
  

 

 كمية التربية           
 كمية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعميم        
 إدارة: البحوث والنشر العممي ) المجمة العممية(        

    ======= 
 
 
 

خفٍفِ 
َّ
ةِ فًِ الت

َّ
راسٍ

ِّ
هاتِ الذ

ُّ
وج
َّ
 إرشادي قائمٍ على الت

َ
 برنامج

ُ
ة
َ
اعلٍ
َ
ف

كال
ْ
ش
ُ
ةِ بعضِ امل

َّ
 حِذ
ْ
ااا مِن

َ
ةِ ج
َ
امِع
َ
ِِ ج

الَّ
ُ
ُ  

َ
ذ
َ
ةِ ل
َّ
 تِ اكأااديمٍ
 

 إعــــداد

 د / حسن سعذ عابذٌن
 –أستاذ مشارك علم النفس التربوي 

 –جامعة جازان 

 اإلسكندريةجامعة  أستاذ مساعد كلية التربية 

 د / خالذ حسن بكر الشرٌف
 –أستاذ مشارك علم النفس التربوي 

 –جامعة الملك فيصل 

 جامعة اإلسكندرية  كلية التربيةأستاذ مساعد 

 
     م  1026 ديسمبر – العاشرالعدد  –ينوالثالث لثالمجمد الثا 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic 
 

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic


هاِت الدِّراسيَّةِ                      د / حسن سعد عابدين           َفاعمَيُة برنامَج إرشادي قائٍم عمى التَّوجُّ
  د / خالد حسن بكر الشريف                                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 7102دٌسمرب   –العاشر العذد   -  33  جمللذا        693
 

 :ُممخَُّص الَبْحِث 
طبيق برنامج إرشادي مقترٍح؛ للتَّخفيِف منن حندَِّ  بِنِض ىدَف ىذا البحُث إلى تصميم وت  

المشننن األ اد اديمينننط لننندن طننناض الةننننط التحزنننيريط بطامِنننط طنننازان   ننن  ا طنننار النَّظنننري  تنننمَّ 
رُُّف علنى ك رنر المشن األ اد اديمينط التن  ُيِنان  منينا طناُض الطامِناأل الةنِوديط وتصننيفيا  التَِّ

ًِننا دبِادىننا  وتزننمَّنأل اد ( مفنننرد   ٙٗدواأل: مقيننناس المشنن األ اد اديميننط النننذي ت ننون مننن  تب
َِيَّْنننُط مننن   ننننأل ال ( طالًبننا مننن الةنننط التحزنننيريط ٕٛوتمتَّننب بمرشننراأٍل صنندٍق وربنناأٍل مناةننبٍط  وت وَّ

ابطط  و ٗٔطامِط طازان؛    (    المطموعط التطريبيط.ٗٔ(    المطموعط الزَّ
ش األ اد اديميط تأريًرا على الطُّاِض بالِيَّْنِط؛ ىن : للنق وكشارأْل النَّتائُج إلى كنَّ ك رر الم

االختبننناراأل  وصنننِوباأل تنظنننيم الولنننأل  والنةنننيان والتشنننتأل كرنننناس المنننذا ر   ومشننن األ االةنننتذ ار 
وزِف التصرف    الموالف الصِبط  ووطدأل  ذلك  روق ذاأل داللط إحصائيط بين متوةطاأل 

بِننند تطبينننق البرننننامج ا رشنننادي المقتنننرح  ننن  مقيننناس  درطننناأل المطمنننوعتين الزنننابطط والتطريبينننط
-                المشننننن األ اد اديمينننننط لصنننننالب المطموعنننننط الزنننننابطط حينننننث بل نننننأل ليمنننننط أل 

 (  وخرج البحُث بمطموعط من التوصياأل.ٔٓ.ٓ(  وى  دالٌَّط عند  ٙٗ.ٜ

 ان.جامعة جاز  –المشكالت األكاديمية  –الكممات المفتاحية: التوجهات الدراسية 
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Abstract 

The research aimed to design and implement a proposed program 

to alleviate some academic problems among students in the preparatory 

year at Jazan University. In the theoretical framework, the most academic 

problems experienced by Saudi university students were identified and 

classified according to their dimensions. The sample consisted of (28) 

students from the preparatory year, Jazan University; (14) in the control 

group, and (14) in the experimental group. 

The results indicated that the most academic problems affecting 

the students in the sample were: test anxiety, difficulties of time 

regulation, forgetfulness and dispersion during study, problems of 

memorization and poor behavior in difficult situations, and also found 

statistically significant differences between the average of the control and 

experimental groups after applying the proposed program In the degrees 

of academic problems in favor of the control group where the value of            

(-9.46), significant at (0.01) and the search came out with a set of 

recommendations. 
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  ٌَة:ُمَقـدِّم 
ُيِان  طاُض الطامِط خال ةنواأل الدراةط الطامِيط؛ من ُصِوباأل إداريٍَّط وك اديميٍَّط؛ 
ِوباأل مالم  ُيم ن كن تررّْر    تحصيليم الدراة   ولد تِوق مواصلط الدراةط بنطاٍح  وىذه الصُّ

   مةيرِ  الطُّاِض  يتْم حلُّيا  لد تتحول إلى مش اأٍل؛ ادمر الذي يزيد من ِحدَّ  تأريرىا
الطامِيَِّط  وتبذل الطامِاأل الح وميط    الممل ط الِربيط الةِوديط طيود حريرط    تقديم كنشطط 
طابيط وخدماأل إرشاديط ُتةيم    حلّْ ُمش اأِل الطُّاِض من خال عماد  شرون الطاض    

ا مرتبطط ك رر بنظام الدراةط ُ لّْ طامٍِط  ل ن المش األ اد اديميط ليا طبيِط خاصط؛ دنَّي
واختيار التخصص  وطرق االةتذ ار وكةاليض تِلم الطاض  وىذه الُمش اأُل ك رُر ُظُيوًرا على 
مةتون الِمل التدرية  ا طرائ  داخل ال لياأل  وعلى الرغم من وطود لطان إرشاد ك اديم  

؛ بحيُث ت ون وطاب  داخل ال لياأل إال كنَّ ادمَر يحتاُج إلى مزيٍد من الطُ  ُيوِد بش ٍل علم ٍّ
طيود حلّْ ىذه المش األ مبنيط على تحديد االحتياطاأل ا رشاديط لطاِض ُ لّْ طامٍِط حةض 
ظرو يم ومش اتيم اد اديميط  وتحديد االحتياطاأل ا رشاديط يطُض كْن يةبقو تحديٌد دىمّْ 

اييس علميٍَّط؛ دنَّ ىذه المش األ الُمش اأِل اد اديميط الت  يِان  منيا طاض الطامِط بمق
 تختلُف من  ليط دخرن ومن طامِط دخرن. 

طاض الطامِط من القزايا الت  تناولتيا اددبياأل    الِلوم ا نةانيط  ش األُ ومُ 
 قُ ومنيا ما يتِلَّ   الضِ بالطَّ  صلُ  منيا ما يتَّ  ؛خذ ىذه المش األ كش ااًل متِدد ً وتتَّ   واالطتماعيط

 صلُ ومنيا ما يتَّ   ببيئتو ومنيا ما يرتبطُ   بوالِو التِليم  اد اديم  قُ ومنيا ما يتِلَّ   بأةرتو
ىذه المش األ نتيطط طبيِيط النش ال اآلباس وادمياأل  لُ مرّْ وتُ   الرقا يط كو االطتماعيط توبحال

عن ادبناس ودوطو القصور الت  بدأل وازحط     ل مرةةاأل التربيط النظاميط وغير 
               ادخرنوغيرىا من مرةةاأل المطتمب   الطامِط   المدرةط  اميط مرل البيألالنظ
 (.ٕٛٓٓبوبشيأل   

 لدر  عدم عنِبرُ تُ ( إلى كنَّ المش اأِل اد اديميََّط  ٕ  ٜٕٓٓوُيشيُر  الِقيل  وكبوىاشم   
 اةتيِابو لِدم كو يئطالة التدريس لطريقط كو المواد وبطلصُِ  امَّ إ  الدراةى التحصيل على الطالض
 مب توا قو يتأرر وبالتالى ولدراتو  بنفةو طَ قَ الرَّ  فقدهيُ  اممَّ  ؛الةليم الفيم و يميا الدراةيط للمقرراأل
 نقُص : اد اديميط مش األال لد ي ون من كةباضو   عامٍّ  بش لٍ  الطامِيط البيئط ومب زمائو
 الولأل  وتنظيم وتخطيطُ  والدراةط  التِلم  ى الخاطئط والِاداألُ  واد اديمى  التربون ا رشاد

 ُِ  التوا ق      وسُ وةُ  الدراةنط  نحو طُ لبيَّ الةَّ  واالتطاىاألُ  الدراةى  التخصص عن وفُ زُ وال
  .الدراةى
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 ما ُتررُّْر الُمش اأُل اد اديميَُّط تأريًرا ةلبًيا على ادداس اد اديم  للطاض  وىذا ما ك َّدتو      
 ِظمُ ومُ (. Balatbat&Dahiling,2016   )ٕٔٔٓمرل دراةط:  الدمياط    بُِض الدراةاأِل؛

 ينب ى وعليو التَّوا ِق   ى واطييايُ  التى وبطِ ُِ الصُّ  إلى تِودُ  الفرد منيا ُيِان  التى ش األِ المُ 
 النفةى النمو دون وتحول وتتطور ؛ىاكمرُ  يةتفحلَ  كن لبل وعاطيا المش األ تلك بحلّْ  االىتمامُ 
( إلى كنَّ من Gebhard,2012   قد كشارأل دراةط  للفرد طِ فةيَّ النَّ  طِ حَّ الصّْ  تحقيقِ  ودون  الةوي

الُمش اأِل اد اديميَِّط الت  ُيِان  منيا طاُض الطامِط  ى  مش لُط ُةوِس التَّوا ِق مب البيئط 
 الطامِيط.
ًط تختلُف عن بال    زمائيم الطامِيين    ما كنَّ لُطاِض الةنط التحزيريط طبيًِط خاصَّ

دُّ الةَّنُط ادولى    المرحلط الطامِيط من كصِِض الةَّنواأِل   يم    بدايط مرحلتيم الطامِيط  وتُِ
الطامِيَِّط الت  يمرُّ بيا الطَّالُض؛ نظًرا لوطوده    بيئٍط تِليميٍَّط طديدٍ ؛ تختلُف عن المراحل 

رلُل كداسه اد اديم    قد كوزحأل التِليميط الةابقط لو   قد يتِرَُّض لبِض المش  األ الت  تُِ
                ( تفالم المش األ    الفرلط الطامِيط ادولى مقارنط ببال ٖٕٔٓدراةط الِازم   

 الفرق الدراةيط. 
وتيدُف الِمليَُّط ا رشاديَُّط    الطامِط إلى تقديم الخدماأل ا رشاديط لطاض الطامِاأل 

يين: الِاط  والولائ ؛ من خال مراحل وخطواأٍل علميٍَّط  وتتزمن ىذه الةِوديط على المةتو 
                     المراحل تصميم برامج إرشاديط وتطبيقيا؛ لحلَّ الُمش اأِل الت  ُيِان  منيا

 طاُض الطامِِط.
  يم على الفردِ  ةاعد ِ مُ  إلى تيدفُ  الت  والِمليَُّط ا رشاديَُّط تقوُم على مطموِع الخدماألِ   

 الت  الازمط بالمياراأل منيا  وتزويده ِان يُ  الت  المش األِ   يم اوكيزً   ك زلَ  نحوٍ  على نفةو
 على مةاعدتو و ذلك وُلدراأٍل  واةتِداداألٍ  ومياراألٍ  إم اناألٍ  من لديو ما اةت ال من ونُ م ّْ تُ 

 تلك لتحقيق ناةبطِ المُ  رقِ الطُّ  واختيارُ   طِ والبيئيَّ  طِ خصيَّ الشَّ  إم اناتو زوسِ     كىدا و تحديد
 مب توا قو إلى يردّ يُ  الذي ادمرُ  وعمل ٍّ  علم ٍّ  بأةلوضٍ  وِ ش اتِ مُ  حلّْ  من ونُ م ّ يُ  اممَّ  ؛ادىدافِ 

 رشدِ المُ  بينَ  طٍ ديناميَّ  عالطٍ  على ا رشادُ يِتمُد و  النفةيط. بالصحط تِوتمو  مطتمِو ومب نفةو
 الفردِ  ةاعد ُ مُ  وىو  دٌ ومحدَّ  وازبٌ  ىدفٌ  وليا  (مبحوثال  والمةترشد( النفة  االختصاص  

 وحل  مةتقبا منو والمتولب  الحاليط ظرو و وتفيم ك زل نحو على نفةو و يم وِ ةلو ِ  رت يُّ  على
 المطتمب متطلباأل زوس    طَ اتيَّ الذَّ  وُ مطالبَ  لو قُ حقّْ يُ  بما ؛المختلفط إم انياتو وتنميط  مش اتو
 .(ٜٛ  ٕٕٔٓ طراد  
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ياأِل    ياأِل الطُّاِض الدّْراةيَِّط؛ دنَّ ىذه التَّوطُّ وُ لُّ ذلك يطُض كالَّ يتمَّ بمِزٍل عن توطُّ
ياأُل  الدراةيََّط ُمرشٌّْر ُميمّّ لوع  الطُّاِض ولدرتيم على ُمواطَيِط الُمش اأِل اد اديميَِّط؛ والتَّوطُّ

ُو الطالَض نحو ادداِس الدراة   ويظيُر ذلك    الدّْراةيَُّط ُتشيُر إلى ُةُلوِك االنخراِط الدّْر  اة ّْ  وُتوطّْ
ياأل الدراةيط على كنَّيا توا ُق  فيَِّط  وتِرُف التَّوطُّ ِط والُمشار ِط الصَّ الُمرابرِ  واالةتمتاِع بالُميمَّ

انين الطُّاِض ا يطاب  مب ةلوك االنخراط الت يف   والتمتب بالميام الدراةيط  والتمةك بقواعد ولو 
لُِّم والميامّْ الدراةيط؛ من  الفصل الدراة   و ذلك غياُض الةلو ياأل التخريبيط والمشار ط    التَِّ
ياأل الدراةيط مطموعًط  ِو نحو ادداس الدراة  وخاصط التحصيل الدراة   وتشمُل التوطُّ كطل التَّوطُّ

  والُمرابرُ   والُمةاىمُط وطرُح ادةئلِط  إلى ُمتِددً  من الةُّلو يَّاأل: بذُل الُطيِد  والتَّر يُز واالنتباهُ 
ياأِل الدّْراةيََّط: زياد  الرقط  ُن التَّوطُّ المنالشط    الصَّفّْ والُمشار ِط    ادنشَطِط الطامِيَِّط  وتتزمَّ

للق االختبار المنخفض  مصطفى   –االلتزام  المرابر (  –التنةيق  التخطيط(  -  اعليط الذاأل(
ٕٓٔٗ  ٘ٗٛ.) 

دراةاأٍل ةابقًط لامأل بتطبيق برامج إرشاديط  –   حدود علميما  –ولم يطْد الباحران 
على طاض الطامِاأل الةِوديط ُتةيم    حّل المش األ اد اديميط الت  ُيِانون منيا    زوس 

ياتيم الدراةيط.  توطُّ
 :ُمْشِكَمُة اَْلَبْحــِث 

ليِم  إعداُد الطاض إعداًدا طيًدا ليس  قط    المطال اد اديم    من كىداِف التَّربيِط والتَِّ
بل يمتدُّ ىذا إلى ُ لّْ الَمَطاالأِل ادخرن؛ النفةيط واالطتماعيط؛  إنَّ ما يظيُر من ُمش اأٍل َلَدن 
بِِض الطُّاِض ُيِدُّ إنحراً ا عن كىداِف التَّربيَِّط الُمراد تحقيقيا؛ وعلى ذلك  يدُف التربيط ليس تقديَم 

والمِلوماأل  حةض  بل من الزروري كن ي ون على علٍم بُمش اأِل التربيط وكةبابيا المِارِف 
 وطرق عاطيا. 

ت  طازان بطامِ التدريس ىيئط  أعزاس انالباحر ِيشوي الذي الِمل  الوالب من اانطالً و 
 الت  اد اديميط  كو ا داريط المش األ بِض من اضالط ونالش  اموماحظاتي والملك  يصل 

 الطامِط؛  زًا  من والتةرض رةوضال مراأل وت رار  اد اديم  تحصيل الطاض على تأريرٌ  الي
 باةتخدام مقياس المش األ اد اديميط  طريألكُ  الت  االةتطاعيط الدراةط نتائج رصدتو اعمَّ 
 إزا طً . ُطاض طامِط طازان وُ واطِ تُ  الت اد اديميط  المش األ بِض ىناك كنَّ  إلى لألتوصّ  الت 
(  وبوبشيأل ٖٖٗٔ(  والِنقري  ٕٗٓٓدراةاأل:كبوراةين وكبو النور  إليو لألتوصَّ  ما إلى
(  الخزاعلط ٕٕٔٓمدبول   (  ٕٔٔٓ(  والدمياط   ٜٕٓٓ(  والِقيل  وكبوىاشم  ٕٛٓٓ 
كنَّ طاض الطامِاأل الةِوديط ُيِانون من الِديد من المش األ  من (ٖٕٔٓمِش   (  ٖٕٔٓ 
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راأِل الدّْراةيَِّط  وبُِزيا يتِلَُّق باالختباراأِل  وبُِزيا يتِلَُّق  اد اديميط: بُِزيا يتِلَُّق بالُمقرَّ
بأعزاس ىيئط التدريس  وبُِزيا يتِلَُّق بالقاَعاأِل والتَّطييزاأِل والمِامِل والبثّْ التّْلفزيون   

نَّ  وبُِزيا يتِلَُّق بالطداوِل الدّْراةيَِّط   المةتقبل على رُ ررّْ تُ  لد اد اديميط المش األ ىذه وا 
رشاديٍَّط وازحطٍ  ؛للطاض اد اديم  لام  ذلكل. مالم يتْم الِمُل على حلّْيا من ِخاِل ُطُيوٍد بحريٍَّط وا 
 المش اأِل  تلك مةاعد  الطاض على حلّْ لوتطبيقو  بتصميِم برنامَج إرشاديٍّ ُمقترحٍ  الباحران

إلطابط ل حاولطٌ مُ  البحثَ  اىذ  إنَّ  مَّ رَ  ومن. يالحلّْ  ائمطالم اآللياأل وتحديد كةبابيا على فِ ِرُّ والتَّ 
 عن ادةئلط اآلتيط:

 ما الُمش اأُل اد اديميَُّط الت  ُيِان  منيا ُطاُض الةَّنِط التَّحزيريَِّط بطامِط طازان؟ -ٔ
نط  يف ُيم ُن التَّخفيُف من حدَِّ  الُمش اأِل اد اديميَِّط الت  ُيِان  منيا طاض الة -ٕ

 التحزيريط بطامِط طازان؟
ما  اعليط البرنامج ا رشادي المقترح القائم على التوطياأل الدراةيط    التخفيف من حدَّ   -ٖ

 بِض المش األ اد اديميط الت  ُيِان  منيا طاُض الةنط التحزيريط بطامِط طازان؟
 :َأْهـَداُف اَْلَبْحــِث 
رُُّف على الُمش اأِل اد اديميَّ -ٔ                 ِط لدن ُطاِض الةنط التحزيريط طامِط طازان بالِينطالتَِّ

 ليد البحث. 
تقويم تأرير البرنامج ا رشادي المقترح    التخفيف من حدَِّ  المش األ اد اديميط لدن طاض -ٕ

 الةنط التحزيريط بطامِط طازان بالِينط ليد البحث.
نيا طاض الةنط التحزيريط بطامِط طازان حةض ترتيض المش األ اد اديميط الت  يِان  م-ٖ

 كىميتيا ليم.
 :َأَهِميَُّة اَْلَبْحـِث 
ياأِل الدّْراةيَِّط لدن طاض  لبرامجِ ل نظيرَ التَّ  : إنَّ ةُ ظريَّ النَّ  ةُ يَّ مِ هَ ألَ اَ  - ا رشاديَِّط القائمِط على التَّوطُّ

ِط النَّفةيَِّط؛وال ربويّْ التَّ  فسِ النَّ  علمِ  األِ    كدبيَّ  الطامِط زرور ٌ  حَّ ننا من وزب م ّْ يُ  وُ دنَّ  صّْ
وكداس طاض الطامِط وحلّْ المنيطيط الةليمط الت  تتم  ييا عمليط تطوير لدراأل  رِ طُ ادُ 

ِللَِّط ىذه البرامِج ا رشاديَِّط وعدِم من  الطامِاأُل الةُِّوديَّطُ ِان  . ومب ذلك تُ مش اتيم
من ادبحاث    مطال  لمزيدٍ  م نُ وبالتال  يُ  ال رض ذا لخدمط ى تفِيليا بالشَّ ِل ادمرلِ 

ياأِل الدّْراةيَّطِ بالتَّ  قطِ رري اددبياأل التربويط المتِلّْ كن تُ البرامج ا رشاديط   نوا ً  لَ ش ّْ تُ    وكنْ وطُّ
ِض الطامِط  .لطيوِد حلّْ الُمش اأِل اد اديميَِّط لُطاَّ
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بأىميط البحث     البرامِج ا رشاديّْطِ    مطالِ   راةاألِ من الدّْ  الِديدِ  نتائجُ  ولد كوصألْ 
بزرور   (ٕٗٔٓ  عبودو ذلك   (ٖٕٔٓ  والحريب  درويش دراةطُ  كوصألْ   قد-المطال: ىذا 

 تب مرا ز لإلرشاد النفة      لّْ الطامِاأِل وتقويط عمل ىذه المرا ِز؛ بحيُث تتولَّى تنفيذ بحوث 
طاض وتِوق توا قيم النفة  والدراة  وتقديم الحلول ودراةاأل تيتمُّ بالمشا ل الت  ُتواطُو ال

 .والمقترحاأل للِاج  على كْن ُترخَذ ىذه المقترحاأل بِين االعتبار التنفيذ من إداراأل الطامِاأل
إرشاديط لائمط على تشخيٍص دليٍق للمش األ برامج  ىو تطويرُ  ي الطديدُ حدّْ  التَّ  

أل الِربيط بصفط عامٍَّط  وطاض الطامِاأل الةِوديط اد اديميط الت  ُيِان  منيا طاض الطامِا
بصفط خاصط  و ذلك لائمط على نتائج دراةاأل إمبريقيط مح مط توطو عمليا وكطرىا النظريط 
والتطبيقيط ادمر الذي ينِ س با يطاض على حل ىذه المش األ كو التخفيف من حدتيا على 

 كلل تقدير من خال تنفيذ ىذه البرامج.
  َالتَّطبيقيَُّة: ةُ يَّ مِ هَ ألَ ا 

بمش اتيم اد اديميط  والبرامج ا رشاديط الطاض  وعيط   ىذا ا طار تأت  كىميط ت  
ياأل الدراةيط؛ غالًبا ما ُتر ُّْز على تدريِض الطُّاِض   باةتقاليط  ف يرِ على التَّ القائمط على التوطُّ

وي لبل إصدارح م كوالوصول إلى الِمل والتر  والمرابر    والدلط    البحث عن المِلوماأل 
  مياراأل كن تنمّْ  م نُ يُ  حيا  و   الدراةط اد اديميط  والت    ال ُميمَّطٌ  وى  مياراألٌ   نتيططٍ 

 قّْ بين الشِ  لُ  امُ التَّ  قُ يتحقَّ  :كياد اديميط؛مش اتيم ل التف يِر    حلولٍ ب قُ ىرالس الطاض  يما يتِلَّ 
وا طارالتطبيق  المتِلق بالموالف   المش األ اد اديميط وتصنيفاتيا األِ بأدبيَّ  الخاصّْ  ظريّْ النَّ 

 التف ير    حلول ليذه المش األ اد اديميط وتنفيذىامن خاليا  وادنشطط وادداساأل الت  يم نُ 
. 

 التف يرو  التَّوعيط للطاض  رَص  تيبُ يُ  حيثُ  لبحث؛ومن ىنا تأت  كىميط تطبيق ىذا ا  
مختلفط  وتفزيل طرقاختيار  لكو ذ األ اد اديميط الميمط بالنةبط ليم    حلول ليذه المش 

 . تلك المش األ لمواطيطمن التف ير 
 :الُمْصَطَمَحاُت َاإِلْجرَاِئيَُّة لمَبْحِث 
-  :  مطموعط لتقديم مطٌ نظَّ ومُ  ططٌ خطَّ مُ  طٌ علميَّ  خبراألٌ  وكنَّ  على الباحران و ُ ِرّْ يُ الِبْرنامُج اإلرَشاِديُّ

 تحقيق على مةاعدتيم بيدف الطامِط لطاض طماعياً  المباشر  ا رشاديط لخدماألا من
 .الدراةيط توطياتيم زوس    الطامِيط دراةتيم مب التوا ق
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هاُت الدِّراسيَُّة:  - مطموعٌط من الةَّلو ياَّأِل الُمرتبطِط بادداِس اد اديم  للطاِض؛ مرل التَّوجُّ
الرقط بالنفِس  ومواطيط للق االختبار والمةتقبل والز وط المةتوياأل الِاليط من الدا ِيط 

 النفةيط واالةتِداد لاختباراأل  وعاداأل االةتذ ار الطيد والتِامل مب االختباراأل.
مطموعٌط المش األ الت  تواطو الطالض    الطانض اد اديم   وتتِلق الُمْشكالُت األكاديميَُّة:  -

ومِلميو  مرل زِف الرقط بالنفس  للط الدا ِيط  مواطيط  بدراةتو والتِامل الطيد مب زمائو
الز وط  التِامل مب االختباراأل  التِامل مب للق المةتقبل  حل المش األ  إدار  الولأل  

 عاداأل االةتذ ار  االةتِداد لاختباراأل.
 :اإلَطاُر النَّظريُّ لمَبْحـِث 

 اإلرشاُد والبرامُج اإلرشاديَُّة: -
ا رشاديَُّط إلى ُمةاعدِ  ُطاِض الطامِط على تطاوز  تراأل االنتقال بنطاٍح؛ تةِى الِمليَُّط 

ةواًس االنتقال من مرحلط الدراةط الرانويط إلى الطامِط كو االنتقال من الطامِط إلى ةوق الِمل  
ِِط  وما بين ىذه الفتراأل تةيم البرامج ا رشاديط    حلّْ ُمش اأِل الطُّاِض كرناس الدراةِط بالطام

ولد تختلُف ىذه المش األ من طامِط إلى طامِط ومن مطال دراةط إلى آخر؛ ل ن تظل 
التصنيفاأل واحد   يناك مش األ ك اديميط وى  تلك الت  تِوق الطاض عن مواصلط التقدم 
بنطاح    دراةط وتحصيل المقرراأل اد اديميط  وىناك مش األ إداريط تتِلق بالِالط بين 

داراأل ال لياأل والطامِاأل  وىناك مش األ نفةيط تتِلق بصحط الطاض النفةيط  الطاض وا 
وتوا قيم مب نوع الدراةط الذي اختاروه    التخصصاأل الطامِيط المتنوعط  وىناك مش األ 
اطتماعيط والتصاديط ورقا يط  وغيرىا ما يتِلَُّق  ذلك بالمةتقبل المين  واد اديم  بِد التَّخرُِّج 

 من الطامِط .
طالض   ييا يقف الت  الحيا  موالف إلى ا رشاد مولفِ  من الخبر ِ  بانتقالِ  ا رشادُ  ييتمُّ و 
  لٍ رىَّ مُ  رشدٍ مُ  بين لوطوٍ  اوطيً  تتمُّ  ؛تِليم ٍّ  طاببٍ  ذاألُ  طٌ عمليَّ  ا رشادَ   إنَّ  وبذلك .بِد  يما الطامِط
 باةتخدام المرشد دهيةاع حيث لراراتو  ويتخذ مش اتو  ليحل المةاعد  عن يبحث ومةترشد
 الحازر    القراراأل كنةض إلى والوصول وظرو و  ذاتو  يم على ا رشاديط والِالط مياراتو 
 "والمةتقبل

(. وتتمرل الِمليط ا رشاديط    طميب ادنشطط والخدماأل الت  ٕٔ  ٜٜٙٔ الشناوي  
  طميب طوانض حياتو تقوم بيا المرةةط التِليميط  بيدف مةاعد  الفرد على تحقيق التوا ق  

 Nayak,2004.) 
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دُّ عمليَّط إعداد الطالض الطامِ  كةاس بناس المطتمب  وخصوًصا طاض  لياأل التربيط  تُِ
واآلداض والِلوم االطتماعيط  حيُث ُيِدُّ إشباع حاطاأل الطاض عامًا ُمةاعًدا على تحقيق 

إشباع ىذه الحاطاأل وعدم إرزائيا توا قيم النفة  وتحقيق الرزا والصحط النفةيط  وكنَّ إىمال 
بصور  مناةبط ىو من كىم كةباض مشا ل الطاض وانحرا اتيم النفةيط والةلو يط؛ الت  ال يقتصر 

 آرارىا الةلبيط على الطاض كنفةيم  بل يتِدَّاىا إلى الُمطتمِب الذي يِيشون  يو.
دُّ حاطاأل الفرد ودوا ِو ى  نقطُط البدس    تنظيم الةلوك    ما كنَّ الةُّلوَك ا نةان  وتُِ

ُيِدُّ نتاج مررراأل  رير  ومر بط ومت ير   تتطمب وتتشابك وتت ير على نحو مةتمر  وكنَّ الةلوك 
ا نةان  عبارٌ  عن نشاٍط يقوم بو الفرد؛ لتحقيق دوا ِو الت  تقز  حاطاتيا كو اختال توازنيا  

 نتيطط عدم ا شباع ليذه الحاطاأل والدوا ب.
ا يطُض كن نتِرَّف على المش األ الت  ُتواطُو طاض الطامِط وحاطاتيم ومن ىن

ا رشاديط؛ ب يَط تقديم الخدماأل التربويط وا رشاديط المناةبط ليم  وُيِدُّ التوطيو وا رشاد التربوي 
خدمًط اطتماعيط تقدّْميا الطامِاأل والمرا ز المتخصصط لمةاعد  الطاض على تحقيق توا قيم  

ش اتيم النفةيط واالطتماعيط  إذ ييدُف التوطيو وا رشاد النفة  إلى مةاعد  الطالض وحلّْ م
رُِّف على خصائصو النفةيط  و يم لدراتو وميولو واتطاىاتو والتخطيط لمةتقبلو التِليم   على التَِّ

 والمين .
ض وحل وى ذا يتَّزُب كنَّ كىداف التوطيو وا رشاد النفة  تتر ز حول احتياطاأل الطا  

مش اتيم  حيُث تِمُل برامج التوطيو وا رشاد على تحقيق ىذه الحاطاأل وحلّْ المش األ  بما 
 ُيحقُّْق للطالِض التَّوا َق النفة َّ والمين َّ بصورٍ  ةليَمٍط. 

ولمَّا  ان مفيوم الحاطاأل ا رشاديط للطاض مت ير ومتطدد من مرحلط دراةيط إلى 
ط إلى  تر  كخرن  كدَّن ذلك إلى زرور  بحِريا باةتمرار  حيُث ت من مرحلط كخرن  ومن  تر  زمني

كىميط المرحلط الدراةيط الطامِيط     ونيا تحتلُّ م انًط ُمتقدّْمًط    الةلم التِليم   وكنَّ التِلم    
َِّالط من كطل نيوض ىذه المطتمِاأل  الطامِاأل و   مِظم المطتمِاأل المتقدمط ُيِدُّ وةيلط  

 .(ٕٖٗ  ٕٗٔٓ عبود   وتطورىا
 طاُض المرحلِط الطامِيَِّط بحاطٍط لُمةاعدتيم    التِامل مب بِض المش األ     

اد اديميط الت  ُيواطيونيا؛ نظًرا لتحدياأل الِصر الت  يِيشونيا وصِوباتيا  من تحدّّْياأل 
حران    البحث ت نولوطيط ومِر يط؛ لد تةبُّْض ليم نوًعا من القلق نحوالمةتقبل  وةيتبب البا

الحال  طريقط ا رشاد الطمِ   والذي يتزمن مةاعد  مطموعط من الطاض تتشابو مش اتيم 
    مواطيط ىذه المش األ وحلّْيا.
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 :هاُت الدِّراسيَُّة  التَّوجُّ
يِط لخدمط ادداس اد اديم   ياأُل الدراةيط مطموعًط من الةُّلو يَّاأِل الُموطَّ دُّ التَّوطُّ تُِ

ي  تتزمَُّن ُصوَر مختلفط للتِليم الطيد  من خال بِض المياراأل ادةاةيط الت  للطاض   
 يطض كن يتمتب بيا الطالض.

ياأل الدراةيط؛ مرل: ال فاس  الذاتيط   Martin(2007)ولد كشار  إلى بِِض التَّوطُّ
                    بالتِلم   ما كشارأل دراةت  ع  التنظيم الذات   واالةتمتاا نطازالدا ِيط  كىداف 

Kelly& Daughtry   (2007) ,(2008)   ياأٍل دراةيٍَّط؛ ى : القراس  الممتِط إلى ةتَِّط توطُّ
الامباال  اد اديميط  ال فاس  الذاتيط اد اديميط  عدم الرقط النفس  التِبير ا بداع   واالعتماديط  

التوطياأل الدراةيط  القراس  ولد كوزحأل الدراةتين وطود عالط ارتباط إيطابيط بين بِض 
الممتِط  ال فاس  الذاتيط  والتِبير ا بداع ( وكداس طاض الطامِط  وكنَّ ىناك تأريًرا ةلبًيا من 
ياأل   الامباال  اد اديميط  عدم الرقط  واالعتماديط( على ادداس اد اديم  لطاض  بِض التوطُّ

ياأل الدراةيط وا بداعالطامِط   ما وطدأل عالط ارتباط إيطابيط بين ب  لدن الطاض. ِض التوطُّ
وطود عالط إرتباط إيطابيط  Horstmanshof&Zimital(2007) ما كوزحأل دراةط 

و نحو المةتقبل وا ندماج اد اديم  لدن طاض الةنط ادولى  بين التوطياأل اد اديميط والتوطُّ
وطود عالط ارتباط إيطابيط بين  Staff et al.(2010)من المرحلط الطامِيط.  ما كشارأل دراةط 

 التوطياأل الدراةيط وادداس اد اديم  واندماطيم    مياميم اد اديميط.
إلى وطود عالط إيطابيط بين التوطياأل الدراةيط  Tippin et al.(2012)وتشير دراةط 

يد بِض الةماأل الشخصيط للطاض   ما كنَّ التوطياأل الدراةيط تررر بصور  إيطابيط    الط
إلى تقنين كدا   Mullenbach&Green(2016)المبذول من لبل الطاض.  ما ةِأل دراةط 

لقياس التوطياأل الدراةيط المتمرلط   :  فاس  الذاأل اد اديميط  تنظيم الذاأل للتِلم  الدا ِيط  
 اةتخدام اةتراتيطياأل التِلم.

ياأُل الدّْراةيَُّط و ًقا لِرض ب ِض الدراةاأل الةابقط  مرل ال فاس  ومن َرمَّ تتِدَُّد التَّوطُّ
الذاتيط اد اديميط والدا ِيط والرقط بالنفس واالةتمتاع بالتِلم وتنظيم الذاأل وبِض االةتراتيطياأل 
الخاصط بالتِلم   ما اتَّزب كيًزا التأريُر ا يطاب  ليذه التوطياأل على ادداس اد اديم  

أل اد اديميط الت  لد ُيِان  منيا بُِض الطاض. للطاض؛ ومن َرمَّ تخفيُف حدَِّ  بِض المش ا
ولد تبنَّ  الباحران الحاليان منحى التوطياأل الدراةيط للتصدن لبِض المش األ اد اديميط لدن 

 الطاض. 
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ياأل الدراةيط ى    المرتبطط الةلو ياأل من مطموعطويرن الباحران الحاليان كنَّ التَّوطُّ
 للق ومواطيط  بالنفس الرقط الدا ِيط من الِاليط لمةتوياألا مرل ؛للطاض اد اديم  بادداس
 والتِامل الطيد االةتذ ار وعاداأل  لاختباراأل واالةتِداد  النفةيط والز وط والمةتقبل االختبار

 .االختباراأل مب
 :ِب الَجاِمَعاِت السُُّعوديَّة  الُمشكالُت األكاديميَُّة ُلطالَّ

صوِل لليدِف   ي  مولٌف ُمحيٌّْر يمرُّ بو الفرُد  ويحتاُج الُمش لُط ى  عائٌق يحوُل دون الو 
ِان  طاض يُ لُمةاعد  اآلخرين للت لُّض على ىذا المولِف  ولد ت ون ىذه المش لط ك اديميط  و 

كبرزىا تتِلق بدراةتيم ومةتقبليم  ؛عديد  ك اديميطش األ من مُ  األ الِربيط بصفٍط عامَّطٍ الطامِ
 عندما ي ونواالطاض ال ةيما على  طً نفةيَّ  ُتمرُّْل ُزُ وًطابدورىا  لمش األىذه ا  دراة المين  وال

من  لِددٍ  ( مةًحإٕٓٓ  م عبد الحميدولد لدَّ  كوالز وط غيرمرىلين للتِامل مب ىذه المش األ 
    الطُّاِض تنحصرُ  ش األِ مُ  كغلضَ   وطد كنَّ   طِ طريأل    الطامِاأل الِربيَّ الدراةاأل الت  كُ 

( على البيئط ٕٚٓٓالزواط . وكيَّدأل دراةُط خليفط وآخرين  والمةتقبل  اد اديم  قبل المةت
المصريط ىذه النتائج  وك َّدأل كنَّ طاض ال لياأل النظريط لدييم اتطاىاأل ةلبيط نحو مةتقبليم 

يريط ال المين  نتيطط لتزايد شِورىم بأىميط المش األ المتِلقط بيذا المةتقبل  وتدنّْ  لدراتيم التف 
 الطاض ضُ يتدرَّ  يةاعدىم على التف ير بفِاليط    حلول لتلك المش األ اد اديميط؛ لذلك  ِندما

 قُ ذلك ينِ س على لراراتيم  يما يتِلَّ   إنَّ  على برامج إرشاديط تنم  وعييم بيذه المش األ؛
  يا كو التخطيط المةتقبل  بِد التخرج.بحلّْ 

زحأْل ُمِاناُ  الطاض من مش األ االختباراأل ( كو ٖٕٔٓو   دراةط  الخزاعلط  
( ٖٕٔٓوا رشاد اد اديم  والتِامل مب كعزاس ىيئط التدريس  كمَّا    دراةط  الِازم   

 حدَّدأل مطموعط من المش األ: مش اأٌل تتِلَُّق بالمقرراأل الدراةيط نظم االختباراأل  وكةاليض 
اديم   وتشير دراةط التِامل مب كعزاس ىيئط التدريس  وا رشاد اد 

 Balatbat&Dahiling,2016 إلى بِض المش األ مرل: نقص ال فاس  الذاتيط  للق )
 االختباراأل  وةوس التِامل الطيد مب االختباراأل.

( كنَّ من كبرز المش األ ٕٔٔٓكمَّا    الطامِاأل ادردنيط   قد كوزحأل دراةط نِمط  
من االختباراأل وعدم الرزا عن كدائيم اد اديم    اد اديميط الت  ُيِان  منيا الطاض  القلقُ 

                (  وطدأل تأرير  دمان ادلِاض ا ل ترونيط ومش األٕٙٔٓكمَّا دراةط الدرعان  
 الطاض اد اديميط. 
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وُيِان  الطُّاُض    الطامِاأل الةِوديط من مطموعٍط من الصُِّوباأل؛ بُِزيا خاصّّ 
ًِا  بالدراةط وبِزيا اآلخر ِوباأل مالم يتْم مواطيتيا ةري خاصّّ بحياتيم الخاصط  ىذه الصُّ

حةاةيم بيا   ُل إلى ُمش اأٍل  وىنا تبدُك ُمِاناُ  الطُّاِض مب ظيور ىذه المش األ وا  تتحوَّ
والتر يز ىنا على تحديد ك بر لدر من ىذه المش األ وتِريفيا حةض تصنيفيا حتى يم ن بِد 

المظاىر  والتف ير    حلول ليا    محتون البرنامج ا رشادي  ذلك تناول كىميا من حيث
 المقترح بالبحث الحال .

 ما يِان  الشباض الةِودي    الطامِاأل من مش األ ذاأل طابب ك اديم   وى  تلك 
المش األ الخاصط بالدراةط    ال ليط والمقرراأل الدراةيط والطداول الدراةيط ونظام االختباراأل 

اةيط والوةائل التِليميط والمِامل والتطييزاأل؛ وىذه المش اأُل بُِزيا ليا آراٌر والقاعاأل الدر 
نفةيٌَّط تنِ س على تحصيل الطالض ونطاحو اد اديم ؛ كي كنَّ المش األ اد اديميط ليا 

 انِ اةاأل    الطانض النفة   و ذلك الطانض االطتماع  لحيا  الطاض. 

بِد النفة  بأنَّيا المش األ الت  يِان  منيا وتِرف المش األ اد اديميط ذاأل ال
الطاض من الناحيط النفةيط  وتحدُث  ردّْ  ٍِل للزُّ وِط الت  يتِرَُّزون ليا  وُيصاحبيا انفِاالأل 

الِطم    ةلبيط  ال زض والخوف والقلق وعدم الرقط بالنفس؛ وتررُّْر    شخصيتيم ودراةتيم 
ٕٕٓٓ  ٖٔٗ.) 

ُِوبٍط يشُِر بيا الطَّالُض   وبذلك  إنَّ الُمش لطَ  اد اديمّيَط ذاأل البِد النفة  ى  كيّْ ُص
وتررر    شخصيتو ويصاحبيا انفِاالأل وحاالأل من الخوف والقلق الزائد  و ذلك كعراض 
انةحاض وتمر ز حول الذاأل. وبذلك  إنَّ المش األ اد اديميط ذاأل البِد النفة  مالم يتم 

د من االختال    التوازن النفة  للطالض الطامِ   ولد ُتصاَحُض عاطيا لد ُتردّْي إلى المزي
بأعراٍض وانفِاالأٍل ك رر حدٍَّ  وخطور  ومِظم ادمراض النفةيط تنتج من إىمال عاج مرل ىذه 

 المش األ.
  :الُمْشكالُت األكاديميَُّة الُمتعمَِّقُة بنظاِم الدِّرَاَسِة 

ُط بنظاِم الدراةيَِّط ى  الُمش اأُل الُمتِلّْقُط بالحياِ  الطامِيط؛ الُمش اأُل اد اديميَُّط الُمتِلّْقَ 
رُّ يا الِامري   ليميَُّط داخل الطامِط  والت  إذا اةتمرأل لد ٖٕٓٓوالت  تُِ لاأُل التَِّ ( بأنَّيا الُمِوَّ

  ٖٕٓٓالِامري  صحيط  وعدم إ مال الدراةط  لُتردّْي إلى  شٍل ك اديم ٍّ رم  شٍل وظيف ٍّ  مشا 
ٕٔٔ.) 
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َط بالدراةط داخل الطامِط    مرحلط  والُمش اأُل اد اديميط تشمُل الُمش اأِل الخاصَّ
الب الوريوس  وتلك الخاصط بالمةتقبل القريض بِد انتياس الدراةط الطامِيط مباشر  وى  الت  

ِوباأُل الت  ٕٕٓٓعٌر يا عبد الحميد  ُيدر يا ( بأنَّيا مش األ المةتقبل اد اديم   وى  الصُّ
 الطلبط باعتبارىا مِولاأل َتُحْوُل دون التحاليم بالدراةاأل الِليا ولةَّميا إلى:

ُعوباُت الشَّخصيَُّة:-أ وطود ىدف  م زِف الل ط ادنطليزيط ومياراأل الحاةض اآلل   وعد الصُّ
 وازب ومحدد للمةتقبل.

عوَباُت االجتماعيَُّة:-ب عدم تشطيِيم  واةط  ك ر ض ادىل الةفر للخارج بيدف الدر  الصُّ
 للدراةاأل الِليا.

عوباُت التَّنظيميَُّة:-ج                      ِدم وطود برامج للدراةاأل الِليا بالطامِط  عبد الحميد   الصُّ
ٕٕٓٓ  ٗٔ.) 

( مطموعط من المش األ اد اديميط اد رر ٜٖٔ  ٖٕٓٓولد اةتخلصأل الِامري  
راأل الِربيط المتحد ؛  ان كبرزىا ما يل : صِوبط شيوًعا بين طاض وطالباأل طامِط ا ما

القدر  على تنظيم الولأل  التدريس بالل ط ا نطليزيط  عدم وطود كطاز  للمراطِط  ماالةتذ ار  عد
 لبل االختبار  وتباعد مواعيد المحازراأل. 
( دراةط للتِرف على ٕٗٓٓكطرن كبوراةين وكبوالنور  وفيما يخصُّ الجامعات السعودية:

مش األ اد اديميط الت  ُيِان  منيا طاض طامِط الملك خالد بالممل ط الِربيط الةِوديط  ال
رُّف على مدن اختاف ىذه  ضوترتي تلك المش األ و قًا لدرطط خطورتيا بالنةبط للطاض  والتَِّ

لنفة  المش األ والحاطاأل ا رشاديط لحلّْيا  ولد تمّرلأل كبرُز المش األ اد اديميط ذاأل البِد ا
 :   

القلق من االختباراأل  للط اىتمام بِض كعزاس ىيئط التدريس بالطاض  للط مراعا  
                بِض كعزاس ىيئط التدريس للفروق الفرديط بين الطاض  والملل وشرود الذىن 

 كرناس المحازراأل.

  -وتمثَّمت أبرز المشكالت األكاديمية ذات البعد االجتماعي في:  

التفاعل مب بِض كعزاس ىيئط التدريس  للط ادنشطط التر يييط  وعدم ُمراعا  صِوبط 
 بِض كعزاس ىيئط التدريس لظروف الطاض.
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 ما تمرَّلأل كبرز المش األ اد اديميط المتِلقط بنظام الدراةط   : ُصِوبط بِض 
 لدراةيط. بِض المقرراأل ا طالمرشد اد اديم  غير وازب  وصِوب راالختباراأل النيائيط  دو 

            وتمرَّلأل كبرُز المش األ االلتصاديط   : ارتفاع كةِار إيطار الشقق  وارتفاع 
 كةِار ال تض.

( دراةط لمش األ الشباض الطامِ  ٕٚٓٓو   البيئط المصريط كطرن خليفط وآخران  
اث    ىذه واتطاىاتيم نحو مةتقبليم المين   وىد أل الدراةط إلى المقارنط بين الذ ور وا ن

 المش األ واالتطاىاأل  وبين طاض ال لياأل النظريط وطاض ال لياأل الِمليط.

منأل الدراةط رارط مقاييس: ُخصَّْص ادول منيا للمش األ الشخصيط والنفةيط   وتزَّ
والران  للمش األ االطتماعيط الت  تِوق المةتقبل المين   والرالث لقياس اتطاىاأل الشباض 

لمين   و شفأل ىذه الدراةط عن كن ىناك الِديد من المش األ النفةيط حيال مةتقبليم ا
واالطتماعيط الت  تِوق المةتقبل المين  للشباض الطامِ  بوطو عام. وكن ىذه المش األ توطد 
ةواس بين الطلبط كو الطالباأل  وةواس بين طاض ال لياأل النظريط كو الِمليط  وبين الِاديين كو 

يًزا كن اتطاه الشباض الطامِ  نحو مةتقبليم المين  يتةم بالةلبيط   يناك المتفولين  تبيَّن ك
 شِور عام با حباط واليأس  وكنَُّو ال مفرَّ من الةَّفر للخارج للحصول على الِمل. 

وعلى الرغم من شيوع ىذا االتطاه الةلب  نحو المةتقبل المين  للشباض   إنَّ ىذا 
ارنط با ناث  ولدن طاض ال لياأل الِمليط مقارنط بال لياأل االتطاه لد تزايد لدن الذ ور مق

 النظريط  ولدن الطاض الِاديين مقارنط بالمتفولين.

ويرن الباحران كنَّ المش األ اد اديميط الةابقط ى  مش األ شائِط بين مِظم طاض 
 الّْ دولٍط عربيٍَّط   إذإلى حد ما متحرر  من كرر الِوامل الرقا يط المحليط ل ُ   الطامِاأل الِربيط   ي

 ان ىذا الحال    طامِط ا ماراأل الِربيط؛ من حيُث ازدحام القاعاأل وصِوبط الحصول على 
ال تض والمصادر الِلميط   إنَُّو اليختلُف  ريًرا    طامِاأل مرل القاىر  وا ة ندريط  ناىيك عن 

ا ماراأل       لطامِ  بينالفرق    المةتوياأل االلتصاديط ومِدل ا نفاق على التِليم ا
 ومصر.

 ما كنَّ بَِض الُمش اأِل اد اديميط ليا تتِلق بنظام الدراةط؛ مرل: تباعد مواعيد 
المحازراأل  وكما نيا وعدم اىتمام ادةاتذ     بِض التخصصاأل  وغيرىا من المش األ 

يولو اد اديميط   وبِزيا  اآلخر من ىذه المش األ لو بِد نفة  خاص بالطالض وم
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واىتماماتو  ولدراتو الِقليط والتحصيليط وةماأل شخصيتو؛ مرل: القلق الزائد  والخوف الشديد من 
االمتحان  وعدم القدر  على تنظيم ولأل المذا ر   وصِوبط االةتذ ار كواًل بأول. وىذه الُمش اأُل 

لطُرِق حلّْيا كو ترتبُط بِوامل شخصيٍَّط؛ تختلُف من  رٍد دخر يم ن مةاعد  الطالض وتوطييو 
 التَّخفيف من حد  تأريرىا على مةتقبلو.

ــا المشــكالت المســتقبمية:ال ننوراث  ويقصنند بيننا مطموعننط مننن المشنن األ الناتطننط عننن  أمَّ
انشنن ال الطنناض بالمةننتقبل بصننور  لويننط لدرطننط كن ةننلو يم الحننال  يتننأرر بدرطننط  بيننر  بمِننار يم 

أل المةتقبليط    الطامِط  واآلرنار الةنلبيط للتقنيناأل بندر  التخصصا طالخاصط بالمةتقبل  والمتِلق
الطبيِيننط  وزينناد  الحديرننط  وانتشننار ادمننراض الوبائيننط  وانتشننار الحننروض  ونقننص المينناه  وحنندوث 

  ٕٗٓٓ كبوراةنين وكبوالننور                       الِنوةط  وتلنوث الطبيِنط  وادزمناأل الِالمينط 
ٗ٘-ٗٙ.) 

دد ُتشير ( إلى كنَّ ىناك شبو ٖٛ-ٕٛ  ٕٚٓٓنتائج دراةط خليفط وآخرين   و   ىذا الصَّ
اتفاق بين طاض ال لياأل النظريط وطاض ال لياأل الِمليط على كىميط بِض المش األ الخاصط 

اللتحاق بِمل يحتاج  وكان من أبرزها:بالةياق والظروف االطتماعيط المِولط للمةتقبل المين   
البيرولراطيط عند التِيين  والتر يز على الطانض النظري    إلى الواةطط  ةيطر  الروتين و 

الدراةط على حةاض التدريض الِمل . كمَّا كوطو االختاف  تمرَّلأل    تزايد كىميط بِض 
المش األ لدن طاض ال لياأل النظريط بالمقارنط بطاض ال لياأل الِمليط. و ان من كبرزىا عدم 

تتصل بالتخصص  وللط الدخل المادي من الِمل    وطود  رص عمل  ومِظم  رص الِمل ال 
 مطال التخصص.

ويتَّزُب للباحرين كنَّ مِظم مش األ طاض الطامِاأل الِربيط اد اديميط متشابيط إلى 
حدٍّ  بيٍر؛ خاصط تلك المتِلقط بنظام الدراةط وطرق االةتذ ار والمش األ ذاأل البِد النفة  

البحث الحال  ةيتمُّ التر يز على المش األ اد اديميط  وذاأل البِد االطتماع   ل ن    حدود
الت  يواطييا طاض الطامِاأل الةِوديط كرناس دراةتيم بالطامِط؛ لذلك  إنَّ التر يز على التف ير 
   حلول ليذه المش األ    البرنامج ا رشادي المقترح بمرابِط تقديِم يِد الِوِن ليم    مرحلٍط 

 حاةمٍط بالنةبط ليم.
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  :ِدرَاَساٌت َساِبَقٌة 
 :تناولْت الُمشكالِت األكاديميََّة ُلطالِب الَجامعاِت العربيَِّة 
 :(1002العامري ) دراسة -

ىد أل ىذه الدراةط إلى ال شف عن طبيِط وماىيط المش األ اد اديميط لدن طلبط 
ة ن الخارط ( طامِط ا ماراأل الِربيط المتحد  والفروق بين الطنةين  ومحل إلامط الطالض  ال

مش لط ك اديميط  ٛٗطالبط من لائمط تزمُّ  ٜٔٛٔطالًبا و ٕٗٙكو ادةر  واشتملأل الِينط على 
 اعلى ك راد الِينط كشارأل النتائج إلى كنَّ الطاض والطالباأل ُيِانون من مش األ ك اديميط   م

غلبيا لصالب ك نَّ كظيرأل النتائج كن ىناك  رولًا ذاأل داللط إحصائيط بين المطموعاأل  وك
 الطالباأل.

 (:1020دراسة عمرو وآخرون ) -
رُِّف على المش األ الدراةيط لدن طلبط طامِط القدس      ىد أل الدراةط إلى التَِّ

( ٘ٚالمفتوحط وعالتيا ببِِض الُمت يّْراأَل  وتحقيقًا لذلك طوَّر  ريُق البحث اةتبانط تزمنأل  
المتِلقط بالمياراأل الدراةيط  والتوا ق اد اديم    ش األالم قرً ؛ ُموزَّعط على ةبِط كبِاٍد  ى : 

وا رشاد اد اديم   والِالط مب المدرةين  والتِلم عن بِد  والمقرراأل الدراةيط  واالمتحاناأل. 
( طالًبا وطالبط  وكظيرأل ٖٖٜٔوتم تطبيق كدا  الدراةط على عينط من طلبط الطامِط بل أل  

 المش األيط لدن طلبط الطامِط بدرطط  بير   و ان كبرزىا: الدراة المش األالنتائج شيوع 
المتِلقط با رشاد  المش األُ المتِلقط باالمتحاناأل   المش األُ المتِلقط بالمقرراأل الدراةيط  

المتِلقط بِمليط  المش األالمتِلقط بالِالط مب المدرةين    المش األُ اد اديم     الطامِط  
المتِلقط بنظام التِلم عن بِد    الطامِط  وكخيًرا  المش األطامِط   التوا ق اد اديم     ال

المتِلقط بالمياراأل الدراةيط لدن الطلبط. و شفأل نتائج الدراةط وطود  روق دالط  المش األ
إحصائيِّا    درطط المش األ الدراةيط لدن طلبط الطامِط تِزن إلى مت ير المةتون الدراة   

 لدراةيط الرانيط والرالرط.ولصالب طلبط الةنواأل ا
 (:1020دراسة المطالقة ) -

ىد أل الدراةط إلى التِرف على المش األ اد اديميط لدن طلبط  ليط الِقبط الطامِيط 
وعالتيا بمت يراأل الطنس والِمر والتخصص والمةتون الدراة   ولتحقيق اليدف تمَّ تطوير 

لمت يراأل الِامط وى : الطنس  والِمر  اةتبانط اشتملأل على طزكين: الطزس ادول تناول ا
ا الطزس الران   قد اشتمل على   قر  موزعط على رارط  ٖٕوالتخصص  والمةتون الدراة   كمَّ
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كبِاد ى : المشا ل المتِلقط بأعزاس ىيئط التدريس  والطلبط  والةياةط التِليميط  وت ونأل عينط 
ود المش األ بين الطلبط و ان كبرزىا طالًبا وطالبط  وكظيرأل النتائج وط ٖٚٓالدراةط من 

المش األ المتِلقط بأعزاس ىيئط التدريس مرل التمييز بين الطلبط  وعدم التقيد بالةاعاأل 
عطاس الحريط للطلبط على حةاض الفاعليط    المحازر   وعدم لدر  بِض كعزاس  الم تبيط  وا 

تباع بِض كعزاس ىيئط التد ريس كنماطًا تقليديط ىيئط التدريس على زبط المحازر  وا 
بالتدريس  تاىا المش األ المتِلقط بالطلبط وكىميا تِامل الطلبط الة س مب كعزاس ىيئط 
التدريس وزِف المةتون اد اديم  للطلبط رم المش األ الناتطط عن الةياةط التِليميط وكىميا 

 حط.عدم تو ر نشاطاأل المنيطيط  ا يط داخل ال ليط  ومحدوديط التخصصاأل المطرو 
 :Peretomode and Ugbomeh( 2013دراسة ) -

ىد أل إلى تحليل وتحديد المش األ الت  يِان  منيا طاض الب الوريوس والدبلوماأل    
نأل الِينط من  طالًبا وطالبط من طاض الب الوريوس  ٓٓٗطامِط واليط دلتا    نيطيريا  وت وَّ
دبلوماأل(  مروًرا بُمش اأٍل  – ب الوريوس  والدبلوماأل وكشار تحليل البياناأل كن  ا المطموعتين

عديدٍ  من لحظط دخوليم الطامِط حتَّى التَّخرُِّج  وىذه الُمش اأُل بدورىا كرَّرأل على كدائيم 
اد اديم     الطامِط بش ٍل كو بآخَر  ومن كبرز المش األ الت  واطيتيم  انأل: صِوبط د ب 

عملياأل القبول والتةطيل والقاعاأل التدريةيط ت اليف الدراةط ومصرو اتيا  وال شف الطب  و 
ةيئط التطييز واال تقار لمصدر دائم للتيار ال يرب   االنقطاع المت رر لل يرباس(  و ان الطنس 
لو تأرير دال إحصائيًا    تحديد نوعيط المش األ  ولد واطيأل ا ناث مش األ ك رر من تلك 

 الت  واطيأل الذ ور    الطامِط.
 (:1023يري وبيان )دراسة الظف -

ىد أل الدراةط إلى ال شف عن طبيِط المش األ اد اديميط لدن طلبط لةم مِلم الصف 
    ليط التربيط بطامِط البِث  والفروق    طبيِط المش األ من حيث مت ير الشياد  الرانويط 

اشتملأل الِيط الِامط  علم   وكدب (  ومت ير ةنواأل الدراةط  ةنط كولى  رانيط  رالرط  رابِط(  و 
    ن( طالض وطالبط؛ من ةنواأل الدراةط ادربِط المةطليٓٓٓٔالِشوائيط الطبقيط للبحث على  

( مش لط ك اديميط على ك راد ٜٕم  وتمَّ تطبيق اةتبانط تزمُّ  ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالِام الدراة  
زن الِينط. ودلَّأل النتائج على عدم وطود  روق دالط إحصائيِّا    طبيِط المش األ اد  اديميط؛ تُِ

زن إلى ُمت يّْر الةنط الدراةيط  إلى مت ير الشياد  الرانويط الِامط  ووطود  روق دالط إحصائيِّا تُِ
 لصالب طلبط الةنط ادولى.
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 (:1023دراسة عبود ) -
ىد أل إلى تحديد المش األ الةلو يط الت  ُيِان  منيا طلبط الطامِط الِماليط وحاطاتيم 

دّْي ليذه المش اأِل؛ من خال تقديم برنامج إرشادي طماع  َتمَّ إعداده ا رشاديط  والتَّص
نأل الِينط النيائيط للدراةط من   ( طالًبا من طاض الطامِِط ِٕٓخصيًصا ليذا ال رض  وت وَّ

نأل     الِماليَِّط  وتزمَّنأل اددواأُل لائمَط ُمش اأِل الطالض الطامِ   وحاطاتو ا رشاديط  وت وَّ
مفرد  موزعط على ةبِِط كبِاٍد تميَّزأل بصدٍق عامل ٍّ  وُمرشراأل رباأٍل  ٕٗنيائيط من صورتيا ال

ن من  طلةط  ُٕٗمناةبط  وتزمَّنأل الدراةط برنامج لإلرشاد الطماع   من إعداد الباحرط  وت وَّ
تمحورأل حول تنميط عاداأل االةتذ ار الةليمط والمياراأل الدراةيط والتف ير الِلم  وحلّْ 

أل وتنميط الرقط بالنفس  والتدريض على إدار  الولأل واالةتِداد لاختباراأل وتصحيب المش ا
بِض المفاىيم الخاطئط    التربيط الطنةيط  و يفيط مواطيط الز وط النفةيط وللق االختباراأل  
ولد كشارأل النتائج إلى كنَّ ك رر المش األ الت  ُيِان  منيا طاض الِينط  انأل    المطال 

م  رُمَّ النفة    الدين    االطتماع    االلتصادي  رم الصح   رم الطنة    ما وطدأل اد ادي
 روًلا ذاأل داللط إحصائيط بين متوةطاأل درطاأل المطموعط التطريبيط  ومتوةطاأل درطاأل نفس 
المطموعط   على لائمط مش األ الطالض الطامِ  وحاطاتو ا رشاديط  لبل االتطربط وبِدىا     

تطبيق القبل    ما كشارأل النتائج  ذلك إلى وطود  روق ذاأل داللط إحصائيط بين اتطاه ال
متوةطاأل درطاأل المطموعط التطريبيط  ومتوةطاأل درطاأل المطموعط الزابطط على لائمط 

 مش األ الطالض الطامِ  وحاطاتو ا رشاديط بِد التطربط لصالب المطموعط الزابطط. 
 :Lee and Pang (2014)دراسة  -

ياأٍل دا ِيًَّط للتِليم المةتمر لدن عيّْنٍط من ى د أل الدراةط إلى بحث خمةط توطُّ
من  ٜ٘ٔالموظَّفين  وبحث تأرير التوطياأل الدا ِيط على تحصيليم اد اديم   وتزمَّنأل الِينط 

الموظفين المشتر ين    برامج التِليم المةتمر  وكشارأل النتائج إلى كنَّ الموظفين  ان لدييم 
األ عاليط من الد ِيط؛ ممرلط    الرغبط    الترل  الوظيف   من خال النطاح    برامج مةتوي

ياأل الدا ِيط  ل ن التوطياأل الدا ِيط  التِليم المةتمر  بالمقارنط مب ادبِاد ادربِط ادخرن للتوطُّ
 لدن الموظفين    برامج التِليم المةتمر اختلفأل باختاف الِمر الزمن  ومةتون التِليم
الةابق  وعدد ةنواأل الخبر     الِمل الوظيف   اد رر من ذلك كنَّ الموظفين الذين لدييم 
توطياأل دا ِيط عاليط خاصط بالتنميط الشخصيط  انوا ك رر ميًا لألداس بش ل ك زل    موالف 

 التِلم المةتمر.
 يَِّة:ِدرَاَساٌت َعْن الُمشكالِت األكاديميَِّة ُلطالِب الَجاِمَعاِت السُّعود 
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 (:1007دراسة بوبشيت ) -
رُِّف على الُمش اأِل اد اديميَِّط الت  ُتواطُو طالباأل  ليط الدراةاأل     ىد أل إلى التَِّ

نأل الِينط من   ( ٕٖٗالتطبيقيط وخدمط المطتمب بطامِط الملك  يصل من وطيط نظرىنَّ  وت وَّ
بادحةاس و رعيا بالدمام من مختلف طالبط من طالباأل  ليط الدراةاأل التطبيقيط بمقرّْ الطامِط 

( ٖٛالتخصصاأل اد اديميط  طبق عليين اةتبانط المش األ اد اديميط والت  ت ونأل من  
مفرد  تقيس المش األ الت  تواطو الطالباأل من حيث وطودىا  و ذلك المش األ من حيث 

أل اد اديميط الت  تواطو كىميتيا. وبتحليل البياناأل إحصائيِّا كشارأل النتائج إلى اختاف المش ا
طالباأل  ليط الدراةاأل التطبيقيط وخدمط المطتمب؛ من حيث درطط وطودىا ودرطط كىميتيا من 
لأل الدّْراةُط إلى كنَّ ك رر الُمت يّْراأل الُمررّْر     إدراك الطالباأل  وطيط نظر الطالباأل  ولد توصَّ

الدمام(  بينما  انأل مت يراأل  –ادحةاس دىميط المش األ اد اديميط ىو مت يُر م ان الدراةط  
كدب (  والمِدل الترا م  للطالباأل كللُّ  –التخصص الدراة     الرانويط الِامط  علم  

 المت يراأل تأريًرا    إدرا ين دىميط المش األ اد اديميط.
 (:1008دراسة العقيمي وأبوهاشم ) -

 بطامِط ا نةانيط ال لياأل طاض لدن طاد اديمي المش األ على فِ ِرُّ التَّ  إلى ىد أل    
 والمةتون ال ليط: وىى ؛راألِ ت يّْ المُ  بِضِ  وسِ زُ   ى المش األ ىذه اختاف ودرطط ةِود  الملك

 قبّْ طُ   طالباً ( ٖٜٗٔ  من الِينط نألوت وَّ   لألةر  االلتصادن والمةتون ا لامط وم ان الدراة 
ًِ  علييم  ك رر كن   وكظيرأل النتائجنيالباحر إعداد نم اد اديميط المش األ اةتبيان اطمي

 كةئلط صِوبط: ىى ؛الطاض بين اانتشارً  واالختباراأل الدراةيط بالمقرراأل المرتبطط المش األ
 وزِف الفيم  صِبط الدراةيط المقرراأل وموزوعاأل الدراةيط  المقرراأل وطول االختباراأل 

 لدراةط المخصص الولأل اانتشارً  ياكللُّ  ن ا بينما . بالمةتقبل الدراةيط المقرراأل بِض ارتباط
 ىى: زِف ؛الطاض بين اانتشارً  بادةاتذ  المرتبطط المش األ ك رر  ا ى  وكنَّ  غير المقرر
 االلتزام وعدم ادةاتذ   لبِض اد اديميط ال فاس  وزِف والطاض  ادةاتذ  بين الِالط

  ى الطديط وعدم الطاض  مب تِزيزوال التحفيز كةلوض اةتخدام وعدم الم تبيط  بالةاعاأل
 ك رر المحازراأل  وكنَّ  عن ادةاتذ  غياض  رر  انتشاراً  كلليا  ان بينما الطاض. إطاباأل تصحيب

 وةرعط واالختباراأل  الدراةط من المرتفب القلق ىى: اانتشارً  بالطاض المرتبطط المش األ
 الذاأل مفيوم وزِف الولأل  تنظيم على القدر  وعدم الدراةط  كرناس الذىن وتشتأل النةيان 

  التخصص.  ى             الرغبط عدم اانتشارً  ياكللُّ   ان بينما اد اديمى.
 (:1022) الدمياطي دراسة -
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 طالباأل تواطييا الت  اد اديميط المش األ والب على الولوف إلى الدراةط ىد أل    
 ببِض وعالتيا للطالباأل  اديميطاد المش األ ترتيض على فوكةبابيا  والتِر  طيبط طامِط

 اد اديميط المش األ بين الِالط طبيِط على الولوفو   (ال ليط- الدراة  المةتون:  المت يراأل
 ىذه لمواطيو طيبو طامِط لدور مقترح تصور وزب  و ادداس ومةتون طيبط طامِط لطالباأل

 لبل من تصميميا تم اةتبانو ةطالدرا وطبقأل. للطالباأل اد اديم  واالرتقاس بادداس المش األ
كظيرأل    ولدطالبط ٖٗٛ عددىن بلغ طيبط طامِط طالباأل من عشوائيط عينط على الباحرط
 بالنةبط ادولى المرتبط احتلأل الدراةيط بالمقرراأل المتِلقط اد اديميط المش األ كنَّ  الدراةط

 بالم تبط المتِلقط لمش األا رم التدريس  ىيئط بأعزاس المتِلقط المش األ وتلتيا للطالباأل 
 الدراةط نتائج وكوزحأل. ادخير  المرتبط الدراةيط بالطداول المتِلقط المش األ الطامِيط  واحتلَّأل

 التلفزيونيط  الدائر     تتمرل للطالباأل اد اديم  ادداس على المررر  المت يراأل كىم كنَّ  اكيزً 
 . الدراةيط والمقرراأل التدريس  ىيئط وكعزاس

 (:1021دراسة جودة وزايد )  -
رُِّف على كىمّْ المش األ اد اديميط الت  ُيِان  منيا طاض      ىد أل ىذه الدراةط للتَِّ

 ليط التربيط بطامِط حائل  ومِر ط داللط الفروق    المش األ اد اديميط بين المةويين الران  
بالمش األ اد اديميط  وتوصلأل  ( طالًبا  وطبقأل لائمطٖٛٔوالرابب  ولد كطريأل الدراةط على  

الدراةط إلى الطاض يِانون من بِض المش األ اد اديميط بالترتيض التال : التِامل مب 
ادةاتذ   ا رشاد اد اديم   التِامل مب الم تبط  التِامل مب المقرراأل  والتِامل مب 

 اديميط لصالب المةتون االختباراأل   ما كوزحأل الدراةط  روق دالط إحصائًيا    المش األ اد
 الران .

 (:1021دراسة مدبولي ) -
ىد أل ىذه الدراةط للتِرف على كىمّْ المش األ اد اديميط الت  ُيِان  منيا طاض     

وطالبط  واةتخدمأل الباحرط  ا( طالبً ٕٓٓالمرحلط الرانويط بطازان  ولد بل أل عينط الدراةط  
لنتائج كن ك رر المش األ الت  يِان  منيا الطاض: مقياًةا للمش األ اد اديميط  وكظيرأل ا

التِامل مب ادةاتذ   المش األ المتِلقط باالختباراأل  المش األ المتِلقط بِاداأل االةتذ ار  
 والتِامل مب الزماس  و ذلك المش األ الت  تتِلق بالمقرراأل الدراةيط.

 (:2322دراسة العنقري ) -
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رُِّف على كىمّْ  المش األ اد اديميط وا داريط الت  تواطو طاض الةنط  وىد أل إلى التَِّ
التحزيريط بطامِط الملك ةِود؛ من وطيط نظر الطاض  با زا ط إلى التِرف على المقترحاأل 

( طالًبا  واشارأل النتائج إلى كنَّ كىمَّ ٓ٘ٗللحد من تلك المش األ  وبل أل عينط الدراةط  
ض الةنط التحزيريط بطامِط الملك ةِود  ارتفاع كةِار المش األ اد اديميط الت  تواطو طا

ال تض الدراةيط   رر  الواطباأل ومتطلباأل المقرر  بحوث وتقارير(   رر  المِلوماأل     ل 
مقرر(  وكنَّ ىناك  روًلا ذاأل داللط إحصائيط بين متوةطاأل اةتطاباأل ك راد عينط الدراةط نحو 

 اديميط وا داريط باختاف مت ير المةتون الدراة   الحلول المقترحط لمواطيط المش األ اد
 وذلك لصالب طاض المةتون ادول.

 (:1022دراسة درويش والحريبي ) -
ىد أل إلى التِرف على المش األ اد اديميط لدن طالباأل طامِط ةلمان بن عبد 
 الِزيز  ودرطط اختاف ىذه المش األ    زوس بِض المت يراأل وى : ال ليط  التخصص
الِلم   المةتون الدراة   والتراح حلول لحل المش األ الت  تواطييا الطالباأل  وكظيرأل 
الدراةط كن المش األ المتِلقط بالقاعاأل والمِامل والوةائل التِليميط طاسأل    المرتبط ادولى 
بأعلى متوةط حةاب    بينما طاس محور مقرراأل والطداول الدراةيط    المرتبط ادخير     ما 
كظيرأل الدراةط عدم وطود  روق تِزن درر التخصص    طميب المحاور   وعدم وطود  روق 
تِزن درر المةتون الدراة     طميب المحاور باةترناس محور الشب ط التليفزيونيط.  ما كظيرأل 

زن درر ال ليط    طميب المحاور.   كنَّ ىناك  روًلا تُِ
 :(1022دراسة معشي ) -

إلى تحديد مةتون المش األ اد اديميط والنفةيط واالطتماعيط لدن  ىد أل الدراةط     
( طالًبا وطالبط  وكوزحأل ٖٙٙطاض  ليط التربيط بطامِط طازان  ولد ُكطريأل الدراةط على  

الدراةط وطود مةتون عاٍل من المش األ اد اديميط لدن طاض عينط الدراةط  و ذلك وطود 
 ديميط لطاض ومِدليم اد اديم .عالط ع ةيط بين المش األ اد ا

 (:1025دراسة بخيت وسالم ) -
ان  منيا طالباأل  ليط التربيط      ىد أل الدراةط إلى ال شف عن المش األ الت  تُِ

( مِلمط  ٜٓبطامِط حائل؛ من وطيط نظر الطالباأل ومِلماتين  ولد ُكطريأل الدراةط على  
ش األ اد اديميط  وتوصلأل الدراةط إلى كنَّ ( طالبط  واةتخدمأل الدراةط مقياًةا للمٜٕٕو 

ك رر المش األ انتشاًرا ى : مش األ تتِلق بالدا ِيط  مش األ تتِلق با رشاد اد اديم   
 مش األ تتِلق بتنظيم الِمليط التِليميط وكعزاس ىيئط التدريس.

  ََمِة ُبُمتغيِّراِت الب  ْحِث:التَّعقيُب عمى الدِّراَساِت السَّابقِة ذاِت الصِّ
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 حيث أهم المشكالت األكاديمية التي أشارت إليها هذه الدراسات: نأواًل: م
 ( أهم المشكالت األكاديمية لطالب الجامعات السعودية:2جدول )

 خاصة بالطالب  خاصة بأعضاء هيئة التدريس واإلدارة

 عدم اىتمام ادةتاذ بفيم الطاض. -
 عدم االلتزام بالةاعاأل الم تبيط. -
 ود ك رر من اختبار    نفس اليوم.وط  -
  .والطاض ادةاتذ  بين الِالط زِف  -
 ادةاتذ . لبِض اد اديميط ال فاس  زِف  -
 .والتِزيز التحفيز كةلوض اةتخدام عدم -
  الطاض. إطاباأل تصحيب  ى الطديط عدم - 
 المحازراأل. عن ادةاتذ  بِض غياض - 
 لمدرةين لمشاعر الطاض.عدم مراعا  بِض ا -
 عدم عدالط بِض المدرةين    تقدير الدرطاأل. -
 التمييز بين الطلبط. -
 إعطاس الحريط للطلبط على حةاض الفاعليط    المحازر . -
عدم لدر  بِض كعزاس ىيئط التدريس على زبط  - 

 المحازر .
 اتباع بِض كعزاس ىيئط التدريس كنماطًا تقليديط بالتدريس. -
 القاعاأل.  ى المناةبط الماديط ا م اناأل تو ر عدم-
 بادلةام. ك اديمى مرشد تو ر عدم -
  ادلةام.  ى الطاض لبول طريقط وزوح عدم -
 بالمختبراأل. ال ا يط واددواأل ادطيز  تو ر عدم -
  الطامِيط. المرحلط متطلباأل عن الطاض إرشاد عدم -
  الطاض. وزد صارمط ال ليط كنظمط  -
محدوديط  -م تو ر نشاطاأل المنيطيط  ا يط داخل ال ليط. عد -

 التخصصاأل المطروحط.
 

 المش األ المتِلقط بالقاعاأل والمحازراأل وادطيز . -
 بِض المقرراأل ليس ليا  تاض مقرر. -
 للق االختباراأل. -
 صِوباأل االةتذ ار. -
 مش األ البث التليفزيون  للطالباأل. -
 .االختباراأل كةئلط صِوبط -
 الدراةيط. المقرراأل طول - 
  .الفيم صِبط الدراةيط المقرراأل موزوعاأل -
  بالمةتقبل. الدراةيط المقرراأل بِض ارتباط زِف-
  ا ى. غير المقرر لدراةط المخصص الولأل -
 ةرعط النةيان. -
 المحازراأل المتِالبط دون راحط. -
 ارتفاع كةِار ال تض الدراةيط.  -
 المقرر  بحوث وتقارير(   رر  الواطباأل ومتطلباأل -
  رر  المِلوماأل     ل مقرر -
 الدراةط. كرناس الذىن تشتأل -
 الولأل. تنظيم على القدر  عدم -
  اد اديمى. الذاأل مفيوم زِف -
 التخصص  ى الرغبط عدم -
 تِامل الطلبط الة س مب كعزاس ىيئط التدريس.  -
 زِف المةتون اد اديم  للطلبط. -
 كو ك رر. الرةوض    ماد  -
 بِض المقرراأل تِتمد  قط على الحفظ واالةتظيار.-
 ال ياض المت رر عن المحازراأل. -
 الشرود وعدم التر يز كرناس المحازراأل. -
 اةتخدام الطوال كرناس المحازر  -
 تباعد مواعيد المحازراأل وكما نيا -
 بِض المقرراأل ليةأل ليا  ائد  تطبيقيط. -
 

 مى الَجامعاِت السُّعوديَِّة: من حيُث الدِّراساِت ع -
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(  ٜٕٓٓ  (  والِقيل  وكبوىاشمٕٛٓٓبوبشيأل   كانت األولوية لنتائج دراسات: -    
(  درويش ٕٕٔٓ(  مدبول  ٖٖٗٔ(  الِنقري  ٕٕٔٓ(  طود  وزايد  ٕٔٔٓوالدمياط   
(  بِض الدراةاأل الِربيط ٕٙٔٓ(  وبخيأل وةالم ٖٕٔٓ(  مِش  ٖٕٔٓوالحريب   
(  ٖٕٓٓانأل على طامِاأل لريبط من الطامِاأل الةِوديط؛ مرل دراةط الِامري  ادخرن  

(  وبِض الدراةاأل ادخرن على الطامِاأل الِربيط مرل دراةط ٕٗٔٓوالظفيري وبيان  
 (.ٕٗٔٓ( وعبود  ٕٓٔٓ(  وعمرو وآخرون  ٕٓٔٓالمطالقط  

طاض الطامِط بصفٍط بِض الدراةاأل تناولأل مش األ  من حيُث نوعَيِة الُمشكالِت: -    
( وىناك دراةاأل اتَّطيأل إلى ٖٕٔٓ(  ومِش  ٕٚٓٓعامٍط؛ مرل دراةط: خليفط وآخرين  

( الت  صنَّفأل المش األ ٖٖٗٔتصنيف مش األ طاض الطامِط مرل: دراةط الِنقري  
داريط  وىناك َمْن ر َّز على المش األ اد اديميط بالتحديد؛ مرل دراةاأل  إلى: ك اديميط  وا 

 (.ٖٕٔٓ(  درويش والحريب   ٕٕٔٓ(  مدبول   ٕٛٓٓبشيأل  بو 
تزمَّنأل غالبيَُّط الدراةاأل مقاييس لحصر كىمّْ المش األ  من حيُث المنهِج واألدواِت: -  

اد اديميط وتحديدىا الت  ُيِان  منيا طاض الطامِط  وبُِض الدّْراةاأِل تزمَّنأل برامج 
(   ذلك كغلض الدراةاأل ٕٗٔٓمرل دراةط عبود  إرشاديط لحلّْ ُمش اأِل طاض الطامِط؛ 

اةتخدمأل  -   حدود علم الباحرين –عن المش األ اد اديميط على الطامِاأل الةِوديط 
المنيج الوصف      حين كنَّ تطبيق البرامج ا رشاديط لحلّْ المش األ اد اديميط يةتلزُم 

( كنَّ م ان الطامِط ٕٛٓٓشيأل  اةتخدام المنيج التطريب    ذلك ك َّدأل نتائج دراةط بوب
عامٌل ُميمّّ    إدراك الطالباأل للمش األ اد اديميط  و ذلك اختاف المش األ اد اديميط 

إناث(؛ لذلك  ان الُبدَّ من تطبيق البرنامج ا رشادي  -باختاف طنس الطلبط  ذ ور
 اديميط؛ وذلك على المقترح على الطامِط نفةيا الت  تمَّ علييا تقنين مقياس المش األ اد

 طاض طامِط طازان بالممل ط الِربيط الةِوديط  الةنط التحزيريط  ذ ور  قط(.
 ما كوزحأل بِض الدراةاأل ظيور المش األ اد اديميط بصور  كعلى لدن    

 (. ٕٗٔٓ(  والظفيري وبيان  ٖٖٗٔالمةتوياأل الدراةيط ادولى  مرل دراةاأل الِنقري  
الت األكاديمية التي يعاني منها طالب الجامعات السعودية ويمكن تمخيص أهم المشك

مش األ ك اديميط تتِلق بطرق  –مش األ ك اديميط تتِلق بنظام الدراةط  تحت أربعة بنود:
 مش األ ك اديميط ذاأل بِد اطتماع . –مش األ ك اديميط ذاأل ُبِد نفة   –االةتذ ار 

 :ُفُروُض الَبْحِث 
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يريط طامِط طازان من مطموعط من المش األ اد اديميط الت  ُيِان  طاض الةنط التحز -ٔ
 تررر على تحصيليم.

    والتطريبيط الزابطط المطموعتين درطاأل متوةطاأل إحصائيط بين داللط ذاأل  روق ُتوطد -ٕ
 لصالب طازان بطامِط التحزيريط الةنط لطاض اد اديميط المش األ لمقياس البِدي القياس

 .الزابطط المطموعط
 :ِإْجـرَاَءاُت الَبْحِث 

( طالًبا من طاض الةنط التحزيريط ٕٛبلغ عدد المشار ين   أواًل: المشاركون في البحث:
طالًبا    المطموعط الزابطط  ولد  ٗٔطالًبا    المطموعط التطريبيط و ٗٔطامِط طازان 

دم    البحث تم اختيارىم عشوائيًا طبقًا لدرطاتيم    مقياس المش األ اد اديميط المةتخ
( طالًبا من طاض الةنط التحزيريط طامِط ٓٓٛٗالحال   من بين مطتمب كصل  لوامو  

 ( ةنط. ٕٔ-ٛٔطازان ممن تتراوح كعمارىم الزمنيط ما بين  
 ثانًيا: أدوات البحث:

 مقياس المشكالت األكاديمية:-2
ض الةنط التحزيريط تحديد كىم المش األ اال اديميط الت  يِان  منيا طا هدف المقياس: -

 طامِط طازان
 خطوات تصميم المقياس: -
تم تحديد لائمط بأىم المش األ اد اديميط الت  يِان  منيا طاض الطامِاأل الِربيط من  -

خال مراطِط نتائج الدراةاأل الِربيط الت  تناولأل كبرز المش األ اد اديميط لطاض الطامِط 
 والطدول التال  يلخص ىذه المش األ:

 
 

 ( الصورة األولية لمقياس المشكالت األكاديمية:1جدول )
تنطبق بدرجة  المشكمة م

 عالية جًدا
تنطبق 
بدرجة 
 عالية

تنطبق 
بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 

 قميمة

ال تنطبق 
 أبًدا

      لاةتيتار ببِض المقرراأل الت  كدرةيا كميلُ  ٔ
      اةترمار ولت  كرناس وطودي بال ليط ال كطيدُ  ٕ
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تنطبق بدرجة  المشكمة م
 عالية جًدا

تنطبق 
بدرجة 
 عالية

تنطبق 
بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 

 قميمة

ال تنطبق 
 أبًدا

         التوا ق مب المقرراأل الدراةيط صِوبطً  كطدُ  ٖ
كطد صِوبط    اةتخاص النقاط الميمط     ٗ

 دروة 
     

      كنةى ما كذا ره بةرعط ٘
      تنفيذ طدول للمذا ر  علىيصِض  ٙ
      كطد صِوبط    تحقيق كىدا   ٚ
      كت يض عن حزور المحازراأل ٛ
بالطريقط الصحيحط  كشِر بزِف مِر ت  ٜ

 لاةتذ ار
     

      مراطِط دروة  بمفردي علىيصِض  ٓٔ
      كتشتأل كرناس المذا ر  ٔٔ
      كطيل الطريقط الةليمط لاةتذ ار ٕٔ
      كطد صِوبط    تنظيم ولت  ٖٔ
      كطيل التِامل مب ورلط ادةئلط ٗٔ
      دكطد صِوبط    إنطاز الميام    الولأل المحد ٘ٔ
كطد صِوبط    حزور المحازراأل    الولأل  ٙٔ

 المناةض
     

      ال كةتطيب ا لمام بموزوعاأل المقرر ٚٔ
         االختباراأل كغشُّ  ٛٔ
      كىمل    كداس واطبات  ٜٔ
      كنام كرناس المحازراأل ٕٓ
      كطد صِوبط    التوا ق الطامِ  ٕٔ
      مب زمائ     الطامِطكطد صِوبط    التِامل  ٕٕ
كشِر بزِف لدرت  على إلامط عالاأل طيبط  ٖٕ

 مب زمائ 
     

      كتطنض مشار ط زمائ     ادنشطط ٕٗ
      كتطاىل التِامل مب كةاتذت  ٕ٘
      كشِر بِدم لبول  بين زمائ  ٕٙ
      كشِر بالقلق عند دخول  لاعط االختباراأل ٕٚ
      ا رت كشِر بزِف ذ ٕٛ
      ال تتاح ل  الفرصط للتِبير عن ذات  ٜٕ
      كشِر بالقلق من لرض موعد االختباراأل ٖٓ
      ينتابن  التوتر والزيق    الموالف الصِبط ٖٔ
      ليس لدي القدر  على تحمل المةروليط ٕٖ
      كتردد    اتخاذ لرارات  ٖٖ
      كشِر بزِف رقت  بذات  ٖٗ
      كشِر بوطود  طو   بير  بين  وبين زمائ  ٖ٘
      مواعيد طدول االمتحاناأل غير مناةبط ٖٙ
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تنطبق بدرجة  المشكمة م
 عالية جًدا

تنطبق 
بدرجة 
 عالية

تنطبق 
بدرجة 

 متوسطة

تنطبق 
بدرجة 

 قميمة

ال تنطبق 
 أبًدا

      كطد صِوبط    حزور المحازراأل ٖٚ
كتردد    االةتفةار من كةاتذت  عن النقاط  ٖٛ

 الصِبط بالمقرر
     

      تِتمد مِظم المقرراأل الدراةيط على الحفظ ٜٖ
      رض االختباراأليزداد للق  عند ل ٓٗ
      ال كشترك    ادنشطط الطابيط بالطامِط ٔٗ
      يقلقن  إطراس ك رر من اختبار    يوم واحد ٕٗ
      كشِر بوطود  طو   بير  بين  وبين كةاتذت  ٖٗ
      كتأخر    كداس الميام الدراةيط المطلوبط  ٗٗ
      كطد صِوبط    تنظيم ك  اري ٘ٗ
      بأن زمائ  ك زل من  كشِر ٙٗ
      كشِر بالِطز كمام مواطيط المش األ ٚٗ
      ك شل    تحديد كىدا   للمةتقبل بِد التخرج ٛٗ
      كنا زِيف الرقط    نفة  ٜٗ
كةتخدم ال مبيوتر واالنترنأل لفتراأل طويلط     ٓ٘

 ةاعاأل ٙاليوم تزيد عن 
     

الطوال حتى ال كةتطيب التولف عن اةتخدام  ٔ٘
 كرناس المحازراأل

     

      كطد صِوبط    إطابط ادةئلط المقاليط ٕ٘

  َةِ األكاديميَّ  كالتِ شْ مُ لْ اس اَ يَ قْ مِ لِ  ةُ ريَّ تْ كومِ يْ السَّ  ُص ائِ صَ الخ: 
 الصدق: -
 :مينحكِّ المُ  صدقُ  -

مين ح ّْ من المُ  لام الباحران بِرض مقياس المش األ اد اديميط على مطموعطٍ 
د من مدن أ ُّ للتَّ  ؛(ٔ  النفةيطصين    مطال القياس والتقويم وعلم النفس التربون والصحط المتخص

ولد بلغ عدد المح مين   ومدن مائمط الصياغط والل ط  ارتباط المفرد  بالبِد الذي تنتم  إليو
ما %" و يٓٛ" من المح مين على المحاور بنةبط "ٗفاق عدد "ولد اعتمد الباحران على اتّْ   "٘"

 اال اديميط.يل  طدول يوزب نةض االتفاق على محاور مقياس المش األ 
 ( 2جدول )

 يوضح نسب االتفاق واالختالف عمى أبعاد المشكالت األكاديمية

                                                 
يشكر الباحثان: ا.د.فتحي عبد الحميد عبد القادر، ود.إبراهيم سيد أحمد، ود.أحمد عبد الحميد محرم، ود. أيمن عبد الجليل  (4)

 ي تحكيم األدوات.القاضي، ود.فضلون سعد الدمرداش؛ للمشاركة ف
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أبعاد المشكالت 
 األكاديمية

عدد مرات  المفردات
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

نسبة 
 االتفاق

% 

مشنننننننننن األ تتِلننننننننننق 
 بنظام الدراةط

ٖ-ٛ-ٔٙ-ٔٚ-ٕٔ--ٖٙ-ٖٛ-
ٖٚ-ٖٜ-ٕٗ 

٘ -- ٔٓٓ% 

مشنننننننننن األ تتِلننننننننننق 
 بطرق االةتذ ار

ٗ-٘-ٙ-ٚ-ٜ-ٔٓ-ٔٔ-ٕٔ-ٖٔ-
ٔٗ-ٔ٘-ٗٗ-ٗ٘-ٕ٘ 

٘ -- ٔٓٓ% 

مشنننن األ ذاأل بِنننند 
 نفة 

ٔ-ٕ-ٔٛ-ٜٔ-ٕٓ-ٕٚ-ٕٛ-ٕٜ-
ٖٓ-ٖٔ-ٖٕ-ٖٖ-ٖٗ-ٗٓ-ٗٙ-

ٗٚ-ٗٛ-ٜٗ-٘ٓ-٘ٔ 

٘ -- ٔٓٓ% 

مشنننن األ ذاأل بِنننند 
 اطتماع 

ٕٕ-ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕٙ-ٖ٘-ٗٔ-
ٖٗ 

٘ -- ٔٓٓ% 

( كن نةض االتفاق على كبِاد مقياس ٖب من خال اةتِراض نتائج طدول  يتز
 %.ٓٓٔالمش األ اد اديميط بل أل 

  َّباتُ الث : 
لام الباحران بحةاض مِامل رباأل مقياس المش األ اد اديميط بأ رر من طريقط؛     

 حةاض مِامل رباأل مقياس   ا صدار الحادي والِشرين  SPSSاةتخدما برنامج  حيثُ 
من طاض الةنط التحزيريط  اطالبً ( ٓٛ المش األ اد اديميط بطريقط كلفا على عينط م ونط من 

من ذلك ارتفاع ليمط مِامل  زبُ يتَّ و  ( ٜٛ.ٓ   انأل ليمط مِامل رباأل كلفا ال ل    طامِط طازان
 رباأل مقياس المش األ اد اديميط. 

 :ثبات المفردات 
األ مفرداأل مقياس المش األ اد اديميط بطريقط لام الباحران بحةاض مِاماأل رب    

وىذا   من طاض عماد  الةنط التحزيريط طامِط طازان ا( طالبً ٓٛمن   نطٍ  وَّ مُ  نطٍ وذلك لِيّْ   كلفا
 :التال  خال الطدولمن  زبُ يتَّ 

 (3جدول )
 معامالت ثبات مقياس المشكالت األكاديمية بطريقة الفا بعد حذف كل مفردة 
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رقم 
 المفردة

معامل 
 الثبات

رقم 
 المفردة

رقم  معامل الثبات
 المفردة

رقم  معامل الثبات
 المفردة

 معامل الثبات

1 .888 ٔٗ .884 ٕٚ .888 ٗٓ .889 

2 .885 ٔ٘ .889 28 .890 41 .890 

3 .887 ٔٙ .892 ٕٜ .889 42 .890 

4 .886 17 .889 ٖٓ .887 43 .887 

5 .888 18 .887 ٖٔ .890 44 .888 

6 .882 19 .886 ٖٕ .888 ٗ٘ .889 

7 .893 20 .886 33 .887 ٗٙ .890 

8 .891 21 .888 34 .885 ٗٚ .889 

9 .887 22 .887 35 .885 ٗٛ .889 

10 .887 23 .889 36 .888 ٜٗ .885 

11 .886 24 .894 ٖٚ .887 ٘ٓ .886 

12 .888 ٕ٘ .888 ٖٛ .889 ٘ٔ .890 

ٖٔ .883 ٕٙ .888 ٖٜ .893 ٕ٘ .888 

كن كغلض مِاماأل رباأل المفرداأل طاسأل كلل من كو تةاون  (ٗ من طدول  زبُ يتَّ 
حذف كي  نَّ إ على رباأل المفرداأل والمقياس  حيثُ  ا يدلُّ (  ممَّ ٜٓٛ.ٓمِامل رباأل كلفا ال ل   

ن حذ يا إلى ارتفاع ليمط مِامل دَّ ك ألكربِط مفرداا على المقياس. ول ن ىناك ةلبً  رُ ررّْ يُ  مفرد ٍ 
                 حذ يا من الصور  النيائيط وى  المفرداأل رلم وىذه المفرداأل تمَّ   فا ال ل رباأل كل

 ٚ-ٛ – ٔٙ – ٖٜ). 

  ِّي:اخمِ الدَّ  ساقُ االت 
ا صدار الحادي والِشرين    إيطاد ليمط  SPSSلام الباحران باةتخدام برنامج     

درطط ال ليط لمقياس المش األ مِامل ارتباط بيرةون بين درطط  ل مفرد  من المفرداأل وال
من طاض الةنط التحزيريط  ا( طالبً ٓٛم ونط من   يوزب لِينطاد اديميط والطدول التال  

 .طامِط طازان

 
 (4جدول )

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة من مفردات مقياس المشكالت
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 :األكاديمية والدرجة الكمية 
معامل  م

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

عامل م م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 ٓ.ٜٗٔ ٓ.ٓٔ 20 ٓ.٘ٗٗ ٓ.ٓٔ 36 ٓ.ٖٚ ٓ.ٓٔ 

2 ٓ.ٜ٘ٙ ٓ.ٓٔ 21 ٓ.ٕٗ ٓ.ٓٔ ٖٚ ٓ.ٜٗٛ ٓ.ٓٔ 

3 ٓ.ٜٗٗ ٓ.ٓٔ 22 ٓ.ٗٗٙ ٓ.ٓٔ ٖٛ ٓ.ٖٖٛ ٓ.ٓٔ 

4 ٓ.ٖ٘٘ ٓ.ٓٔ 23 ٓ.ٖ ٓ.ٓٔ ٗٓ ٓ.ٖٔٚ ٓ.ٓٔ 

 ٘ٓ.ٓ ٕ٘ٗ.ٓ ٔٗ غير دالط ٖٕٓ.ٓ 24 ٔٓ.ٓ ٖٓٗ.ٓ 5
6 ٓ.ٕٚٚ ٓ.ٓٔ 25 ٓ.ٕٗٓ ٓ.ٓٔ ٕٗ ٓ.ٕٖٗ ٓ.ٓ٘ 
9 ٓ.ٖٗٙ ٓ.ٓٔ 26 ٓ.ٖٕٗ ٓ.ٓٔ ٖٗ ٓ.ٗٙٔ ٓ.ٓٔ 

10 ٓ.ٗٚٛ ٓ.ٓٔ 27 ٓ.ٗٔٛ ٓ.ٓٔ ٗٗ ٓ.ٕٜٗ ٓ.ٓٔ 

11 ٓ.ٜ٘ٗ ٓ.ٓٔ 28 ٓ.ٕٕٕ ٓ.ٓٔ ٗ٘ ٓ.ٖٕ ٓ.ٓٔ 

 غير دالط ٜٔٔ.ٓ ٙٗ ٔٓ.ٓ ٖٙٓ.ٓ ٜٕ ٔٓ.ٓ ٕٗٗ.ٓ 12
ٖٔ ٓ.ٜٙ ٓ.ٓٔ ٖٓ ٓ.ٖٗٛ ٓ.ٓٔ ٗٚ ٓ.ٖٕٚ ٓ.ٓٔ 

ٔٗ ٓ.ٙٚ ٓ.ٓٔ ٖٔ ٓ.ٕٜٙ ٓ.ٓ٘ ٗٛ ٓ.ٖٕٜ ٓ.ٓٔ 

ٔ٘ ٓ.ٖٔ٘ ٓ.ٓٔ ٖٕ ٓ.ٖٜٗ ٓ.ٓٔ ٜٗ ٓ.ٙٔٗ ٓ.ٓٔ 

ٔٚ ٓ.ٖٓٚ ٓ.ٓٔ ٖٖ ٓ.٘ٗٙ ٓ.ٓٔ ٘ٓ ٓ.ٖٖ٘ ٓ.ٓٔ 

ٔٛ ٓ.ٖٜٗ ٓ.ٓٔ ٖٗ ٓ.ٜ٘ٙ ٓ.ٓٔ ٘ٔ ٓ.ٕٖ ٓ.ٓ٘ 
ٜٔ ٓ.ٜٙٓ ٓ.ٓٔ ٖ٘ ٓ.ٜ٘ٚ ٓ.ٓٔ ٕ٘ ٓ.ٖٖٚ ٓ.ٓٔ 

والدرطط  فرد ٍ مُ  لّْ لض ليم مِاماأل االرتباط بين درطط  ُ كغ ( كنَّ ٘ من طدول  زبُ يتَّ 
ا عند إحصائيِّ  بِزيا دالّّ  وكنَّ  ( ٔٓ.ٓا عند مةتون داللط  ال ليط لاةتبيان دالط إحصائيِّ 

ا فردتان مِامل ارتباطيما بالدرطط ال ليط غير دال إحصائيِّ ىناك مُ  (  ما كنَّ ٘ٓ.ٓمةتون داللط  
 ةاقِ على االتّْ  ا يدلُّ ممَّ  ؛اةتبِادىما من الصور  النيائيط للمقياس تمَّ  ولد ٙٗ  ٕٗىما المفرد  

 الداخل  للمفرداأل.

مفرد  بِد حذف  ٙٗنأل الصور  النيائيط من مقياس المش األ اد اديميط من وبذلك ت وَّ 
 (.ٙٗ-ٜٖ-ٕٗ-ٙٔ-ٛ-ٚ  كرلام المفرداأل:

 :قترحُ اإلرشادي المُ  البرنامجُ -1
 بادةلوض الطماع   بيدف خفضِ  قُ طبَّ داد برنامج إرشادي مقترح يُ لام الباحران بإع    

ِان  منيا طاض الةنط التحزيريط طامِط طازان  ولام تأرير المش األ اد اديميط الت  يُ   ٍ حدَّ 
الباحران بتطبيق البرنامج ا رشادي على الطاض الذين حصلوا على درطاأل مرتفِط    مقياس 

  .ةتخدم    البحث الحال المش األ اد اديميط الم
 البرنامِج: في إعدادِ  اليةِ التَّ  واتِ طُ الخُ  باعُ تِّ ا وقد تمَّ 
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  :لمبرنامجِ  خطيطُ التَّ  -
أل بمش األ طاض لام الباحران بمراطِط اددبياأل الةابقط والدراةاأل الت  اىتمَّ 

(  ٜٕٓٓ  ىاشم(  والِقيل  وكبو ٕٛٓٓالطامِاأل الةِوديط اد اديميط  ومنيا دراةاأل: بوبشيأل  
ودرويش والحريب   ( ٖٖٗٔوالِنقري   ( ٕٔٔٓ(  غنيماأل وعليمان  ٕٔٔٓوالدمياط   

(  و ذلك بِض اددبياأل والدراةاأل الت  اىتمأل بإعداد البرامج ا رشاديط لِاداأل ٖٕٔٓ 
بر  طاللق االختباراأل والمياراأل الدراةيط مرل:و االةتذ ار والدا ِيط والرقط بالنفس وتنظيم الولأل 

(  ٕٔٔٓ(   ال ا ري ٕٓٔٓ(   القصاب  ٜٕٓٓ(   عل  ٕٚٓٓ(   شواشر   ٕٙٓٓوآخرون 
 (.ٖٕٔٓ الخواطو 

وزب تصور عام للبرنامج    زوس كىم المش األ اد اديميط الت  انتيى إلييا  رم تمَّ 
 .ر: اليدف الِام للبرنامج وادىداف ا طرائيطصوُّ من ىذا التَّ ا طار النظري  ويتزَّ 

 لمبرنامِج: العامُّ  فُ الهد 
ِان  منيا طاض الةنط التحزيريط تأرير المش األ اد اديميط الت  يُ   ِ دَّ حِ  خفُض 

حتون إرشادي مُ  بطامِط طازان  من خال مةاعدتيم على التف ير    حلول لبِزيا  وتقديمُ 
 يم اد اديم     زوس توطياتيم الدراةيط.ئ   تحةين كدا ةيمُ يُ 
  ُجِ امِ لمبرنَ  ةُ اإلجرائيَّ  األهداف: 
   ومِولاأل الدا ِيط.التِرف على مفيوم الدا ِيط وكنواعيا ووظائفيا -ٔ
 تقديم بِض ادةاليض الت  تةاعد الطالض على زياد  دا ِيتو. -ٕ

   وكةاليض مواطيتيا.التِرف على الز وط النفةيط عامط واد اديميط خاصط -ٖ

 راره الةلبيط.  وآالتِرف على مصادر وكةباض للق المةتقبل -ٗ
 .التدريض على التخفيف من للق المةتقبل -٘

 االختباراأل.تنميط لدر  المشار ين على مواطيط المةتوياأل المرتفِط من للق  -ٙ
 توعيط المشار ين بأىميط الرقط بالنفس وعالتيا ببِض المت يراأل. -ٚ
 تِريف المشار ين بمفيوم تنظيم الذاأل. -ٛ
 خدام اةتراتيطياأل تنظيم الذاأل.تدريض المشار ين على اةت -ٜ
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 تدريض المشار ين على إدار  كولاتيم بفِاليط من خال كنشطط وتدريباأل. -ٓٔ

 التِرف على طرق الطاض    االةتِداد لاختباراأل -ٔٔ
 تطبيق الطرق المرلى لاةتِداد لاختباراأل -ٕٔ
 االةتذ ار.تِريف المشار ين بمياراأل  -ٖٔ
 التخطيط الةليم الةتذ ار دروةيم. تدريض المشار ين على -ٗٔ

 .التِرف على كةاليض لراس  ال تض الدراةيط -٘ٔ
 تطوير مياراأل الطاض القرائيط لل تض الدراةيط. -ٙٔ
 توعيط المشار ين بأىميط االنترنأل و وائده. -ٚٔ
  ُلمبرنامجِ  ةُ اإلجرائيَّ  ودُ دُ الح: 

 :تيا عمى النحو اآلا وبشريِّ ا ومكانيِّ البرنامج زمانيِّ  تحديدُ  تمَّ     
 كةبوعٍ  لّْ بوالب راث طلةاأل  ُ  ؛( كةابيبٛالبرنامج على مدن   تنفيذُ  تمَّ  :ةُ مانيَّ الزَّ  الحدودُ  -

 دليقط. ٓ٘  و٘ٗطلةط ما بين  لُّ طلةط(  واةت رلأل  ُ  ٕٗ بمطموع 
زيريط بطامِط تنفيذ البرنامج    لاعط من لاعاأل مبنى عماد  الةنط التح تمَّ  :ةُ المكانيَّ  الحدودُ  -

 .طازان
 .وادخرن زابطط  إحداىما تطريبيط ؛نا: مطموعتعينة البحث :ةُ البشريَّ  الحدودُ  -
  ُمساتِ الجَ  ي تنفيذِ فِ  بعُ تَّ المُ  اإلرشاديُّ  األسموب:  

بيدف تحقيق كىداف  البرنامج؛اةتخدم الباحران كةلوض ا رشاد الطماع     تطبيق     
 ا طرائيط:البرنامج 

 اإلرشادي:البرنامج  تطبيقُ  -
 تمَّ  وبشريط وما يلزم لو من حدود م انيط وزمانيط  البرنامج بِد االنتياس من تخطيط     

 ملخص طلةاأل البرنامج ا رشادي المقترح:  و يما يل  تنفيذ طلةاأل البرنامج
إعطاس   ر   طلةط تِارف بين الباحرين والمشار ين  ولد تمَّ  ييا الَجمَسُة اأُلولى والثَّانيُة: -

عن البرنامج وكىدا و  ودار الحوار حول كىم المش األ اد اديميط الت  تواطو الطاض    
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حياتيم اد اديميط وتمَّ تطبيُق مقياِس الُمش اأِل اد اديميَّط لبل ىذه الطلةط  والتَّحقُُّق من 
 كنَّ طميب الطاض المشار ين درطاتيم مرتفِط  يو.

  رُمَّ ُمنالشُط مفيوم الةابقط للطلةط المنزل  الواطض راطِطمُ   ييما تمَّ  والرَّابَعُة: الَجمسُة الثَّالثةُ  -
الدا ِيط وكنواعيا ووظائفيا    حيا  الطالض الطامِ ؛ مب التَّر يِز على ادةاليض الت  

 ُتةاعُد الطاَض    تنميط دا ِيتيم.
راطُِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط  ودارأل حول َتمَّ  ييما م الَجْمَسُة الخاِمَسُة والسَّاَدَسُة: -

ٍط  رُمَّ التَّر يُز على الز وط اد اديميط الةيما    ىذه المرحلط  ُ وِط النَّفةيَِّط بصفٍط عامَّ الزُّ
 من حيا  الطالض الطامِ   ور َّز التدريض على كةاليض ُمطابيط ىذه الز وط.

مراطِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط  وتناولأل مفيوم تمَّ  ييما  الجمسة السابعة والثامنة: -
للق المةتقبل  وكةبابو ومصادره واآلرار الةيئط المترتبط على المةتوياأل المرتفِط من للق 

 المةتقبل وتمحور التدريض وا رشاد على كةاليض التِامل مب للق المةتقبل.
المنزل  للطلةط الةابقط  وتناولأل  تمَّ  ييما مراطِط الواطض الجمسة التاسعة والعاشرة: -

موزوع للق االختباراأل و يفيط الحد منو؛ الةيما لبيل االختباراأل  واالةتراتيطياأل الت  
 ُيم ن اةتخداميا    ذلك. 

تمَّ  ييما مراطِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط  وىد أل  الجمسة العاشرة والحادية عشرة: -
البرنامج بأىميط الرقط بالنفس  وعالتيا ببِض  إلى توعيط الطاض المشار ين   

المت يراأل  ودورىا    تنميط مياراأل الطالض الشخصيط  وتنميط الطرك     موالف التِلم 
االطتماع  والحديث كمام اآلخرين  وانِ اةاأل ذلك ا يطابيط على تحصيل الطاض 

 اد اديم .
راطِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط  تم  ييما م الجمسة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: -

وىد أل إلى تِريف الطاض بمفيوم تنظيم الذاأل وكىميط التدريض على بِض اةتراتيطياأل 
داار  الولأل والتح م    االنتباه والوع  الذات   تنظيم الذاأل مرل تحديد ادىداف والمرونط وا 

لم المنظم ذاتيًا  نتيطط مباشر  ومرالبط الذاأل وغيرىا من االةتراتيطياأل  ما تم تناول التِ
 لنطاح الطاض    تنظيم ذواتيم.

تم  ييما مراطِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط   الجمسة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: -
تطبيق الطرق المرلى لاختباراأل  و التِرف على طرق الطاض    االةتِداد وىد أل إلى 
رشاد الطالاةتِداد   اةتخدام ك زل الطرق لاةتِداد لاختباراأل.ض إلى لاختباراأل  وا 
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تم  ييما مراطِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط   الجمسة السابعة عشرة والثامنة عشرة:  -
على التخطيط الةليم الةتذ ار  يمتدريباالةتذ ار  و بمياراأل طاض تِريف الوىد أل إلى 

اةتخدام ميار    و ر دروس مقرر مِينالتراح خطط الةتذ ا  وتمحور التدريض حول دروةيم
 .اةتذ ار مختار     تنفيذ درس كو واطض مِين

تم  ييما مراطِط الواطض المنزل  للطلةط الةابقط  وىد أل  الجمسة التاسعة عشرة والعشرون: -
تطوير مياراأل الطاض القرائيط لل تض و  التِرف على كةاليض لراس  ال تض الدراةيط.إلى 

    لراس  ال تض الدراةيط. الطاض تحةين مياراتوالتدريض حول ةبل    وتمحورالدراةيط
تم  ييما مراطِط الواطض المنزل  للطلةط  الجمسة الحادية والعشرون والثانية والعشرون: -

 بأىميط االنترنأل و وائده.    البرنامج المشار ينالطاض توعيط الةابقط  وىد أل إلى 
التمييز بين و  و االةتفاد  من االنترنأل    التِلم.تحديد كىم كوطوتطرق التدريض إلى 

دمان ا نترنأل.  اةتخدام اآلمن لانترنأل وا 
تم  ييما مراطِط الواطض المنزل  للطلةط  الجمسة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: -

بِض المش األ اد اديميط ل ولحل التف ير    على الطاض تدريضالةابقط  وىد أل إلى 
تِريف المش األ  وتناول التدريض المياراأل الت  تِلموىا    الطلةاأل الةابقط. باةتخدام

تقديم مقترحاأل ذاتيط لحل بِض المش األ اد اديميط و ذلك  اد اديميط للطالض الطامِ .
   و ذلك تطبيق االختبار البِدي.لطاض الطامِط

ط النتائج القبليط والبِديط تم تقييم ادةلوض ا رشادي بمقارنتقييم األسموب اإلرشادي:  -
 للمطموعط التطريبيط مب المطموعط الزابطط.

 :َنتَاِئُج الَبْحِث وتحميُمها اإلحصائي 

دخاليا    الحاةض اآلل     برنامج الحزم ا حصائيط   إطاباأل الطاض تفريغُ  تمَّ       وا 
SPSS واةتخدم الباحران اختبار أل   ا صدار الحادي والِشرينT-test ض داللط لحةا

الفروق بين متوةطاأل درطاأل طاض المطموعط التطريبيط    مقياس المش األ اد اديميط لبل 
 المقترح.وبِد تطبيق البرنامج ا رشادي 

 لتحقق من شرط الت ا ر بين مطموعت  البحث: الزابطط والتطريبيط لبل بدس التطربط:ا -
لتطريبيط    المش األ اد اديميط لبل التحقق من شرط الت ا ر بين المطموعتين الزابطط وا -

 بدس التطربط.
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والطدول التال  يوزب نتيطط اختبار أل لداللط الفروق بين المطموعتين الزابطط  
 -والتطريبيط    القياس القبل  لمقياس المش األ اد اديميط: 

 (5جدول )
والتجريبية اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين الضابطة 

 في المشكالت األكاديمية قبل بدء التجربة

االنحراف  المتوسط م العدد المجموعات المتغيرات

 المعياري ع

درجات 

 الحرية

مستوى  ت

 الداللة 

 الداللة

المش األ 

 اد اديميط

غير  446.0 0.774 26 ٙٛٔٛ٘.ٛ ٗٔٚ٘.٘ٙٔ 14 الزابطط

 ٕٜٓٔٙ.ٜ ٕٚ٘ٛ.ٛٙٔ 14 التطريبيط دالط

الفروق بين متوةطاأل درطاأل طاض المطموعتين  من الطدول الةابق كنَّ  زبُ تَّ وي
يا كي كنَّ  إحصائيِّا؛الزابطط والتطريبيط    المش األ اد اديميط لبل بدس تطربط البحث غير دالط 

لزمان التطانس والزبط التطريب  بين  ينن مطمئنيادمر الذي يطِل الباحر  طٍ غير طوىريَّ 
 والتطريبيط(. –الزابطط المطموعتين  

 :نتائج الفرض األول -
جازان من مجموعة من  التحضيرية جامعةعاني طالب السنة يُ : الفرض ادول على ينصُّ     

 .المشكالت األكاديمية التي تؤثر عمى تحصيمهم
لام الباحران بحةاض متوةطاأل درطاأل ا راد الِينط     ل مفرد  من مفرداأل مقياس 

  المِانا  من المش لط الت  ( على حدّْ ٘-٘ٚ.ٖالدرطط المرتفِط   يميط وتدلُّ المش األ اد اد
                من طاض الةنط التحزيريط     اطالبً  ٓٛوذلك لِينط م ونط من   ليا  ل مفرد مرّْ تُ 

 .طامِط طازان
 يوضح نتائج هذا الفرض األول  (6)وجدول 

 (6)جدول 
 ة والترتيب لممشكالت األكاديمية لطالب جامعة جازانالمتوسطات واالنحرافات المعياري 

المتوسط  المشكمة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
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المتوسط  المشكمة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 1 1.232 4.11 كشِر بالقلق من لرض موعد االختباراأل ٖٓ
 2 1.140 4.06 كشِر بالقلق عند دخول  لاعط االختباراأل ٕٚ
 3 1.081 3.91 ال كطيد اةترمار ولت  كرناس وطودي بال ليط ٕ
 4 1.057 3.81 كنةى ما كذا ره بةرعط ٘

 5 1.040 3.79 كتشتأل كرناس المذا ر  ٔٔ
 عن تزيد اليوم    طويلط لفتراأل واالنترنأل ال مبيوتر كةتخدم ٓ٘

 ةاعاأل ٙ
3.75 1.307 6 

 7 1.472 3.60 تنفيذ طدول للمذا ر  علىيصِض  ٙ
 8 1.186 3.60  كطد صِوبط    اةتخاص النقاط الميمط    دروة ٗ

 9 952. 3.58 يزداد للق  عند لرض االختباراأل ٓٗ
 10 1.065 3.58 ينتابن  التوتر والزيق    الموالف الصِبط ٖٔ
 11 1.283 3.53 كطد صِوبط    تنظيم ولت  ٖٔ
 12 1.449 3.46 كطيل الطريقط الةليمط لاةتذ ار ٕٔ
 13 1.087 3.41 كطد صِوبط    إنطاز الميام    الولأل المحدد ٘ٔ
 14 1.206 3.39 كطيل التِامل مب ورلط ادةئلط ٗٔ
 15 1.072 3.30 يقالن  إطراس ك رر من اختبار    يوم واحد ٕٗ
 16 1.131 3.01 كشِر بزِف ذا رت  ٕٛ
 17 1.180 2.98 كشِر بزِف رقت  بذات  ٖٗ
 18 1.205 2.94 مواعيد طدول االمتحاناأل غير مناةبط ٖٙ
 19 1.266 2.94 ط    التوا ق مب المقرراأل الدراةيطكطد صِوب ٖ

 20 929. 2.85 كشِر بوطود  طو   بير  بين  وبين كةاتذت  ٖٗ
 21 1.122 2.79 كتردد    االةتفةار من كةاتذت  عن النقاط الصِبط بالمقرر ٖٛ
 22 1.177 2.79 نفة     الرقط زِيف كنا ٜٗ
 23 871. 2.73 يصِض عل  مراطِط دروة  بمفردي ٓٔ
 24 1.014 2.69 المقاليط ادةئلط إطابط    صِوبط كطد ٕ٘
 25 991. 2.68 كطد صِوبط    التوا ق الطامِ  ٕٔ
 26 810. 2.66 كتأخر    كداس الميام الدراةيط المطلوبط ٗٗ
 27 1.166 2.59 ليس لدي القدر  على تحمل المةروليط ٕٖ
 28 691. 2.56 كتردد    اتخاذ لرارات  ٖٖ
 29 1.201 2.51 ال كشترك    ادنشطط الطابيط بالطامِط ٔٗ
 30 711. 2.49 ال كةتطيب ا لمام بمفرداأل المقرر ٚٔ
 كرناس حتى الطوال اةتخدام عن التولف كةتطيب ال ٔ٘

 المحازراأل
2.44 .939 31 

 32 1.004 2.44 كشِر بالِطز كمام مواطيط المش األ ٚٗ
 33 925. 2.43 بير عن ذات ال تتاح ل  الفرصط للتِ ٜٕ
 34 1.025 2.39 كطد صِوبط    تنظيم ك  اري ٘ٗ
 35 1.072 2.38 كميل لاةتيتار ببِض المقرراأل الت  كدرةيا ٔ

 36 846. 2.36 كىمل    كداس واطبات  ٜٔ
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المتوسط  المشكمة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 37 856. 2.34 كطد صِوبط    حزور المحازراأل ٖٚ
 38 775. 2.26 كغش    االختباراأل ٛٔ
 39 1.013 2.25 طود  طو   بير  بين  وبين زمائ كشِر بو  ٖ٘
 40 1.015 2.21 زِف مِر ت  بالطريقط الصحيحط لاةتذ ار ٜ

 41 765. 2.15 كطد صِوبط    التِامل مب زمائ     الطامِط ٕٕ
 42 938. 2.08 كشِر بِدم لبول  بين زمائ  ٕٙ
 43 761. 2.05 كنام كرناس المحازراأل ٕٓ
 44 738. 1.99 على إلامط عالاأل طيبط مب زمائ زِف لدرت   ٖٕ
 45 878. 1.96 التخرج بِد للمةتقبل كىدا   تحديد    ك شل ٛٗ
 46 860. 1.91 كتطاىل التِامل مب كةاتذت  ٕ٘

   تأريرىا   ً كعلى المش األ اد اديميط حدَّ  من نتائج الطدول الةابق كنَّ  زبُ ويتَّ     
( ٖٓينط ليد البحث   انأل: المش لط الت  تمرليا المفرد  رلم  على طاض طامِط طازان بالِ

الخاصط بالقلق بالقرض من موعد االختباراأل  وتلتيا    المرتبط الرانيط المش لط اد اديميط الت  
( الخاصط بالشِور بالقلق عند دخول لاعط االختباراأل  وطاسأل    ٕٚتمرليا المفرد  رلم  

( الخاصط با كطيد اةترمار ولت  ٕليا المفرد  رلم  مرّْ  اديميط الت  تُ المرتبط الرالرط المش لط اد
كرناس وطودي بال ليط وطاسأل    المرتبط الرابِط من حيث ادىميط لطاض طامِط طازان المش لط 

( الخاصط بأنةى ما كذا ره بةرعط.  وطاسأل    المرتبط ٘اد اديميط الت  تمرليا  المفرد  رلم  
( الخاصط بتشتأل ٔٔث كىميتيا المش لط اد اديميط الت  تمرليا المفرد  رلم  الخامةط من حي

 .كرناس المذا ر 
 ال مبيوتر أةتخدم( الخاصط بٓ٘وطاسأل المش لط اد اديميط الت  تمرليا المفرد  رلم  

   المرتبط الةادةط من حيث كىميتيا    ةاعاأل ٙ عن تزيد اليوم    طويلط لفتراأل واالنترنأل
( الخاصط ض يصِض ٙ   المرتبط الةابِط المش لط اد اديميط الت  تمرليا المفرد   رلم  وطاسأل 

(    المرتبط ٗعل  تنفيذ طدول للمذا ر   وطاسأل المش لط اد اديميط الت  تمرليا المفرد  رلم  
بأطد صِوبط    اةتخاص النقاط الميمط     طُ وى  الخاصَّ   ؛الرامنط من حيث كىميتيا

وطاسأل    المرتبط التاةِط من حيث تأريرىا على طاض طامِط طازان المفرد  رلم  دروة (  
  ِ حدَّ  والخاصط بيزداد للق  عند لرض االختباراأل  وطاسأل    المرتبط الِاشر  من حيثُ  ؛(ٓٗ 

( الخاصط بينتابن  ٖٔليا المفرد   مرّْ تأريرىا على طاض طامِط طازان المش لط اد اديميط الت  تُ 
   تأريرىا على طاض   ً تر والزيق    الموالف الصِبط   و انأل المش األ ادلل حدَّ التو 

.....(  ما - ٗٔ -٘ٔ -ٕٔ -ٖٔطامِط طازان المش األ اد اديميط الت  تمرليا المفرداأل  
 يتزب من الطدول الةابق.

 مش األ ك اديميط تخطى متوةطيا ٙىناك  ا كنَّ من الطدول الةابق كيزً  زبُ ويتَّ   
ِانا  من تأريرىا على طاض طامِط طازان المُ   ِ على حدَّ  ا يدلُّ ممَّ  ؛(٘-٘ٚ.ٖالدرطط المرتفِط  
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 ولد تمَّ   ىذه المش األِ   ِ وكىميط تطبيق برامج إرشاديط للتخفيف من حدَّ   الةنط التحزيريط
 ومحتواه.بيذه النتائج    تصميم البرنامج ا رشادي المقترح  االةترشادُ 

بقلق االختباراأل وتنظيم ولأل  قطَ المتِلّْ  ش األِ المُ  ن النتائج الةابقط كنَّ م زبُ ويتَّ 
االةتذ ار والتِامل مب ورلط ادةئلط وتذ ر المِلوماأل الميمط ارناس المذا ر  والخوف من النةيان 

  .ا    طاض طامِط طازانالمش األ اد اديميط تأريرً  ى  ك ررُ  ؛كرناس االختبار
 اني:الثنتائج الفرض  -

متوسطات درجات  إحصائية بينتوجد فروق ذات داللة : على الران  الفرُض  ينصُّ    
المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمقياس المشكالت األكاديمية لطالب 

 .السنة التحضيرية بجامعة جازان لصالح المجموعة الضابطة
للمطموعتين  (أل  م اختبارىذا الفرض باةتخدا طِ ويم ن التحقق من صحَّ     

  قط؛االنتياس من تطبيق البرنامج ا رشادي المقترح على المطموعط التطريبيط  المةتقلتين  وبِد
 ؛ا على المطموعتين الزابطط والتطريبيطلام الباحران بتطبيق مقياس المش األ اد اديميط بِديً 

 .يميطوذلك للمقارنط البِديط بين المطموعتين    المش األ اد اد
للمطموعاأل المةتقلط لام الباحران  (أل  وبِد التحقق من شروط اةتخدام اختبار     

 .بتطبيق اختبار"أل"
والطدول التال  يلخص نتيطط اختبار" أل" للمقارنط البِديط بين المطموعتين الزابطط    

 اد اديميط: والتطريبيط    متوةطاأل درطاأل مقياس المش األ 
 (7)جدول 

لداللة الفروق في متوسطات درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس اختبار" ت" 
 البعدي لممشكالت األكاديمية

درجات  ع المتوسطات العدد المجموعة
 الحرية

 مربع أيتا الداللة ت

ــــــــــاس البعــــــــــدي  القي
 لممجموعة التجريبية

14 206.31 6.04606 26 -8.358 002*. 0.644 

ــــــــــاس البعــــــــــدي  القي
 الضابطةلممجموعة 

14 228.06 20.21237 

 . باختبار ذي ذيلين.ٔٓ* أل دالط إحصائيًا عند مةتون داللط 
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ا عند مةتون داللط دالط إحصائيِّ  (9.469-ليمط أل =   من الطدول الةابق كنَّ  زبُ ويتَّ 
وطود  روق ذاأل داللط إحصائيط بين متوةطاأل درطاأل  دُ ر ّْ وىو ما يُ  ذيلين؛.( باختبار ذي ٔٓ 
ىذه الفروق  وكنَّ  اد اديميط؛والتطريبيط    القياس البِدي للمش األ  المطموعتين: الزابططراد ك 

 اي كنَّ  (؛ٚٓ.ٜٖٔ  الزابطط المطموعطوىو متوةط درطاأل  ؛ت ون لصالب المتوةط اد بر
ا    المطموعط التطريبيط   المش األ اد اديميط لد انخفزأل انخفاض دال إحصائيِّ حدَّ 
تطبيق البرنامج ا رشادي المقترح مقارنط بالمطموعط الزابطط الت  مازال  طنتيط( ٕٗ.ٚٓٔ 

 البرنامج.لنفس                لم تتِرض متوةطيا دنياتأرير المش األ اد اديميط علييا مرتفب 
شير  راد كبوحطض ويُ  ( ٘ٚٚ.ٓليمط مربب كيتا لد بل أل   ا كنَّ من الطدول كيزً  ويتزبُ       

مربب كيتا يةتخدم    تقدير النةبط من التباين ال ل  الت  يم ن  ( إلى كنَّ ٜٜٙٔادق  وآمال ص
 وصادق  كبوحطض الِينط تفةيرىا كو تحليليا للمت ير التابب    ادصل الذي اشتقأل منو 

ٜٜٔٙ  ٗٗٓ). 
كن  م نُ يُ  ؛% من التباين    درطاأل القياس البِدي للمش األ اد اديميط٘.ٚٚ كي كنَ     
وىو   ا على حطم تأرير البرنامجرً رشّْ مربب كيتا مُ  ِدُّ طب إلى تأرير البرنامج ا رشادي المقترح. ويُ ير 

 .%(٘ٔ   ىذه الحالط تأريرًا  بيرًا  ك بر من 
ا طوىريط بين المطموعتين الزابطط ولً رُ ىناك  ُ  وكنَّ  مقبواًل؛وبذلك ي ون الفرض الران       

اس المش األ اد اديميط بِد تطبيق البرنامج ا رشادي المقترح والتطريبيط    ادداس على مقي
إلى تأرير البرنامج ا رشادي  ىذه الفروق الطوىريط ترطبُ  وكنَّ   قط؛على المطموعط التطريبيط 
 الزابطط.إلى تأريره المطموعط  ولم تتِرْض  التطريبيط المقترح على المطموعط 

  ُوتفسيرها: تائجِ النَّ  ةُ شَ اقَ نَ م  
وتنظيم ولأل   المش األ المتِلقط بقلق االختباراأل من النتائج الةابقط كنَّ  زبُ يتَّ 
والخوف من   رناس المذا ر كوتذ ر المِلوماأل الميمط   والتِامل مب ورلط ادةئلط  االةتذ ار

  ويرن ا    طاض طامِط طازانالمش األ اد اديميط تأريرً  ى  ك ررُ  ؛النةيان كرناس االختبار
كنَّ ىذه النتيطط؛ إمَّا كن ت ون ناتطط عن شِور الطاض    موالف ةيئٍط مرَّ بيا  كو لد  الباحران

ت ون نتيطط الز وط الت  ُيواطييا    الطامِط كو    محيط ادةر  والمتمرلط    مطالبتيم 
أل بالنطاح المتميز والمقارناأل بين مةتواىم ومةتوياأل اآلخرين  وممَّا الشك  يو كنَّ ىذه المش ا

 الت  ظيرأل    البحث الحال  ليا تأريرىا الوازب    تحصيل الطاض اد اديم .
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ك رر المش األ  (    كنَّ ٜٕٓٓفق البحث الحال  مب نتائج دراةط الِقيل  وكبوىاشم  اتَّ و 
وتشتأل  النةيان وةرعط  واالختباراأل القلق المرتفب من الدراةط  ى : ؛االمرتبطط بالطاض انتشارً 

 الولأل.وعدم القدر  على تنظيم  الدراةط اس الذىن كرن
( الت  احتلأل  ييا مش األ القاعاأل ٖٕٔٓ واختلفأل مب نتائج دراةط درويش والحريب  

    حين كنَّ   والوةائل التِليميط المرتبط االولى من حيث كىميتيا للطالباأل الدراةيط والمِامل
 انأل كلل  ؛ط    التدريس بالطامِطالمش األ الخاصط بتطييزاأل القاعاأل وا م اناأل المتاح

 الحال .كىميط بالنةبط لطاض طامِط طازان    البحث 
 ىمّْ ك ( على طالباأل طامِط طيبط    كنَّ ٕٔٔٓاختلفأل نتائج دراةط الدمياط   و 

المش األ  مَّ اد اديميط بالنةبط للطالباأل  انأل تلك المتِلقط بالمقرراأل الدراةيط رُ  ش األِ المُ 
ش األ الطداول مُ  مَّ رُ   قط بالم تبط الطامِيطش األ المتِلّْ المُ  مَّ زاس ىيئط التدريس؛ رُ المتِلقط بأع

 انأل تلك المتِلقط  لديينَّ  اد اديم ا على ادداس ش األ تأريرً المُ     حين  انأل كىمُّ  .الدراةيط
حيُث  ؛لحال ادمر يختلف بالنةبط للطاض الذ ور    البحث ا التليفزيون ؛    حين كنَّ  بالبثّْ 

ى  تلك المتِلقط بالقلق  ؛طامِط طازانب انأل كىم المش األ بالنةبط لطاض الةنط التحزيريط 
من االختباراأل وتنظيم الولأل وتشتأل التر يز كرناس المذا ر   والنةيان والطيل بالطريقط الةليمط 

  وصِوباأل احدٍ لاةتذ ار وعدم القدر  على تنفيذ الميام  وكداس ك رر من اختبار    يوم و 
( باختاف المش األ ٕٛٓٓنتائج دراةط بوبشيأل   دُ ر ّْ وىو ما يُ  .التِامل مب ورلط ادةئلط

 الةِوديط.اد اديميط باختاف الطامِط 
ميا البحث الحال  إلى  قد لةَّ  .كةس تصنيف المش األ اد اديميط اختلفأل  ما كنَّ 

مش األ ك اديميط تتِلق بطرق االةتذ ار  –ةط بنود: مش األ ك اديميط تتِلق بنظام الدرا طكربِ
ميا مش األ ك اديميط ذاأل بِد اطتماع .    حين لةَّ  –مش األ ك اديميط ذاأل بِد نفة   –

ولةمتيا الِقيل  وكبوىاشم  إداريط.ومش األ  ك اديميط مش األ  ( إلى:ٖٖٗٔالِنقري  
مش األ متِلقط بأعزاس ىيئط   الدراةيط واالختباراألمش األ متِلقط بالمقرراأل  ( إلىٜٕٓٓ 

ولةمتيا دراةط درويش  ال ليط.ومش األ مرتبطط بإدار   بالطاض ومش األ مرتبطط  التدريس 
( إلى مش األ القاعاأل الدراةيط والمِامل والوةائل التِليميط ومش األ ٖٕٔٓوالحريب   
 فزيونيط.ومش األ الشب ط التلي الدراةيط ومش األ الطداول  الدراةيط المقرراأل 
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اد اديميط باختاف ادطر النظريط للبحوث  ش األِ المُ  تصنيفِ  ُس ةُ كُ  وميما اختلفألْ 
تمنب الطاض  وباألٍ ُِ صُ  لَّ  ُ  وىو كنَّ   واحدٌ  المفيومَ  حول كنَّ  ىناك اتفاقٌ  يظلّ  ؛والدراةاأل الةابقط

 من مواصلط الدراةط الطامِيط بتوا ق ونطاح.

     لى المطتمب الةِودي اةتخدمأل المنيج الوصف الدراةاأل الةابق عرزيا ع لُّ  ُ 
 ؛رشادي مقترحإبب المنيج التطريب     تصميم وتطبيق برنامج اتَّ  وُ بأنَّ  ؛الحال  ز البحثُ حين تميَّ 

ِان  منيا طاض الةنط التحزيريط بطامِط طازان   المش األ اد اديميط الت  يُ للتخفيف من حدَّ 
ليط البرنامج    تقليل تأرير ىذه المش األ على الطاض وكربتأل نتائج الفرض الران   ِا

بالمطموعط التطريبيط وتم حةاض حطم التأرير  محك للتحقق من كن التباين    الدرطاأل بين 
المطموعتين الزابطط والتطريبيط يرطب إلى تأرير البرنامج ا رشادي المقترح وليس ديط عوامل 

 (.ٕٗٔٓنتائج دراةط عبود  واتفق البحث الحال     ذلك مب  كخرن 

  ُاتُ وصيَّ والتَّ  ةُ قترحَ مُ لْ اَ  اتُ اسَ رَ والدِّ  وثُ حُ الب:  
 تطبيق برامج متخصصط لتخفيف حد  للق االختباراأل. -

والتر يز على تِريف  الطامِط تطبيق برامج متخصصط لتنميط مياراأل االةتذ ار لدن طاض  -
 واةتبِاد الِاداأل الخاطئط. الطاض    ىذه البرامج عاداأل االةتذ ار الةليمط

مرل  ؛المزيد من االىتمام بالمت يراأل النفةيط المرتبطط بنظام الدراةط    طامِاأل الةِوديط -
              حذف وتةطيل المقرراأل خاذ القراراأل  يما يخصُّ وا ىمال والتردد    اتّْ  القلق 

 .واختيار التخصصاأل

                     صين بش ل ك رر تأريرًا    حل تفِيل ا رشاد الطاب  من خال متخص -
 .المش األ اد اديميط

زرور  وزب إةتراتيطيط شاملط لحل ومنب حدوث المش األ اد اديميط الت  تواطو طاض  -
 بالطامِط طازان

              احتياطاأل طاض  وا ضَ تطويرالمناىج والبرامج الطامِيط وتقويميا باةتمرار    تُ  -
 .طامِط المت ير ال
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 ؛ذاأل لاعاأل واةِط لادر  على اةتيِاض ادعداد المتزايد  من الطاض  زرور  إنشاس مبان - 
 ولحل مش األ الت دس بالقاعاأل.

مش اتيم   وحل   زرور  إعاد  النظر    تخطيط ا رشاد اد اديم  لزمان توطيو الطاض -
 المختلفط 

عزاس ىيئط التدريس بالطامِط لتنميط مياراتيم    زرور  تنظيم وعقد برامج تدريبيط د -
 حلّْيا.تشخيص مش األ طاض الطامِط وتوطيييم إلى 
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 المراجع

 في اإلحصائي التحميل وطرق البحث مناهج(. ٜٜٙٔ  كبو حطض   راد وصادق  آمال -
 ادنطلو م تبط   القاىر :ٕ.طواالجتماعية والتربوية النفسية العموم

 .مصريطال
(. بِض المت يراأل اد اديميط والديموطرا يط    ٕٗٓٓ دكبوراةين  محمد وكبوالنور  محم  -

عالتيا بأىم المش األ لدن عينط من طاض طامِط الملك خالد 
مجمة البحث في تحليليط(  -وحاطاتيم ا رشاديط  دراةط  اةتطاعيط

 .ٓٛ-ٔٗ(  ٖ ٚٔ  طامِط المنيا  التربية وعمم النفس، كمية التربية
 طالباأل لدن اد اديميط المش األ(. ٕٙٔٓ  محمد اهلل ىبو وةالم   رح الدين صاح بخيأل  -

 نظر وطيط من الةِوديط الِربيط الممل ط    حائل طامِط    التربيط  ليط
 التعميم في الجودة لضمان العربية المجمة. ومدرةاتيا ال ليط طالباأل

 .ٚ٘-ٖٖ  (ٕٙ ٜ  باليمن الجامعي
(. المش األ اد اديميط الت  تواطو طالباأل  ليط ٕٛٓٓبوبشيأل  الطوىر  بنأل إبراىيم  -

الدراةاأل التطبيقيط وخدمط المطتمب بطامِط الملك  يصل من وطيط 
  مجمة جامعة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية واإلنسانيةنظرىن  

ٕٓ ٔ  )ٔٚٙ-ٕٗٔ. 
عبد الرحمن عبد اهلل والةويلم  عمر عبد اهلل والموىل    المطلض يوةف والخران  دطابر  عب -

. طامِط الملك  يد مهارات الدراسة الجامعية(. ٕٙٓٓمحمد عبد الِزيز 
 http://study.kfupm.edu.saللبترول والمِادن  

د اديميط ونوعيتيا من وطيط نظر (. المش األ إٕٔٓطود   يةري محمد وزايد  كحمد كحمد  -
(  ٔ ٕٓ  مجمة العموم التربوية بمصرطاض  ليط التربيط بطامِط حائل. 

ٖٖٔ-ٖٔٚ. 
(. المش األ اد اديميط الت  تواطو طلبط  ليط الِلوم واآلداض ٖٕٔٓٓالخزاعلط  عبد اهلل عقلط -

  مجمة العموم التربويةبشرور  بطامِط نطران    زوس بِض المت يراأل. 
ٕٔ ٕ  )ٔٓٚ-ٕٔٗ. 

(. مش األ الشباض ٕٚٓٓخليفط  عبد اللطيف ورزوان  شِبان وعبد الحميد  إبراىيم  -
حوليات مركز البحوث الطامِ  واتطاىاتيم نحو مةتقبليم المين   

http://study.kfupm.edu.sa/
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  الحوليط الرالرط  الرةالط الرالرط   ليط اآلداض  طامِط والدراسات النفسية
 القاىر .

(.  اعليط برنامط  إرشاد طمِ     خفض مةتون للق ٖٕٔٓمحمد  الخواطو  عبد الفتاح  -
مجمة االختبار لدن عينط من الطلبط الذ ور بطامِط الةلطان لابوس. 

 .ٜٗٗ-ٔٚٗ(  ٖ ٗٔ  العموم التربوية والنفسية بالبحرين
(. ا دمان على ادلِاض ا ل ترونيط وعالتو بالمش األ ٕٙٔٓالدرعان   رحان عبد الِزيز -

 رسالة ماجستير اديميط واالطتماعيط واالنفِاليط لدن طلبط المدارس. اد
 غير منشور    ليط التربيط طامِط اليرموك بادردن.

(. المش األ اد اديميط لدن طالباأل ٖٕٔٓدرويش  زينض عواد مفلب  والحريب    اطمط  -
 مجمة دراسات عربيةطامِط ةلمان بن عبد الِزيز والحلول المقترحط ليا. 

 .٘ٗٔ-ٔٔٔ(  ٓٗ ٕ  في التربية وعمم النفس
 وعالتيا طيبط طامِط لطالباأل اد اديميط المش األ(. ٕٔٔٓالدمياط   ةلطانط إبراىيم  -

 ( على الرابط:ٕٚٔٓ/ٖ/ٛميدانيط  متاح بتاريخ   دراةط-ادداس بمةتون
repository.taibahu.edu.sa/handle/123456789/4099                         

   القاىر : دار غريض للطباعط والنشرالعممية اإلرشادية(. ٜٜٙٔالشناوي  محمد محروس  -
(.  اعليط برنامج    ا رشاد التربوي    اةترار  دا ِيط ا نطاز ٕٚٓٓشواشر   عاطف حةن  -

دراةط حالط(. الم تبط  لدن طالض يِان  من تدن  الدا ِيط    التحصيل 
  ٕٕ-ٔيج ذوي االحتياطاأل الخاصط ا ل ترونيط/ كطفال الخل
www.gulfKids.com. 

 لدن النفة  التلوث خفض    إرشادي برنامج  اعليط(. ٕٕٔٓطراد  حيدر عبد الرزا  -
مجمة عموم التربية بابل   طامِط    الريازيط التربيط  ليط طاض

 .ٕٚٔ-ٜٔ(  ٖ  ٘  طامِط بابل  الرياضية
(. المش األ اد اديميط الت  تواطو طلبط  لياأل ٕٗٔٓالظفيري  نواف وبيان  محمد ةِد  -

التربيط وعالتيا ببِض المت يراأل من وطيط نظر الطلبط: دراةط ميدانيط 
مجمة اتحاد على طلبط لةم مِلم الصف     ليط التربيط طامِط البِث  

http://www.gulfkids.com/
http://www.gulfkids.com/
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                ( ٔ ٕٔ  ياالجامعات العربية لمتربية وعمم النفس بسور 
ٚٓ – ٜٓ. 

(. المش األ اد اديميط لدن طلبط  ليط التربيط ادةاةيط بدولط ٖٕٔٓالِازم   عبد اهلل ةالم   -
مجمة الطفولة والتربية بكمية رياض ال ويأل    زوس بِض المت يراأل. 

 .ٖٙٗ-ٜٖ٘(  ٖٔ ٘  األطفال جامعة اإلسكندرية
المش األ اد اديميط لدن طلبط طامِط ا ماراأل الِربيط  ."(ٖٕٓٓ اطمط ةالم  الِامري  -

  ٕٓ  المتحدةمجمة كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية  " المتحد 
ٜٔٔ -ٖٔٛ. 

مش األ المةتقبل الزواط  واد اديم  لطلبط طامِط ا ماراأل  (.ٕٕٓٓ الحميد  إبراىيمعبد -
جامعة اإلمارات  جتماعية،واالالعموم اإلنسانية  مجمةالمتحد . الِربيط 
 .ٜٙ-ٜٖ ( ٔ ٛٔ  المتحدةالعربية 

(. مش األ ا عداد المين  لطاض طامِط ا ماراأل الِربيط ٖٕٓٓالحميد  إبراىيم  عبد -
جامعة اإلمارات العربية  واالجتماعية،العموم اإلنسانية  مجمةالمتحد .  

 .ٚٚ-ٖٚ(  ٔ ٜٔ   المتحدة
 اعليط برنامج إشادي للتِامل مب بِض المش األ  (.ٕٗٔٓعبود  ةحر عبد ال ن   -

، مجمة اإلرشاد اد اديميط والنفةيط لدن عينط من طاض الطامِط الِماليط
 .ٕٖٚ-ٖٕٖ(  ٜٖ   النفسي بمصر

(. "مش األ التربيط الِمليط لدن طالباأل  ليط التربيط للبناأل ٕٕٓٓالِطم   ميا بنأل محمد   -
المجمة العممية بكمية التربية ط"  دراةط تشخيصيط عاطي-بادحةاس 

 .ٙٗ-ٔ  ٜٖ  بدمياط
 طاض لدن اد اديميط المش األ(. ٜٕٓٓالِقيل   عبد المحةن ةالم وكبوىاشم  الةيد محمد  -

المت يراأل  متاح  بِض زوس  ى ةِود الملك بطامِط ا نةانيط ال لياأل
 على الرابط

repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789/8045/1/Alakadym

yh.doc 
(.  اعليط برنامج إرشادي مقترح لتنميط الرقط بالنفس لدن طالباأل ٜٕٓٓعل   ةميط مصطفى  -

غير منشور    ليط التربيط  رسالة ماجستيرالطامِط ا ةاميط ب ز . 
 بالطامِط ا ةاميط ب ز .
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ط لدن طلبط طامِط (. المشا ل الدراةيٕٓٔٓعمرو  نِمان وبناأل  بةام ومخلوف  شاديط  -
القدس المفتوحط وعالتيا ببِض المت يراأل  منطقط الخليل التِليميط  

 المجمة التربوية بجامعة عين شمس
drwww.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/.../r6_ 

        NuamanAmro.pdf 
(. المش األ اد اديميط وا داريط الت  تواطو طاض الةنط ٖٖٗٔالِنقري  ةلمان بن زيد  -

رسالة التحزيريط بطامِط الملك ةِود من وطيط نظر الطاض. 
  طامِط ا مام محمد بن ةِود ا ةاميط   ليط الِلوم ماجستير

 لتربوي  متاح على الرابطاالطتماعيط  لةم ا دار  والتخطيط ا
                      libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind14992.pdf 

(.  اعليط برنامج إرشادي طمِ     تحةين ميار  تنظيم الولأل ٕٔٔٓال ا ري   وزيط خلفان -
تير طةرسالة ماور ب مةتون التحصيل لدن طلبط  ليط الِلوم التطبيقيط. 

 لوم واآلداض طامِط نزون بةلطنط عمان. الِ طغير منشور    لي
(. كرر اةتخدام برنامج إرشادي طمِ  ٕٔٔٓغنيماأل  خولط عبد الرحيم  عليمان  عبير راشد  -

للتدريض على المياراأل الدراةيط    تحةين مةتون التحصيل الدراة  
  سمسمة الدراسات اإلنسانية()مجمة الجامعة اإلسالمية والدا ِيط. 

ٜٔ ٕ  )ٖ٘ٔ-٘٘ٛ. 
(.  اعليط برنامج إرشادي طمِ     تحةين عاداأل االةتذ ار ٕٓٔٓالقصاب   ىال حميد   -

غير منشور   لةم  رسالة ماجستيرلدن الطاض زِاف التحصيل. 
التربيط واالدراةاأل ا نةانيط ب ليط الِلوم واآلداض طامِط نزون بةلطنط 

 عمان.
ميط الت  يِان  منيا طاض المرحلط الرانويط (. المش األ اد ادئٕٕٓمدبول   حنان رابأل   -

(  ٕ ٗٚٔ  مجمة كمية التربية جامعة األزهروعالتيا ببِض المت يراأل. 
ٕٜٙ-ٖٓٗ. 

( النموذج البنائ  للِالاأل الةببيط بين الطفو الدراة  ٕٗٔٓمصطفى  منال محمود محمد  -
يل وكىداف الشخصيط المرلى والتوطياأل الدراةيط المةاىمط    التحص

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/.../r6_dr
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/.../r6_dr
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  مجمة دراسات عربية في عمم النفسالدراة  لطاض المرحلط الرانويط  
ٖٔ ٗ  )ٖٖ٘-ٖٖٙ. 

(. المش األ اد اديميط الت  تواطو طلبط  ليط الِقبط الطامِيط ٕٓٔٓالمطالقط   يصل إبراىيم  -
مجمة مؤتة لمبحوث والدراسات، سمسمة العموم من وطيط نظرىم  

 .ٕٛٗ-ٕ٘ٓ(  ٗ ٕ٘  طتماعيط اإلنسانية واال
(. المش األ اد اديميط والنفةيط واالطتماعيط لدن طاض طامِط ٖٕٔٓمِش   محمد عل    -

  مجمة كمية التربية جامعة األزهرطازان    زوس بِض المت يراأل. 
ٕٔ٘ ٔ  )ٕٜٔ-ٖٖٚ. 

(. المش األ اد اديميط واالنفِاليط واالطتماعيط الت  يِان  منيا ٕٔٔٓنِمط  روزان عل  - 
غير منشور    ليط الِلوم التربويط  رسالة ماجستيرخو  الطلبط المتفولين. ك

 والنفةيط  طامِط عمان الِربيط بادردن.
 -Balatbat,M.&Dahiling,V.(2016). Student Perceptions Factor Affecting 

academic Perforemance in Tertiary Institution in Manila. 

JAASP (Journal of Asian Association of School 

Pharmcy), 1, 377-382. 

- Gebhard,J.(2012). International students'adjustment problem and 

behaviors. Journal of International Students, 2(2), 184-

193. 

-Horstmanshof,L.&Zimital,C.(2007). Future time Orientation predicts 

academic engagement among first-year University 

students. British Journal of Educational Psychology, 

77, 703-718. 

Kelly,K.&Daughtry,D.(2007).AcademicOrientation,AcademicAchievem

ent and Noctcaelador: Does interest in Night-Sky 

watching correlate with students' approach to the 

academic Environment?. Academic Journal Article 

Education, 128(2), 274-281.  
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