما جي  التأكيد علي أن الرؤية 

) أكادمييون ، وممارسون ( يف صياغة الرؤية االستررافية اليت جي  أن تتص  األحادية أمر مرفوض ، إذ جي  أن يرارك اجلميع 
باجلاذبية وإمكانية التحقيق بواقعية وأن تتضمن آليات فعالة للتنفيذ وأن تأخذ يف االعتبار تنمية العنصر البرري الذي يعد أحد 

 املداخل الرئيسية لتحقيق الرؤية االستررافية .

 اإلرشاد الطاليب  .5

وهو عملية مررتكة  التغيري،وهو عملية تفاعل بني شخصني كالمها ملتزم بالتغري أو  التعلم،اد عامة هو شكل من أشكال اإلرش
 وعندما ميارس (00 :8062 جريالد، كوري،تضم املرشد والعميل لبناء احللول املرجوة )

امعات ومؤسسات التعليم العايل يعرف باإلرشاد وعندما ميارس يف اجل تربوي،اإلرشاد يف املدارس يعرف بأنه إرشاد طاليب أو 
األكادميي ... وبعيدًا عن السرد النظري الفلسفي للمفاهيم فأن الباحث يري أن اإلرشاد يستخدم يف جماالت متعددة للرعاية 

 علىلبات يف احلصول االجتماعية ومنها مؤسسات التعليم العايل حيث ميثل ركيزة أساسية للتعليم العايل يف مساعده الطلبة أو الطا
واليت تساعد علي حتسني أسلوب حياة طال   واملهنية،احلاجات النفسية واالجتماعية والتعليمية  منها:احلاجات اإلرشادية واليت 

 اجلامعة.

ثل ويتم نفسية،ويعرف اإلرشاد الطاليب بأنه العملية اليت تتضمن تقدمي توجيه لطال  جامعي حول قضية أكادميية اجتماعية أو 
  (.Kuhn, 2008)أو اإلشراف وتعليم الطال  اجلامعي  إرشادات، اقرتاحات، معلومات،طبيعة هذا التوجيه يف تقدمي 

 األداء األكادميي  .3

هرام  وعليان، فهمي،نادر  )الزيود،هو ما يقوم به الفرد يف جمال يتطل  فعاًل أو عماًل أو اجنازاً  Performanceاألداء 
وهو له  األكادميي.دما يكون األداء يف جمال اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل تكون بصدد األداء وعن (805 :8008 عامر،

أما املستوي اجلزئي لألداء فيكون األداء  الكلي.وهو األداء  العايل،فيوجد األداء األكادميي ملؤسسة التعليم  للمستوي،أنواع وفقا 
وقد اتضح فيما سبق تأيري اإلرشاد الطاليب  التدريس.. مثل الطال  أو عضو هيئة (8) العايلاألكادميي ألحد أنظمة مؤسسة التعليم 

أو التوافق النفسي االجتماعي  ومؤشراته،علي حتسني األداء األكادميي للطال  اجلامعي خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي 
                                                 

 ماعي املفتوح.ومفاهيم النسق االجت واملكانة،سوف يراعي الباحث عند طرح الرؤية االستررافية يف ورقة العمل احلالية مفاهيم الدور  (8)
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ء األكادميي للمؤسسة أي األداء التنظيمي للكلية أو وهو ما ينعكس أيضًا علي حتسني األدا الطال .وانعكاسه علي أسلوب حياة 
 للجامعة.

 نوع ومنهج البحث سادسًا:

وهذا النوع من البحوث  (،Bibliometricsالبحوث الببليومرتية ) إىلتنتمي ورقة العمل احلالية من حيث النوع 
خاصة فيما يتعلق بتحديد خصائص اإلنتاج العلمي من  البحث،حتقيق أهداف  علىإذ يساعد هذا النوع  األمثل،والقياسات يعد 

يساعد للوصول إيل  العلمي،أي توضيح عددي لإلنتاج  املسؤولية،وحدود  النوعية،واالجتاهات  العددية،حيث التطورات الزمنية 
 (.Merghi & Others , 2007)رصد اجلوان  اإلجيابية والسلبية لذلك اإلنتاج العلمي 

إذ يساعد ذلك  احملتوي،ث وأهدافه وتساؤالته يصبح أنس  منهج لورقة العمل احلالية هو منهج حتليل ومبراجعة نوع البح
الرؤية االستررافية  إىلالوصول  علىويساعد  كمي،والتعبري عنها بركل   خصائصه،وحتديد  العلمي،املنهج يف فهم وحتليل اإلنتاج 

 (.8002 أمحد،رشد  )طعيمه،ج علمي استقراء املاضي واحلاضر من خالل منه علىاليت تقوم 

 الزمنية:عينة املصادر والعينة  سابعًا:

أي الفرتات الزمنية اليت ختضع لتحليل  الزمنية،وكذلك حتديد العينة  املصادر،من خطوات حبوث حتليل احملتوي اختيار عينة 
يف  –والعينة الزمنية لورقة العمل احلالية  حدد الباحث عينة املصادر عليه،وبناء  (.68 :6222 والسروجي، )محزاوي،احملتوي 

 اآليت:النحو  على –حدود إمكانيات الباحث الفردية 

اإلنتاج العلمي باللغة العربية للمرتغلني بالعمل الرتبوي واالجتماعي يف جمال االرشاد الطاليب باجلامعات واملتضمن يف املصادر 
  اآلتية:

 )الكت (:املؤلفات العلمية  .0

ويررتط الباحث يف  آخر،وأحد املراجع األولية يف إعداد أي منتج علمي  املعلوماتية،حد أهم أشكال األوعية تعد الكت  أ
 يأيت:املؤلفات العلمية اليت سوف يتم إخضاعها لتحليل احملتوي ما 

 معلوم.أن يكون للكتاب ناشر  (أت

 إلكرتونياً.أن يكون الكتاب ورقيا أو  (بت

هذا الررط  )وينطبق الكتاب،يب يف اجلامعات سواء يف موضوعه العام أو جزء من أن يكون الكتاب حول اإلرشاد الطال (جت
 املصادر(.باقي  على

 العلمية:الرسائل  .5

والرسائل األكادميية متنح درجات املاجستري والدكتوراه يف العلوم  العلوم،تعد الرسائل العلمية مسلكًا أوليًا لتحقيق مسائل 
 والعربية.اجلامعات السعودية االجتماعية والعلوم الرتبوية يف 

 العمل:األحباث واملقاالت وأوراق  .3
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األوعية املعلوماتية املنرورة ورقيًا وإلكرتونيًا يف املؤمترات وامللتقيات والندوات والدوريات املرتبطة باإلرشاد الطاليب يف  وهي
 اجلامعات.

 اإللكرتونية:املواقع  .4

مبراجعة املواقع اإللكرتونية ملراكز اإلرشاد باجلامعات احلكومية السعودية  – حدود إمكانياته الفردية يف-الباحثسوف يقوم 
 وأهداف.وما تتضمنه من أدوار  الداخلية،لتحليل حمتوي اللوائح  أشكاهلا،مبختل  

 أدوات مجع البيانات يامناً:

هبدف تقدمي وص    الباحث،إعداد  وهو من العلمي(،حتليل حمتوي اإلنتاج  )دليل علىاعتمد الباحث يف ورقة العمل احلالية 
وميكن إمجال  احلالية.وفقًا لعينة املصادر والعينة الزمنية لورقة العمل  العلمي،كمي وكيفي لإلرشاد الطاليب واملتضمن يف اإلنتاج 

 اآلتية:نهجية اخلطوات اليت اتبعها الباحث يف إعداد دليل حتليل حمتوي اإلنتاج العلمي يف ورقة العمل احلالية يف اخلطوات امل

 احلالية.حتديد التوجهات النظرية لورقة العمل  .0

واليت استفاد منها الباحث يف  السابقة،اطالع الباحث علي العديد من استمارات حتليل احملتوي يف البحوث والدراسات  .5
 لية.احلاالقواعد واإلجراءات املوضوعية والركلية إلعداد دليل حتليل احملتوي يف الدراسة  علىالتعرف 

( وهي 810 :8001 حممد،مسري  حسني،قيام الباحث بتحديد وحدات حتليل املضمون يف وحدة املوضوع أو الفكرة ) .3
 الطاليب.بالتايل تتحدد يف أدوار ومهام االرشاد 

وفئة الركل الذي قدم به  قيل؟ماذا  املوضوع:فئة  إىلوهي تنقسم  املضمون،قيام الباحث بتحديد فئات حتليل  .4
واليت تتخذ إجرائيًا يف األدوار واملهام لإلرشاد الطاليب يف  (؟22 :6221 حممد،مسري  حسني،كي  قيل )  املضمون:
 اجلامعات.

والثاين خاص  العلمي،والذي تضمن جزءًا خاص ببيانات اإلنتاج  احملتوي،مث قام الباحث بالتصميم املبدئي لدليل حتليل  .2
 املستخالصات.والرابع خاص بأهم  واملهام،عرض تلك األدوار والثالث خاص بركل  واملهام،بتوصي  األدوار 

وحرص الباحث علي أن تتوافر شروط صدق  العلمي،قام الباحث بتطبيق إجراءات الصدق لدليل حتليل حمتوي اإلنتاج  .6
وقد  التحليل.( من حيث إتباع اإلجراءات املنهجية يف إعداد دليل 866: 8002 أمحد،رشدي  طعيمه،األداة )
وذلك بعرض دليل حتليل احملتوي بعد إعداده بصورته  احملتوي،دم الباحث صدق احملكمني كأحد أشكال صدق استخ
 يأيت:واسترارهتم فيما  (،مخسة من احملكمني )ختصص تربية وخدمة اجتماعية علىاملبدئية 

 احملتوي.اجلوان  املنهجية يف تصميم وإعداد دليل حتليل  علىاحلكم  (أت

 الفئات(. )الوحدات،وتعريفها  الدليل،األساسية يف  اختيار املتغريات (بت

 احملكمني.مقرتحات السادة  (جت

مث قام الباحث بصياغة الدليل بعد مراعاة مقرتحات السادة  احملتوي،صالحية دليل  على %22وقد اتفق احملكمون بنسبة 
 النهائية.احملكمني يف صورته 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية االخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

077 

 

 العدد االول 

إذ قام الباحث بنفسه  االختبار،من خالل طريقة إعادة  احملتوي، قام الباحث بعد ذلك بعمل إجراءات يبات دليل حتليل .0
 أيام،وبعد عررة  للتحليل،اخلاضعة  علمية(+ حبث علمي + رسالة  )كتاب وهي:بتحليل أحد أشكال اإلنتاج العلمي 
لتحليل دون الرجوع ألي صورة من الصور ل التحليل،مستخدمًا نفس دليل  الوحدات،أعاد الباحث بنفسه حتليل نفس 

 (.885 :8002 أمحد،رشدي  )طعيمه، اآلتية:وبعد االنتهاء من التحليل الثاين مت تطبيق املعادلة  السابق،

C.R = 
M2 

N1 + M2 

  إن:حيث 

C.R   تعين معامل الثبات :. 

M2    التحليل.: تعين عدد الفئات يف مريت 

N1 + M2   حتليلها.: وتعين جمموع الفئات اليت مت 

وتكفي لصالحية  ويباته،وهي نسبة عالية تؤكد سالمة دليل التحليل  ،0021ت نتائج املعادلة أن نسبة الثبات = وقد أوضح
والباحث يؤكد ويتفق مع رأي بعض حمكمي الدليل علي أن تلك اإلجراءات للصدق والثبات لدليل حتليل احملتوي هي  الدليل.

من كوهنا أسالي  صدق ويبات باملفهوم املتعارف عليه يف املقاييس وأدوات مجيع أكثر  أهدافه،الختبار مدي مالءمة الدليل لتحقيق 
 األخرى.البيانات 

 عرض النتائج وتفسريها  تاسعاً: 

التساؤل الرئيسي والذي مؤداه " ما الرؤية االستررافية لتفعيل دور اإلرشاد  علىتقدم نتائج ورقة العمل احلالية اإلجابة 
 إىلالتساؤل الرئيسي يري الباحث أن يتم التوصل إليه بركل يستند  علىء األكادميي " وللوصول لإلجابة الطاليب يف تطوير األدا

وتتطل  اإلجابة عرض خصائص اإلنتاج  اآلخرون،الرتاكمية كلحدى خصائص البحث العلمي من خالل البدء من حيث انتهي 
 علىوذلك من خالل اإلجابة  السعودية،إلرشاد باجلامعات وأنرطة مراكز ا اجلامعات،العلمي اخلاص باإلرشاد الطاليب يف 

 التايل:النحو  علىالتساؤالت الفرعية 

 األول:اإلجابة عن التساؤل الفرعي  .0

" ويقصد باجلامعات؟" ما خصائص اإلنتاج العلمي اخلاص باإلرشاد الطاليب  مؤداها:التساؤل الفرعي األول يتحدد يف صياغة 
 العمل(األحباث وأوراق  العلمية،الرسائل  )الكت ،هذا التساؤل رصد مسات وخصائص اإلنتاج العلمي  علىالباحث من اإلجابة 

صياغة رؤية استررافية  إىلحتليل واستقراء ذلك اإلنتاج  علىحبيث يساعد ذلك  حتديدها،وفقًا لعينة املصادر والعينة الزمنية اليت مت 
فاعلية وكفاءة الرؤية االستررافية اليت سوف ينتهي الباحث  علىالرباهني الدالة  لىوع وميدانية،قاعدة معرفية نظرية  علىترتكز 
 (:6رقم )وسوف تتضح اإلجابة من خالل اجلدول  إليها،

والذي  العربية،( الذي يوضح خصائص اإلنتاج العلمي اخلاص باإلرشاد الطاليب يف اجلامعات 6مبراجعة اجلدول رقم )و         
وميكن من خالل  معلوماتياً،حتليل احملتوي والذي بلغ يف حدود إمكانيات الباحث الفردية عدد تسعون وعاء  أخضعه الباحث إيل

 التالية:اجلدول استخالص املالحظات التحليلية 
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من إمجايل اإلنتاج  %2202يتضح أن نسبة  أحباث( رسائل، )كت ،فيما يتعلق بالفرتة الزمنية لنرر اإلنتاج العلمي  -
وهو ما يتضح معه زيادة االهتمام  السابقة،للسنوات  %6606م باملقارنة بنسبة  8000نررها بعد سنة العلمي مت 

 الطاليب.احلايل باإلرشاد 

والتطبيق داخل اململكة العربية  للنرر %5808فيما يتعلق مبكان النرر أو التطبيق يتضح أن النسبة املئوية األعلى  -
مع األخذ يف  الطاليب.وهو ما يتضح معه اهتمام اجملتمع السعودي باإلرشاد  األخرى،السعودية باملقارنة بالدول العربية 

 السعودية.االعتبار أن املؤلفات العلمية هبا قصور بعدد تسعة كت  فقط داخل دور النرر 

إلرشاد يف ختصص العلوم الرتبوية مثل الرتبية والصحة النفسية وا %2501فيما يتعلق بالتخصص العلمي يتضح أن نسبة  -
النفسي وعلم النفس وهو أمر له منطقية التخصص العلمي باملقارنة بتخصصات علم االجتماع واخلدمة االجتماعية يف 

 الطاليب.جمال اإلرشاد 

فيما يتعلق حبجم اإلنتاج العلمي الذي مت ختصيصه يف كل شكل من أشكال اإلنتاج العلمي اخلاص باإلرشاد الطاليب  -
أوعية معلوماتية كاملة حول اإلرشاد الطاليب مع األخذ يف االعتبار أن عدد املؤلفات  هي %1606يتضح أن نسبة 

( مؤل  علمي عن اإلرشاد عامة وجزء 86مخسة كت  فقط هي الراملة حول اإلرشاد الطاليب وعدد ) )الكت (العلمية 
 اجلامعات.بداخلها خمصص لإلرشاد الطاليب يف 

تناول اخلدمات  %1808شكال وأنواع خدمات اإلرشاد الطاليب يتضح أن نسبة فيما يتعلق بطرح اإلنتاج العلمي أل -
 %2102ويتضح أن النسبة األقل  اجلامعة،األكادميية التعليمية املرتبطة باملقررات الدراسية والنظام الدراسي داخل 

 اجلامعة.تناولت اخلدمات االجتماعية والنفسية إلرشاد طالب 

تناولت عرض  %0102يتضح أن نسبة  الطاليب(ونظريات ممارسة اإلرشاد  )مناذجشاد فيما يتعلق بعرض فتيات اإلر  -
أما األحباث وأوراق العمل فقد كانت نسبة  العلمية،صريح وواضح لتلك الفتيات خاصة يف املؤلفات العلمية مت الرسائل 

أو  %0808ت أما ضمنية بنسبة وباقي أشكال عرض فتيات اإلرشاد الطاليب كان فقط،تناوهلا ضعيفة بعدد سبع أحباث 
 .%60مل يتم عرضها متاماً وذلك بنسبة 

من اإلنتاج العلمي مل يتناول  %5202فيما يتعلق بعرض رؤية استررافية لإلرشاد الطاليب يف اجلامعات اتضح أن نسبة  -
أما  ضمين،يب بركل كانت تعرض ملستقبل اإلرشاد الطال  %0808ونسبة  استررافية،مؤشرات لرؤية  إىلمتامًا أي إشارة 

وهي نسبة ضئيلة تظهر احلاجة امللحة إلجراء  %000من تناول العرض الصريح والواضح للرؤية االستررافية فهو بنسبة 
  اجلامعات.الدراسة احلالية لطرح رؤية استررافية لإلرشاد الطاليب يف 

 الثاين:اإلجابة عن التساؤل الفرعي  .5

اغة مؤداها " ما خصائص نراط مراكز اإلرشاد باجلامعات السعودية؟ " ويقصد الباحث يتحدد التساؤل الفرعي الثاين يف صي
 الطاليب.هذا التساؤل رصد خصائص نراط وخدمات اليت تقدمها اجلامعات السعودية من خالل مراكز اإلرشاد  علىمن اإلجابة 

ذلك يف صياغة الرؤية االستررافية اليت يسعي الباحث وسوف يساعد  الطاليب،وهذه املراكز متثل اجلان  التطبيقي ملمارسة اإلرشاد 
 (:8)وسوف تتضح اإلجابة من خالل اجلدول  احلالية،إيل طرحها يف ورقة العمل 
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وكذلك مل يتم  احلكومية،( يتضح أن الباحث مل يستطيع احلصر الرامل لكل اجلامعات السعودية 8مبراجعة اجلدول رقم )و 
التوجيه اجلامعي  )موقععدم تناول  إىلباإلضافة  األهلية،ية أو تناول الكليات واملعاهد احلكوم
(www.college_help.org)  شبكة املعلومات الدولية يتناول توجيه وإرشاد الطالب للجامعات  علىوهو موقع إلكرتوين

شبكة املعلومات  على( جامعة سعودية حكومية ميكن للباحث من خالل تلك املراجعات 88وقد مت مراجعة عدد ) عامة.السعودية 
 التالية:الدولية " االنرتنت " استخالص املالحظات التحليلية 

وتعد جامعة امللك  السعودي.تنترر اجلامعات السعودية احلكومية لتغطي خدماهتا مجيع املناطق واحملافظات داخل اجملتمع  -
 السعودية.معة من أحدث اجلامعات كما تعد جامعة شقراء وجامعة اجمل  السعودية.سعود بالرياض من أقدم اجلامعات 

 ".شبكة املعلومات الدولية "االنرتنت علىوجلميع اجلامعات مواقع 

ومجيع تلك املراكز تتبع عمادة  خمتلفة،يوجد يف مجيع اجلامعات السعودية احلكومية مراكز لإلرشاد الطاليب حتت مسميات  -
 األكادميي(.اإلرشاد  )وحدةطلقت مسمى ويالحظ أن اجلامعات احلديثة يف التأسيس أ الطالب،شؤون 

القائمني عليها من املرتغلني  –وجهة نظر الباحث  –يؤكد الباحث أن مراكز اإلرشاد الطالىب اليت تتميز يف خدماهتا  -
 االجتماعية.بالرتبية أو العلوم 

 علىجيعل الباحث يؤكد  وهو ما نفسية،وخدمات أخري اجتماعية  تعليمية،مجيع مراكز اإلرشاد تقدم خدمات أكادميية  -
 األكادميي.أمهية التكامل بني اخلدمات النوعية لإلرشاد الطاليب يف حتسني األداء 

وتطرح  والعالج. والوقاية، التأهيل،اإلمناء أو  علىمجيع مراكز اإلرشاد الطاليب تقدم برامج متنوعة ترتمل أهدافها  -
 طالبات.والمستوي اجلامعة لرطر الطلبة  علىالربامج مبادرات 

وفيما يتعلق بطرح مراكز اإلرشاد الطاليب لرؤية استررافية مل جيد الباحث سوأ مركزين فقط قاموا بطرح صريح للرؤية  -
( مركز إرشاد طاليب قاموا باستعراض الرؤية االستررافية بركل ضمين يف براجمهم ولوائحهم 62وعدد ) االستررافية.

مل يتناولوا أي طرح حول الرؤية االستررافية خلدمات مركز اإلرشاد  إرشادية(ز مراك )سبعةالداخلية. أما باقي املراكز 
 الطاليب.

ولكن فيما يتعلق مبواقع مراكز  االجتماعي،شبكات التواصل  علىويؤكد الباحث أن مجيع اجلامعات السعودية هلا مواقع  -
مخس  إىلباإلضافة  موقع،مركز فقط هلم ( 8شبكات التواصل االجتماعي فقد وجد الباحث عدد ) علىاإلرشاد الطاليب 

     الطاليب.مراكز قامت بتخصيص أرقام هات  للتواصل اهلاتفي مع العاملني مبركز اإلرشاد 

 العام:اإلجابة عن التساؤل  .3

 والذي مؤداه " ما الرؤية االستررافية العام،بداية يؤكد الباحث أنه مل يكن له الوصول بركل علمي لإلجابة عن التساؤل 
حبيث تكون  السابقة،لتفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي؟" بدون االرتكاز يف اإلجابة على التساؤالت الفرعية 

تفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء  علىركائز تساعد  علىالرتاكم العلمي ومرتكزة  علىالرؤية االستررافية واقعية وقائمة 
ومن أهم تلك الركائز توفري قاعدة علمية خاصة باإلرشاد الطاليب يف اجلامعات برقيها النظري  تنفيذي،كل إجرائي األكادميي بر
ويف ضوء ذلك ميكن طرح الرؤية االستررافية لتفعيل  الصياغة.إشراك الطالب واخلرباء يف  اخلدمات،االهتمام جبودة  والتطبيقي،

 التالية:األكادميي باجلامعات السعودية من خالل احملاور دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء 
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 ركائز الرؤية االستررافية األول:احملور 

تقوم الرؤية االستررافية " لتفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي "، علي جمموعة من الركائز اليت من شأهنا أن 
وسوف تساعد تلك الركائز علي تزكية  املستقبل،ميكن ممارسته يف  واقع،ال يري إيل  تساعد علي حتويل الرؤية االستررافية من خيال

اهلمم لدي متخذي القرار فتحول الوضع الراهن لإلرشاد الطاليب من السكون واالستاتيكية إيل وضع يتسم بالتفاعل والفعل 
وميكن إمجال  الغد،ضرورية لتعزيز التخطيط من أجل والديناميكية وبالتايل يتم التحرك علي مستوي كل جامعة الختاذ اخلطوات ال

 يلي:تلك الركائز فيما 

 تأسيس قاعدة علمية األويل:الركيزة 

جند قاعدة علمية متخصصة يف اإلرشاد الطاليب  أالهل من اجلائز وحنن يف عصر العلم واملعلوماتية ونتجه حنو جمتمع املعرفة 
العالقات املباشرة هي أساس تطوير اإلرشاد الطاليب واألداء األكادميي وهي جسر  باجلامعات؟! فالبنية التحتية العلمية ذات
 التواصل مع اآلخر من أجل التطوير؟!

نصوص   علىفاملمارس والباحث ىف جمال اإلرشاد الطاليب باجلامعات ال جيد بنك معلومات متاح " إلكرتونيًا أو ورقيًا " حيتوي 
إذ أن ما  عامة.املكتبات الرقمية يف مواقع اجلامعات السعودية خاصة والعربية  إىلا الرجوع وليس املقصود هن ملخصات،كاملة أو 

يقصده الباحث هنا بتأسس القاعدة العلمية هو بنك للمعلومات متخصص يوفر كل أشكال اإلنتاج العلمي املرتبط باإلرشاد 
صصة ، الرسائل العلمية للماجستري والدكتوراه ، األحباث الطاليب يف اجلامعات من " مؤلفات وكت  علمية ، قواميس ومعاجم متخ

واألوراق العلمية يف املتلقيات والندوات واملؤمترات ، النماذج التطبيقية املطروحة يف ورش العمل املتمثلة يف الربامج السمعية 
وفريه علي املستوي احمللي واإلقليمي والبصرية حول جتارب اإلرشاد الطاليب ، يف اجلامعات"، وكل ذلك وغريه يري الباحث حتمية ت

حتقيق فوائد متعددة تتبلور مجيعها يف تفعيل  إىلوالدويل باللغة العربية واالجنليزية . وسوف يساعد بذلك بنك املعلومات املقرتح هذا 
 يلي:ومن تلك الفوائد ما  األكادميي،عائد ممارسة اإلرشاد الطاليب خاصة فيما يتعلق باألداء 

 الطاليب.ل املمارسني والباحثني املتخصصني عل كل ما هو مرتبط باإلرشاد سهولة حصو  .0

 الطاليب.تقدمي كل ما هو جديد وحديث حملياً وإقليمياً ودولياً يف جمال اإلرشاد  .5

والبعد عن التكرار  اآلخرون،وبالتايل البدء من حيث انتهي  إجنازه،ما هو متاح ومث  علىوقوف الباحثني املتخصصني  .3
 العلمية.الرتاكمية  إىلل والوصو 

األطر النظرية والتجارب العملية وامليدانية واستخالص النماذج واألسالي  اخلاصة باإلرشاد  علىوقوف املمارسني  .4
 الطاليب.

 الطاليب.سهولة التداول والتبادل بني املرتغلني يف اجلامعات السعودية باإلرشاد  .2

  السعودية.هدف مستقبلي جي  أن ترارك فيه مجيع اجلامعات وميكن اعتبار بنك املعلومات مسئولية وطنية و 

 وجوده اإلعداد املهين ألخصائي اإلرشاد الطاليب:  اإلرشادية،ضمان جودة اخلدمات  الثانية:الركيزة 
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ة فقدرة اجلامع خاصة،أصبح االهتمام باجلودة أسلوب حياة جلميع العاملني يف جمال اخلدمات عامة وخدمات التعليم العايل 
جيعل اجلامعة أكثر  الطالب،وتليب احتياجات مجيع  الكمال،وتقرتب من  األخرى،تقدمي خدمات أكادميية مميزة عن اجلامعات  على
 العاملية.املنافسة  إىللتصل كل جامعة سعودية  األخرى،التحسني املستمر خلدماهتا واالستمرار يف التنافسية بني اجلامعات  علىقدرة 

 )الطالب(املستفيدين  علىرشاد الطاليب من أهم اخلدمات األكادميية اليت تطرحها اجلامعات السعودية وأصبحت خدمات اإل
وحىت لو كانت خدمات اإلرشاد  الطاليب.لذلك جي  مراعاة شروط ومتطلبات اجلودة يف إعداد وتصميم وتنفيذ برامج اإلرشاد 

فيج  أن يكون لدي الطال   اجلامعي.بط برضا املستفيد وهو الطال  الطاليب خدمات غري مادية وغري ملموسة إال أن اجلودة ترت
تطرحها اجلامعة من أجل حتسني األداء األكادميي للطال  وللقسم العلمي وللكلية  الطاليب،اجلامعي شعور بأن خدمات اإلرشاد 

 اجلامعة.ومن مث 

كليات الرتبية   علىألخصائي اإلرشاد الطاليب ليطرح  من ناحية أخري يري الباحث ضرورة االهتمام أيضا جبودة األعداد املهين
دبلوم مهين يف ختصص اإلرشاد  علىواخلدمة االجتماعية إعداد هذا األخصائي إعدادا نظريًا وميدانيًا وترجيع اخلريج ىف احلصول 

 للممارسة(الطاليب )كحد أدىن للمؤهالت املطلوبة 

 (2) الطاليبشاد العمل الفريقي يف مراكز اإلر  الثالثة:الركيزة 

 والتطبيق،وال يكت  هلا النجاح  املعامل،أصبح من الثابت علميًا أن الرؤية االستررافية الفردية هي رؤية ضبابية غري واضحة 
كما أن مركالت اإلرشاد الطاليب خاصة يف الرق   االستررافية.االهتمام مبراركة اآلخر يف صياغة الرؤية  إىلاألمر الذي يدفع 

وبالتايل جي  أن تعتمد املمارسة علي  الطال ،التفسري األحادي ملركالت واحتياجات  علىتعتمد  أالوالنفسي جي   االجتماعي
تلك  والررعية.فريق عمل من خمتل  التخصصات الرتبوية واالجتماعية والنفسية والصحية واألكادميية والرياضية وبالطبع الدينية 

يطال  به الباحث هنا يف صياغة الرؤية االستررافية لإلرشاد الطاليب هو أن يررتك يف وما  واحلاضر،حقائق يابتة يف املاضي 
لتصبح الرؤية االستررافية رؤية  اجلامعة،املمارسة فريق عمل من ختصصات مهنية متعددة هلا أدوار مهنية يف اإلرشاد الطاليب لطلبة 

 التالية:مجاعية وهو ما يتحقق من خالل مراجعة اجلوان  

 الطاليب.يف مراكز اإلرشاد  Case Conferenceتمام باجتماع مناقرة احلالة االه .0

اهتمةةةةةةةةام اجلامعةةةةةةةةات السةةةةةةةةعودية بتنظةةةةةةةةيم امللتقيةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةة وورش العمةةةةةةةةل يف جمةةةةةةةةال اإلرشةةةةةةةةاد الطةةةةةةةةاليب لتجتمةةةةةةةةع  .5
 املختلفة.التخصصات املهنية 

 الطاليب.ن عن خدمات مركز اإلرشاد اإلرشاد الطاليب بالقياس الدوري واملستمر لرضاء املستفيدي اهتمام مراكز .3

 اإلرشاد.االهتمام مبراجعة الربامج السمعية واملرئية لتعري  الطالب خلدمات  .4

 الواحدة.مراعاة اختالف الثقافات وتعددها لطالب اجلامعة  .2

 

 

                                                 
 جازان.جامعة  –ضرورة االستفادة من اجلمعية العلمية السعودية لإلرشاد الطاليب بكلية الرتبية  إىليرري الباحث هنا  (2)
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 مبادئ الرؤية االستررافية  الثاين:احملور 

قواعد متفق  علىلطاليب يف تطوير األداء األكادميي أن تستند يعد من متطلبات صياغة رؤية استررافية لتفعيل دور اإلرشاد ا
وتصبح كمبادئ عامة توجه صياغة  الطاليب،لتكون مضامني لفظية تعرب عن قيمة اإلرشاد  صحتها،أو معايري مت التأكد من  عليها،

 التالية:وميكن إمجال تلك املبادئ يف النقاط  االستررافية،تلك الرؤية 

التحسني املستمر ألدائهم املهين مع  إىلاإلرشاد الطاليب والسعي  علىالبرري املتمثل يف القائمني االهتمام بالعنصر  .0
 الطالب.

 اإلرشادية.االهتمام جبودة اخلدمات  .5

 الطاليب.مراعاة مبادئ التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة مركز اإلرشاد  .3

 االهتمام بالتعرف على احتياجات الطالب وترتي  األولويات. .4

 الطاليب.د من عوامل هدر الوقت للعاملني يف مراكز اإلرشاد احل .2

 الطاليب.مراعاة أخالقيات اإلرشاد النفسي وأخالقيات البحث العلمي يف جمال اإلرشاد  .6

 وتربوياً.صياغة نظام للتأدي  للطالب املخطئني أكادميياً واجتماعياً  .0

 املهنية.التزامهم بالقيم األخالقية يف املمارسة  علىلتأكيد اإلرشاد الطاليب وا علىاحلد من األخطاء املهنية للقائمني  .0

وحتديد مؤشرات  املباشرة،االهتمام مبفاهيم التكلفة والعائد يف اإلرشاد الطاليب من خالل قياس التكالي  املباشرة وغري  .9
ك العائد من خالل قياس وحتديد املقابل النقدي لذل األكادميي،قياس عائد اإلرشاد الطاليب خاصة فيما يتعلق باألداء 

 هدر.واعتبار التكالي  يف جمال اإلرشاد الطاليب استثمار له عائد وليس  البديلة.تكلفة الفرصة 

 هدف الرؤية االستررافية  الثالث:احملور 

  :هتدف هذه الرؤية االستررافية إىل تفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي وذلك من خالل

  الطاليب.وممارسة اإلرشاد  األكادميية،الطال  اجلامعي عنصر فاعل ومرارك رئيسي يف العملية اعتبار 

كما يهدف   والفكرية.التحسني املستمر ألدائه األكادميي من خالل تنمية قدرات الطال  اإلبداعية  علىومساعدة الطالب 
كما جي  أن تستند   اجلامعة.سني نوعية احلياة للطال  داخل تطوير األداء األكادميي للجامعة من خالل حت إىلاإلرشاد الطاليب 
أسالي   علىبرامج علمية فاعلة لإلرشاد الطاليب تعتمد  إىلالوصول  علىاألدلة والرباهني اليت تساعد  علىاملمارسة اإلرشادية 
  واإلمنائي.املستوي الوقائي والعالجي  علىويتم ذلك  الطاليب،وفتات لإلرشاد 

 سيناريوهات الرؤية االستررافية بع:الرااحملور 

حتديد األحداث املقبولة واملمكنة واليت تتوافق مع الرصد املستقبلي وهو  ما تقدم تنطلق الرؤية االستررافية إىل علىتأسيسا 
  التايل:على النحو  وهيما يعرف بالسيناريوهات، 

 تفعيل عائد اإلرشاد الطاليب األول:السيناريو  -
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باحث لإلنتاج العلمي لإلرشاد الطاليب وللمراكز اخلدمية باجلامعات السعودية بات من الواضح أن عائد يف ضوء مراجعة ال
ويقرتح الباحث أن يتم تفعيل العائد  التأهيلي،يالية حماور رئيسية هي التدخل الوقائي أو العالجي أو  علىاإلرشاد الطاليب يتم 

 التايل:النحو  علىلإلرشاد الطاليب باجلامعات 

 التدخل الوقائي .0

 اجتماعية،يساعد التدخل الوقائي يف جمال اإلرشاد الطاليب علي خفض عدد الطالب الذين يعانون من مركالت أكادميية أو 
وبالتايل حتسني أسلوب حياة الطال  وتنمية قدراته األمر الذي يساعد علي حتسني األداء األكادميي للطال  وميكن أن يتم ذلك من 

 الواعي.اإلنصات  –املرورة  –النصيحة  التالية:الفنية  خالل األسالي 

 التدخل العالجي .5

التدخل العالجي لتغيري أسلوب حياة الطال  اجلامعي يف اجلوان  األكادميية أو االجتماعية يساعد الطال  علي حل 
 الطاليب،من العاملني مبراكز اإلرشاد والتدخل العالجي جي  أن يقوم به متخصصني  األكادميي،املركالت احلياتية اليت تعوق أدائه 

ويتم ذلك من خالل استخدام العديد من  للتغيري،وجي  أن يكون لديهم مهارات مهنية للتعامل مع مقاومة الطال  اجلامعي 
 يلي:النماذج واألسالي  العالجية واليت منها ما 

   BillioTherapy   العالج بالقراءة -

  Narrative Therapy   العالج القصصي -

  Acceptance & Commitment Therapy  العالج بالتفعيل وااللتزام -

   Spiritual Approach   املدخل الروحي -

  Hope Therapy   العالج باألمل -

   Cognitive Behavior therapy  العالج املعريف السلوكي
 التدخل اإلمنائي .3

وذلك ملواجهة احلياة اجلامعية  اخلريج،املستجد أو املستمر أو  إمناء قدرات الطال  اجلامعي سواء إىليسعي اإلرشاد الطاليب 
ومتطلباهتا أو احلياة االجتماعية خارج أسوار اجلامعة وخاصة بعد التخرج وذلك من خالل إكساب الطال  العديد من املهارات 

 يلي:احلياتية مثل ما 

 احلوار.مهارة  -

 اإلقناع.مهارة  -

 اجلسد.مهارة تأيري لغة  -
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.  (0) باجلامعاتإعداد ميثاق أخالقي لإلرشاد الطاليب  الطاليب(عائد اإلرشاد  )تفعيلممارسة هذا السيناريو األول كما تقتضي 
كما يتطل  أيضًا هذا السيناريو تفعيل خطوات املمارسة اإلرشادية لتتضمن اخلطوات واألنرطة املهنية التالية بني مركز اإلرشاد 

 اجلامعي:الطاليب والطال  

  Contracting  التعاقد -

  Assessment  التقدير -

  Program  الربنامج -

  Termination  اإلهناء -

  Follow-up  املتابعة -

 تفعيل خدمات وأدوار مركز اإلرشاد الطاليب: الثاين:السيناريو  -

علي حتسني  تقدمي وطرح كافة اخلدمات اإلرشادية اليت تساعد إىلتسعي مجيع مراكز اإلرشاد الطاليب باجلامعات السعودية 
مستوي مؤسسة التعليم العايل وميكن أن تدور مجيع اخلدمات  وعلى الطالبة،مستوى الطال  /  علىوتطوير األداء األكادميي 

 يلي:واألدوار حول ما 

 األكادميي.اإلرشاد   -

 الفردي.اإلرشاد  -

 اجلمعي.اإلرشاد  -

 املمتد.اإلرشاد  -

 املهين.اإلرشاد  -

 النمائي.اإلرشاد  -

 واالجتماعية.لنفسية االختبارات ا -

 والدراسات.البحوث  -

 التدريبية.الدورات  -

 اجملتمع.التدري  وخدمة  -

 العامة.العالقات  -

 اخلاصة.اإلرشاد لذوي االحتياجات  -
                                                 

 عمان.سلطنة  –السلطان قابوس  الطاليب جامعةمركز اإلرشاد  –ميكن مراجعة امليثاق األخالقي للعاملني مبهنة اإلرشاد النفسي والتوجيه  (0)

 بالسعودية.باإلضافة إىل امليثاق األخالقي لإلرشاد وزارة الرتبية والتعليم 
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 اإللكرتوين.اإلرشاد  -

 الذاتية.اإلرشاد واملساعدة  -

 األسري.اإلرشاد  -

 الطاليب.التوييق الببليوجرايف لإلرشاد  -

 اجلامعة.مستوي  على جملس تنسيق اإلرشاد الطاليب -

خالل إمداد الطال  باللوائح األكادميية واحلقوق الطالبية واملعلومات  )مناألدوار اللوجستيه للمرشد الطاليب باجلامعة  -
 والربامج(.

 والنصح.اإلرشاد والتوجيه الديين  -

 للخرجيني.اإلرشاد املهين  -

 للطلبة.واألكادميي  إرشاد أعضاء هيئة التدريس واإلداريني حول األداء االجتماعي -

 الصيفي.اإلرشاد الطاليب  -

 الطاليب.استقطاب اخلرباء يف جمال اإلرشاد  -

 8 )رقموخيتتم الباحث الرؤية االستررافية لتفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف تطوير األداء األكادميي من خالل شكل توضيحي 
ة من منظور النسق االجتماعي املفتوح وذلك علي النحو التايل ( ليوضح تصور مركز اإلرشاد الطاليب علي مستوي الكليات واجلامع

: 
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 (8شكل توضيحي رقم )

 يوضح تصور ملركز اإلرشاد الطاليب من منظور النسق االجتماعي املفتوح

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشرًا: التوصيات:

-يًا الذين لديهم عوائق وعقبات )اجتماعية تفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف حل مركالت الطالب املتعثرين أكادمي -
 تعليمية(-اقتصادية -نفسية 

 تفعيل دور اإلرشاد الطاليب يف حتسني دافعية إلجناز األكادميي لدى الطالب. -

 تفعيل دور اإلرشاد الطاليب لتحقيق اجلودة يف التعليم على املستوى األكادميي. -

 للطالب )نفسيا، اجتماعيا(تفعيل دور االرشاد الطاليب لتحقيق مستوى الرضا  -

 تفعيل دور االرشاد الطاليب والتواصل مع الطالب من خالل مواقع التواصل االجتماعي. -

 املدخالت
Inputs 

 
 

 :برريةموارد  (0

 طالبال .أ

 فريق عمل فين .ب

سكرتارية  .ج
 وإداريني

 مادية:موارد  .د

املتطلبات املادية  .0
 الالزمة للتنفيذ

 األجهزة واملعدات .5

 اللوائح .3

اللوائح املنظمة  .4
 للممارسة

 األنرطة
Activities  

 

 

 

 أنشطة  (0

 برامج (2

 خطط (3

 مهارات (2

 أساليب (2

 املخرجات
Outputs  

 

 

 

( حتسني األداء 1
ميي األكاد

 واالجتماعي للطالب

( تطوير األداء 2
 األكادميي للجامعة 

مواطن 
 صاحل
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تفعيل دور اإلرشاد الطاليب لنرر الوعي بني الطالب حول قيم )االحرتام والتقدير( جلميع العاملني باملؤسسات  -
 أعضاء هيئة تدريس(  –االكادميية من )مرشدين للطالب 

 عيل دور اإلرشاد الطاليب لترجيع الطالب على العمل التطوعي واخلريي.تف -

 باط وااللتزام بالنظام األكادمييتفعيل دور اإلرشاد الطاليب لترجيع الطالب على االنض -

 

 املراجع

ي اإلحصائية لتوزيع معدالت األداء األكادمي ( اخلصائص8002سوسن إبراهيم ) العال،وأبو  حممد،السيد  هاشم،أبو  -
جامعة  الرياض، للرباب،مركز حبوث الدراسات اجلامعية  تقوميية،دراسة حتليلية  سعود،لطالبات كلية الرتبية جبامعة امللك 

 سعود.امللك 

اإلرشاد األكادميي لطالب وطالبات  ( أمهية6220حممد بن محزة ) والسليماين، مقصود،سلطان بن سعيد بن  خباري، -
 والنفسية،مركز البحوث الرتبوية  السعودية،وجامعات وزارة التعليم العايل يف اململكة العربية املرحلة اجلامعية يف كليات 

 .جامعة أم القرى

احلقوق( وعالقتها بالتحصيل  اهلندسة، الط ،الرخصية املميزة لطلبة كليات ) ( السمات8062كوير سالمة )  جبارة، -
 (.2) 86 والنفسية،المية للدراسات الرتبوية جملة اجلامعة اإلس األردنية،األكادميي يف اجلامعة 

 الكت .عامل  القاهرة، املضمون، ( حتليل6221مسري حممد ) حسني، -

 عامل الكت  القاهرة، اإلعالم،يف منهج البحث العلمي لبحوث  ( دراسات8001مسري حممد ) حسني، -

دار العلم  ديب، والتطبيق،ة بني النظرية يف اخلدمة االجتماعي ( البحث6222طلعت ) والسروجي، أمني،رياض  محزاوي، -
 والتوزيع.للنرر 

ورقة عمل  األكادميي،املتكاملة لرخصية الطال  اجلامعي ودورها يف رفع مستوي أدائه  ( التنمية8001أمحد ) رضا، -
 العربية، املؤمتر السابع والعررون للمنظمة العربية للمسؤولني عن القبول والتسجيل يف اجلامعات بالدول إىلمقدمة 

  الرارقة.جامعة  املتحدة،اإلمارات العربية 

دار الفكر للطباعة والنرر  عمان، الرتبية،القياس والتقومي يف  ( مبادئ8008هرام عام ) وعليان، فهمي،نادر  الزيود، -
 والتوزيع.

 دار الفيصل الثقافية الرياض، االجتماعية، ( النظرية8000مصلح ) الصاحل، -

 دار الكتاب اللبناين. بريوت، األول،اجلزء  الفلسفي، ن( املعجممجيل )ب  صلبيا، -

 العريب.دار الفكر  القاهرة، اإلنسانية،احملتوي يف العلوم  ( حتليل8002رشدي أمحد ) طعيمه، -

رسالة  العسكرية،لدس طالب الكليات  األداء.الرخصية وعالقتها مبستوي  ( القيم8002عوض بن سعيد ) العمري، -
 السعودية.اململكة العربية  الرياض، األمنية،أكادميية ناي  العربية للعلوم  منرورة، ماجستري غري
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دار املسرية للنرر والتوزيع  عمان، تربوي،منظور  املستقبلية، ( الدراسات8002أمحد ) الفتاح،وعبد  فاروق، قلية، -
 والطباعة.

دار الفكر  عمان،لنفسي )ترمجة سامح وديع اخلفش( والتطبيق يف اإلرشاد والعالج ا ( النظرية8062جريالد ) كوري، -
 (.8002)العمل األصلي نرر يف عام 

جملة  السعودية،كفاءة األداء األكادميي يف اجلامعات   علىاجلودة الراملة وأيرها  ( إدارة8068سهيل حممد ) مصطفي، -
 (8) 82 النفس،دراسات عربية يف الرتبية وعلم 

ملتقي الرؤي  إىلورقة عمل مقدمة  املستقبلية،مفهوم ودالالت الدراسات  ( ماهية8062مالك عبد هللا ) املهدي، -
 األمنية.وجامعة ناي  العربية للعلوم  العربية،احتاد جمالس البحث العلمي  اخلرطوم، الدولية،املستقبلية العربية والرراكات 

اجلزء  األداء،ارة اجلودة الراملة ومقياس إد البررية.تنمية املوارد  ( موسوعة8002حممد عبد الغين حسن ) هالل، -
 مركز تطوير األداء والتنمية القاهرة، الرابع،

ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف اململكة العربية  ( دليل8002اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ) -
 السعودية،ململكة العربية نظام ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي يف ا األول،اجلزء  والسعودية،

hTT://www.ncaa.org.scz 
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 (6ملحق رقم )

 اإلنتاج العلمي الذي خضع لتحليل احملتوي

 املؤلفات العلمية " الكت  " أواًل:

مكتبة  الرياض، واالجتماعي،اإلرشاد النفسي  ،(م8006عبد اجمليد بن طاش ) ونيازي، ،هللاصاحل بن عبد  عباه،أبو  -
 العبيكان.

بوية مركز الدراسات             الرت  بغداد،م( دليل اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي يف جامعة  2112) مظفر جواد أمحد، -
 بغداد.جامعة  النفسية،واألحباث 

 والتوزيع.دار الثقافة للنشر  عمان، الرتبوي،م( اإلرشاد  2112) مروان وابراهيم، سعيد، االسدي، -

 أكادمييا. بريوت، الرتبوي،م( املرجع يف اإلرشاد  2111) هدي احلسيين، -

دار صفاء للنشر  عمان، والتطبيق،امعي النظرية ( اإلرشاد املدرسي واجل2112) دالل سعد والعلمي، هللا،عطا  اخلالدي، -
 والتوزيع.

 والتوزيع.دار الثقافة للنشر  عمان، والتطبيق،م( اإلرشاد النفسي والرتبوي بني النظرية  2112) عبد الفتاح حممد اخلواجا، -

 الشقري.مكتبة  الرياض، النفسي،اإلرشاد  إىلم( املدخل  2111) وآخرون صاحل،رشاد  دمنهوري، -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان، الرتبوي،م( اإلرشاد  2112) هادي مرعان ع،ربي -

 العلمية.دار الكتب  بريوت، والرياضي،م( التقومي واإلرشاد والتوجيه يف امليدان الرتبوي  2112) حممود داود الربيعي، -

 والتوزيع.دار زهران للنشر  ،عمان جماالته،م( اإلرشاد النفسي نظرياته اجتاهاته  2112) أمحد حممد الزعيب، -

 الكتب.عامل  القاهرة، النفسي،م( التوجيه واإلرشاد  2112) حامد عبد السالم زهران، -

 الرضا.دار  اإلسكندرية، األداء، علىم( اإلجيابية والسلبية لطالب اجلامعة وأثرها  2111) حممود عوض سامل، -

 املصرية.مكتبة االجنلو  القاهرة، ،إمنائيم( اإلرشاد النفسي منظور  1821) ممدوحة سالمة، -

 والعالج،األسباب والتشخيص والوقاية  واجلامعة،م( مشكلة التأخر الدراسي يف املدرسة  2112) سعاد حممد سليمان، -
 الكتب.عامل  القاهرة،

 والتوزيع.دار طويق للنشر  الرياض، الطاليب،م( التوجيه واإلرشاد  2112) إبراهيم بن عبد العزيز بن شالل السويلم، -

 للنشر.دار املريخ  الرياض، الرتبوي،م( أساسيات يف اإلرشاد  1821) حممود عبد هللا صاحل، -

 احلديث.املكتب اجلامعي  اإلسكندرية، السلوكي،م( اإلرشاد النفسي العقالين االنفعايل  2112) منتصر عالم، -

رؤية قرآنية علمية مع برنامج  والنفسي،رتبوي م( اإلرشاد ال 2112) حيدر حممد التباله، حسني،سي  طارق  العيساوي، -
 والتوزيع.دار الرضوان للنشر  عمان، األخالقي،لإلرشاد 
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 اجلامعي.دار الفكر  اإلسكندرية، النفسي،م( اإلرشاد  1881) عبد الرمحن العيسوي، -

 .للنشردار املريخ  الرياض، الرتبوي،م( اإلرشاد النفسي والتوجيه  2112) يوس  مصطفي القاضي، -

مكتبة  الرياض، االجتماعية،التوجيه واإلرشاد الرتبوي من وجهة نظر مهنة اخلدمة  (،م 1881) سعد بن مسخر القصي ، -
 العبيكان.

 العبيكان.مكتبة  الرياض، املهمة،م( جناح الطالب يف اجلامعة هتيئة الظروف  2112) وآخرون جورج، كيوه، -

دار القلم  ديب، العملية،م( اإلرشاد اجلماعي أصول النظرية وتطبيقاته  1888)هرام سيد  اجمليد،عبد  سعد،ماجدة  متويل، -
 والتوزيع.للنشر 

 اخلضراء.دار األندلس  جده، واملعلمني،م( التوجيه واإلرشاد الطاليب للمرشدين  2111) محدي شاكر حممود، -

 والتوزيع.دار املناهج للنشر  مان،ع النفسيني،( مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين واألخصائيني 2112) حممد املراقية، -

 الرياض، يوسف،عبد املطلب  وجابر، جمد، اإلبراهيم،ترمجة  متمرس،م( اعرتافات مسئول أكادميي  2118) بول يت براباتت، -
 العبيكان.مكتبة 

 دكتوراه( – )ماجستريالرسائل العلمية  يانياً:

امج إرشاد نفسي لتحسني دافعية اإلجناز األكادميي لدي م( مدي فاعلية برن 2118) صبحي بن سعيد بن عويضى احلاريي، -
جامعة أم  الرتبية،كلية   النفس،قسم علم  منشورة،رسالة دكتوراه غري  اجلامعية،الطالب ذوي صعوبات التعلم األكادميية باملرحلة 

 القري.

دافعية اإلجناز  علىقبل وأثره م( فاعلية برنامج إرشادي نفسي مقرتح لتخفيف قلق املست 2112) أمحد موسي حممد حنتول، -
كلية العلوم   النفس،قسم علم  منشورة،رسالة دكتوراه غري  جازان،ومستوي الطموح لدي طالب كلية اجملتمع جبامعة 

 اإلسالمية.جامعة اإلمام حممد بن سعود  االجتماعية،

رشاد لوقاية الشباب من الوقوع يف م( تفعيل دور املكاتب التعاونية للدعوة واإل 2112) أمحد بن حممد أمحد اخلالدي، -
 القري.جامعة أم  الرتبية،كلية   واملقارنة،قسم الرتبية اإلسالمية  منشوره،رسالة ماجستري غري  "،االحنرافات الفكرية "تصور مقرتح

إلمام حممد م( برامج اإلرشاد األكادميي يف كلية العلوم االجتماعية جبامعة ا 2111) إبراهيم بن حممد بن سليمان الراجحي، -
جامعة اإلمام  االجتماعية،كلية العلوم   النفس،قسم علم  منشوره،رسالة ماجستري غري  تقييميه(،بن سعود اإلسالمية )دراسة 

 اإلسالمية.حممد بن سعود 

م( فاعلية اإلرشاد السلوكي املعريف خلفض خربة الشعور بالوحدة النفسية لدي طالبات  2111) سلمي بنت صاحل السبيعي، -
 القري.جامعة أم  الرتبية،كلية   النفس،قسم علم  منشوره،رسالة ماجستري غري  اجلامعية،ملرحلة ا

م( مشكالت الطالب املستجد جبامعة امللك عبد العزيز جبدة مع نظام الساعات املعتمدة  1881) مرمي عبد القادر سالمه، -
 القرى.جامعة أم  الرتبية،كلية   منشوره،ماجستري غري  رسالة أنفسهم،ودور اإلرشاد التعليمي يف حلها كما يدركه الطالب 
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م( واقع اإلرشاد الطاليب يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر طالبات  2111) نورة بنت حممد العزام، -
 الفصل الثاين من الثامن( واملرشدات الطالبيات املشرفات عليهن يف السابع، السادس، اخلامس،مرحلة البكالوريوس املستوي )

جامعة اإلمام حممد بن  االجتماعية،كلية العلوم   الرتبية،قسم  منشوره،رسالة ماجستري غري  هـ، 1221-1228العام الدراسي 
  اإلسالمية.سعود 

م م( فاعلية برنامج إرشادي منبثق عن دراسة مدي إملام الفتاة اجلامعية باملها 2118) إهلام بنت فريج بن سعيد العويضي، -
جامعة امللك عبد  الفنية،كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية   املنزل،شعبة السكن وإدارة  منشوره،رسالة دكتوراه غري  األسرية،
 العزيز.

م( اإلرشاد األكادميي وعالقته باملستوي التحصيلى لطالبات املرحلة اجلامعية جبامعة  2111) صالح الدين عبد العزيز غنيم، -
جامعة اإلمام حممد بن  االجتماعية،كلية العلوم   الرتبية،قسم  منشوره،رسالة ماجستري غري  اإلسالمية،مد بن سعود اإلمام حم

 اإلسالمية.سعود 

رسالة  اجلامعات،م( واقع اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات السعودية كما يراه طالب  2118) فيصل بن حممد احملارب، -
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. االجتماعية،كلية العلوم   االجتماعية،ماع واخلدمة قسم االجت منشوره،ماجستري غري 

 األحباث وأوراق العمل والتقارير واملقاالت  يالثاُ:

ندوة اإلرشاد  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،وتنفيذ برامج اإلرشاد  م( تنظيم 2111-2-21)، حسنحممد بن  راسني،أبو  -
 جازان.جامعة  الرتبية،كلية   واالعتماد،ايري اجلودة األكادميي ومع

 إىلورقة عمل مقدمة  جران،م( قراءة يف أوضاع الطالب األكادميية جبامعة  2111-2-21) ،هللاحسني بن عبد  اسحاق، -
 جازان.جامعة  الرتبية،كلية   واالعتماد،ندوة اإلرشاد األكادميي ومعايري اجلودة 

امللتقي  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،واملعوقات يف اإلرشاد  م( التحديات 2112-2-12) ،الباقيأشرف عبد  البسيوين، -
 اجملمعة.العلمي لإلرشاد األكادميي جبامعة 

م( أثر آليات اإلرشاد األكادميي املتبعة يف  2112ابريل  22-22)، الرمحنأمحد عبد  والعمايرة، حممد،فضل املويل  بلول، -
الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات العربية  إىلورقة عمل مقدمة  ألكادميي،امعاجلة حاالت التعثر 

 املفتوحة.اجلامعة العربية  عمان،سلطنة  التعليمية،واملؤسسات 

ورقة عمل  اجلامعي،املشكالت والعقبات اليت تعرتض مسرية الطالب  (،م 2111فرباير  2-1) موسي بن حممد التميمي، -
 البحرين.جامعة  عليه،مؤمتر التوجيه واإلرشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني  إىلمه مقد

امللتقي العلمي لإلرشاد  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،م( معايري اجلودة يف اإلرشاد  2112-2-12) ،خالد هللا،اجلار  -
 اجملمعة.األكادميي جبامعة 

امللتقي العلمي  إىلورقة عمل مقدمة  اجملمعة،ز التوجيه واإلرشاد يف جامعة م( مرك 2112-2-12)، احلميدعبد  احلاج، -
 اجملمعة.لإلرشاد األكادميي جبامعة 
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 التطبيق،م( الربامج اإلرشادية الفاعلة يف مؤسسات التعليم العايل األسس النظرية وآليات  2111فرباير  2-1)، جناة احلاج، -
 جامعة البحرين. عليه،رشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني مؤمتر التوجيه واإل إىلورقة عمل مقدمه 

م( آثر ضبط بعض الوظائف آليًا على املستوي األكادميي لطالب كلية الرتبية جبامعة امللك  211) داخل دخيل هللا احلاريي، -
 (.2) (،21اجمللة العربية للرتبية) فيصل،

ورقة عمل  الطاليب،ربة كلية اآلداب جبامعة امللك سعود يف اإلرشاد م( جت 2111فرباير  2-1)، صاحلناصر بن  احلجيالن، -
 البحرين.جامعة  عليه،مؤمتر التوجيه واإلرشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني  إىلمقدمه 

ؤمتر م إىلورقة عمل مقدمه  األكادميي،م( بعض التوجهات املعاصرة يف اإلرشاد  2111فرباير  2-1)، سعيدمبارك بن  محدان، -
 البحرين.جامعة  عليه،التوجيه واإلرشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني 

م( دور اإلرشاد األكادميي يف رفع املستوي التحصيلي والتكيفي للطالب  2112ابريل  22-22)، احملسنجنالء عبد  احلميد، -
سلطنة  التعليمية، اجلامعات العربية واملؤسسات الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي يف إىلورقة عمل مقدمة  اجلامعي،

 املفتوحة.اجلامعة العربية  عمان،

ندوة  إىلورقة عمل مقدمة  اإلسالم،العمل اإلرشادي األكادميي يف  م( جتويد 2111-2-21)، حييحممد أمحد بن  خضر، -
 جازان.جامعة  الرتبية،كلية   واالعتماد،اإلرشاد األكادميي ومعايري اجلودة 

اجمللة السعودية للتعليم  السعودية،م( واقع االستفادة من خدمات اإلرشاد يف اجلامعات  2111) فهد بن عبد هللا ليم،الد -
 (.2) العايل،

ندوة اإلرشاد األكادميي ومعايري اجلودة  إىلورقة عمل مقدمة  املفتوح،األكادميي  م( اإلرشاد 2111-2-21)، حسن دواح، -
 جازان.امعة ج الرتبية،كلية   واالعتماد،

فرع الكويت  –م( جتربة اإلرشاد األكادميي يف اجلامعة العربية املفتوحة  2112ابريل  22-22)، سعدشيخه حممد  الدوسري، -
ورقة عمل مقدمة إيل الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات العربية  العاملية،يف ضوء بعض التجارب  –

 املفتوحة.اجلامعة العربية  عمان،لطنة س التعليمية،واملؤسسات 

ورقة  البحرين،م( أدوار فريق العمل بدائرة التوجيه واإلرشاد جبامعة  2111فرباير  2-1)، منال والعليوي، موزة، الذوادي، -
 البحرين.جامعة  عليه،مؤمتر التوجيه واإلرشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني  إىلعمل مقدمه 

 إىلورقة عمل مقدمة  اسرتاتيجية.األكادميي ىف جامعة اجملمعة رؤية  م( اإلرشاد 2112-2-12)، عثمانن حممد ب الركبان، -
 اجملمعة.امللتقي العلمي لإلرشاد األكادميي جبامعة 

 (.12) (،18) الرتبية،جملة كلية  عمان،( مشكالت اإلرشاد األكادميي يف كلية الرتبية بسلطنة 2112) صالح السيد رمضان، -

جملة  اجلامعي،م( دراسة ميدانية ملشكالت التسجيل واإلرشاد األكادميي  2112) وآخرون سعادة،جودث أمحد  دة،سعا -
 (.2) (،22) الرتبوية،دراسات العلوم 

جملة العلوم  قابوس،م( الرضا عن خدمات اإلشراف األكادميي لدي طالب جامعة السلطان  2112) سعاد حممد سليمان، -
 (.2العدد ) (،8اجمللد ) البحرين،جامعة  والنفسية،الرتبوية 
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ندوة التعلم  اجلامعة،التحصيل الدراسي من وجهة نظر خرجيات  على( أثر برامج اإلرشاد األكادميي 2118) أمرية السملق، -
 (21/1/2111-12جامعة طبية ) والتطلعات،العايل األبعاد 

امللتقي العلمي لإلرشاد  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،م( جماالت اإلرشاد  2112-2-12) ،هللاخالد بن عبد  الربانان، -
 اجملمعة.األكادميي جبامعة 

 إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،تطبيق اإلرشاد  م( آليه 2111-2-21)، إبراهيمأمرية  وبالل، عبده،ليلي بنت  شبيلي، -
 ازان.ججامعة  الرتبية،كلية   واالعتماد،ندوة اإلرشاد األكادميي ومعايري اجلودة 

انفعايل سلوكي يف حتسني مستوي االتزان االنفعايل لدي  –م( فعالية برنامج إرشادي عقالين  2112) صاحل فؤاد الرعراوي، -
 (.12) النفسي،جملة اإلرشاد  اجلامعي،عينة من الشباب 

 التغريات،ببعض  م( احلاجات اإلرشادية لطلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها 2112) سعاد وسليمان، منذر، الضامن، -
 (.2) (،2) والنفسية،جملة العلوم الرتبوية 

ندوة اإلرشاد  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،واملسئولية يف اإلرشاد  م( األدوار 2111-2-21)، سعدىحسن  عابدين، -
 جازان.جامعة  الرتبية،كلية   واالعتماد،األكادميي ومعايري اجلودة 

م( مدى رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس عن اإلشراف األكادميي  2112) وكاش  زايد هللا،عبد  العارمي، -
 ( 21( ، السنة )22العدد ) املتحدة،جامعة اإلمارات العربية  الرتبية،جملة كلية  منه،وطبيعة توقعاهتم 

ورقة عمل  (،لبحرين )عرض جتربةم( آليات العمل ومنهجيته يف التوجيه واإلرشاد جبامعة ا 2111فرباير  2-1)، نزار العاين، -
 البحرين.جامعة  عليه،مؤمتر التوجيه واإلرشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني  إىلمقدمه 

 الذات،م( اجتاه الطالب حنو اإلرشاد األكادميي وعالقته بتقدير  2112ابريل  22-22)، مصطفي وعروي، صباح، عايش، -
 عمان،سلطنة  التعليمية،لتطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات العربية واملؤسسات الندوة اإلقليمية  إىلورقة عمل مقدمة 

 املفتوحة.اجلامعة العربية 

م( دراسة اجتاهات الطالب حنو املرشد األكادميي وعالقتها بالرضا  1882)حسني بدر  والسادة، اللطي ،أمحد عبد  عبادة، -
 (.2) (،21) النفسي،رشاد جملة اإل الدراسي،عن الدراسة ومستوي التحصيل 

امللتقي العلمي لإلرشاد  إىلورقة عمل مقدمة  اإلرشاد، م( أمهية 2112-2-12) آمال حممد عبد الباقي العزيز،عبد  -
 اجملمعة.األكادميي جبامعة 

دميي امللتقي العلمي لإلرشاد األكا إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،م( مفهوم اإلرشاد  2112-2-12) سحر الكرمي،عبد  -
 اجملمعة.جبامعة 

امللتقي العلمي لإلرشاد  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،م( آليات اإلرشاد  2112-2-12) ،طلعتمعتز  هللا،عبد  -
 اجملمعة.األكادميي جبامعة 

ة م( دور مراكز التوجيه واإلرشاد يف تقدمي اخلدمات النفسية واالجتماعي 2111إبريل  2-2) وآخرون علي،سعد بن  عبيان، -
 الكويت. األول،املؤمتر اخلليجي  إىلورقة عمل مقدمه  واملعادن،جتربة جامعة امللك فهد للبرتول  –واألكادميية 
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جتربة جامعة امللك فهد  اجلامعية،( التوجيه واإلرشاد الطاليب املرحلة 2112 ديسمرب، 2-2) سعد مفتاح وآخرون عبيان، -
جامعة السلطان  عمان، متغري،رؤية مستقبلية لواقع  األويل،رشاد النفسي والتوجيه ورقة عمل مقدمة لندوة اإل واملعادن،للبرتول 
 قابوس.

م( تطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعة العربية  2112ابريل  22-22) إيهاب عبد الرحيم والضوي، مصطفي، عروي، -
سلطنة  التعليمية،يف اجلامعات العربية واملؤسسات الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي  إىلورقة عمل مقدمة  املفتوحة،

 املفتوحة.اجلامعة العربية  عمان،

امللتقي العلمي  إىلورقة عمل مقدمة  األكادميي،م( توظيف التقنية يف عمليات اإلرشاد  2112-2-12) ،شري  عوايص، -
 اجملمعة.لإلرشاد األكادميي جبامعة 

ورقة عمل مقدمة  العايل،ن جودة خدمات اإلرشاد يف مؤسسات التعليم م( ضما 2111-2-21) ،عليصاحل بن  الغامدي، -
 جازان.جامعة  الرتبية،كلية   واالعتماد،ندوة اإلرشاد األكادميي ومعايري اجلودة  إىل

م( وظائف اإلرشاد األكادميي ومشكالته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب يف كلية  1881) علي سعد القرين، -
 (.2اجمللد ) سعود،جملة جامعة امللك  سعود،امعة امللك الرتبية جب

امللتقي  إىلورقة عمل مقدمة  تكنولوجية،أبعاد  التفاعلي:األكادميي  م( اإلرشاد 2112-2-12)، الرمحنعبد  القوامسي، -
 اجملمعة.العلمي لإلرشاد األكادميي جبامعة 

اإلرشاد األكادميي واإلرشاد النفسي يف متكني الطلبة يف  م( أمهية التكامل ما بني 2112ابريل  22-22)، ميماس كمور، -
 التعليمية،الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات العربية واملؤسسات  إىلورقة عمل مقدمة  املفتوح،التعليم 
 املفتوحة.اجلامعة العربية  عمان،سلطنة 

العد  الكويت،جامعة  العلمي،جملس النشر  الكويت، الكويت،يف جامعة  م( التوجيه واإلرشاد 2112) نبيلة يوس  الكندري، -
 (.22( اجمللد )122)

جملة دراسات  الكويت،م( دور األستاذ اجلامعي يف تطوير األداء األكادميي للطالب يف جامعة  2111) نبيلة يوس  الكندري، -
 (.122) (،22اخلليج واجلزيرة العربية، )

املؤمتر  إىلورقة عمل مقدمة  مستقبلية،رؤية  البحرين،م( اإلرشاد األكادميي يف جامعة  2112) حنان عبد هللا الكواري، -
 العربية.اخلامس والعشرين للمنظمة العربية للمسئولني عن القبول والتسجيل يف اجلامعات بالدول 

احمللة العلمية  فيصل،جبامعة امللك م( خصائص املرشد األكادميي كما يدركها طلبة كلية الرتبية  2111) عبد الرمحن احملبوب، -
 (.2اجمللد ) (،1جلامعة امللك فيصل العدد )

م( فعالية برنامج إرشادي لتنمية املهارات االجتماعية يف ختفيف حدة الشعور  2112) ليلي بنت عبد هللا سليمان املزروع، -
 ( 12) ،النفسيجملة اإلرشاد  القرى،بالوحدة النفسية لدي عينة من طالبات جامعة أم 

جامعة  اجلامعة،م( فعالية برنامج إرشادي أكادميي يف تنمية دافع اإلجناز لدي عينة من طلبة  2111) علىمصطفي  مظلوم، -
 (.22) (،12) الرتبية،جملة كلية  بنها،
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ورقة  عمان،م( مشكالت اإلرشاد األكادميي يف جامعة نزوي سلطنة  2112ابريل  22-22)، هللاعبد العزيز عطا  املعايطة، -
اجلامعة  عمان،سلطنة  التعليمية،الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات العربية واملؤسسات  إىلعمل مقدمة 

 املفتوحة.العربية 

 الرتبوية،مركز البحوث  ومشكالته،م( اإلرشاد األكادميي يف جامعة قطر واقعة  1882) عبد العزيز وآخرون املقيصي ، -
 .قطرجامعة 

 الرتبية،جملة كلية  بنها،جامعة  األساسية،م( أداء املرشد الرتبوي من واقع أراء الطالب بكلية الرتبية  1888) حسن املوسوى، -
(11،) (21.) 

م( أبرز املشكالت اليت تواجه مسرية الطالب اجلامعي يف دول اخلليج العريب  2111فرباير  2-1)، عيسىسعود بن  الناي ، -
 البحرين.جامعة  عليه،مؤمتر التوجيه واإلرشاد بني الواقع ورؤى وتطلعات القائمني  إىلورقة عمل مقدمه  ،كلهاوتصور مقرتح  

م( دور ومهام مركز اإلرشاد الطاليب يف جامعة القصيم يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر  2112) دخيل اليهدل، -
 (.2) (،22) دمشق،جملة جامعة  الطالب،

 عمان،م( اإلرشاد األكادميي يف مؤسسات التعليم العليا يف سلطنة  2112ابريل  22-22)، وآخرون ل ،اخلجهاد  يونس، -
 عمان،سلطنة  التعليمية،الندوة اإلقليمية لتطوير اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات العربية واملؤسسات  إىلورقة عمل مقدمة 

 املفتوحة.اجلامعة العربية 

 ملحوظة:

ومن  أستطيعولكن مل  واملؤمترات،أحباث وأوراق العمل اخلاصة ببعض ورش العمل وامللتقيات  علىصول حاول الباحث احل  
 يلي:ذلك بذكر الباحث ما 

تأسيس علمي وعملي لإلرشاد األكادميي جبامعة  )حنوورشة عمل اإلرشاد األكادميي األويل جبامعة اجلوف حتت شعار  -
 عمل.ومث طرح أكثر من مخس أوراق  م، 8060ارس م 61وذلك يف يوم السبت املوافق  اجلوف(

 .هة 82/0/6021، 82جامعة امللك سعود يف الفرتة من  الرياض، السعودية،ملتقي اإلرشاد الطاليب باجلامعات  -
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 (8ملحق رقم )

 دليل حتليل حمتوي اإلنتاج العلمي لإلرشاد الطاليب باجلامعات

 العلمي: اإلنتاج شكل .0

 ( )     علمية. مؤلفات (أ)

 ( )     علمية. سائلر  (ب)

 ( )    العمل. وأوراق األحباث (ج)

 العلمي: اإلنتاج لنرر الزمنية الفرتة .5

 ( )  م. 2111 قبل إىل  م 1881 من (أ)

 ( )  م. 2112 إىل  م 2111 من (ب)

 والتطبيق: النرر مكان .3

 ( )    السعودية. العربية اململكة (أ)

 ( )    أخري. عربية دول (ب)

  العلمي: التخصص .4

 ( )      تربوية. علوم (أ)

 ( )   أخري. وإنسانية اجتماعية علوم (ب)

 الطاليب: لإلرشاد املعلومايت الوعاء يف املخصص العلمي اإلنتاج حجم .2

 ( )      شامل. (أ)

 )        (      جزئي. (ب)

 العلمي: اإلنتاج يف املتضمنة اإلرشادية اخلدمات .6

 ( )   وتعليمية. أكادميية خدمات (أ)

 ( )   ونفسية. اجتماعية خدمات (ب)

 العلمي: اإلنتاج يف الطاليب اإلرشاد فتيات عرض طريقة .0

 ( )     صرحية. طريقة (أ)

 ( )     ضمنية. طريقة (ب)

 ( )              عرض يوجد ال (ج)

 الطاليب: لإلرشاد استررافية رؤية عرض طريقة .0
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 ( )     صرحية. طريقة (أ)

 ( )     ضمنية. طريقة (ب)

 (   )                        عرض. يوجد ال (ج)
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 5مركز اإلرشاد الطاليب جبامعه أم القري *

ا، يهتم املركز بتقدمي االستشارات النفسية واالجتماعية والدراسية واملهنية، وعمل الربامج االرشادية هبدف مساعدة الطالبة لكي تفهم ذاهت
 وتعرف خرباهتا وقدراهتا، وحتدد مشكالهتا وحتدد امكاناهتا

اهدافها وحتقيق مركز اإلرشاد الطالبيالصحة النفسية والتوافق شخصياً، ودراسياً، ومهنياً، وحتقيق اهدافها يف اطار تعاليم  لتصل اىل حتديد
 الدين االسالمي.

 : الرؤيه

 مركز رائد يعمل لتحقيق التوافق والرقي النفسي واألخالقي واالجتماعي واألكادميي لدى طالبات جامعة أم القرى

 : الرساله

م الربامج اإلبداعية املتميزة واالستشارات النفسية واالجتماعية واألكادميية املتخصصة لدعم طالبات جامعة أم القرى يف مجيع جوانب نقد
 حياهتن

 : القيم املعتمده باملركز

 السرية

 االحرتام

 اإلخالص

 التميز واإلبداع

 العمل اجلماعي

 : خدمات املركز

وعة من أشرطة تعليمية ووسائل توضيحية ونشرات وكتيبات تتعلق باخلدمات اإلرشادية والتوجيهية توفري مصادر معلومات متن        -
 اخلاصة باملركز

تقدمي خدمات إرشادية أكادميية ملساعدة الطالبة على التفوق الدراسي باإلضافة إىل دعم وتعزيز القدرات األكادميية واالجتماعية         -
 للطالبات يف اجلامعة

تقدمي اخلدمات اإلرشادية الفردية املتخصصة للطالبة اليت لديها مشكلة نفسية أو اجتماعية من خالل اإلرشاد املباشر بني الطالبة         -
 واألخصائية النفسية أو االجتماعية

 تقدمي خدمة اإلرشاد اجلماعي لعدد من الطالبات املشرتكات يف مشكلة واحدة.         -

 دمج طالبات ذوي القدرات اخلاصة باجلامعة عن طريق حتقيق مبدأي االستقاللية الذاتية واملساواة االجتماعية. تسهيل عملية        -
                                                 

 الموقع الرسمي لجامعه أم القري - 5
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مساعدة املوهوبني وحتفيزهم  للعمل يف جمتمعهم عن طريق إعداد برامج وآليات لتعليم املوهوبني ومتابعة تطبيقها وتقوميها         -
 وتطويرها .

 وحدات املركز :

 اإلرشاد النفسي :وحدة  

 هدفها :

تقدمي اخلدمات اإلرشادية النفسية املتخصصة من خالل اإلرشاد املباشر بني الطالبة واألخصائية النفسية يف مواعيد ثابتة للوصول إىل      
 حلول جذرية للمشكلة تتناسب مع شخصية وقدرات وظروف الطالبة.

 وحدة اإلرشاد االجتماعي :  

 هدفها :

لربامج واالستشارات ملساعدة الطالبات لتحقيق التوافق االجتماعي عن طريق االلتزام بأخالقيات ومعاير اجملتمع املسلم وتعلم تقدمي ا    
 مهارات التعامل الناجح مع اآلخرين داخل اجملتمع اجلامعي وخارجه .

 وحدة االرشاد الرتبوي )األكادميي(:

 هدفها :

ه من النجاح العلمي ورفع مستوى التحصيل الدراسي والتغلب على املشكالت األكادميية واإلستعداد حتقيق التوافق األكادميي وما يتضمن  
 املهين لدى الطالبة.

 وحدة الرعاية اخلاصة : 

 قسم املوهوبات :  -               

 هدفه :                     

 راهتا وإجياد بيئة مناسبة للعمل على موهبتها وإبرازها يف اجملتمع اجلامعي.اإلهتمام باملوهوبة وتطوير طاقتها وصقل مها                     

 قسم ذوي القدرات اخلاصة :  -             

                     

 

 هدفه: 

بدأي االهتمام بطالبة ذوي القدرات اخلاصة وتسهيل عملية دجمها يف اجملتمع اجلامعي وذلك عن طريق حتقيق م                     
 املساواة االجتماعية  واالستقاللية الذاتية  للطالبة باإلضافة إىل دراسة مشكالت طالبة ذوي االحتياجات اخلاصة والعمل على حلها.
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 اجلداول امللحقه
 (0جدول رقم )

 يوضح خصائص ارنتاج العلمي الخا  باررشاد الطالبي في الجامعات العربية

 م

 

 قمؤشرا                     

 التحليل                     
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 (8جدول رقم )
 اجلامعات السعوديةيوضح خصائص نراط مراكز اإلرشاد 

 م
املواقع اإللكرتونية 
 للجامعات السعودية

سنة التأسيس 
 للجامعة

املوقع اجلغرايف 
 للجامعة

مركز اإلرشاد 
 الطاليب باجلامعة

خدمات مركز 
 اإلرشاد

 أهداف مركز اإلرشاد
عرض الرؤية االستررافية ملركز 

 اإلرشاد

مواقع التواصل االجتماعي ملركز 
 اإلرشاد

ادمي
أك

ية
عية 
تما
اج

 

ائي
إمن

 

ائي
وق

جي 
عال

 

ريح
ص

 

مين
ض

جود 
 مو
غري

 

جد
يو

جد 
 يو
ال

 

6  

جامعة امللك سعود 
www.ksu.edu.sc

z  

هة  6211
 م 6251

 الرياض
مركز اإلرشاد 
 والتوجيه الطاليب 

√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ 
0110211  

√√ 
⨉ 

8  
اجلامعة اإلسالمية 

www.iu.edu.scz  

هة  6226
 م 6216

 املدينة املنورة
إدارة اإلرشاد 

 والتوجيه
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √ ⨉ 

2  

جامعة امللك فهد للبرتول 
واملعادن 

www.kfupm.edu

.scz  

هة  6222
 م 6212

 الظهران
مركز التوجيه 

 دواإلرشا
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ 

0622106060   
√√ 

⨉ 

0  

جامعة امللك عبد العزيز 
www.kczu.edu.s

cz  

هة  6221
 م 6011

 جدة
مركز اإلرشاد 

 اجلامعي
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ 

1008000  
√√√ 

⨉ 

5  

جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية 

www.imamu.ed

u.scz  

هة  6220
 م 6210

 الرياض
مركز اإلرشاد 

 األكادميي
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √ ⨉ 

1  

جامعة امللك فيصل 
www.ktu.edu.sc

z  

هة  6225
 م 6215

 االحساء

وحده  -
التوجيه 
 واإلرشاد

مركز  -
التوجيه 
واإلرشاد 
 النفسي

√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √√ ⨉ 

1  

جامعة أم القرى 
www.uqu.edu.sc

z  

هة  6006
 م 6226

 مكة املكرمة
مركز التوجيه 
 واإلرشاد الطاليب

√ √ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √ ⨉ 

2  

جامعة امللك خالد 
www.kku.edu.sc

z  

هة  6062
 م 6222

 أهبا
مركز التوجيه 

 واإلرشاد
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √√ ⨉ 

2  
جامعة القصيم 

www.qu.edu.scz  

هة  6080
 م 8000

 بريدة
الدعم واإلرشاد 

 األكادميي
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √ ⨉ 

 

 

 (8تابع جدول رقم )

http://www.ksu.edu.scz/
http://www.ksu.edu.scz/
http://www.iu.edu.scz/
http://www.iu.edu.scz/
http://www.kfupm.edu.scz/
http://www.kfupm.edu.scz/
http://www.kczu.edu.scz/
http://www.kczu.edu.scz/
http://www.imamu.edu.scz/
http://www.imamu.edu.scz/
http://www.ktu.edu.scz/
http://www.ktu.edu.scz/
http://www.uqu.edu.scz/
http://www.uqu.edu.scz/
http://www.kku.edu.scz/
http://www.kku.edu.scz/
http://www.qu.edu.scz/
http://www.qu.edu.scz/
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 العدد االول 

 م
املواقع اإللكرتونية 
 للجامعات السعودية

 للجامعة سنة التأسيس
املوقع اجلغرايف 
 للجامعة

مركز اإلرشاد الطاليب 
 باجلامعة

 أهداف مركز اإلرشاد خدمات مركز اإلرشاد

عرض 
الرؤية 
االسترر 
افية 
ملركز 
 اإلرشاد

مواقع التواصل 
االجتماعي ملركز 
 اإلرشاد

ميية
كاد
أ

عية 
تما
اج

 

ائي
إمن

 

ائي
وق

جي 
عال

 

ريح
ص

 

مين
ض

جود 
 مو
غري

 

جد
يو

جد 
 يو
ال

 

 ئ

امعة طيبة ج
www.taibahu.e

du.scz  

 ⨉ √√ ⨉ √ ⨉ √ √ √ √ √ مركز اإلرشاد اجلامعي املدينة املنورة م 8000هة  6080

66   

جامعة الطائ  
www.fu.edu.sc

z  

 الطائ  م 8000هة  6080

عماده شؤون  -
 بالطال

وحدة تقومي  -
 األداء

√ ⨉ √ √ ⨉ ⨉ ⨉ √ 

√√√ 
0500
0065
12 

⨉ 

68   

جامعة امللك سعود بن 
 عبد العزيز للعلوم

-www.ksau

hs.edu.sa 

 الرياض م 8005هة  6085

وكالة عمادة شئون 
الطالب لألنرطة 
 الطالبية

√ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √ √√ ⨉ 

62   

احة جامعة الب
www.bu.edu.sc

z  

 ⨉ √ √ ⨉ ⨉ √ √ √ √ √ إدارة التوجه واإلرشاد الباحة م 8005هة  6085

60   

جامعة حائل 
www.voh.edus.

scz  

 حائل م 8005هة  6081
مركز التوجيه 

 واإلرشاد
√ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √ √ ⨉ 

65   

جامعة اجلوف 
www.ju.edu.sc

z  

 اجلوف م 8005هة  6081
مركز اإلرشاد 
 األكادميي والطاليب

√ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √ √ ⨉ 

61 

جامعة جازان 
www.Jezanu.e

du.scz  

 جازان م 8001هة  6081
وحدة اإلرشاد 
 األكادميي

√ √ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √√ ⨉ 

61  

جامعة جنران 
www.nu.edu.sc

z  

 جنران م 8001هة  6081
وحدة اإلرشاد 
 األكادميي

√ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √ √ ⨉ 

62 

جامعة األمرية نورة بنت 
عبد الرمحن 

www.rug.edu.s

cz  

 الرياض م  8001هة  6081
إدارة اإلرشاد 
 والتوجيه النفسى

√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √ ⨉ 

 

http://www.taibahu.edu.scz/
http://www.taibahu.edu.scz/
http://www.fu.edu.scz/
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http://www.bu.edu.scz/
http://www.bu.edu.scz/
http://www.voh.edus.scz/
http://www.voh.edus.scz/
http://www.ju.edu.scz/
http://www.ju.edu.scz/
http://www.jezanu.edu.scz/
http://www.jezanu.edu.scz/
http://www.nu.edu.scz/
http://www.nu.edu.scz/
http://www.rug.edu.scz/
http://www.rug.edu.scz/
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 العدد االول 

 (8تابع جدول رقم )

 م
املواقع اإللكرتونية للجامعات 

 السعودية
 سنة التأسيس للجامعة

املوقع 
اجلغرايف 
 للجامعة

مركز اإلرشاد 
 الطاليب باجلامعة

خدمات 
مركز 
 اإلرشاد

أهداف مركز 
 اإلرشاد

عرض 
ة الرؤي

االستررا
فية ملركز 
 اإلرشاد

مواقع التواصل 
االجتماعي ملركز 
 اإلرشاد

ميية
كاد
أ

عية 
تما
اج

 

ائي
إمن

 

ائي
وق

جي 
عال

 

ريح
ص

 

مين
ض

جود 
 مو
غري

 

جد
يو

جد 
 يو
ال

 

6
2    

جامعة تبوك 
www.ut.edu.scz  

 تبوك م 8001هة  6081
وحدة اإلرشاد 

 األكادميي
√ √ √ √ √ ⨉ ⨉ √ √ ⨉ 

8
0    

جامعة احلدود الرمالية 
www.nbu.edu.scz  

 عرعر م 8002هة  6082
وحدة اإلرشاد 

 األكادميي
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ 

√  
061160
612  

⨉ 

8
6    

جامعة الدمام 
www.ud.edu.scz  

 الدمام م 8002هة  6020
مركز اإلرشاد 

 والتوجيه
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √ ⨉ 

8
8     

جامعة شقراء 
www.su.edu.scz  

 شقراء هة 8002هة   6020
وحدة اإلرشاد 

 األكادميي
√ √ √ √ √ ⨉ √ ⨉ √ ⨉ 
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