




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .األكادميي اإلرشاد مهارات :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة التدريس هيئة أعضاء :بالدورة املستهدفون •

   :العام اهلدف •

 من األكادميي املرشد بدور القيام على التدريس هيئة عضو مساعدة إىل  الدورة  هتدف 
  يف والنفسية التربوية الرعاية تقدمي على حتتوي اليت  االكادميي  اإلرشاد عملية خالل

 اجلامعة يف الطلبة  جتاه هبا يقوم  اليت  والعالجية والنمائية الوقائية الثالث  املناحي

 . اجلامعي تكيفهم زيادة اىل يؤدي مما

 ،واحلاجة ،وأمهيته األكادميي اإلرشاد مفهوم على الضوء إلقاء إىل  الدورة  هتدف كما 
 ومناذج  ،وجتارب يواجهها  اليت واملشكالت اجلامعة يف األكادميي اإلرشاد واقع وكذلك إليه،

 . األكادميي اإلرشاد يف جامعية





 :األكادميي اإلرشاد مفهوم

 اليت اإلرشادية اخلدمات  جمموع به يقصد

 معرفيًا الطالب لتنمية  املرشد هبا يقوم

 تقدم تعيق اليت املشكالت وحل ومهنيًا

 إكسابه إىل باإلضافة الدراسي، حتصيله

 اإلجيابية واخلربات واالجتاهات املهارات

 . اجملتمعية للقيم وفقًا

    :األكادميي اإلرشاد  أسس
 :التايل يف وتتمثل : فلسفية أسس :أواًل

 اإلنسان أو للفرد موجه فهو اإلنسان وحدة

 مكونات من جزء إىل وليس عام بشكل

   وميكن نسبيًا ثابت السلوك وإن شخصيته،

 ان ميكن اإلنساين السلوك وإن ،به التنبوء

 

 يف  غريه مع يشترك مجاعيًا فرديًا يكون

 للفرد ،وان عنهم ويتفرد  الصفات بعض

 للفرد ،وان واإلرشاد التوجيه يف احلق

  املناحي مجيع يف اإلرشاد  لتلقي االستعداد

 وأن .منه واالستفادة معه والتفاعل

 التحسن يف الفرد يساعد األكادميي اإلرشاد

 حيترم اإلرشاد ان ،وأخريا والنضج والنمو

 .واستعداداته وقدراته الفرد

 اإلرشاد يؤمن  : النفسية األسس :ثانيًا

 فردية فروق هناك أن واألكادميي النفسي

 اجلنسني بني فروق هناك وأن األفراد، بني

   االعتبار يف يأخذ اإلرشاد وأن كذلك،

 .اإلرشاد عملية يف املختلفة النمو مراحل
 



 لإلرشاد االجتماعية األسس :ثالثًا

 :األكادميي
 مجاعة يف يعيش اجتماعي كائن اإلنسان

 والنشاط التفاعل أوجه يف معها ويشترك

 ولكي ، دوهنا العيش على يقدر ال فهو ولذا

 مع واالجتماعي النفسي التوافق له يتحقق

 .فيه يعيش الذي اجملتمع
   : والعصبية الفسيولوجية األسس :رابعًا

  والبيولوجية الفسيولوجية الطبيعة إن

 وانفعاالته تصرفاته ويف اإلنسان يف تؤثر

 ،وان وروح جسم اإلنسان وان وسلوكه،

 على والغدد العصبية لألجهزة تأثري  هناك

 .اإلنسان سلوك

   :األكادميي اإلرشاد مربرات

 .التغريات املصاحبة لنمو الفرد -

   .التربويةالتجديدات والتغريات  -

 .التغريات األسرية -

 .التغريات االجتماعية -

 .التغريات التكنولوجية واالقتصادية -

هناك  : ومواصفات املرشد األكادميي

جمموعة من املواصفات اليت ينبغي توفرها 

 :يف املرشد األكادميي منها
:  امتالك حالة الصحة النفسية.1

وجمموعة من املؤشرات والدالئل على 

 .الصحة النفسية
ينبغي ان يكون : واألصالة التطابق .2

املرشد األكادميي متطابق مع نفسه وأصيل 

 .يف تصرفاته
لدية القدرة على التعاطف : التعاطف .3

 .اآلخرين واحترام مشاعر 

يفهم ذاته : الوعي بالذات وفهمها.4

 .ويساعد اآلخرين على فهم ذواهتم

 :خدمات اإلرشاد اجلامعي

وميكن تقسيم خدمات اإلرشاد األكادميي  

 :اجلامعي  إىل
 .اإلرشاد األكادميي املبكر قبل اجلامعة.1



 .اإلرشاد األكادميي يف فترة التسجيل.2
اإلرشاد األكادميي أثناء الدراسة  يف  .3

 .اجلامعة
اإلرشاد األكادميي ملا بعد اجلامعة .4

 .والدخول يف ميدان العمل

 :واألكادميي مناحي  اإلرشاد النفسي 
هناك ثالث  مناحي رئيسة  لإلرشاد 

 :النفسي واألكادميي
يعمل على تزويد الطالب : وقائي(1

باملعلومات لكي يتجنبوا الوقوع يف األخطار 

وقاية الطلبة من املخدرات واملؤثرات : مثل

،تنظيم جيدة العقلية، اتباع طرق  مذاكرة 

 .الوقت وغريها
يعمل على النهوض باملهارات : منائي(2

والقدرات إىل أعلى مستوى ممكن ملساعدة 

 .الفرد على التكيف النفسي واالجتماعي
 ويعمل على عالج االضطرابات: عالجي(3

 

واملشكالت السلوكية والنفسية واألكادميية 

 .اليت يعاين منها الطلبة

 :ملاذا يتعثر الطلبة يف دراساهتم اجلامعية
ميوله قدراته : بالطالب ما يتعلق .1

 ..اهتماماته 
منها ما يتعلق باجلامعة وأنظمتها ومعايري .2

 النجاح والرسوب فيها
أسلوبه : اجلامعي منها ما يتعلق باملدرس .3

ومنطه التدريسي وعوامل أخرى ومنها ما 

 .يتعلق باجلو االسري والبيئي لدى الفرد
 أخالقي دستور للمهنة: املهنة أخالقيات

 :منها األخالقيات من جمموعة على يركز

 فرض وعدم املسترشد واحترام السرية

 مهنية عالقة تكون والعالقة ، عليه اآلراء

 ومؤهل مدرب املرشد يكون حيث متخصصة

 ومناقشة .اإلرشادي الدور هبذا للقيام

 األمريكية للجمعية األخالقية القوانني

 .اإلرشادية





 يف العالقة ذات للدراسات الرجوع مت

 ومشكالت االكادميي االرشاد موضوع

 لبعض عرضا يلي وفيما اجلامعة يف الطالب

  م1991 القرين، علي درس فقد :منها

 اإلرشاد يف  سعود امللك جامعة تقومي

 هيئة أعضاء    أداء خالل من األكادميي

 حسب األكادميي املرشد لوظائف التدريس

 يف الطالب مساعدة جاءت حيث أمهيتها،

 الالزمة  الدراسية براجمهم ختطيط

 املراد املواد اختيار يف ومساعدهتم للتخرج،

  األوىل املرتبتني يف فصليًا تسجيلها

 على احلاصلتان الوظيفتان أما   .والثانية

 املرشد وظائف قائمة يف درجة أقل

 

 هيئة أعضاء نظر وجهة من احلالية

 التغلب يف الطالب مساعدة : فهي التدريس

 وتعريفهم اخلاصة، مشاكلهم على

 ّقوم كما .باجلامعة  املتوافرة باخلدمات

 احلالية األكادميي املرشد وظائف الطالب

 الطالب تعريف جاء حيث أمهيتها حسب

 اختيار يف ،ومساعدهتم الوظيفية بالفرص

 يف وقدراهتم مليوهلم املناسب التخصص

 .والثانية األوىل املرتبتني

هـ    1430 السملقكما هدفت دراسة أمرية 

إىل التعرَُّف إىل  درجة  ممارسة املرشد 

األكادميي  يف جامعة امللك سعود  ملهامه من 

 وجهة نظر اخلرجيات، و تأثري ذلك على



 ولغرض .للطالبة الدراسي التحصيل

 االستبانة الباحث استخدم  اهلدف حتقيق

  حماور 9 من تكونت حيث  للقياس،  كأداة

 من البيانات مجع مت وقد .بندًا 18و

 وأوضحت ، خرجية (64) قوامه  جمتمع

 درجة ُيقيمن الطالبات أن الدراسة نتائج

  جتربتهم، واقع من ملهامه املرشد ممارسة

 ُيقيمن العينة أفراد من %40   :كالتايل

 %15 و املتدين، املدى يف ملهامه املرشد أداء

 ملهامه املرشد أداء يقيمن العينة أفراد من

 أفراد من %35  يقيم بينما ، عالية بدرجة

  .املتوسط املدى يف املرشد أداء العينة

 ممارسة مستوى أن العينة أفراد  وترى

  احملددة – ملهامه األكادميي املرشد

 حتصيلهن على أثر  له كان – باالستبيان
 أداء أن ترى %14-:كالتايل  العلمي،

 العلمي حتصيلها على أثر ملهامه املرشد

 .عالية بدرجة 
 أثر األكادميي  املرشد أداء أن ترى 27%-

 . متوسطة بدرجة  العلمي التحصيل على
 ال أنه العينة أفراد من %31ترى بينما -

 أفراد من %21 أجابت و يذكر، تأثري يوجد

 على أثر املرشد أداء  مستوى بأن العينة

 . سليب بشكل العلمي حتصيلها
 (قياس) ضرورة إىل الدراسة أوصت و

  دوري بشكل األكادميي اإلرشاد  فاعلية

 من  املسترشدات آراء  واستطالع ،(فصلي)

 ؛ هلن املقدمة اخلدمات حول  الطالبات

   إرشادي منوذج بناء يف منها لالستفادة

 . فاعل

 عن ،(1996)وطحان ،صمادي وحبث

 جامعة لطلبة اإلرشادية احلاجات

 مركز قيام بأمهية أوصى والذى االمارات،

 لتقدمي اجلامعة يف النفسية للخدمات
 



 ما وخاصة االجتماعي و النفسي اإلرشاد

 وكيفية الشخصية األهداف بتحديد يتصل

 للمطالبة اجلرأة واكتساب حتقيقها،

 .والكآبة اليأس من والتخلص باحلقوق

 تقييم (م2006 ) الكندري  نبيلة ودرست

 اإلرشاد  حول  الكويت جامعة  جتربة

 املرشدين فاعلية ومدى األكادميي،

  وفاعلية ، مهامهم أداء يف  األكادمييني

  عينة مشلت ،   اجلامعي األكادميي اإلرشاد

  كليات من وطالبة طالبًا (330) الدراسة

  مكونة استبانه  توزيع مت حيث ، اجلامعة

 جملال بنود (8) منها خصص ، بندًا (20) من

  جملال بندًا (12)و ، الطالب مع التعامل

 وقد .األكادميي اإلرشاد يف الطالب  خربة

 رضا وجود عن الدراسة نتائج أسفرت

 املرشدين أداء عن منخفضة بدرجة طاليب

 .األكادمييني

 

  مراكز إن نرى الدراسات هذه خالل من

 عملية يف ضعيف دور هلا األكادميي اإلرشاد

 ،وال للطالب واألكادميي النفسي اإلرشاد

  متكرر بشكل مبرشديهم الطلبة التقاء يتم

 امتالك إىل فيها العاملون وحيتاج. ومنتظم

 كما بأعماهلم يقوموا لكي الفنية املهارات

 علم يف التخصص ذوو من يكونوا أن ينبغي

  ومن .خاص بشكل واإلرشادي عامة النفس

 إثرائي برنامج إىل احلاجة تأيت هنا

 أداء يف ملساعدهتم األكادمييني للمرشدين

 . طالهبم وتوجيه أعماهلم

 باهتمام اإلرشاد حظي: العاملية التجارب

 من تعانيه ملا املتقدمة الدول يف كبري

 واجلامعات، املدارس مستوى على مشكالت

 يف املتخصصني العاملني عدد وصل فقد

 األمريكية املدارس يف اإلرشاد جمال

 يف يعملون م1970 عام 40.000 احلكومية

 .واجلامعات املدارس من %90 من أكثر

 





 

مدى االستفادة من خدمات االرشاد 

 .يف اجلامعات السعودية

 .املشكالت األكادميية ونوعيتها

مشكالت اإلرشاد األكادميي دراسة 

 .استطالعية

الساعات املعتمدة واإلرشاد 

 األكادميي يف التعليم العايل

 

 

 الدليمفهد بن عبد اهلل 

 

 يسري حممد جودة

 السيد أمحد عمر
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سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




