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 وعالقتها بدافع االنجاز لدى طلبة الجامعة األكاديميخصائص المرشد             
 

 مختارد. وحيد مصطفى كامل  إعداد.                                                                     
 2012 كلية اآلداب يفرن / جامعة الجبل الغربي -محاضر الصحة النفسية                                           

 
 :النظري  واإلطارمقدمة 
تلعب دورا هائال فى مستويات فاعلية  التيفى بنية الشخصية  واألساسيةاحد الدوافع االيجابية المتعلمة  اإلنجازيعد دافع        

 (. 123 :2000 وآخرون،عملية التعلم ) طلعت منصور 
فيشعر بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه وما يحققه من  ذاته،تحقيق  إلىافع مكونا جوهريا فى سعى الفرد كما يعد هذا الد       
 18 – 17 :2001 قشقوش، إبراهيم)  الواعيومستويات أعظم لوجوده االنسانى  أفضلحياة  أسلوبمن  إليهوما يسعى  أهداف

.) 
نتاجيتهم األفراد أداءيلعب دورا مهما فى رفع مستوى  ازاإلنجدافع  أن إلى 2000ويشير عبد اللطيف خليفة         فى  وا 

حيث  للطالب،االكاديمى الفعلى  باألداءوعالوة على ذلك فهو مؤشر جيد للتنبؤ  بها،التى يقومون  األنشطةمختلف مجاالت 
  (. 258 :2000 خليفة،) عبد اللطيف المرتفعون فى هذا الدافع مستويات نجاح عالية  األفراديحقق 
ومهام وواجبات  أعمالمن  إليهما يعهد  إلنجازرغبة الفرد وميله  إلىيشير  اإلنجازدافع  إن 1995ويرى فرج طه        

 (. 328 – 327 :1995 طه،ممكنة ) فرج  إنتاجية وأعلى يستطيعه،بأحسن مستوى 
ن النجاح والتفوق يصحبه مزيدا من تحقيق مستوى م إلىسعى الفرد  بأنه اإلنجازدافع  1995بدر  إسماعيلويعرف        
 (. 114 :1995 بدر، إسماعيل) التى وضعها لنفسه مع تجنب الفشل  األهدافومحاولة تحقيق  والمثابرة،االرتياح 
نحو النجاح  والسعي المسئولية،تعنى استعداد الفرد لتحمل  أنهاعلى  لإلنجازالدافعية  2000ويحدد عبد اللطيف خليفة        
والتخطيط  الزمن، بأهميةوالشعور  تواجهه،والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكالت التى قد  معينة، أهدافلتحقيق والتفوق 
والسعى نحو التفوق لتحقيق مستوى  بالمسئولية،هى الشعور  أساسية،خمسة مكونات  لإلنجازوتتضمن الدافعية  للمستقبل،
  (. 97 – 96 :2000 خليفة،والتخطيط للمستقبل ) عبد اللطيف  ،الزمن بأهميةوالشعور  والمثابرة، مرتفع،طموح 
، والمخاطرة  الصعوبةذوى دافع االنجاز المرتفع يفضلون المهام متوسطة  األفراد إن إلى Hills 1992ويشير هيلز        

لديهم ،  اإلشباعغيير مصادر ، ولديهم استعداد لت أنفسهمالمعتدلة فى المهام التى تتطلب المهارة والقدرة معا ، ويثقون فى 
 ( . Hills , 1992 : 82التدريب المبكر على االستقاللية )  إلىلدافع االنجاز  العاليوترجع جذور المستوى 

 مجموعة من الخصائص لذوى دافع االنجاز المرتفع فى النقاط التالية : McClellandويلخص ماكليالند        
الذى يتمتع بدافع انجاز  لإلنسانوصفا  واألعظماطرة المعتدلة قد تكون الخاصية الفريدة المخاطرة المعتدلة : فالمخ       
 مرتفع.
التى تقدم معلومات التغذية  األنشطةذوى دافع االنجاز المرتفع يفضلون  األفراد إنالتغذية الراجعة الفورية :  إلىالحاجة        

 الهدف . الراجعة الدقيقة والفورية بشأن كيفية التقدم نحو
والرضا عن  اإلشباعالعمل ما يحقق له  أوالمهمة  إتمامالرضا عن االنجاز : فالفرد ذوى دافع االنجاز المرتفع يجد فى        
 نفسه .
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 إلىيتجهون تماما  فأنهمذوى دافع االنجاز المرتفع لهدف ،  اإلفرادالعمل : فبمجرد اختيار  أواالنهماك فى المهمة        
إال إذا  أنفسهم، وهم ال يتوقفون عن العمل دون إكماله وال يرضون عن  إتمامهالعمل حتى ينجحوا فى  أوى المهمة االنهماك ف

 ( . Luthans , 1996 : 177ما فى جهدهم )  أقصىبذلوا 
 & Mitchellفيؤكد كل من ميتشل ويونج  الطالب،لدى  اإلنجازاالكاديمى فى إثارة وتنمية دافع  اإلرشاديسهم و هذا       

Young 1999  االكاديمى تساعد الطالب على مواصلة دراستهم الجامعية بنجاح وتعزيز الدافعية لديهم  اإلرشادبرامج  أنعلى
 (Mitchell & Young, 1999: 4 .)  

ة االكاديمى عملية دينامية تتيح للطالب الحصول على معلومات ضروري اإلرشاد إن Crockett 2002ويذكر كروكت        
 االختيارية،والمقررات  المهنة، وأهداف األكاديمية،فى صنع القرارات المهمة المؤثرة على اختيار التخصصات  إليهايحتاجون 

االكاديمى فى التزام مرشدى الكلية فى  اإلرشادوتكمن قوة  للحياة،والتخطيط  المنهجية، واألنشطة للدراسة،والمجاالت الثانوية 
ويأخذون بعين  اإلرشاد،وان يكونوا مصدرا للمعلومات والتشجيع فى عملية  أليهمسهل الوصول العمل كناصحين مخلصين ي
      (. Crockett, 2002: 9 – 10والعقلية )  األكاديميةاالعتبار حاجات الطالب 

فيعرفه هاردى  ،يالعالكوظيفة تربوية فى مؤسسات التعليم  االكاديمى لإلرشاد أجريت محاوالت عديدة لوضع تعريفوقد        
Hardee 1988 هيئة التدريس بالجامعة لمساعدة الطالب فى اتخاذ القرارات المتعلقة  أعضاءالمهام التى يقوم بها  بأنه

 (. Hardee, 1988: 9بحاجاتهم الشخصية والتعليمية والمهنية ) 
 أنم من خاللها مساعدة الطالب على االكاديمى هو العملية التى يت اإلرشاد أن Narayana 1990وترى نارايانا        
 (. Narayana, 1990: 188على نحو مالئم )  اآلخرينوالعالم من حولهم وان يتوافقوا مع  أنفسهميفهموا 
االكاديميى هو عملية تطويرية تساعد  اإلرشاد أن إلى Railsback & Anita  1992ويذهب كل من ريلزباك وانيتا        

ويعمل المرشد كميسر  األهداف،وتطوير الخطط التربوية التى تحقق هذه  والمهنية،الحياتية  أهدافهمالطالب على فهم 
 إلى اإلحالة أعمالعن  وكمسئول المهنية،للمعلومات ومنسق للخبرات التعليمية من خالل التخطيط للمقررات الدراسية والسير 

 (. Railsback & Anita, 1992: 1كلما كان ذلك ضروريا )  األخرى الجامعية  اإلدارية األقسام
 المسئوليناالكاديمى هو عملية منظمة وهادفة تتضافر فيها جهود  اإلرشاد أن إلى 1994 سلطان عبد المقصودويشير        
التعليمية لتحقيق التطور والنمو المتكامل للطالب فى الجوانب الدينية والدراسية والمهنية واالجتماعية والنفسية  المؤسسةفى 
 (. 123 :1994 ،سلطان عبد المقصود)  الدراسيسيرهم  اءأثن

هيئة التدريس فى المؤسسات التعليمية  أعضاءاالكاديمى هو الدور الذى يقوم به  اإلرشاد إن 1996ويرى محمد عزمى        
المجاالت  ومساعدتهم على اختيار دراسية،وما تتيحه لهم من مجاالت وفرص الجامعية لتعريف الطالب بتلك المؤسسات 

مكاناتهمالدراسية التى تالئم قدراتهم   أفضلوكذلك معاونتهم على السير فى دراستهم على نحو  ورغباتهم،وتوافق ميولهم  وا 
التى تتيحها لهم البيئة االجتماعية عامه والمؤسسات  واإلمكانياتوالتغلب على ما يعترضهم من عقبات مستفيدين من الخدمات 

 (. 236 :1996 عزمى،خاصة ) محمد  إليهان التى ينتمو األكاديمية
وعالوة  والتخصصات،المهن  الكتشافهو وسيلة  األولىاالكاديمى بالدرجة  اإلرشاد إن Susan 1998وتذكر سوزان        
والتى  القرارات،واتخاذ  المعلومات،وجمع  االختيارات،وتعلم اكتشاف  الجداول،وترتيب  المقررات، الختيارفهو طريقة  ذلك على

 Susan, 1998: 3تزيد من اندماج الطالب وتوافقهم فى الجامعة وتشجعهم على االستمرار فى دراستهم حتى التخرج)  أنيمكن 
.) 

مساعدة الطالب  إلىتلك العملية التى تسعى  بأنهاالكاديمى  اإلرشاد 2000ويعرف كل من ناصر ثابت وميثاء الشامسى        
الشخصية والمهنية واالجتماعية  أهدافهة الختيار وتحديد مساره االكاديمى فى الجامعة بشكل يحقق على اتخاذ القرارات الالزم

 (. 5 :2000 الشامسى،بعد تخرجه منها ) ناصر ثابت وميثاء  أوبقائه فى الجامعة  أثناء
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دريس لمساعدة الطالب على هيئة الت أعضاءهو تلك العملية التى يقوم بها االكاديمى  اإلرشاد إن سبق،ويتضح مما        
واختيار التخصصات  والمهنية،الحياتية والتعليمية  أهدافهموفهم  اآلخرين،والتوافق مع  بهم،والبيئة المحيطة  أنفسهمفهم 

مكاناتهمالدراسية التى تالئم ميولهم ورغباتهم وقدراتهم   األكاديميةئمة المتعلقة بحياتهم ال واتخاذ القرارات المهمة الم ،وا 
  دراستهم.والتغلب على ما قد يعترضهم من عقبات ومشكالت تؤثر على  أفضل،والسير فى دراستهم على نحو  الجتماعية،وا

  االكاديمى: اإلرشاد أهدافمن 
 التعريفية: األهداف أوال:

 متحانات،االونظم  بها،وشروط القبول  الجامعة،ونظم  الجامعية،مساعدة الطالب فى التعرف على الحياة وتشمل        
مكاناتهم واتجاهاتهم، وميولهم،وقدراتهم  واستعداداتهم، المتاحة،والتخصصات العلمية المالئمة لهم والمهن   .وا 

  أهمها:اإلنمائية ومن  األهداف ثانيا:
 .والمهنيتزويد الطالب بالخبرات التى تجعلهم قادرين على تخطيط مستقبلهم االكاديمى 1-
 األنشطةواكتساب الخبرات والمهارات المتعددة فى مجاالت  والتحصيل،لدى الطالب نحو التعلم  إثارة الدوافع االيجابية-2

  تعترضهم.ومساعدتهم على النجاح والتفوق ومواجهة العقبات والمشكالت التى  الطالبية،

 .الفكري النمو و  العلميتساعدهم على التحصيل  أساليبمساعدة الطالب على االستفادة مما تتيحه لهم الجامعة من -3

 الطالب.تنمية القيم والسلوكيات الدينية لدى 4-

 يالئمه. أخرتخصص  إلىاالنتقال  أومساعدة الطالب على االستمرار فى التخصص الذى اختاره 5-

شباع وقدراتهم،إتاحة الفرصة للطالب لتنمية مواهبهم 6-  (.1996: 265،ميولهم واهتماماتهم ) على الراشد وا 

  الطالب:الخاصة بحل مشكالت  األهداف ثالثا:
والصحية بما يكفل لهم التوافق  واالجتماعية، واألكاديمية، النفسية،وتتضمن مساعدة الطالب على حل مشكالتهم        

 .واالجتماعيالشخصى 
 :يليما  إلىاالكاديميى ذو الجودة العالية يهدف  اإلرشاد إن إلى Rosenman 1995ويشير روزنمان        

والدعم وتقديم النصح والمساعدة لهم فى النواحى الدراسية والمهنية  اإلرشادعرف على حاجة الطالب من الت-1
 1ذوالشخصية.

 معينة.تحديد مسئولية جهات دعم الطالب فى مجاالت 2-

 والقيد.عملية التسجيل  أثناءتزويد الطالب الجدد بالمعلومات والنصح الكافى 3-

 معينة.صعوبات تعليمية  إلى أدتذهنية  إعاقةالذين لديهم  أوين جسميا توفير الدعم للطالب المعاق4-

 المقررات.واختيار  العالج،وتوفير  المرشدين،دراستهم عن طريق  أثناء ايجابيمساعدة الطالب بشكل 5-

  (. Rosenman, 1995: 6إعداد الطالب للمرحلة القادمة من الدراسة ) 6-

  االتى:فى  أهدافه(  1998رشاد االكاديمى بأمريكا ) لإل  القوميويركز االتحاد        
وجوانب  واالهتمامات، واالستعدادات، القدرات،وتقبلها ) توضيح القيم وفهم  أنفسهممساعدة الطالب على فهم 1-

 (.القصور 
عامل بو لمهنة،باوالقيم  والقدرات، والمهارات، االهتمامات،الحياتية عن طريق ربط  أهدافهممساعدة الطالب على فهم 2-

 .العاليوبطبيعة وهدف التعليم  العمل،

وانتقاء  بديلة،طرق عمل  إيجادوغاياتهم الحياتية )  أهدافهم،مساعدة الطالب على تطوير خطة تربوية تتالئم مع -3
 : (المقررات الدراسية 

 القرارات.مساعدة الطالب على تنمية مهاراتهم فى صنع 1-

جراءاتاسات تقديم معلومات دقيقة عن سي2-  المؤسسة.وموارد وبرامج  وا 
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 األخرى.خدمات الدعم الجامعية  إلىالقيام باإلحالة 3-

 التربوية.والخطط  األساسية األهدافتقييم التقدم تجاه  إعادة أومساعدة الطالب على تقييم 4-

 (. Neff, 1998: 9 – 10عن الطالب )  واألقسامتوفير معلومات للمرشدين 5-

 االكاديمى: اإلرشادمراحل 
  :التاليمراحل على النحو  أربعيسير العمل االرشادى االكاديمى فى بعض الجامعات من خالل        

 الثانوية:االكاديمى المبكر فى المرحلة  اإلرشادمرحلة 1-
 وأقسامهاكلياتها تنظيم برنامج ارشادى لتعريف طالب السنة النهائية فى المرحلة الثانوية بالجامعة و  أساسويقوم على        

 لطالبها.والنظم واللوائح الجامعية ومجاالت عمل الخريجين والخدمات التى توفرها الجامعة  بها،وشروط القبول والتسجيل 
 الجامعة:االكاديمى المبكر فى فترات التسجيل لدخول  اإلرشادمرحلة 2-

لمساعدة الطالب فى اختيار التخصصات المناسبة  ويتم من خالل برنامج ارشادى فى فترة التسجيل لدخول الجامعة       
 حسنا.ليتمكنوا من السير فى دراستهم سيرا 

 الجامعية:االكاديمى فى فترة الدراسة  اإلرشادرحلة -3
والنفسية واالجتماعية والمهنية ومساعدتهم على  األكاديميةفى جميع الجوانب لرعاية الطالب  إرشاديةويتضمن برامج        
عدادهم إعدادا متكامال للمساهمة فى تقدم مجتمعهم بعد التخرج من  ممكن،نحو  أفضلر فى الدراسة الجامعية على االستمرا وا 
 الجامعة.

 العليا:االكاديمى فى مرحلة الدراسات  اإلرشادمرحلة 4-
دتهم على السير فى بحوثهم ومساع والمجتمع،البحوث التى تفيد الجامعة  إلىوذلك بتوجيه اهتمام طالب الدراسات العليا        

                                                                            (.1990 : 270الراشد ، والتغلب على ما يواجههم من عقبات ومشكالت ) على 
 االكاديمى:خصائص المرشد 

واهم هذه  ناجحين،لكوا خصائص معينة حتى يكونوا يمت أنالجامعين انه يجب على المرشدين  Keller 1993يرى كللر        
وتعنى  األلفة،والخاصية الثانية هى  للطالب،الخصائص هو الشعور القوى بالرسالة المهنية والذى يتمثل فى المساعدة الجادة 

الخاصية الثالثة  أما اإلرشاد،فى  إلزاميوهذه الخاصية لها دور  والطالب،القدرة على تكوين عالقات ودية مع هيئة التدريس 
المرشدين يحتاجون  أنوهى  األخيرةبينما الخاصية  الطالب،يكون لدى المرشدين القدرة على فهم الخبرات التى يمر بها  أنفهى 
والتوفيق بين اى القدرة على التفكير فى الطالب كأفراد  Aspecial Perception of Studentsخاص للطالب  إدراك إلى

  (. Keller, 1993: 4تياجاتهم وربطها بتحديات المؤسسة التعليمية ) قدراتهم الفردية واح
 منها:يتسم المرشد االكاديمى بسمات وخصائص  أنانه ينبغى  20000 وآخرون عبد السالم  ؤكدوي       

هما مثل علم النفس واالجتماع وغير حيث يكون المرشد ملما ومدربا تدريبا دقيقا فى مجاالت معرفية معينة  العلم:1-
 وأهدافه.فهم الطالب وحاجاته ليستطيع من خاللها 

 األشياء،واالستقصاء وتمحيص  واإلطالعبان يكون لدى المرشد معلومات غزيرة تمكنه من البحث  الذهنية:الكفاءة 2-
 ة.متنوعولديه الطاقة والدافعية لجمع المعلومات الالزمة من مصادر  وشخصيته،بمراحل نمو الطالب  إلمامهفضال عن 

 أهدافيكون المرشد قادرا على توجيه العمل االرشادى فى االتجاه الصحيح الذى يحقق  أن التأثير:القدرة على 3-
 اإلرشاد.

 الحياة.ويتخذ وجهة مناسبة فى  يراه، أن إلىمرشده يفهمه ويحترمه ويتطلع  إنيشعر الطالب  أنوتعنى  المساندة:4-

 مشكالتهم.وطرق متنوعة تناسب الطالب على اختالف  اليبأسوهى تمتع المرشد بانتهاج  المرونة:-5

 أقواله.مع  وأفعالهوتعنى انسجام سلوكيات المرشد وتصرفاته  والتطابق: األصالة6-



 

5 

 

يقدم المرشد للطالب المعلومات الدقيقة الصادقة لكل المواقف التى يحتاج فيها  أن األمانةويقتضى معنى  االمانه:-7
 تواجهه.ى العقبات التى هذه المعلومات لتخط إلى

المرشد يسعى  أنفى سالسة تجعل الطالب يدرك  اإلرشاديةيكون المرشد قادرا على قيادة العملية  أنبمعنى  الرفق:8-
 لمصلحته.

 اآلخرين.يقبل عمله ومهنته برغبته ورضاء وحب فى مساعدة  أنفى عمل المرشد يستوجب  واإلخالص اإلخالص:9-

وان يدرك فى  واتجاهاته،ومشاعره  أفكارهالمعرفة الدقيقة لذاته ومواطن القصور والقوة فى وهى  بالذات:الوعى  -10
 (.118 - 117:  2000وآخرون،ايجابية تجاه الطالب ) عبد السالم  أوكانت تصرفاته سلبية  إذاالموقف االرشادى ما 

يتمتع بها المرشد  أنلسابقة ينبغى جانب الخصائص ا إلى أهميةذات  أخرى هناك خصائص  أن ، ومن المالحظ       
ويعد توافر هذه الخصائص فى المرشد  اإلخالص، الصبر، والموضوعية،الشعور بالطمأنينة  ،االنفعالياالتزان  وهى،االكاديمى 

 أهدافه.االكاديمى فى تحقيق  اإلرشادالتى يتوقف عليها نجاح  األساسيةمن المقومات 
 الدراسة:مشكلة 

 التالية:الدراسة الحالية فى التساؤالت يمكن صياغة مشكلة 
 ؟ما أهم الخصائص التى يمتلكها المرشد االكاديمى من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة 1-

 ؟هل توجد عالقة بين خصائص المرشد االكاديمى ودافع اإلنجاز لدى طالب الجامعة -2

دافع اإلنجاز على درجة استبانه خصائص  منخفضيدافع اإلنجاز ومجموعة  مرتفعيهل توجد فروق بين مجموعة 3-
 ؟المرشد االكاديمى 

هل يوجد اختالف بين وجهات نظر الطالب إزاء الخصائص التى يمتلكها المرشد االكاديمى تبعا لمتغيرى المستوى 4-
  الدراسي، والتخصص االكاديمى ؟ 

لمرشد االكاديمى تبعا لمتغيرى المستوى بين وجهات نظر الطالبات إزاء الخصائص التى يمتلكها ا يوجد اختالفهل -5
 ، والتخصص االكاديمى ؟ الدراسي

 الدراسة:هدف 
 وأيضا الجامعة،لدى طالب  اإلنجازالعالقة بين خصائص المرشد االكاديمى ودافع كشف  إلىتهدف الدراسة الحالية        

 مرتفع. إنجازبتكوين دافع  تنبئخصائص المرشد االكاديمى التى  أكثرعرف على تال
 الدراسة: أهمية
الضوء على  إلقاءتحاول  النظري فهى على المستوى  ،والتطبيقي النظري خاصة على المستويين  أهميةتحتل الدراسة        
 تساعد إرشاديةتسهم فى تصميم برامج  أنفان الدراسة يمكن  التطبيقيى المستوى عل أما االكاديمى،خصائص المرشد طبيعة 

 والجسمية.واالجتماعية والنفسية  األكاديمية مواجهة المشكالتعلى طالب الجامعة 
 الدراسة:مصطلحات 

 Academic Advisor االكاديمى:المرشد -1
 بالكلية. دراستهعلى الطالب وتوجيهه خالل فترة  اإلشرافهو عضو هيئة التدريس الذى يتولى مسئولية        
  Characteristics Advisor المرشد:خصائص  – 2        
هى تلك الصفات الشخصية والمهارات التى يمتلكها المرشد والتى تمكنه من مساعدة الطالب للتغلب على مشكالته        

  الدراسية.
 الباحثان  إعداد: االكاديمى،خصائص المرشد  استبانه على لتى يحصل عليها المفحوصلدرجة ابا إجرائياويعرف        
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  Achievement Motive اإلنجاز:دافع -3
ويعد  السلوك،هدف ذاتى ينشط ويوجه  وبأنه النجاح،الجيد وتحقيق  األداءالرغبة فى  بأنه 1991يعرفه فاروق موسى        

 (. 6 :1991 موسى،والراشدين ) فاروق  لألطفال الدراسيهذا الدافع من المكونات الهامة للنجاح 
هيرمانز  إعداد:للراشدين من  لإلنجازلمفحوص فى اختبار الدافع بالدرجة التى يحصل عليها ا إجرائياويعرف        

Hermans  تقنينه  بإعادة احثان، وقام الب 19911تعريب وتقنين / فاروق موسى. 
  سابقة:دراسات 

 :يلييعرض الباحث فى هذا القسم بعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع دراسته كما        
 االكاديمى:ت خصائص المرشد دراسات تناول أوال:       
والمستقبلية من وجهة نظر الطالب تقويم وظائف المرشد االكاديمى الحالية   1996القرنى   سعد استهدفت دراسة       

وظائف المرشد االكاديمى من  استبانه( طالب وطالبة ، وطبق على العينة 200وتكونت العينة من )  بجامعة الملك سعود ،
االكاديمى الحالية والمستقبلية  اإلرشادوظائف  إدراكوجود ارتباط موجب بين  إلىولقد توصلت النتائج  الباحث ،  إعداد

 أهممن  إنأوضحت نتائج الدراسة  أيضا. اختيار الكلية ، التخصص  أسبابومتغيرات العمر ، الحالة االجتماعية ، العمل ، 
االكاديمى للمقررات الدراسية التى تقدم للطالب فى الفصول الالحقة  االكاديمى تتحدد فى عدم معرفة المرشد اإلرشادمشكالت 

 من دراسته .
االكاديمى كما يراها الطلبة فى مستويات دراسية وتخصصات  اإلرشادوظائف  بدراسة  1997الناجم  عبد الرحمن واهتم       
( طالب وطالبة ، طبق على العينة  350من )  وتكونت عينة الدراسة ، مختلفة بكلية التربية بجامعة الملك فيصل أكاديمية
تحديد وظائف  إلى ( من ترجمة الباحث ، توصلت فى نتائجهاFord 1989) فورد  إعدادوظائف المرشد االكاديمى من  استبانه
ؤون مشكالت الطلبة الشخصية والمالية واالجتماعية ، وشكاوى الطلبة المرتبطة بالشهى : االهتمام بو االكاديمى  لإلرشاد
والدراسية ، والمساعدة فى اختيار التخصص ومتابعة تقدم الطالب دراسيا ، وتعريف الطالب بمصادر الخدمات الطالبية  اإلدارية

 .ومصادر المعلومات الجامعية 
، تكونت عينة االكاديمى  اإلرشاددراسة هدفت تحديد مستوى رضا الطالب بخدمات  Stoler 1999ستولر  وأجرى        
: اإلنسانيات ، والرياضيات والعلوم ،  اآلتية األقسام( طالبا من الطالب الراغبين فى التسجيل بالكلية فى  667ة من ) الدراس

دارةوالتقنيات ، والعلوم السلوكية واالجتماعية ،  طبق ، والدراسات التربوية ، اإلدارة، وخدمات دعم الطالب ، وفريق  األعمال وا 
 ملديهالمرشدين األكاديميون  أنمعظم الطالب يقررون  إن( بندا ، أسفرت النتائج عن  36من ) مكونه  استبانهعلى العينة 

،  أهدافهملمشاكلتهم ، ويحترمون آرائهم فى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ، ويشجعونهم من اجل تحقيق  اإلنصاتالقدرة على حسن 
ومات الشخصية للطالب ، ولديهم حاسة الدعابة ، كما بينت ، ولديهم القدرة على االحتفاظ بالمعل إليهمومن السهل التحدث 

االكاديمى ، بينما حصل معظم  اإلرشادللدراسات التربوية قد حصلوا على تقديرات مرتفعة فى  خاصةالمرشدين  إن أيضاالنتائج 
 ر الصفية. غي األنشطةالمرشدين األكاديميين على درجات منخفضة فيما يتعلق بتشجيع الطالب على المشاركة فى 

تحديد توقعات  أهدافهاالكاديمى لدى الطالب من  اإلرشادقام بمسح عن  Jonston 2000لجونستون وفى دراسة        
فى الجامعة  الحالي اإلرشادواقتراحاتهم من اجل تحسين ممارسات  اإلرشادفى الجامعة ، وتقييمهم لفاعلية  اإلرشادالطالب من 

وما  اإلرشادتحديد ما يتوقعه الطالب من  إلىفى نتائجه ولقد توصل المسح  ،( طالب وطالبة  450من )  على عينة مكونه  ،
بالنسبة إليهم عند االجتماع مع مرشدهم فكانت  مهمةيوضح ما إذا كانت هناك قضايا  أنيريدونه ، حيث طلب من كل طالب 

دراسية التى يأخذونها ، ومعلومات متعلقة بطموحات عن المتطلبات والدورات الهى معلومات معينة  اإلرشادالجوانب فى  أهم
المهنة ، والمساعدة فى الحصول على عمل بعد التخرج ،  أهدافومحادثات عن   التعليمية المستقبلية، واألهدافة المهن
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النتائج  عن أماهامة ،  إرشاديةقضية  أنهاعلى  األكاديميةوعالوة على هذا ، اعتبر الطالب تلقى المساعدة فى المشكالت 
نظام الجامعة ، ولقد  إرشادمن فاعلية  أكثرالقسم  إرشاديشعرون بفاعلية  إنهمالطالب  أوضحفقد  اإلرشادالخاصة بفاعلية 
 إرشادافى الجامعة فأقترح معظم الطالب بأن الجامعة تتطلب  اإلرشاديدلوا بآرائهم عن كيفية تحسين نظام  أنطلب من الطالب 

معرفة ، وان هناك حاجة لكثير من المرشدين ،  أكثريكونوا  أن ينبغيالمرشدين  أنكانت ترى  ألخرى اللطالب ، والتعليقات 
 . اإلرشاديحسن المرشدون من موقفهم تجاه  أن وينبغييتم تخفيض الوقت الذى ينتظرونه لرؤية المرشد ،  أنويجب 
 : القة فى ع أوكمتغير للشخصية  ثانيا : دراسات تناولت دافع االنجاز       
بدراسة لفحص العالقة بين الدافع لالنجاز وكل من القلق واالنبساط لدى طالب المدارس  1991قام احمد عبد الخالق        

هيرمانز   إعدادمن  ، طبق على العينة مقياس الدافع لالنجازطالبة( طالب و  600تكونت عينة الدراسة من )  الثانوية ،
Hermans  تمبلر  إعدادمقياس القلق من  ، فاروق موسىمن ترجمةTempler  ، عوامل قائمة من ترجمة الباحث

النتائج وجود ارتباطا  أظهرتولقد  ، الباحثمن ترجمة   Costa & McCraeكوستا وماكراى إعدادمن  الشخصية الخمسة
موجبا بين كل من الدافع لالنجاز  ، وارتباطا جوهريا واإلناثالذكور  عينتيجوهريا سالبا بين الدافع لالنجاز والقلق لدى كل من 

بين الجنسين فى الدافع  إحصائياعدم وجود فروق جوهرية دالة  أيضاالنتائج  أوضحتواالنبساط لدى الذكور فقط ، كما 
 لالنجاز .
ثقافة بدراسة عن الدافعية لالنجاز لدى طالب الجامعة عبر ثقافتين مختلفتين هما ال 2002كما قام عبد اللطيف خليفة        

( طالب وطالبة ، طبق على العينة مقياس الدافع لالنجاز من  700تكونت عينة الدراسة من ) المصرية والثقافة السودانية ، 
الدافعية لالنجاز تكوين فرضى  أن إلىمن ترجمة فاروق موسى ، توصلت الدراسة فى نتائجها  Hermansهيرمانز  إعداد
فى كال المجتمعين المصرى والسودانى سواء فى الدافعية لالنجاز  واإلناثهرية بين الذكور البعد ، وانه ال توجد فروق جو  أحادى

تأثير الجنس فى الدافعية  أنالجنس والجنسية فقد تبين  متغيري عن التفاعل بين  أمافى مكوناتها الفرعية ،  أوبوجه عام 
سية فى الدافعية لالنجاز ال يختلف باختالف الجنس ، ولقد تأثير الجن أنلالنجاز ال يتوقف وال يختلف باختالف الجنسية ، كما 

بين الطالب المصريين والسودانيين فى الدافعية لالنجاز ، وذلك لصالح الطالب  إحصائياوجود فروق دالة  أيضاالنتائج  أظهرت
ى لدى عينة الطالب المصريين بين الدافعية لالنجاز والتحصيل الدراس إحصائياهناك عالقة ايجابية دالة  أنالمصريين ، وتبين 

 فى عينة الطالب السودانيين .  إحصائيافى حين كانت هذه العالقة غير دالة 
 األداءكعوامل مؤثرة على  نجاز ،عن مركز التحكم ، دافعية اال  Snodgrass 2004وفى دراسة قام بها سنودجراس        

 إعداد( طالب، طبق عليهم مقياس مركز التحكم من  60سة من ) االكاديمى لطالب الجامعة الموهوبين ، تكونت عينة الدرا
تلك  إن إلىوقد توصلت الدراسة فى نتائجها ،  Hermansهيرمانز  إعداد، مقياس الدافعية لالنجاز من   Rotterروتر 

االكاديمى  األداءتسهم فى تحسين  أخرى االكاديمى ، فضال عن ذلك فإن هناك ثمة عوامل  باألداءالعوامل تعد مؤشرا للتنبؤ 
 االكاديمى .  واإلرشاد،  االجتماعيالمدارس الثانوية ، والتوافق  إعدادوهى 

 تعليق عام على الدراسات السابقة :
 : يليمن العرض السابق للدراسات السابقة يمكن مالحظة ما        

 االكاديمى . األداءخصائص المرشد االكاديمى لها تأثير جد فعال على  إن-1
 األكاديميةالتعليمية المستقبلية ، والمساعدة فى حل المشكالت  واألهدافد المعلومات المتعلقة بطموحات المهنة تع2-

 . اإلرشادالطالب من  إليهامن القضايا المهمة التى يحتاج 

 دافع االنجاز عامل مؤثر وحيوى فى التحصيل الدراسى للطالب . إن-3

 نسين فى دافع االنجاز .تبين عدم وجود فروق جوهرية بين الج4-
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االجنبى  أوسواء على المستويين العربى  –فى حدود علم الباحثان  –ندرة الدراسات السابقة فى مجال الدراسة  إن-5
 .بالدراسة الحالية  القيام إلىهى التى دفعت الباحثان 

 فروض الدراسة :
 يفترض الفروض التالية: أنللباحث  يتسنىمن نتائج ،  الدراسات السابقة إليه، وما توصلت  النظري  اإلطارفى ضوء        

 بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة فى نسب انتشار خصائص المرشد األكاديمي التوجد فروق جوهرية -1           
 لديهم .                

ودرجة دافع االنجاز،   موجبة ذات دالله إحصائية بين درجة خصائص المرشد االكاديمى ارتباطيهتوجد عالقة 2-
 .لدى طالب الجامعة

 استبانهبين مجموعة مرتفعى دافع االنجاز ومنخفضى دافع االنجاز على درجة  إحصائياتوجد فروق داله 3-
 .خصائص المرشد االكاديمى ، لصالح مجموعة مرتفعى دافع االنجاز

من حيث المستوى الدراسى  شد االكاديمىالمر  خصائص استبانهعلى درجة الطالب بين  إحصائياتوجد فروق دالة 4-
 والتخصص االكاديمى .

المرشد االكاديمى من حيث المستوى  خصائص استبانهعلى درجة بين الطالبات  إحصائياتوجد فروق دالة 5-
 الدراسى والتخصص االكاديمى .

 عينة الدراسة :
بيفرن ، جامعة الجبل الغربى،  اآلداببة ، من كلية ( طالب وطال126تكونت عينة الدراسة فى صورتها النهائية من )        

والتخصص االكاديمى  الدراسيمختلفة ، وتم اختيارهم اختيارا عشوائيا تبعا للمستوى  أكاديميةمن مستويات دراسية وتخصصات 
 ( . 1، كما يوضحه الجدول رقم ) 

 
 ( 1جدول رقم )                                                     

 والتخصص االكاديمى  الدراسيالدراسة تبعا للجنس ، المستوى  أفراديوضح توزيع                         
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( طالب ، و )  52) ( طالب وطالبة ،  126) الدراسة ، حيث بلغ مجموع الطلبة  أفرادتوزيع  إلى(  1يشير جدول )        
(  9( طالبة فى قسم االجتماع ، )  12( طالب و )  9( طالبة فى قسم علم النفس ، )  8( طالب و )  4منهم ) ( طالبة ، 74

(  9( طالب و )  6( طالبة فى قسم اللغة االنجليزية ، )  15( طالب و )  11ية ، ) ( طالبة فى قسم اللغة العرب 13طالب و ) 
( طالبات فى قسم  10( طالب و )  7)  ،( طالبات فى قسم الجغرافيا  7( طالب و )  6طالبة فى قسم الخدمة االجتماعية ، ) 

( ،  36( ، الثالث )  38)  الثاني( ،  39)  األول حسب المستويات الدراسية ، المستوى  أعدادهمبينما جاءت  دراسات قرآنية ،
 ( . 13الرابع )

 أدوات الدراسة :
 الباحثان إعداد. أولية:استمارة جمع بيانات -1
مستوى تعليم  الطالب،معيشة  اإلقامة،محل   الدراسية،السنة  القسم، الكلية، السن، الجنس، االسم، بيانات:وتشمل على        
 واألم. األب

 . الباحثان  إعدادخصائص المرشد االكاديمى :  بانهاست-2
االكاديمى   اإلرشادفى مجال  المقننةالنظرى ، والى عدد من المقاييس  اإلطار إلىاالستبانه الحالية استنادا  إعدادلقد تم        
قاييس تتناول ( ، وهذه الم Severy 2001( ، ) سيفرى  Descy 1998( ، ) ديسى  Ford 1995: ) فورد  إعدادمن 

جوانب قدرة المرشد على حل المشكالت الطالبية ، مراعاته لحقوقهم ومشاعرهم ، وتشجيعه لهم على اتخاذ القرارات ، وبعض 
 . االكاديمى ونضجهالخصائص النفسية المرتبطة بوعى المرشد 

والشخصية والنفسية  األكاديميةكالت هيئة التدريس ألهم وأكثر المش أعضاءومن خالل استطالع آراء بعض الزمالء من        
شيوعا وتكرارا داخل المحاضرة أو فى الكلية عموما, والتى يستطيع المحاضر أن يالحظها بشكل متكرر, استطاع الباحثان 

وتتم االستجابة  ائص ،، تتناول مجموعة من الخص( عبارة   20تصميم االستمارة فى صورتها األولية ، وكانت مكونه من ) 
عدم الموافقة  إلىبارات االستبانه على ميزان تقدير خماسى يبدأ بالموافقة بشدة ) تعطى له خمس درجات ( وينتهى على ع

( درجة كحد  100و )  أدنى( درجة كحد  20، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية لالستبانه ما بين ) بشدة ) تعطى له درجة واحدة ( 
 . أعلى

 األدنىواالرباعى  األعلىه بطريقة صدق التمييز ، حيث كانت النسبة الحرجة بين االرباعى وقد تم حساب صدق االستبان       
كما تم حساب  0,01، وكلتا النسبتين دالة عند مستوى  التواليعلى  38،  33،  32،  24 واإلناثالذكور  مجموعتيلكل من 

 الفرديةبراون, وكان معامل االرتباط بين الدرجات  النصفية وتصحيحها بمعادلة سيبرمان / التجزئةبطريقة ثبات االستبانه 
(, وبذلك يكون لالستبانه ثبات 0,90ومعامل الثبات )   0,01(, وهو معامل ارتباط دال عند مستوى  0,82والدرجات الزوجية ) 

 مقبول.
 للراشدين :اختبار الدافع لالنجاز -3
( ، ويتكون  1991ه وتقنينه على البيئة المصرية فاروق موسى ) ، وقام بتعريب Hermansاعد هذا االختبار هيرمانز        

فى صياغة عبارات االختبار استخدام الصفات العشرة التى تميز مرتفعى التحصيل عن  روعي( عبارة ، وقد  28االختبار من ) 
، المثابرة ،  األمام إلىحرك منخفضى التحصيل وهى : مستوى الطموح المرتفع ، السلوك الذى تقل فيه المغامرة ، القابلية للت

سرعة مرور الوقت ، االتجاه نحو المستقبل ، اختيار مواقف المنافسة ضد مواقف  إدراكالتفكير فى العقبات ،  إعادةالرغبة فى 
ويتبع فى هذا االختبار طريقة تدرج الدرجات تبعا لدرجة ايجابية .  األفضل األداءالتعاطف ، البحث عن التقدير ، الرغبة فى 

على  1 – 2 – 3 – 4 – 5هـ الدرجات :  –د  –ج  –ب  –الفقرة والعبارة ، اى انه فى الفقرات الموجبة تعطى العبارات : أ 
 – 3 – 2 – 1هـ الدرجات :  –د  –ج  –ب  –التوالى ، وفى الفقرات السالبة ينعكس الترتيب السابق حيث تعطى العبارات : أ 

 . أعلى( درجة كحد  127و )  أدنى( درجة كحد  27على التوالى ، وبذلك تتراوح الدرجة الكلية لالختبار ما بين )  5 – 4
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بيفرن من مستويات  اآلداب( طالب وطالبة من كلية  150تقنين االختبار على عينة التقنين وقوامها )  إعادةهذا وقد تم        
االختبار على  أبعاد، وتم حساب صدق االختبار بطريقة الصدق العاملى ، حيث تشبعت مختلفة  أكاديميةسية وتخصصات درا

التطبيق ، وكان  إعادةمن التباين ( ، وهو صدق مرتفع ، كما تم حساب ثبات االختبار بطريقة  80,2عامل واحد يستوعب ) 
 وبذلك يكون للمقياس ثبات مقبول . 0,01( وهو دال عند مستوى  0,87ن ) معامل االرتباط بين درجات العينة فى التطبيقي

 
 خطوات الدراسة :

 اآلداب( طالبا وطالبة بكلية  150على )  واختبار الدافع لالنجاز،  أوليةتم تطبيق كل من استمارة جمع بيانات 1-
( طالبا لم  12تم استبعاد )  راالختبامختلفة ، وبعد تصحيح  أكاديميةبيفرن من مستويات دراسية وتخصصات 

 ( طالبات رفضن التطبيق . 5( طالب غائبين ، و )  7، و )  االختباريستكملوا 
 ( طالبا وطالبة . 126العينة المتبقية )  أفرادعلى  خصائص المرشد االكاديمى استبانهتطبيق 2-

 ى ودافع االنجاز . ( بين خصائص المرشد االكاديم 126حساب االرتباط للعينة الكلية ) ن = 3-

 النتائج ، ثم تفسيرها . الستخالصالمناسبة  اإلحصائيةقام الباحثان باستخدام االساليب 4-

 االحصائى المستخدم فى الدراسة : األسلوب
استخدمت الدراسة معامالت االرتباط لبيرسون بهدف معرفة نوع العالقة االرتباطية بين الدافع لالنجاز وخصائص 1-

 العينة . أفراداديمى لدى المرشد االك
 الخصائص التى يمتلكها المرشد االكاديمى . أهمبهدف معرفة استخدام التكرار والنسب المئوية 2-

 استخدام اختبار ) ت ( لحساب داللة الفروق بين المتوسطات .3-

 : نتائج الدراسة
من طالب الجامعة فى  واإلناثبين الذكور ال توجد فروق جوهرية من فروض الدراسة على انه :  األولينص الفرض        

 نسب انتشار خصائص المرشد االكاديمى لديهم .
وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام التكرار والنسب المئوية لكل عبارة من عبارات االستبانة ، حيث تم اعتبار        

% فأكثر ، وتم ترتيب الخصائص 50مئوية بدء من الخصائص االيجابية عن كل عبارة هى التى تحصل على تكرار ونسبة  أن
كما تم استخدام داللة الفروق بين مجموعة الطالب والطالبات تجاه خصائص المرشد  ،ترتيبا تنازليا حسب النسب المئوية 

 : يةول التالاويتضح ذلك فى الجد االكاديمى ،
 ( 2)  جدول رقم                                                     

 يوضح التكرار والنسب المئوية إلجابات الطالب على عبارات خصائص المرشد االكاديمى                  
 

 العبارات م
 التقديرات

 بشده أوافقال  أوافقال  متردد أوافق بشده أوافق
 % ت % ت % ت % ت % ت

 1,9 1 1,9 1 1,9 1 42,3 22 51,9 27 تقدير الطلبة 1

م بتقدير سير الطلبة االهتما 2
 دراسيا

26 50 22 42,3 2 3,8 1 1,9 1 1,9 

 1,9 1 1,9 1 3,8 2 42,3 22 50 26 القدرة على التأثير 3
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 1,9 1 3,8 2 1,9 1 44,2 23 48 25 تفهم الدور االرشادى 4
 5,7 3 3,8 2 3,8 2 42,3 22 44,2 23 العدل فى التعامل مع الطلبة 5

ت القدرة على حل المشكال 6
 الدراسية

23 44,2 22 42,3 2 3,8 2 3,8 3 5,7 

 1,9 1 3,8 2 7,6 4 42,3 22 42,3 22 مراعاة مشاعر الطلبة 7

القدرة فى التعامل مع كافة  8
 الطلبةمستويات 

22 42,3 22 42,3 2 3,8 4 7,6 1 1,9 

 3,8 2 7,6 4 5,7 3 42,3 22 40,3 21 الدفء فى تعامله مع الطلبة 9

ظيم بيانات الطلبة ترتيب وتن 10
 3,8 2 7,6 4 9,6 5 38,4 20 40,3 21 الشخصية

11 
التوضيح الواسع عما هو هام 

 للطلبة
12 23 12 23 16 30,7 7 13,4 5 9,6 

 اإلرشاديةتقبل الموضوعات  12
 9,6 5 13,4 7 30,7 16 23 12 23 12 برحابة صدر

تشجيع الطلبة على اتخاذ  13
 9,6 5 19,2 10 30,7 16 19,2 10 21,1 11 بأنفسهمقراراتهم 

 9,6 5 21,1 11 28,8 15 19,2 10 21,1 11 التفهم العميق لمشكالت الطلبة  14
 9,6 5 21,1 11 32,6 17 17,3 9 19,2 10 االهتمام بمشكالت الطلبة 15
 9,6 5 21,1 11 34,6 18 15,3 8 19,2 10 تبصير الطلبة بأنفسهم 16

17 
 يةاألكاديميمتلك المعلومات 
 7,6 4 23 12 36,5 19 17,3 9 15,3 8 حتاجها الطلبةيوالمهنية التى 

التواجد فى مكتبه عند الحاجة  18
 له

8 15,3 7 13,4 15 28,8 10 19,2 12 23 

 25 13 19,2 10 28,8 15 13,4 7 13,4 7 المعرفة الدقيقة لحاجات الطلبة 19

القدرة على تطوير قدرات  20
 الطلبة 

6 11,5 7 13,4 16 30,7 10 19,2 13 25 

       
بحسب منظور الطالب بدرجة  األولىخصائص المرشد االكاديمى التى جاءت فى المرتبة  أن(  2يتضح من الجدول )        

 الموافقة بشده والموافقة تتضمن الخصائص التالية :
( ، تفهم  % 92,3( ، القدرة على التأثير )  % 92,3( ، االهتمام بتقدم سير الطلبة دراسيا )  % 94,2تقدير الطلبة )        

( ، مراعاة  %86,5( ، القدرة على حل المشكالت الدراسية )  %86,5( ، العدل فى المعاملة )  % 92,2دوره االرشادى ) 
( ،  %82,6( ، الدفء فى المعاملة )  %84,6، القدرة فى التعامل مع كافة مستويات الطلبة )  %( 84,6مشاعر الطلبة ) 

 ( . %78,7ترتيب وتنظيم بيانات الطلبة ) 
أما الخصائص التى جاءت فى المرتبة الثانية بحسب منظور الطالب بدرجة الموافقة بشده والموافقة تتضمن الخصائص        
 التالية :
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، تشجيع الطلبة  ( %46برحابة صدر )  اإلرشادية( ، تقبل الموضوعات  %46التوضيح الواسع عما هو هام للطلبة )        
 36,5( ، االهتمام بمشكالت الطلبة )  %40,3( ، التفهم العميق لمشكالت الطلبة )  %40,3)  بأنفسهمعلى اتخاذ قراراتهم 

التواجد ( ،  %32,6والمهنية التى يحتاجها الطلبة )  األكاديمية( ، يمتلك المعلومات  %34,5)  بأنفسهم( ، تبصير الطلبة %
( ، القدرة على تطوير قدرات الطلبة )  %26,8( ، المعرفة الدقيقة لحاجات الطلبة )  %28,7حاجة له ) فى مكتبه عند ال

24,9% . ) 
 ( 3جدول رقم )                                                      

 شد االكاديمىيوضح التكرار والنسب المئوية إلجابات الطالبات على عبارات خصائص المر                   

 العبارات م
 التقديرات

 بشده أوافقال  أوافقال  متردد أوافق بشده أوافق
 % ت % ت % ت % ت % ت

 2,7 2 2,7 2 9,4 7 36,4 27 48,6 36 تقدير الطلبة 1
 2,7 2 2,7 2 10,8 8 35,1 26 48,6 36 االهتمام بتقدير سير الطلبة دراسيا 2
 2,7 2 2,7 2 12,1 9 35,1 26 47,2 35 القدرة على التأثير 3
 2,7 2 5,4 4 12,1 9 33,7 25 45,9 34 تفهم الدور االرشادى 4
 2,7 2 2,7 2 16,2 12 32,4 24 45,9 34 العدل فى التعامل مع الطلبة 5
 2,7 2 5,4 4 16,2 12 31 23 44,5 33 القدرة على حل المشكالت الدراسية 6
 4 3 5,4 4 16,2 12 29,7 22 44,5 33 مراعاة مشاعر الطلبة 7

القدرة فى التعامل مع كافة  8
 5,4 4 8,1 6 13,5 10 29,7 22 43,2 32 مستويات الطلبة

 5,4 4 10,8 8 13,5 10 28,3 21 41,8 31 الدفء فى تعامله مع الطلبة 9

ترتيب وتنظيم بيانات الطلبة  10
 18,9 14 13,5 10 22,9 17 17,5 13 27 20 الشخصية

ح الواسع عما هو هام التوضي 11
 للطلبة

20 27 12 16,2 17 22,9 11 14,8 14 18,9 

برحابة  اإلرشاديةتقبل الموضوعات  12
 18,9 14 14,8 11 24,3 18 14,8 11 27 20 صدر

تشجيع الطلبة على اتخاذ قراراتهم  13
 18,9 14 14,8 11 25,6 19 13,5 10 27 20 بأنفسهم

 18,9 14 14,8 11 25,6 19 13,5 10 27 20 ة التفهم العميق لمشكالت الطلب 14
 18,9 14 16,2 12 25,6 19 13,5 10 25,6 19 االهتمام بمشكالت الطلبة 15
 18,9 14 18,9 14 25,6 19 12,1 9 24,3 18 تبصير الطلبة بأنفسهم 16

 األكاديميةيمتلك المعلومات  17
 18,9 14 22,9 17 25,6 19 12,1 9 20,2 15 والمهنية التى يحتاجها الطلبة

 18,9 14 22,9 17 27 20 12,1 9 18,9 14 التواجد فى مكتبه عند الحاجة له 18
 18,9 14 25,6 19 27 20 10,8 8 17,5 13 المعرفة الدقيقة لحاجات الطلبة 19
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 20,2 15 25,6 19 27 20 10,8 8 16,2 12 القدرة على تطوير قدرات الطلبة  20
بدرجة  الباتبحسب منظور الط األولىخصائص المرشد االكاديمى التى جاءت فى المرتبة  أن(  3) يتضح من الجدول          

 الموافقة بشده والموافقة تتضمن الخصائص التالية :
( ،  %82,3( ، تفهم الدور االرشادى )  %83,7االهتمام بتقدم سير الطالبات دراسيا )  ( ، %85تقدير الطالبات )        

( ، العدل فى التعامل مع الطالبات )  %78,3)  بأنفسهم( ، تشجيع الطالبات على اتخاذ القرارات  %79,6المكتب ) التواجد فى 
( ، التوضيح الواسع عما هو هام  %72,9( ، القدرة على التأثير )  %74,2( ، القدرة على حل المشكالت الدراسية ) % 75,5

 ( .%70,1للطالبات ) 
تى جاءت فى المرتبة الثانية بحسب منظور الطالبات بدرجة الموافقة بشده والموافقة تتضمن الخصائص أما الخصائص ال       
 التالية :
( ، االهتمام بمشكالت  %43,2( ، الدفء فى المعاملة ) % 44,5القدرة فى التعامل مع كافة مستويات الطالبات )        

( ، تنظيم  %40,5برحابة صدر )  اإلرشادية( ، تقبل الموضوعات  %40,5( ، مراعاة مشاعر الطالبات )  %41,8الطالبات ) 
( ، التفهم العميق لمشكالت  %36,4( ، تملك المعلومات االكاديميى والمهنية )  %39,1بيانات الطالبات الشخصية ) وترتيب 

( ، المعرفة الدقيقة  %28,3)  فسهمبأن( ، تبصير الطالبات  %31( ، القدرة على تطوير قدرات الطالبات )  %32,3الطالبات ) 
 .(  %27لحاجات الطالبات ) 

 ( 4جدول رقم )                                                              
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لداللة الفروق بين مجموعة الطالب والطالبات                  

 تجاه خصائص المرشد االكاديمى                                                     
 مستوى الداللة قيمة " ت " ع م ن المجموعات المتغير

خصائص المرشد 
 االكاديمى

 10,56 61,26 52 طالب
134 
 

893 
 غير دالة
 10,63 61,39 74 طالبات 

بين الطالب والطلبات فى تصورهم لخصائص المرشد  إحصائيةداللة  ( انه ال توجد فروق ذات 4) يتضح من الجدول        
 . األولاالكاديمى ، وهذا يؤيد صحة الفرض 

موجبة بين درجة خصائص المرشد االكاديمى ودرجة  ارتباطيه: توجد عالقة من فروض الدراسة على انه  الثانيينص الفرض   
 دافع االنجاز ، لدى طالب الجامعة .

 من صحة هذا الفرض ، تم استخدام معامل ارتباط لبيرسون ، ويتضح ذلك فى الجدول التالى : وللتحقق       
 ( 5جدول رقم )                                               

 ( 52يوضح العالقة االرتباطية بين خصائص المرشد االكاديمى ودافع االنجاز لدى الطالب الذكور ) ن =          
 (  126( والعينة الكلية ) ن =  74) ن =  واإلناث                                 

 معامل االرتباط العينة
 0,308 ذكور
 0,304 إناث

 0,323 العينة الكلية
 0,01دال عند مستوى                         

كاديمى ودافع االنجاز لدى الطالب ، ( انه توجد عالقة موجبة بين كل من خصائص المرشد اال  5يتضح من الجدول )        
ناثذكور   . الثانى، والعينة الكلية ، وهذا يؤيد صحة الفرض  وا 
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بين درجات مجموعة مرتفعى دافع  إحصائيةراسة على انه : : توجد فروق ذات داللة ينص الفرض الثالث من فروض الد       
نه خصائص المرشد االكاديمى ، وذلك لصالح مجموعة مرتفعى االنجاز ، ودرجات مجموعة منخفضى دافع االنجاز على استبا

 دافع االنجاز .
وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام داللة الفروق بين المجموعتين مرتفعى دافع االنجاز ، ومنخفضى دافع         

 االنجاز عن طريق النسبة التائية ، ويتضح ذلك فى الجدول التالى :
 ( 6جدول رقم )                                                   

 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لداللة الفروق بين درجات مرتفعى دافع االنجاز ومنخفضى      
 دافع االنجاز لدى الطالب والطالبات                                            

 قيمة ت ع م ن اتالمجموع المتغير
 5,07 18,7 50 مرتفعى دافع االنجاز خصائص المرشد االكاديمى

4,71 ** 
 4,6 15,6 76 منخفضى دافع االنجاز

 0,01** دال عند مستوى      
بين مرتفعى دافع االنجاز ومنخفضى دافع االنجاز على  إحصائية( انه توجد فروق ذات داللة  6يتضح من الجدول )         

 . لثص المرشد االكاديمى ، وهذه الفروق لصالح مرتفعى دافع االنجاز ، وهذا يؤيد صحة الفرض الثامتغير خصائ
خصائص  استبانهعلى الطالب بين  إحصائيةينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على انه : توجد فروق ذات داللة        

 المرشد االكاديمى من حيث المستوى الدراسى والتخصص االكاديمى .
، ويتضح ذلك  داللة الفروق بين درجات الطالب عن طريق النسبة التائية وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام        

 فى الجدول التالى :
 (  7جدول رقم )                                                    

 اللة الفروق بين درجات الطالب تبعا للمستوى يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لد       
 الدراسى والتخصص االكاديمى                                              

 ت ع م المجموعات المتغير
 المستوى الدراسى

 
 
 
 

 3,59 68,40 األول
 5,43 75,47 الثانى **6,530

 3,89 68,17 الثالث
1,740 

 4,83 66,80 الرابع

 تخصص االكاديمىال
 
 
 
 
 

 5,30 74,90 علم نفس

 5,41 75,35 اجتماع **7,133
 5,43 75,47 خدمة اجتماعية
 4,83 66,80 لغة انجليزية

1,768 
 3,89 68,17 لغة عربية
 4,83 66,80 جغرافيا

 4,90 67,47 دراسات قرآنية
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بين الطالب على متغير المستوى الدراسى  ومتغير  إحصائية( انه توجد فروق ذات داللة  7يتضح من الجدول )        
والثانى الدراسى ، والتخصصات علم نفس واجتماع وخدمة  األولالتخصص االكاديمى ، وهذه الفروق لصالح الطالب بالمستوى 

 اجتماعية ، وهذا يؤيد صحة الفرض الرابع .
 استبانهلبات على د فروق ذات داللة إحصائية بين الطاينص الفرض الخامس من فروض الدراسة على انه : توج        

 . خصائص المرشد االكاديمى من حيث المستوى الدراسى والتخصص االكاديمى
وللتحقق من صحة هذا الفرض ، تم استخدام داللة الفروق بين درجات الطالبات عن طريق النسبة التائية  ، ويتضح        

 ذلك فى الجدول التالى :
 

 ( 8جدول رقم )                                                 
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " لداللة الفروق بين درجات الطالبات تبعا للمستوى           

 الدراسى والتخصص االكاديمى                                              
 

 ت ع م المجموعات المتغير
 المستوى الدراسى

 
 
 
 

 3,59 68,40 االول
 5,43 75,47 الثانى **6,530

 3,89 68,17 الثالث
1,740 

 4,83 66,80 الرابع

 التخصص االكاديمى
 
 
 
 
 

 5,30 74,90 علم نفس

 5,41 75,35 اجتماع **7,133
 5,43 75,47 خدمة اجتماعية
 4,83 66,80 لغة انجليزية

1,768 
 3,89 68,17 بيةلغة عر 
 4,83 66,80 جغرافيا

 4,90 67,47 دراسات قرآنية
 

بين الطالبات على متغير المستوى الدراسى  ومتغير  إحصائية( انه توجد فروق ذات داللة  8يتضح من الجدول )        
لتخصصات علم نفس واجتماع والثانى الدراسى ، وا األولالتخصص االكاديمى ، وهذه الفروق لصالح الطالبات بالمستوى 

 وخدمة اجتماعية ، وهذا يؤيد صحة الفرض الخامس .
 ومناقشتها:تفسير النتائج 

تصورات الطالب والطالبات إزاء خصائص المرشد االكاديمى  أهممن خالل نتائج الدراسة الحالية ، يمكن استخالص        
ارات فنية فى كون تعامله مع الطلبة معتمد على التقدير والود فيما يمتلكه من سمات شخصية ومه تنطوي  والتي،  االيجابية

والدفء ومراعاة لمشاعرهم ، فضال عن قدرته فى التعامل مع كافة مستوياتهم الدراسية واالجتماعية والفكرية من خالل الوسائل 
العالية فى تنظيم وترتيب  إلداريةاالمناسبة ، وتشجيعهم على تخطى ما قد يعترض مسيرتهم الدراسية ، ، ورؤيتهم له بالكفاية 
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وحفظ بياناتهم الشخصية مما يعكس تفهمه لدوره االرشادى تجاه الطلبة ، هذه الخصائص االيجابية تعد مؤشرا هاما فى تقوية 
بية تقديرات الطالبات للجوانب االيجا أنانه يالحظ  إال،  اإلرشاديةأواصر العالقة بين المرشد والطلبة وكذلك نجاح العملية 

كانت متباينة بمقارنتها مع تقديرات الطالب من حيث الترتيب وفى خصائص التشجيع على اتخاذ القرارات بأنفسهن ،  اإلرشادية
 للمرشد . الحاجةوالتواجد فى المكتب عند 

لم  إنها،  األخرى تصورات الطالب والطالبات إزاء خصائص المرشد االكاديمى فى الجوانب  أننجد ،  أخرى  ناحيةومن        
ذات العالقة بالقضايا  خاصةالمرجوة من وجهة نظر الطالب والطالبات فيما يتصل بفهم مشكالت الطالب المختلفة  بالصورةتكن 

وقدراتهم الدراسية ومواطن  بأنفسهمالتعليمية ، والتحقق من حاجاتهم التى يتوقعون بان تقوم الجامعة على تلبيتها ، وتبصيرهم 
له لكى يمدهم بما يحتاجونه من معلومات  الحاجةية عالجها ، فضال عن عدم تواجد المرشد فى مكتبه عند الضعف فيها وكيف

رشادهملها ،  أنفسهمقد تعزز وضعهم االكاديمى بالجامعة والمهنة التى يعدون  السبل التى تكفل تحقيق ذلك مثل تعريفهم  إلى وا 
 ير قدراتهم وتكفل لهم النجاح.بإمكانات الجامعة المخصصة لهم والتى تسهم فى تطو 

 مجموعة من العوامل هى : إلىالهامة  اإلرشاديةهذا ، وقد يرجع قصور المرشد فى هذه الجوانب        
 من المرشد االكاديمى . المطلوبة واألدوارعدم قيام الكلية بتحديد المهام  -
االكاديمى على مجموعة كبيرة  باإلرشادالقيام  إلى باإلضافةتكليف عضو هيئة التدريس بنصاب تدريسى مرتفع ،  -

 من الطلبة .

 االكاديمى على طالب بعدين عن تخصصه . باإلرشادتكليف عضو هيئة التدريس  -

االكاديمى مثل العلوم النفسية  باإلرشادهيئة التدريس المتواضعة فى بعض العلوم ذات الصلة  أعضاءخلفية بعض  -
 والتربوية واالجتماعية . واإلدارية

تنتهى عند انتهاء فترة التسجيل وبدء  اإلرشاديةمهمته  إنهيئة التدريس  أعضاءقاد السائد بين بعض االعت -
 الدراسة بالكلية .

المقدمة للطلبة وحاجاتهم لها ومدى االستفادة  اإلرشاديةنوع الخدمات السابقة فى ويتفق ذلك مع نتائج بعض الدراسات        
لم يرد ذكرها فى  أخرى مع دراسات  أيضا، كذلك تتفق هذه النتائج  1997ودراسة الناجم ،  1996، مثل دراسة القرنى  منها

 . 2002، ودراسة احمد زغاليل وحسين الشرعة  2000الدراسات السابقة مثل دراسة احمد سعد وعواد التميمى 
مى ودافع االنجاز لدى طالب موجبة ما بين خصائص المرشد االكادي ارتباطيهعن وجود عالقة  كذلك أيدت النتائج       

الجامعة من الجنسين ، وهذه النتيجة تعكس هذا التناسب الطردى بين خصائص المرشد االكاديمى ودافع االنجاز ، وهذا يتفق 
دافع االنجاز ينشأ ويستمر نتيجة إحداث تغيير فى السلوك العام لدى الطالب ،  إن،  Alachuter 2000 الشوترمع ما ذكره 
استقرارا تتميز بالتخطيط والحيوية والمغامرة الواعية، وحتى يتحقق هذا  أكثر أخرى  إلىيلهم من حالتهم غير الهادفة وذلك بتحو 

تزيد من دافعيتهم لالنجاز فى مجاالت حياتهم  أنالتغيير فى سلوك الطالب فالبد من وضح استراتيجيات وبرامج للطالب يمكن 
 ( . 35: 2002محمد حمدان ، المختلفة )
بين درجات كل من مجموعة الطالب مرتفعى  إحصائياوجود فروق دالة  ، فقد كشفت نتائج الدراسة عن أخرى ومن ناحية        

االنجاز ومجموعة الطالب منخفضى االنجاز على متغير خصائص المرشد االكاديمى ، وذلك لصالح مجموعة الطالب مرتفعى 
 االنجاز .
االكاديمى ينطوى على تشكيلة من الخصائص أتاحت للطالب والطالبات فى جو من التقبل المرشد  أن إلىويرجع ذلك        

حياتهم ومستقبلهم المهنى  وأساليبوالتفهم والود بين المرشد والطلبة ، الحديث بحرية عن مشاعرهم واهتماماتهم وقيمهم 
 دافع االنجاز لديهم .جديد ساهم فى تنمية  وأسلوبومشكالتهم ، ومساعدتهم على تبنى رؤية ومنظور 

نتائج هامة فى تعديل  إلىالمحاضرات والمناقشات الجماعية يؤدى  أسلوب أن،  1980وفى هذا الصدد يؤكد حامد زهران        
 ( . 307:  1980) حامد زهران ،  ، ومشكالتهم واآلخرين أنفسهمنحو  األفراداتجاهات 
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قبل المرشد االكاديمى يساعد على توجيه سلوك الطالب والطالبات لألفضل  التدعيم االجتماعى من إنوغنى عن البيان        
ثابة السلوك المرغوب فيهم لتعريفهم بأن أدائهم يتحسن ، وذلك بما يوفره المرشد لطلبته من مواقف يشعرون فيها بالسعادة  وا 

والطالبات على رؤية السلوك المالئم والنجاح الذى ساعد الطالب  األمر والرضا والثقة بالنفس عند قيامهم بإنجازات فى حياتهم 
االنجاز للمرشد االكاديمى داخل الجامعة دور فعال فى تنمية  إن، مما يعنى ذلك  اآلخرينبأنه يلقى تقديرا واستحسانا من 

 لدى الطالب والطالبات . االكاديمى
على مواجهة المشكالت األكاديمية هم بشكل ايجابى االكاديمى يس اإلرشاد إنويتفق ذلك مع نتائج الدراسات السابقة فى        

، ودراسة Stoler 1999مثل دراسة ستولر ، أفضلومن ثم انجاز اكاديمى  لدى الطالب ، واالجتماعية والنفسية والجسمية
لم يرد  أخرى  ةمع دراس أيضاكذلك تتفق هذه النتائج   Snodgrass 2000ودراسة سنودجراس  ، Jonston 2000جونستون 

 . Ting 2005دراسة تينج مثل كرها فى الدراسات السابقة ، ذ
، وطالب المستوى الرابع  األولالمستوى بين تصورات طالب  إحصائيالة روق داهذا ، وقد كشفت النتائج عن وجود ف       

وى الرابع ولصالح وبين طالب المستوى الثانى ، وطالب المست،  األوللصالح طالب المستوى إزاء خصائص المرشد االكاديمى 
 . الثانيطالب المستوى 

، ولصالح  الثانيوالمستوى  األولبين تصورات الطالبات المستوى  إحصائياكشفت النتائج عن وجود فروق دالة  أيضا       
ت ، وبين طالبا األول، والمستوى الثالث ولصالح طالبات المستوى  األول، وبين طالبات المستوى  األولطالبات المستوى 

، وبين طالبات المستوى الثانى ، والمستوى الرابع ولصالح  األول، والمستوى الرابع ولصالح طالبات المستوى  األولالمستوى 
 .طالبات المستوى الثانى 

ذلك إلى أن سوء التكيف الجامعي يظهر عادة عند طالب السنوات الدراسية األولى ، وان هذه المشكالت تقل  ويرجع        
فى حاجة ماسة للخدمات  طالب وطالبات المستوى الدراسي األولا كلما ارتقى الطالب فى المستوى الجامعي ، كذلك كون تدريجي

اإلرشادية من اجل إرشادهم للتوافق مع النظام الجامعي ، وتعريفهم بإمكانات الجامعة بما يخص شئونهم الدراسية وغيرها بسبب 
 . حداثة عهدهم بالدراسة الجامعية

 : التالينتائج الدراسة الحالية ، نقدم مجموعة من التوصيات التربوية على النحو  إلىواستنادا        
 ىمن الخدمات الحيوية التى تسهم ف باعتبارهاالكاديمى ، حيث ال غنى عنه  باإلرشادضرورة اهتمام الجامعة -1

هيئة التدريس  أعضاءا يعمل به بعض من مركز  إيجاد، وذلك من خالل مشكالت الطلبة الدراسية معالجة كثير من 
 المشهود لهم بالكفاءة والقدرة فى هذا المجال .

االكاديمى من  باإلرشادهيئة التدريس ممن يكلفون  بأعضاءتقوم كل كلية بالجامعة على توضيح الدور المنوط  أن2-
ورفع التقارير لواجب التقيد بها ، والمسئوليات االطالبى ، ووسائله  اإلرشاد أهدافكتيبات يوضح فيه  إعدادخالل 

 التى يقومون بها . اإلرشاديةآرائهم تجاه الحاالت  إبداءإدارة الكلية بصورة دورية مع  إلى اإلرشادية

التعليمية ، االجتماع ، بإقامة محاضرات تخصصية توجه  اإلدارةالكلية مثل التربية وعلم النفس ،  أقسامإسهام 3-
 .والمهنية الالزمة للمرشد االكاديمى ضيح الجوانب العلمية ألعضاء هيئة التدريس لتو 

المكتبية الالزمة لكى يؤدى دوره  واألدواتوتزويده بالملفات  أكاديميالطلبة لدى كل مرشدا  إعدادالعمل على تقليل 4-
 . إرشادية أعماليكون نصابه التدريسى مناسبا مع ما يكلف به من  أنبكفاءة ومقدرة ، مع ضرورة 

تقوم الكليات بتزويد الطلبة وخاصة المستجدين منهم بالمعلومات الضرورية والتى توضح لهم طبيعة الدراسة  نأ-5
الجامعية وضرورة االستفادة من خدمات المرشد االكاديمى الذى يعمل معهم ، وحثهم على عدم التردد عند ظهور اى 

 مشكلة دراسية وغيرها لمقابلته واالستنارة برأيه .
 

 ـع:المراج
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