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امللخص ابللغة العربية:

هدفت هذه الدراسة إىل اقرتاح تصور لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء
التوجهات العاملية من إذاآليت :تشخيص واقع تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس .والتوصل إىل احللول املستقبلية املقرتحة لسبل تطوير تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن  ،وذلك من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة ،وهو :ما آليات تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة
بنت عبد الرمحن وسبل تطويره يف ضوء التوجهات العاملية؟ وينبثق عن هذه املشكلة الرئيسة عدد من األسئلة الفرعية هي:
ما واقع اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟وما التحدايت اليت
تواجه عضو هيئة التدريس يف أثناء أداء املهام املتعلقة ابإلرشاد األكادميي؟ و ما التوجهات العاملية لتنظيم اإلرشاد األكادميي
ابلكليات املختلفة؟ و ما سبل تطوير اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس ؟ و ما التصور املقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء التوجهات العاملية؟
لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثتان بتصميم استفتاء وتوزيعه على عينة عشوائية من أعضاء هيئة
التدريس وبطاقة مقابلة شخصية لرئيسات األقسام األكادميية  ،وابستقراء النتائج املتوصل إليها يتضح أن عضو هيئة
التدريس يضطلع مبهامه من إذالثقة و الدعم و حفز الطالبات  ،وكذلك من إذممارستهم اإلرشاد األكادميي  .وهذا
يعين ممارسة أعضاء جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن لإلرشاد الفردي .وأن مستوى التحدايت اليت تواجه اإلرشاد
األكادميي كان منخفضا من وجهة نظر رئيسات األقسام ،إذ راوحت النسبة املئوية لنفي وجود التحدايت املذكورة يف
االستفتاء بني ( )%62.5و( ،)%93.8كما أن املقرتحات اليت حظيت أبعلى نسبة يأييد ( )%100من رئيسات
األقسام هي  :دعمت استخدام التكنولوجيا بعملية اإلرشاد األكادميي ،وأما املقرتحات اليت اتفقت عليها رئيسات
األقسام هي يف الواقع جزء رئيس من مهمتهن يف رعاية املعايري األكادميية يف اجلامعة وخاصة ما يتعلق ابلطالبة ،والبمانمج
،واملقررات ،ونواتج التعلم ،وكل هذه األمور ال تتحقق إال من خالل املتابعة اجلادة للطلبة .وتوصلت الباحثتان إىل
تصميم تصور مقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء التوجهات العاملية .

امللخص ابللغة االجنليزية:
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The organization of academic advising at the University of Princess Nora Bint
Abdul Rahman and ways of development in light of global trends (proposal)
The aim of this study is to propose a vision for the organization of Academic Advising at
the University of Princess Noura bint Abdulrahman in the light of global trends. in terms
of the following:
A certain diagnosis of organizing academic advising at the University of Princess Nora Bint Abdul
Rahman from the point of view of faculty members.
Reach resolutions for future proposals to develop the organization of academic advising at the
University, through the study. This will help in answering the question, which is: what mechanisms
regulate Academic Advising at the University of Princess Nora Bint Abdul Rahman and what are
the ways of development in light of global trends?
This major question enables the emergence of a number of sub-questions, which are:
 What is the reality of Academic Advising at the University of Princess Nora Bint Abdul
Rahman from the point of view of faculty members?
 What are the challenges facing a faculty member during the performance of tasks related
to academic guidance?
 What are the global trends to organize academic advising in various colleges?
 What are the ways to develop academic advising at the University of Princess Nora Bint
Abdul Rahman from the point of view of the faculty?
 What is the perception proposed in order to organize academic counseling at the
University of Princess Nora Bint Abdul Rahman in the light of global trends?
In able to answer these study questions the researchers designed and distributed a random sample
of it to the faculty members, and conducted a personal interview with the heads of academic
departments. Reasoning the results obtained, it is clear that the faculty members concentrate on
trust, support, and motivation of the students, as well as in terms of academic guidance. This means
that the members of the University of Princess Nora Bint Abdul Rahman should implement
individual counseling. Moreover, the level of challenges facing academic guidance was low from
the viewpoint of the heads of departments. This was proved by the varying percentage of (62.5%)
and (93.8%), that deny the existence of the challenges. Furthermore, the proposal that have
received the highest level of support (100%) from the heads of departments is the use of technology
in Academic Advising. As for the proposals that were agreed upon by the heads of departments
are in fact an essential part of their mission in the maintenance of the academic standards at the
University; especially regarding the students, the program, decisions, and learning outcomes. All
these subjects can only be achieved through a serious follow-up of the students. The researchers
settled on designing a comprehensive proposal to organize academic advising at the University of
Princess Nora Bint Abdul Rahman in the light of global trends.
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املقدمة:

(تصور مقرتح)
تسعى مؤسسات التعليم العايل إىل حتسني خمرجاهتا والتنافس مع اجلامعات األخرى  ،ويتطلب ذلك تصميم

نظام متكامل يشتمل على العمليات اإلدارية من ختطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه وحتسني أداء وتقومي ,ويتضمن مقاييس
ومعايري ومؤشرات لألداء وحوسبتها على خمتلف املستوايت التنظيمية .وأسست عدد من الدول نظما لتجويد خمرجات
اجلامعات ومنها اململكة العربية السعودية إذ أسست وزارة التعليم العايل اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي ملساعدة
اجلامعات ،على ضبط جودة خمرجاهتا ،وذلك بناء على قرار جملس التعليم العايل رقم 1424/28/3هـ (وزارة االقتصاد
والتخطيط 2006،م  ،ص .)437وضعت معايري وطنية للتقومي واالعتماد األكادميي جلميع مؤسسات التعليم العايل يف
اجلانب املؤسسي والباجمي)(National Commission for Academic Assessment,2006, 12, 23
ولقد قامت اهليئة بتصميم دليل وطين لنظام اجلودة واالعتماد األكادميي ،وطبق بصورة جتريبية على بعض
مؤسسات التعليم العايل ابململكة العربية السعودية  ،وتضمن املعيار الرابع اخلاص ابلتعليم والتعلم يف جزئيته الرابعة
املساعدات التعليمية املقدمة للطالب اليت ركزت يف أمهية توافر أنظمة واضحة وفاعلة لإلرشاد األكادميي للطالب ،
والذي يتابع التقدم الدراسي للطلبة وحيفزهم إىل االرتقاء مبستوى أدائهم اجلامعي  ،ويقدم املساعدة ملن حيتا إليها
ويتطلب حتقيق ذلك توافر بعض األمور ،ومنها :وجود أعضاء هيئة التدريس وفق جدول زمين معلن وواضح للطالب
لتقدمي مهام اإلرشاد األكادميي هلم ،وتوافر مصادر التدريس من جتهيزات وتدريب متكن من حتقيق نواتج التعلم املستهدفة
 ،وتقومي فاعلية اإلرشاد األكادميي ابستخدام الوسائل والبيامانت اإللكرتونية املتوافرة  ،وحتليل نتائج تقومي الطالب ،
وذلك يف حالة توافر إجراءات إلكرتونية لإلرشاد األكادميي  ،وتقدمي حماضرات إضافية مساعدة للطلبة الذين يواجهون
صعوابت يف التعلم  ،وتوافر آليات إلعداد الطالب للدراسة ببيئة التعليم اجلامعي والرتكيز يف تكيفهم مع لغة التدريس
خاصة لو أن لغة التدريس ابلبمانمج امللتحقني به هي االجنليزية  ،فال بد من توافر آليات تؤكد إتقاهنم ملهارات لغة
الدراسة ،والتعلم الذايت ،واالهتمام ابلطالب املنتقلني إىل اجلامعة والذين لديهم ساعات معتمدة نتيجة دراستهم السابقة
جبامعة أخرى(.....اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي2009،م،ص.)31
كما تضمنت مناذ تقومي أداء عضو هيئة التدريس على فقرة ختتص بتقومي أدائه يف جمال اإلرشاد األكادميي
 ،ومدى قدرته على وضع خطة إرشادية مناسبة للطلبة الذين يشرف عليهم تساعدهم على االنتظام األكادميي ،ويقدم
عضو هيئة التدريس تقارير عن حاالت الطالب  ،ويلتزم الوجود يف مكتبه بزمن اإلرشاد األكادميي  ،ويفعل قواعد
اإلرشاد اجلامعي ولوائحه (جميد2011،م ،ص.)315
وواجه تطبيق اإلرشاد األكادميي يف مؤسسات التعليم العايل عددا من التحدايت  ،منها ماله عالقة ابلبنية
التحتية للجامعة  ،وبعضها يتعلق ابملوارد البشرية  ،وأهم تلك التحدايت ضعف نظم املعلومات  ،واليت متثل العمود
الفقري ألي إرشاد أكادميي فعال  ،ونقص الكوادر البشرية املدربة على تفعيل اإلرشاد األكادميي بكفاءة (الرتتوري،
وجوجيان 2006 ،م ،ص . )68
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ويعتمد ضمان جودة أداء مؤسسات التعليم العايل  -إىل حد كبري  -على مدى قدرة منسويب اجلامعات على جتاوز
التحدايت اليت تواجه تطبيق اإلرشاد األكادميي بفعالية ،وأقل تكلفة من خالل االستثمار األمثل للخدمات املادية
والبشرية املتاحة ،يف ضوء إسرتاتيجية عمل تشتمل على املستوايت اإلدارية واألكادميية مجيع ،وتتضمن آليات وإجراءات
تنفيذ واضحة (كنعان2005 ،م،ص .)66وتوصل عدد من الدراسات البحثية ،ومنها دراسة
( )Baker&Griffin, 2010إىل أمهية تقوية العالقة بني الطالب والبيئة اجلامعية ؛ مما يدعم دور املرشد األكادميي
الذي ميد يد العون واملشورة للطالب يف حياته اجلامعية ،وجيد اإلجابة عن استفساراته مجيعفيما يتعلق ابلقواعد واللوائح
األكادميية ،ومتطلبات التخر ،والدرجات ،والدورات املساعدة ،واملسار األكادميي ،والتخصص األكثر مناسبة لقدرات
الطالب ،واستخدام اإلنرتنت يف تقدمي املشورة ملن يطلبها ؛ مما يساعد على سرعة االجناز ودقته ،ويفضل أن يطلع املرشد
األكادميي على سجل الطالب  ،ويفحصه قبل االجتماع به أو الرد على استفساراته ،وليتمكن من توجيهه للقرارات
املناسبة له ؛ لذا البد من أن تكون العالقة قوية ومتصلة وديناميكية بني املرشد والطالب متتاز ابلوضوح والشفافية ،
كما يساهم املرشد يف تنمية شخصية الطالب املهنية ويدعمه خالل مسريته الدراسية ابلكلية  ،وهو ما أكدته دراسة
(جودة وزايد  2012م ) ،ودراسة (حامد  2012م) ودراسة (اسحاق 2011م )،ودراسة (السملق 2010م )،
ودراسة (سليمان والصمادي 2008م)( ،وعمر 2004م) ،ودراسة غيني ) ، (Guillén, 2010و دراسة ايربرو
) (Yarbrough,2010و دراسة كول ( ، )Coll, 2007و داك (، )Duke,2007ودراسة نيلسون
( ،)Nelson,2007و دراسة لوي و توين ()Lowe & Toney, 2001كما أوصى عدد من املؤمترات مثل :
(مؤمتر اجتاهات معاصرة يف تطوير التعليم اجلامعي 2010م ) الذي أكد على أمهية االجتاهات املعاصرة يف التعليم
اجلامعي ومواكبة التحدايت ؛ وألمهية موضوع التحدايت اليت تواجه تطبيق اإلرشاد األكادميي بفعالية يف مؤسسات
التعليم العايل يف الوطن العريب بصورة عامة ،وخصوصا يف اململكة العربية السعودية إذإهنا حباجة إىل وضع آليات
تساعدها على توافر متطلبات حتسني جودة اإلرشاد األكادميي يف مؤسسات التعليم اجلامعية  ،وهو ما أكدته دراسة (
الدليم  2012م) اليت تؤكد تدين اخلدمات اإلرشاديةيف اجلامعات السعودية  ،كما أن كليات جامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن بدأت كغريها يف تطبق عملية اإلرشاد األكادميي ،ولكن مل يتم اإلعداد الفين لكل من املرشد األكادميي
والطالبات  ،إذ مل تعقد الورش التدريبية ،واحملاضرات التعريفية بنظام اإلرشاد لكل من املرشدة والطالبات  ،وعلى الرغم
من تصميم دليل إرشادي تفصيلي يشتمل على النواحي اإلرشاديةمجيع(وكالة الشؤون التعليمية 2010،م )  ،إال أن
أعضاء هيئة التدريس والطالبات يقفون حائرين لغياب املهام اإلرشاديةلعضو هيئة التدريس ،وقصور نظام املعلومات
الذي يعيق وحيد من عملية اإلرشاد األكادميي ،إضافة إىل عدم حتديد وقت حمدد لعملية اإلرشاد األكادميي  ،وكذلك
اجلهة املسؤولة عنه  ،ومن خالل جتربة إحدى الباحثتني يف عملية اإلرشاد األكادميي للطالبات يف ختصص املناهج
وطرق التدريس مسار معلمة الصفوف األولية الحظت عدم وجود آلية واضحة يف اإلرشاد  ،وضعف التواصل مع
الطالبات  ،إضافة إىل ضعف البمانمج اخلاص ابلتسجيل اإللكرتونيللمقررات  ،وعدم وجود برامج تدريبية مكثفة
للتدريب على اإلرشاد األكادميي؛ لذا رأت الباحثتان القيام بدراسة علمية حول موضوع اإلرشاد األكادميي ،والتوصل
إىل وضع تصور مقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء التوجهات العاملية.
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من هنا ميكن حتديد مشكلة الدراسة على النحو اآليت :
ما آليات تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وسبل تطويره يف ضوء التوجهات العاملية؟
وينبثق من هذه املشكلة الرئيسة عدد من األسئلة الفرعية ،هي:

 -1ما واقع اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ورئيسات
األقسام؟
 -2ما التحدايت اليت تواجه عضو هيئة التدريس أثناء أداء املهام املتعلقة ابإلرشاد األكادميي؟
 -3ما التوجهات العاملية لتنظيم اإلرشاد األكادميي ابلكليات املختلفة؟
 -4ما سبل تطوير اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 -5ما التصور املقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء التوجهات العاملية؟
أهداف الدراسة :هدفت هذه الدراسة إىل تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وسبل تطويره
يف ضوء التوجهات العاملية ،من إذاآليت :
 -1تشخيص واقع اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
معرفة التوجهات العاملية لتنظيم اإلرشاد األكادميي ابلكليات املختلفة.
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معرفة التحدايت اليت تعيق أداء أعضاء هيئة التدريس ملهام اإلرشاد األكادميي.
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معرفة التجارب العاملية يف تنظيم اإلرشاد األكادميي واالستفادة منها يف تطوير واقع اإلرشاد األكادميي.
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معرفة سبل تطوير اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس .
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االستفادة من التصور املقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء التوجهات
العاملية.

أمهية الدراسة:
تنبثق أمهية الدراسة احلالية من كوهنا هتتم بوضع تصور مقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبد
الرمحن ،وسبل تطويره يف ضوء التوجهات العاملية ،لذا فإن الدراسة احلالية سيستفيد منها كل من:
 -1أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل ،والكليات بتعرف واقع تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة
األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 -2املتخصصني يف اإلرشاد األكادميي مبؤسسات التعليم اجلامعي لتمكينهم من وضع اخلطط لالرتقاء بتنظيم
اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات.
 -3مديري اجلامعات وعمداء الكليات بتمكينهم من وضع اخلطط للتغلب على تلك الصعوابت اليت قد تعيق
عملية تنظيم اإلرشاد األكادميي.
6

 -4عمداء الكليات يف تعرف سبل تطوير اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس .
 -5االستفادة من التصور املقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي يف ضوء التوجهات العاملية عند تقومي واقعه.
تعريف املصطلحات:
تطوير( :)Developmentلغة طور  ،وهو منط يسعى إىل تغيري فرد أو نظام اجتماعي نتيجة لتفاعل عدد من

القوى ،فهو تغيري يتميز ابلنمو لبنية معينة أو وظيفة أو مهارة حمددة ،ويعتمد على عدة مراحل (فلية والزكي2004،م،
ص ،)103كما يعين ختطيط الفرص التعليمية اهلادفة إىل تغيري أشياء حمددة ،وينقسم إىل عدة أمناط ،منها التطوير
اإلبداعي والرتبوي واحلضاري والعلمي(إبراهيم2009 ،م،ص .)328واملعىن اإلجرائي املقصود يف الدراسة تغيري عملية
اإلرشاد األكادميي للطالبات  ،وجعله أكثر فعالية ابستخدام وسائل وطرق حديثة مبا يتواكب مع التوجهات العاملية
متكن من االرتقاء به .
تنظيم ( :)Organizationتركيب عدة وحدات وتوجيهها لتحقيق أهداف حمددة (إبراهيم2009،م،ص،)490

وهو العملية اليت تشكل مركبا متكامال من العالقات الوظيفية داخل الكيان الكلي( ،مراد1998،م،ص .)1019وهو
املعىن اإلجرائي املقصود يف الدراسة  ،فالدراسة تسعى إىل جتميع وترتيب مجيع األمور اليت هتدف إىل مساعدة الطالبة

للتغلب على أي صعوابت قد تواجهها يف أثناء مسريهتا التعليمية .

اإلرشاد األكادميي( :)Academic Advisingلغة  :أرشده؛ أي :هداه ودله ونصحه  ،واصطالحا :العملية
املنظمة واملخطط هلا ملساعدة الطالب على مواجهة مشكالهتم ،والصعوابت اليت تقلل من فاعلية العملية التعليمية (فلية

والزكي2004،م ،ص ، )24يعين جمموعة البامج الرتبوية النفسية املقدمة للطالب هبدف تزويدهم ابملهارات واملعلومات
اليت متكنهم من حل الصعوابت اليت قد تواجههم يف أثناء دراستهم  ،وتساعدهم على مواجهة القلق واإلحباط وقصور
الدافعية للتعلم  ،والعالقات مع اآلخرين  ،كما يأخذ بيدهم الختاذ القرارات اليت حتدد مستقبلهم املهين
(العمر2007،م،ص .)35ويتفق ذلك مع املعىن اإلجرائي املقصود يف هذه الدراسة ،وهو توجيه الطالبة ونصحها
أبساليب وطرق خمتلفة هبدف مساعدهتا للتغلب على أي مشكالت إدارية أو أكادميية أو نفسية  ،واإلجابة عن
استفساراهتا ،ودعمها للتغلب على أي قلق أو خوف قد تصاب به يف البيئة اجلامعية.
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن( Princess Nora Bint Abdul Rahman
 :)Universityهي جامعة حكومية ترتبط بوزارة التعليم العايل ابململكة العربية السعودية ،وتتكون من جمموعة من

الكليات املتخصصة تقدم برامج البكالوريوس والدراسات العليا للطالبات فقط  ،ومت إعادة هيكلة كلياهتا وحتديث
براجمها ،ومت تسميتها جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن سنة 1429هـ.

اثنياً اإلطار النظري :ويشتمل على املوضوعات اآلتية ذات العالقة مبوضوع الدراسة  ،وهي كما أييت :
 .1مفهوم اإلرشاد األكادميي  :ذكر(عبداملقصود1410،هـ) أن اإلرشاد االكادميي هو عملية منظمة هتدف إىل تكاتف

جهود املسؤولني مجيعباملؤسسة اجلامعية لتحقيق التطور والنمو املتكامل للطالب يف اجلوانب الدينية والنفسية واالجتماعية
والرتبوية واملهنية مجيعفي أثناء مسريته التعليمية ابستخدام وسائل متنوعة متكن من حتقيق ذلك.
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 .2أهداف إلرشاد األكادميي :يهدف اإلرشاد األكادميي إىل مساعدة الطالب لالندما يف البيئة اجلامعية  ،وحل
املشكالت اليت تعيق تكيفه الدراسي  ،وتوجيهه إىل اختيار املسار الدراسي املناسب لقدراته مبا حيقق التوافق النفسي
لدى الطالب الختياره ما يتفق مع ميوله وقدراته  ،وميكنه من االستمرار يف الدراسة  ،وحتديد أهداف مستقبلية تناسبه
 ،وهكذا فاإلرشاد األكادميي يساعد على تصنيف الطالب تبعا لقدراهتم واستعداداهتم  ،وتنظيم قاعدة بيامانت عن كل
طالب (ربيع2003 ،م،ص ،)20وتقوم األقسام األكادميية مبهام اإلرشاد األكادميي تبعا إلجراءات إدارية تنظيمية
واضحة تسعى هبا إىل تقدمي العون للطالب ،وصقل شخصياهتم وتستخدم يف ذلك أساليب وطرق خمتلفة (حمجوب،
2004م،ص ،)75وقد حددت أهداف اإلرشاد األكادميي فيما أييت (صاحل  2009،م،ص:)10
أ -تقدمي مجيع املعلومات األكادميية والتوجيهية اإلرشادية للطالب  ،وتوضيح رؤية اجلامعة ورسالتها إليه مع الرتكيز
يف رؤية القسم املنتمي إليه ،وأهدافه وختصصاته.
ب -توضيح لوائح اجلامعة وأنظمتها مع الرتكيز يف شؤون التسجيل واحلذف والتقومي والتحويل بني الكليات واألقسام.
 حتديد املشكالت اليت تعيق تقدم الطالب األكادميي ،وحتد من حتصيله العلمي.د -تغيري االجتاهات السلبية حنو التعلم وتعزيز التوجهات اإلجيابية ،وتقليل اخلوف والرهبة لدى الطالب.
ه -تزويد الطالب ابملهارات األكادميية والشخصية اليت تؤهلهم لفهم قدراهتم وميوهلم وتوجيههم لألنشطة والتخصصات
املتفقة مع تطلعاهتم.
و -متابعة تقدم الطالب أكادمييا طوال زمن الدراسة اجلامعية.
وترتبط أهداف اإلرشاد األكادميي أبهداف اجلامعة  ،وخصوصا فيما يتعلق بتكوين الشخصية العلمية
للطالب القادرة على املسامهة بفعالية يف سوق العمل؛ لذلك يهدف اإلرشاد األكادميي إىل توضيح مجيع اخلدمات
املقدمة من اجلامعة للطالب  ،وشرح األهداف العامة للجامعة والكلية ؛فالقسم الذي ينتمي إليه الطالب ،حماولة يف
دعم انتماء الطالب إىل املؤسسة اجلامعية ،وتعزيز ثقته وفخره مبا تقدمه من برامج وأنظمة تعليمية (الصاوي
وبستان1999،م،ص .)54ولتحقيق األهداف السابقة ال بد من إعداد املرشد األكادميي للقيام بدوره بصورة إجيابية
ومبا حيقق أهداف اإلرشاد األكادميي  ،وتعريف الطالب مبا يستطيع أن يقوم به املرشد األكادميي.
 -3مهام املرشد األكادميي :تتنوع مهام املرشد األكادميي ،ولكن تتفق يف أهنا هتدف إىل األخذ بيد الطالب يف حياته
اجلامعية ،وتوجيهه أكادمييا لتحقيق النجاح يف سنوات دراسته ،وختطي العقبات مجيع اليت تعيق تقدمه الدراسي؛ لذا
تتلخص مهام املرشد يف اآليت (صاحل2009،م،ص:)11
ز -متابعة الطالب أكادمييا مبختلف وسائل االتصال املتاحة  ،ومساعدته على فهم متطلبات خطته الدراسية .
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ح -تذليل العقبات واملشكالت التعليمية  ،وتوجيه الطالب اجتماعيا ونفسيا ،وتقدمي املشورة له والنصح يف ضوء قدراته
وامكامانته.
ط -اإلجابة عن أسئلة الطالب مجيع وتقدمي اخلدمات اإلرشادية الالزمة له.
ي -املراجعة الدورية مللف الطالب للتأكد من تقدمه العلمي.
ك -مساعدة الطالب لتسجيل املقررات الدراسية واختيار األنسب لوضعه األكادميي.
ل -توجيه الطالب يف زمن احلذف واإلضافة ملا يتناسب مع قدراته وإمكامانته الوقتية.
وحىت يتمكن من حتقيق املهام السابقة ال بد أن يكون املرشد مقتنعا أبمهية عملية اإلرشاد األكادميي ،وقدرة
الطالب على التغيري والتكييف مع متطلبات البيئة اجلامعية  ،وأن يكون قادرا على تلمس قدرات الطالب وميوله ،
واحتياجاته  ،وميتلك مهارة حتليل املواقف واملشكالت  ،وقادرا على املناقشة  ،ومستعدا لتقدمي العون واملساعدة  ،وصبورا
 ،ولديه الوقت ملتابعة تقدم الطالب (ربيع2003 ،م،ص ص )24-23ابستخدام تقنيات وتكنولوجيا االتصال املختلفة.
ويقدم املرشد األكادميي مشورة يف اجلانب الدراسي والتخصص الدقيق  ،ويساعد املتفوقني واملوهوبني بتوجيههم للبامج
املناسبة لتفوقهم واليت تصقل خباهتم ،كما يدعم املرشد ذوي االحتياجات اخلاصة من الطالب واملتأخرين دراسيا ،
واملعوقني ،ويوجه من حيتا منهم إىل برامج اإلرشاد التأهيلي (الصاوي وبستان1999،م،ص .)51ويتضح مما سبق أن
مهام املرشد األكادميي تتلخص يف متابعة تقدم الطالب األكادميي ودعمه بتقدمي املشورة له ابستخدام وسائل االتصال
املتاحة كافة  ،وتذليل الصعوابت واملشكالت اليت قد تعيق تقدمه األكادميي.
.4دورةاإلرشاد األكادميي :املقصود بدورة اإلرشاد األكادميي اخلطوات اإلجرائية اليت متر هبا عملية اإلرشاد األكادميي
يف البيئة اجلامعية  ،وهي تتلخص فيما أييت (صاحل2009،م،ص:)12
أ -الطالب يسجل مقرراته الدراسية يف ضوء توجيهات املرشد األكادميي.
ب -يناقش املرشد األكادميي خالل الفصل الدراسي أي إنذارات أو مشكالت تواجه الطالب.
 يتمكن املرشد األكادميي من مراجعة كشف درجات الطالب أبعمال السنة ،ويدرس موقفه التعليمي  ،وحيدداآلليات اليت تساعد الطالب يف مسريته الدراسية ،ويوجهه إن احتا إىل حذف مقرر أو التحويل من مسار إىل
آخر يناسب قدراته وميوله.
د -يسجل املرشد أسباب االعتذار أو التحويل إن وجدت .
ه -يسجل املرشد إن حصل الطالب على جوائز متيز أو مكافأة تفوق دراسي.
و -يسجل املرشد رغبة الطالب يف التدريب أو الدراسة الصيفية.
ز -يقوم املرشد بتسجيل أي عقبات واجهت الطالب يف مسريته اجلامعية.
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ح -يقوم املرشد بكتابة أي ملحوظات على الطالب من اهليئة التعليمية ابلقسم.
ط -حيتفظ املرشد األكادميي بسجل يتضمن ملخص لقاءاته مع الطالب وامللحوظات اليت مت مناقشتها.
ي -يتم تزويد املرشد األكادميي بنسخة من الدرجات النهائية للطالب اليت توضع يف سجل الطالب.
ك -يسجل املرشد األكادميي أي أنشطة شارك فيها الطالب خالل الفصل الدراسي.
ل -يتم إضافة أي تعديالت على اخلطة الدراسية للطالب إن وجدت.
م -يقوم املرشد األكادميي بتسجيل مدى انتظام الطالب مبقابلته واستجابته لتوجيهات املرشد.
 .5طرق اإلرشاد  :تتنوع طرق اإلرشاد تبعا للبيئة اجلامعية واإلمكامانت املتوافرة  ،وميكن تقسيمها إىل اآليت (ربيع،
2003م،ص ص:)37-36
أ -اإلرشاد الفردي ( :)Counseling individualاملقصود به إرشاد شخص واحد وجها لوجه  ،وتعتمد
على قوة العالقة اإلرشادية بني املرشد والطالب  ،ويف هذا النوع أييت الطالب للمرشد منفردا يطلب املساعدة
والعون حلل مشكلة ما  ،ويعب كل طالب عن انفعاالته ومشكالته اخلاصة إذا وجد مرشدا متفهما وكتوما ألسراره
واطمأن إليه  ،ويتطلب من املرشد تصميم برمانمج للجلسات اإلرشادية يتضمن خطط مستقبلية يستفيد منها
الطالب  ،كما ال بد من اتباع طرق منظمة إلدارة املقابالت اإلرشادية الفردية وتنفيذها يف بيئة تضمن السرية
وتطمئن الطالب .وتتميز مشكالت هذا النوع أبهنا خاصة وانفعالية وعاطفية وحتتا إىل أكثر من جلسة إرشادية،
ويكون دور املرشد مؤثرا وفعاال.
ب -اإلرشاد اجلماعي ( :)Counseling groupيتم هذا النوع من اإلرشاد بني مرشد وعدد من الطالب الذين
يعانون مشكالت خمتلفة  ،إذ تتم مشاركة اجلميع يف احللول املقرتحة ،ولكن يفضل أن تكون جمموعة الطالب
متجانسة ،وأن يكون العدد مناسبا يسمح بتبادل الرأي وطرح األسئلة  ،ووجد بريكيل ()B. rechbill,1972
أن اإلرشاد اجلماعي تتساوى فعاليته مع اإلرشاد الفردي  ،إال أن اإلرشاد اجلماعي ممكن يف املشكالت العامة
املتعلقة ابلدراسة والتخصص  ،ويكون دور املرشد موجها ومانصحا.
 اإلرشاد ابحلاسب اآليل( :)Computer-Assisted Advisingاستخدام احلاسب اآليل والبامجاملتخصصة لتزويد املرشدين والطالب ابملعلومات الضرورية  :كاللوائح واألنظمة واإلجراءات  ،واخلطط الدراسية
 ،ومتطلبات التخر  ،كما يتم تزويد املرشدين بسجالت الطالب الذين يشرفون عليهم والتقارير الدراسية  ،وكما
ميكن استخدام احلاسب اآليل يف التواصل بني املرشد وطالبه الذين يشرف عليهم بصورة فردية ومجاعية  ،ولكن
جيب التنبيه إىل أن اإلرشاد األكادميي ابستخدام احلاسب اآليل يعد مكمال لعملية اإلرشاد ابلطرق واألساليب
األخرى ،وليس بديال منها  ،فلقد أثبتت الدراسات البحثية الكثرية أنه ال غىن عن جلسات املناقشة بني املرشد
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والطالب  ،ولكن احلاسب اآليل يريح املرشد من األعمال الكتابية والسجالت الورقية ،ويزوده ابملعلومات احملدثة
والصحيحة(الشناوي1990،م ،ص.)134
د -مراكز اإلرشاد األكادميي(:)Advisement Centersأهم أسباب إنشاء مراكز اإلرشاد األكادميي هو قلة
اهتمام أعضاء هيئة التدريس ابإلرشاد األكادميي  ،وختتلف ،وتتنوع املراكز من إذ وظائفها واخلدمات اليت تقدمها
 ،وهي -بصورة عامة  -عبارة عن أقسام إدارية تقدم خدمة للطالب يف جماالت حمددة ،وتساعد كل طالب
على حل مشكالته ،واختاذ قرارات تبعا الحتياجاته وقدراته الذاتية  ،ويعمل هبذه املراكز مرشدون متخصصون
بدوام يومي كامل كما يعمل هبا أعضاء هيئة تدريس مفرغني ،وتقدم اخلدمات للطالب املستجدين ،وذوي
االحتياجات اخلاصة واملعوقني ،والطالب احملولني من كليات وجامعات أخرى  ،والطالب الذين يرغبون يف تغيري
ختصصاهتم  ،وتفيد املراكز اإلرشادية يف سهولة التواصل مع الطالب وتوافر جمموعة من املرشدين املدربني تدريبا
مؤهال  ،كما متتاز ابستمرارية االتصال بني الطالب واملرشد طوال مدة دراسته اجلامعية  ،وختصص املرشدين
،وتوافر نطاق كبري وواسع من اخلدمات اإلرشادية املتنوعة يف مكان واحد  ،والرتكيز يف خدمة الطالب بدال من
االهتمام خبدمة القسم األكادميي ،وتوافر ملفات الطالب حمدثة وصحيحة ،وسهولة اإلدارة والتدريب ،واإلشراف
والتقومي للعملية اإلرشادية ،وصحة املعلومات املتداولة ،ولكن من سلبيات املراكز اإلرشادية كب تكلفتها املالية
(الشناوي 1990 ،م ،ص.)135
وتتم عمليات اإلرشاد األكادميية الفردية من خالل  :املقابلة اإلرشادية(، )Counseling interview
واجللسة اإلرشادية(، )Counseling sessionومؤمتر احلالة ( ، )Case Conferenceأما اإلرشاد اجلماعي
فيتم من خالل التمثيل املسرحي ( )Psycho-dramaوالتمثيل االجتماعي املسرحي(، (Socio-dramaو
احملاضرات واملناقشات اجلماعية ( ،)Public lecturesوجلسة العال اجلماعي(،)Group Therapyوالنادي
اإلرشادي( ،)Counseling clubومكتبة اإلرشاد (( )Counseling libraryالصاوي
وبستان1999،م،ص.)49

 .6أنواع اإلرشاد االكادميي :
 عالجي  :يركز هذا النوع يف عال املشكلة بعد وقوعها  ،فيقوم بتحليل عناصرها وأسباهبا ،وحتديد أبدال لعالجها
،مث اختيار أفضل األبدال واألكثر مناسبة حلالة الطالب وظروفه  ،فمثال :يتم توضح فوائد الدارسة للطالب املتعثر دراسيا
 ،أو غري القادر على التكيف مع الدراسة اجلامعية  ،وأن الشهادة اجلامعية ستتيح له فرص عمل مناسبة ابملستقبل ،
وتعريفه ابخلدمات واإلمكامانت املتوافرة يف البيئة اجلامعية ،واليت حتل بعض من مشكالته (عبدالعال وأمحد ،
2010م)657،

 وقائي  :وهذا النوع يقي الطالب قبل وقوع املشكلة إذ جيتمع املرشد يف بداية كل فصل دراسي مع الطالب مرتني يف
أول اسبوع  ،مث مرة اثنية يف هناية الفصل الدراسي ؛أي :االسبوع الثامن وتتم مراجعة درجات أعمال السنة ،وإن احتا
الطالب يصمم له خطة طارئة (إرشاد وقائي) .وهو يعمل على وقاية الطالب من تطور املشكالت لديه ،ويساعده على
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اكتشاف حاالت سوء التكيف ،ويهدف إىل احملافظة على الصحة النفسية للطالب ،واحلرص على تكيفهم مع البيئة
اجلامعية (عبدالعال وأمحد 2010 ،م.)657،


اإلمنائي :يهدف إىل توجيه الطالب وتنمية قدراته خالل دراسته اجلامعية مبا يساعده على التفوق الدراسي ،وحتقيق

أهدافه بفعالية (عبدالعال وأمحد 2010 ،م.)657،

الدراسات السابقة :تعددت وتنوعت الدراسات السابقة اليت حبثت يف اإلرشاد األكادميي  ،وسنستعرض الدراسات

البحثية احلديثة واملرتبطة ابلدراسة احلالية ،وقد اطلعت الباحثتان على الدراسات السابقة اليت هلا عالقة ابلبحث نظراي
وتطبيقيا ،وميكن تصنيف الدراسات على النحو اآليت :
أوال :الدراسات العربية :
ً

 -1دراسة (دواح2011،م):اتبعت املنهج الوصفي التحليلي ،وأوصت ابتباع اإلرشاد األكادميي املفتوح الذي
يهدف إىل الرعاية األكادميية والنفسية واالجتماعية والصحية الشاملة للطالب ،لتمكينه من التفاعل والتكيف
مع البيئة اجلامعية يف ضوء التقدم التكنولوجي الذي خيدم عملية اإلرشاد األكادميي ،والتواصل املثمر والسريع
بني املرشد والطالب ،وطبق هذا النوع من اإلرشاد يف عدد من اجلامعات املتقدمة إذ يعد أستاذ املقرر الدراسي
مشرفا أكادمييا يف أثناء دراسة الطالب للمقرر لديه  ،إذ يتابعه ويوجهه .ومن فوائد اإلرشاد األكادميي املفتوح
ما أييت  :ختفيض نسبة الرسوب  ،وجيد الطالب عددا من املشرفني األكادمييني ،وحيقق رضا الطالب  ،ويقوي

العالقة بينهم وبني مرشديهم األكادمييني  ،كما حيقق أهداف اإلرشاد ،وهي :الوقائي والعالجي والتنموي.
-2دراسة (أبوراسني2011،م) :اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ،فحددت الدراسة رسالة البمانمج اإلرشادي
وخصائصه وعالقته مبجاالت التعليم ،وأنواع التعلم املتوقعة من الطالب  ،وأكدت ضرورة أن تشتمل خطة خدمات
اإلرشاد األكادميي عليها  ،وربط أهداف البمانمج اإلرشادي ابلنتائج املتوقعة يف املرحلة اجلامعية  ،ووضحت عالقة
البمانمج اإلرشادي ابخلدمات املختلفة ابملؤسسة اجلامعية  ،كما استنتجت الدراسة أمهية توافر القيادة الناجحة إلدارة
اإلرشاد األكادميي وتنظيمه وحددت خصائصها  ،كما ألقت الضوء على النماذ التنظيمية خلدمات اإلرشاد األكادميي
اجلامعي .
-3دراسة (عابدين :)2011،اتبعت املنهج الوصفي ،وحددت األدوار الرئيسة للمرشد األكادميي ،وهي :تعريف الطالب
بنظام اجلامعة ولوائحها  ،وتوعيتهم أبمهية اإلرشاد األكادميي  ،مث توجيههم إىل التخصص املتناسب مع قدراهتم
ومهاراهتم  ،واالهتمام ابملشكالت االجتماعية والنفسية للطلبة ،والرتكيز يف الطالب املتعثرين واملتوسطي التحصيل
والعاديني  ،ولتحقيق ذلك يتطلب أن ميتلك عضو هيئة التدريس بعض املهارات ،ومنها :التواصل اللفظي وغري اللفظي
والقيادة ،وحسن اإلنصات ،واختاذ القرار املناسب ابلوقت املالئم  ،وحل املشكالت ،والصدق واألمانة واالخالص
،ومساعدة اآلخرين وإيثارهم على نفسه ،والثبات االنفعايل والتعاطف ،كما أن على الطالب طلب املشورة واملساعدة
من املرشد  ،كما عليه دور قبل مقابلة املرشد األكادميي وبعده  ،ومن ذلك  :معرفة الساعات املكتبية للمرشد،
وحتديد موعد مناسب للمقابلة اإلرشادية والتحضري هلا ،وطرح مجيع األسئلة اليت يريدها ،مث وضع خطة مناسبة مع
املرشد األكادميي ملواجهة مشكالته ،فاملسؤولية مشرتكة بني الطالب ومرشده .
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 -4دراسة (شنوده2010،م) :اتبع املنهج الوصفي التحليلي ومنهجي الفنيومينولوجي والتحليل املورفولوجي  ،واستخدم
املقابلة الشخصية ،واالستبانة كأداتني للدراسة  ،إذ طبقتا على عينة عشوائية من املرشدين األكادمييني بعدد من
الكليات  ،وتوصلت إىل عدد من النتائج ،منها ما أييت  :عدم مناسبة مواعيد اجتماعات املرشدين األكادمييني مع
طالهبم مع مهامهم التدريسية والبحثية وخدمة اجملتمع  ،وأن االجتماعات شكلية إذ مل يتم تقدمي أي تدريب للمرشدين
األكادمييني هبدف رفع كفاءهتم بعملية اإلرشاد عن طريق الورش التدريبية  ،ومل يتدربوا على اإلنصات للطالب  ،وعدم
رضا بعضهم عن قيامهم ابإلرشاد األكادميي  ،وسلبية بعض أفراد العينة مبشاركتهم يف عملية اإلرشاد األكادميي وعدم
مباالهتم هبا ،واتفق مجيع أفراد العينة على ضرورة ختفيض أعباء التدريس والبحوث العلمية وخدمة اجملتمع عمن يقوم
ابإلرشاد األكادميي  ،وأال يزيد عدد طالب اإلشراف عن مسة طالب ،وأن اإلرشاد األكادميي يقوي العالقات
االنسانية بني املرشدين وطالهبم  ،ويوفر مناخا من التعاون والود بينهم ،كما أنه يستجيب للفروق الفردية بني الطالب
 ،وأكدت نصف عينة الدراسة أمهية التزام مهام اإلرشاد األكادميي ،وإعداد ملف إجناز لكل طالب ألنه يعد من
أساليب التقومي الذايت ،وأوصت الدراسة حبتمية إنشاء إدارة أو مكتب لإلرشاد األكادميي ،وتنفيذ ورش تدريبية للتوعية
مبهام املرشد األكادميي ،وعقد اجتماعات هادفة لإلرشاد األكادميي  ،واستخدام التكنولوجيا يف عملية اإلرشاد
األكادميي  ،ووضع نظام عادل للحوافز .
-5دراسة (عبدالعال ،وأمحد 2010،م ) :اتبع الباحثان املنهج الوصفي واستخدما املدخل املقارن ،وقاما ابلرجوع إىل عدد
من الدراسات السابقة ،وعرفا ماهية اإلرشاد األكادميي وأسباب األخذ به  ،مث شرحا األهداف العامة لإلرشاد ،
ومناهجه املختلفة  ،وقاما بشرح اخلدمات اليت يتضمنها  ،وأدوار املرشد الطالب وطرق اإلرشاد املتنوعة وعناصره ،
وأساليبه وما مييز كال منها  ،وجماالته ونشأته وتطوره  ،وتوصال إىل تصميم تصور مقرتح لتفعيل خدمات اإلرشاد
األكادميي لطالب اجلامعات ابالستفادة من اخلبة األمريكية ،وتضمنت اآليت  :أن اإلرشاد األكادميي أحد اخلدمات
الرتبوية واإلدارية املساندة للعملية التعليمية على املستوى اجلامعي  ،ومن خالله يتمكن الطالب من التغلب على
العقبات اليت قد تواجهه يف اجملال األكادميي ،وكذلك املشكالت العامة ،وتقومي السلوك ،كما أن اإلرشاد األكادميي
يعاجل الفروق الفردية بني الطالب اليت منها ما يتعلق ابلبيئة واملستوى االجتماعي والقدرات العقلية  ،واختالف ميول
الطالب ودوافعهم  ،كما توصلت الدراسة إىل أن اإلرشاد األكادميي من أكب املشكالت اليت تواجه الطالب ابجلامعات
العاملية إذ يقاوم بعض أعضاء هيئة التدريس املهام اإلرشادية املوكلة إليهم  ،وهذا ما ينعكس سلبيا على الطالب ؛مما
يفقدهم املهارات الشخصية اليت جتعلهم غري قادرين على إدارة برمانجمهم الدراسي بكفاءة ؛مما يؤدي إىل تدين مستوى
اخلرجيني ،وغياب برامج اإلرشاد املتكاملة يف عدد من الكليات .
-6دراسة (الدمياطي 2010،م ) :اتبعت املنهج الوصفي  ،وحددت املشكالت ابلتسلسل اآليت  :املشكالت األكادميية،
املتعلقة ابملقررات الدراسية وتلتها املتعلقة أبعضاء هيئة التدريس ،ويليها مشكالت تتصل ابملكتبة اجلامعية ،أما
املشكالت املتعلقة ابجلداول الدراسية ،فاحتلت املرتبة األخرية .وتوصلت الدراسة إىل أن شبكة التلفاز الداخلية من
أكثر املتغريات املؤثرة يف األداء األكادميي  ،مث أعضاء هيئة التدريس ،فاملقررات الدراسية .وأوصت بوضع اسرتاتيجية
شاملة حلل تلك املشكالت ،وإعادة تصميم البامج ومقرراهتا وتقوميها فتطويرها  ،وإنشاء قاعات دراسية تناسب أعداد
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الطالب  ،وختطيط وتنظيم عمليات اإلرشاد األكادميي هبدف توجيه الطالبات وتذليل مجيع الصعوابت اليت تواجههن،
والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال إسرتاتيجيات التدريس احلديثة ،وتصميم االختبارات.
-7دراسة (العازمي ،اهليم 2008،م) :استعانت ابملنهج الوصفي التحليلي  ،وطبقت استبانة على أعضاء اهليئة التعليمية
بكلية الرتبية األساسية يف دولة الكويت  ،وحددت الصعوابت املهنية اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
األساسية ،وهي كما أييت  :ضعف اإلمكامانت املادية والبشرية مبا يتناسب مع أعداد الطالب ،وضعف مستوى املقبولني
ابلكلية ،واحلاجة إىل تقومي عملية التوجيه واإلرشاد األكادميي ،وعدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرار
الرتبوي ،وضعف الدعم املادي واملعنوي ملنسويب الكلية ،وضعف العالقات بينهم ،وضعف الكوادر املدربة اإلدارية،
وأوصت الدراسة إبعداد الكوادر الوطنية املدربة لتقوم مبهام العمل األكادميي ،وإعداد دورات تدريبية متخصصة
ومكثفة ،ويأكيد البحوث اجلامعية ،وزايدة فرص املهمات العلمية ألعضاء هيئة التدريس ،واملزيد من البحوث التقوميية،
ومشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرار .
-8دراسة (املخيين2008،م) :اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ،وطبق قائمة احتياجات لإلرشاد النفسي وتوجيه
الطالب ،واعتمد يف إ عدادها على بعض املقاييس واالختبارات اليت استخدمت يف مراكز جبامعة السلطان قابوس
والدول العربية واخلليجية ،وتوصلت إىل عدد من النتائج ،منها :ارتفاع احلاجة إىل مركز للخدمات اإلرشادية والنفسية
والتوجيهية للطالب ملساعدهتم على التخطي الصعوابت واملشكالت اليت قد تواجههم ،وتعيق تقدمهم وحتصيلهم
األكادميي ،واقرتحت الدراسة إنشاء مركز متخصص ،ومت حتديد أهدافه واخلدمات اليت يقدمها للطالب والبامج اإلمنائية
 ،وحدد حقوق املرشد وكيفية اختياره ،كما حدد اخلدمات املوجهة هليئة التدريس واملشرفني األكادمييني ولقسم شؤون
الطالب والقبول والتسجيل .واألنشطة اليت يقدمها املركز تتنوع ،ومنها :األسبوع التعريفي للطالب  ،والبمانمج التعريفي
ألعضاء هيئة التدريس واألنشطة البحثية اخلاصة برفع كفاءة اخلدمات اإلرشادية ،واشتمل املقرتح على أساليب ضبط
مكومانت املركز.
-9دراسة (الشهراين :)2006،اتبع املنهج الوصفي التحليلي  ،كما استعان ابالستبانة واملقابلة الشخصية املسجلة،كأدوات
جلمع املعلومات  ،وحلل أسباب تدين مستوى املتدربني ،وحدد دور التوجيه واإلرشاد يف ذلك  ،وتوصلت الدراسة إىل
عدد من النتائج منها اآليت  :تقصري املتدربني يف التحصيل الدراسي ،واخنفاض مستوى تفكريهم  ،وتغلب التأهيل
النظري على العلمي  ،وأوصت الدراسة بتصميم برمانمج مدته من 5-4أايم يهدف إىل توعية الطالب بكيفية حساب
املعدل الرتاكمي  ،وهتيئتهم للمرحلة اجلامعية  ،وتعريفهم بنظام الكلية وحفزهم إىل العمل والدراسة ،وإبعاد فكرة قلة
الوظائف بضرب هلم أمثلة واقعية ملن توظف  ،كما أوصت بضرورة تزويد املرشد بسجل عن حالة طالبه الذين يشرف
عليهم حىت يتابعهم ابستمرار ،وذوي التقديرات املنخفضة وحماولة توجيههم ألمهية التحصيل ،وحل مشكالهتم األكادميية
،وتوجيههم ملن حيل مشكالهتم األخرى (االجتماعية واملالية ،)...وختصيص ميزانية لإلرشاد والتوجيه  ،والتعاون بني
رئيس القسم واملتدرب واملرشد األكادميي ،وختصيص مكان حمدد لإلرشاد والتوجيه مزود مبجموعة متميزة ميكن االستفادة
منها يف عملية اإلرشاد والتوجيه.
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-10دراسة (السميح2005،م)،اتبعت املنهج الوصفي التحليلي  ،ويتبع الباحث جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ابلرايض يف اململكة العربية السعودية  ،وتوصلت إىل أمهية تنفيذ برامج تدريبية لتطوير األداء العلمي والرتبوي والتقين
ألعضاء هيئة التدريس ،وأن يكون املدربني هبا من املتخصصني يف طرق التدريس احلديثة ،وإدارة التعليم اجلامعي،
وتتنوع مدهتا بني القصرية والطويلة ب إذ التتعدى أسبوعني لتحقيق الفائدة املرجوة ،أما البامج الطويلة فتكون لفصل
دراسي ،أو فصلني كالتفرغ العلمي ،والتوازن بني اجلانب النظري والتطبيقي ،وأن تركز موضوعاهتا يف وظائف اجلامعة
الثالث ،وحددت الدراسة بعض املوضوعات ،وهي :مهارات التدريس اجلامعي احلديثة ،وقضااي البحث العلمي
وأولوايته ،وأساليب مبتكرة خلدمة اجملتمع ،واستخدام وسائل التقنية احلديثة ودجمها يف العملية التعليمية  ،واإلفادة منها
يف لبحث العلمي ،وأساليب التقومي املختلفة احلديثة ،وطرق التعامل مع الطالب واإلرشاد األكادميية ،وأساليب
اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها ،ودور أعضاء هيئة التدريس يف القيام بوظائف اجلامعة الثالث.
اثنيًا :الدراسات األجنبية :تتوافر الدراسات األجنبية عن اإلرشاد األكادميي اليت اهتمت منذ زمن بعملية اإلرشاد
للطالب اجلامعي وفيما أييت بعض تلك الدراسات:
.1دراسة بكري وجريفني ( :)Baker&Griffin,2010انتهج الباحث املنهج الوصفي وتوصل إىل أمهية دور عضو هيئة
التدريس يف اإلرشاد األكادميي للطالب  ،إذ إن دورهم االستشاري يدعم مسرية الطالب اجلامعي ،ويزيل العقبات
والصعوابت اليت قد تواجهه  ،ويأخذ بيده ،وتوجهه ،إىل املقررات األكثر مالءمة لقدراته وميوله  ،كما أن اإلرشاد
األكادميي يساعده على االلتحاق ابلتخصص األكثر مالءمة لقدراته  ،فاملرشد األكادميي يؤثر يف تشكيل شخصية
الطالب املهنية ،ويتطلب لنجاح دوره أن تكون عالقته قوية مع الطالب الذين يشرف عليهم ،وأن يكون لديه سجل
أكادميي حمدث عن كل طالب ليتمكن من القيام بدوره بنجاح  ،كما يتم استخدام التقنيات احلديثة من انرتنت وغريه
يف تقدمي املشورة األكادميية ؛مما يسهل الوقت واجلهد.
.2دراسة سكوردليس و مانكايف ( :)Skordoulis & Naqavi,2010هدفت الدراسة إىل حتديد اجتاهات أعضاء هيئة
التدريس واحتياجاهتم ومهاراهتم فيما يتعلق ابإلرشاد األكادميي للطلبة يف جامعة كبرية يف اململكة املتحدة .واستخدم
الباحثان املنهج الوصفي ،ومت توزيع استبانة على عينة خمتارة من أعضاء هيئة التدريس ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد
من النتائج كان من أبرزها اآليت  :أكد أعضاء هيئة التدريس أمهية اإلرشاد األكادميي كخدمة تقدم للطالب ،إال أن
الواقع املمارس لإلرشاد األكادميي ال يعكس تلك األمهية ،وال يشكل اإلرشاد األكادميي مكومان أساسيا من مكومانت
خبة الطالب األكادميية يف اجلامعة حمل الدراسة ،وتقدمي خدمة اإلرشاد األكادميي للطالب يساعدهم على التفاعل
اإلجيايب مع ختصصاهتم األكادميية ،كما أنه يساعد كال من الطالب وعضو هيئة التدريس على املشاركة الفعالة يف اجملتمع
األكادميي ،واإلرشاد األكادميي له يأثري مباشر يف استمرار الطالب يف دراسته اجلامعية.
.3دراســة جارســيا ()Garcia, 2010اهلدف من الدراســة هو حتقيق فهم أفضــل ملواقف أعضــاء هيئة التدريس حنو دورهم
يف عملية اإلرشــاد األكادميي من إذ أمهية املرشــد األكادميي ومس ـؤوليته وكفاءته  ،إذ أن املشــكلة املطروحة يف الدراســة
احلالية هي اسـ ــتمرار الشـ ــكوى من الطالب عن عدم رضـ ــاهم عن اإلرشـ ــاد األكادميي املقدم هلم يف اجلامعة على الرغم
من االرتباط الوثيق بني اإلرش ـ ـ ـ ــاد األكادميي الفعال و التجربة اجليدة للطالب واس ـ ـ ـ ــتمرارهم يف اجلامعة .وقد اس ـ ـ ـ ــتخدم
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املنهج الوص ــفي الكمي ،وكانت أداة الدراس ــة اس ــتبانة ،وتكون اجملتمع من مجيع أعض ــاء هيئة التدريس ممن يعملون يف
إحدى اجلامعات اخلاص ـ ــة الص ـ ــغرية .وعينة الدراس ـ ــة58:عض ـ ــو هيئة تدريس (العاملني بدوام كامل يف اجلامعة) والذين
ألزموا حضور مؤمتر الشؤون األكادميية املنعقد يف إحدى اجلامعات الكبرية وكانت أبرز النتائج :اعتقاد أعضاء هيئة
التدريس أن اإلرشــاد األكادميي جزء مهم من جتربة الطالب األكادميية ،كم أهنم يعتقدون أن اإلرشــاد األكادميي من أهم
مس ـ ـ ـ ــؤولياهتم ،وأهنم ميتلكون الكفاءة اليت تؤهلهم للقيام مبعظم متطلبات اإلرش ـ ـ ـ ــاد األكادميي إن مل يكن كلها  .كما
توص ـ ــلت الدراس ـ ــة إىل أن فهم اجتاهات أعض ـ ــاء هيئة التدريس حول اإلرش ـ ــاد األكادميي الفعال س ـ ــيتيح للجامعة تقدمي
خدمات إرشادية أفضل للطالب.
.4دراسة وايت ) (Wyatt,2006اليت هدفت إىل دراسة التصورات الذاتية ألعضاء هيئة التدريس و املوظفني العاملني يف
جمال اإلرشاد األكادميي عن مدى حتقق أهداف اجلمعية الوطنية لإلرشاد األكادميي ) (NACADAيف جامعة آبليشن
احلكومية ) (Appalachian State Universityو الكشف عن العالقة بني اجتاهات الطلبة واجتاهات املوظفني
العاملني يف جمال اإلرشاد األكادميي ،وأعضاء هيئة التدريس عن مدى حتقق أهداف اجلمعية الوطنية لإلرشاد األكادميي
)(NACADAأما جمتمع الدراسة :فقد طبقت الدراسة على مجيع املوظفني العاملني يف وحدة اإلرشاد األكادميي،
وأعضاء هيئة التدريس ،ومجيع الطلبة الذين تقدم هلم خدمات اإلرشاد األكادميي .وقد استخدمت الباحثة االستبانة
،وتوصلت إىل عدد من النتائج ،أبرزها :أن تقومي الطالب ألداء مشرفيهم األكادمييني أقرب إىل املتوسط إذ بلغ متوسط
استجاابت الطلبة  3من  5فيما يتعلق مبدى حتقق أهداف اإلرشاد األكادميي ،إال أن تقومي املشرفني األكادمييني
ألنفسهم أعلى من تقومي الطلبة.
.5دراسـ ـ ــة يل ( :)Lee,2006حبثت الدراسـ ـ ــة يف مكومانت برمانمج اإلرشـ ـ ــاد الطاليب اليت تسـ ـ ــاعد على اسـ ـ ــتمرار الطالب
مبسريته التعليمية ابجلامعة  ،واستخدمت أ سلوب دراسة احلالة  ،واعتمدت على املقابلة الشخصية مع عينة من عمداء
اجلامعة  ،إذ طلب منهم حتديد اخلصائص األساسية لبمانمج اإلرشاد الطاليب  ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج ،منها
اآليت  :حتديد مهام كل من الطالب واملرش ــد الطاليب وإعالمهم هبا  ،توفري املوارد واالمكامانت الالزمة لتطبيق البمانمج ،
وحتديد اخلطوات اإلجرائية ومتابعة التنفيذ  ،والتحسني املستمر لبمانمج اإلرشاد الطاليب.
التعليق على الدراس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة  :تدل الدراس ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ــابقة اليت متت مراجعتها واالطالع عليها على أمهية

موضـ ــوع الدراسـ ــة احلالية ،إذ ركزت معظم الدراسـ ــات السـ ــابقة على اإلرش ـ ــاد األكادميي ،أما الدراس ـ ــة احلالية فاهتمت
بتنظيم اإلرشاد األكادميي ،وسبل تطويره يف ضوء التوجهات العاملية (تصور مقرتح).
ويظهر أن هناك عددا من الدراسات اتفقت مع الدراسة احلالية ،وتناولت جانب تطبيق اإلرشاد األكادميي ،مثل
دراسة كل من ( :عابدين )2011،و (شنوده 2010،م)) ،و سكوردليس و مانكايف ( Skordoulis & Naqavi,
 )2010اليت هدفت إىل الكشف عن معدل االستفادة من خدمات اإلرشاد  ،ودعمت توجه وزارة التعليم العايل لتطوير
خدمات التوجيه واإلرشاد من خالل إجياد مراكز إرشادية ذات تنظيم خيتص هبا ،وتزود ابملتخصصني املؤهلني مهنيا
للقيام ابإلرشاد األكادميي والنفسي واملهين  .أما دراسة كل من  :و(دواح2011،م)و (أبوراسني2011،م)
و(الدمياطي 2010،م ) ،و(العازمي ،اهليم 2008،م) ، ،و بكري وجريفني ( )Baker&Griffin,2010فتوصلت
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إىل وجود مشكالت إدارية واجتماعية وتعليمية ومالية  ،وأوصت حبل مشكالت الطالب الوافدين  ،وتدويل اخلدمات
التعليمية ،وأوصت ابتباع اإلرشاد األكادميي املفتوح ،وربط أهداف البمانمج اإلرشادي ابلنتائج املتوقعة يف املرحلة اجلامعية
 ،ووضحت عالقة البمانمج اإلرشادي ابخلدمات املختلفة ابملؤسسة اجلامعية .أما دراسة كل من ( :عبدالعال ،وأمحد
2010،م ) ،و(سليمان والصمادي2008،م)  ،و(املخيين2008،م) ،و(الشهراين، ، )2006،
و(السميح2005،م) و ((Duke,2007و وايت ) (Wyatt,2006فعرفت ماهية اإلرشاد األكادميي ومسوغات
األخذ به  ،مث شرحت األهداف العامة لإلرشاد  ،ومناهجه املختلفة  ،و اخلدمات اليت يتضمنها  ،وأدوار املرشد الطاليب،
وطرق اإلرشاد املتنوعة وعناصره  ،وأساليبه وما مييز كال منها  ،وجماالته ونشأته وتطوره  ،وتوصل إىل تصميم تصور مقرتح
لتفعيل خدمات اإلرشاد األكادميي لطالب اجلامعات ابالستفادة من اخلبة األمريكية ، ،كما توصلت بعض الدراسات
البحثية إىل أن اإلرشاد األكادميي من أكب املشكالت اليت تواجه الطالب ابجلامعات العاملية  ،إذ يقاوم بعض أعضاء
هيئة التدريس املهام اإلرشادية املوكلة إليهم  ،مما ينعكس سلبيا على الطالب وهذا ما يفقدهم املهارات الشخصية اليت
جتعلهم غري قادرين على إدارة برمانجمهم الدراسي بكفاءة ،مما يؤدي إىل تدين مستوى اخلرجيني  ،وغياب برامج اإلرشاد
املتكاملة يف عدد من الكليات  .ودراسة يل ( )Lee,2006عن اإلرشاد األكادميي وأنواعه  ،وعدد مرات زايرة
الطالب للمرشد األكادميي ،واجتاهات الطالب واملرشدين األكادمييني ،و أمهية مسؤوليات حمددة يف عملية اإلرشاد
األكادميي ،ومدى الرضا عن اإلرشاد األكادميي.
وتتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة يف أدوات الدراسة املستخدمة ،وهو االستفتاء  ،واستخدام املنهج
الوصفي الذي يعتمد على مجع البيامانت وحتليلها  ،واختلفت مع فئات أفراد عينة الدراسة ،إذ معظم الدراسات السابقة
اهتمت بتطبيق اإلرشاد األكادميي ،ومن هنا فإن الدراسة احلالية تناولت تنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة
بنت عبد الرمحن وسبل تطويره يف ضوء التوجهات العاملية (تصور مقرتح) ،وتوصلت الباحثتان إىل عدد من الفوائد
ميكن إمجاهلا يف اآليت :
 .1زودت الدراسات السابقة الباحثتني ابلكثري من املراجع والدراسات ذات العالقة.
 .2ساعدت على اختيار املنهج واألدوات املناسبة للدراسة.
 .3أكدت هذه الدراسات تصميم تصور مقرتح لإلرشاد والتوجيه يف ضوء التوجهات العاملية.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
حدود الدراسة :تتمثل حدود الدراسة فيما أييت:
احلد املكاين  :جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ممثلة يف مجيع الكليات.
احلد الزماين  :الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1434/1433هـ.
منهج الدراسة :اتبعت الباحثتان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي  ،الذي يهتم بوصف اجلوانب املتنوعة لتنظيم
اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ،هبدف التوصل إىل العوامل
اليت متكن من وضع تصور مقرتح لالرتقاء بواقع تنظيم اإلرشاد األكادميي يف ضوء التوجهات العاملية  ،وذلك يتطلب
الوصف الدقيق لألساليب املتبعة يف تنظيم اإلرشاد األكادميي ،مث مجع املعلومات والبيامانت وتصنيفها وتنظيمها والتعبري
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الكيفي عنها  ،هبدف الوصول إىل اقرتاح حلول تساهم يف فهم حقيقة تنظيم اإلرشاد األكادميي ،كما هي يف الواقع
وتطويرها وحتليل النتائج (عبيدات وآخرون 1998،م،ص )224يف ضوء التوجهات والتجارب الدولية .واستخدمت
الباحثتان أيضا مدخل الدراسات الواثئقية ،وهو أحد مداخل املنهج الوصفي من خالل استقراء املصادر األولية والثانوية
فيما خيتص بتنظيم اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات من كتب ورسائل علمية وحبوث ومقاالت منشورة يف دورايت علمية
حمكمة مقدمة إىل مؤمترات علمية (عودة وملكاوي 1992 ،م،ص )103لكتابة اإلطار النظري ،وبناء أدوات الدراسة
احلالية ،وتصميم تصور مقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي يهدف إىل تطويره يف ضوء التوجهات العاملية.
جمتمع الدراسة :يتكون جمتمع الدارسة احلالية من مجيع أعضاء هيئة تدريس جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن.
عينة الدراسة  :مشلت عينة الدراسة مجيع أعضاء هيئة التدريس من محلة األستاذ املساعد واملشارك واألستاذ وعددهن
( ،)623ومجيع رئيسات األقسام األكادميية ،وبلغ عددهن (،)38يف كليات اجلامعة(عوده وملكاوي،1992،
ص.)168
 أدوات الدراسة :قامت الباحثتان ابتباع اخلطوات اإلجرائية اآلتية :
 -1تصميم استمارة مقابلة شخصية مقننة يتم توزيعها لرئيسات األقسام األكادميية فقط .
 -2تصميم استفتاء ملعرفة واقع اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن وسبل تطويره من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس و يغطيان احملاور اآلتية :
 أوال  :الواقع :
أ -واقع الثقة والدعم واحلفز ألعضاء هيئة التدريس.
ب -واقع اإلرشاد األكادميي ألعضاء هيئة التدريس.
 اثنيا  :الصعوابت:
أ-

صعوابت تنسيق لقاء املرشدة األكادميية .

ب -صعوابت االتصال أبعضاء هيئة التدريس .
 اثلثا  :مقرتحات تطويرية:
أ -االتصال
ب -التوجيه واإلرشاد األكادميي
ومت االستفادة من عدد من املصادر واملراجع عند تصميم أدوات الدراسة ،وهي كما أييت :
أ -السملق ،أمرية 2010(.م)،أثر برامج اإلرشاد األكادميي على التحصيل الدراسي من وجهة نظر خرجيات
اجلامعة.
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- Emke-Francis, Paula,(2010),The Advisor-Advisee Relationship: A qualitative study
of Advisee perspectives.
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د- Wood, Kristi,(2002),Developmental versus Prescriptive Advising An Investigation
of Advising Delivery at a Major University, Master Thesis.
ه- Hirnandez, Terri,(2007)Academic Advising In higher Education: Distance Learners
and Levels of Satisfaction Using web Camera Technology.
و- Wyatt,Jennifer,(2006),Student ,Staff Advisor, and Faculty advisor Perceptions of
Academic Advising, Phd Thesis, Carolina State University.
ز- Guillen, Christian,(2010),Undergraduate Academic Advising And its Relation to
Degree Completion time, Master Thesis, Humboldt State university.
ح- Yarbrough,Elizabeth,(2010),An Examination of Academic Advising Style
Preference in Undergraduate Students , Phd Thesis, Auburn University.
ط- Coll,Jose,(2007),A Study of Academic Advising Satisfaction and Its Relationship to
Student Self-confidence and Worldviews, Phd Thesis,, University of South
Florida.
ي- Anderpont-Warren,Kim,(2005),Advising Perceptions in Student Support Services
Programs,Phd Thesis ,University of southwestern Louisiana
ك- Winston, Roger & Sandor, Jr.(2002), Evaluating academic Advising: Manual for the
Academic Advising Inventory, University of Georgia, U.S.A.

 وذلك إبجراء، )Internal Consistency(  مت حساب االتساق الداخلي بني بنود االستفتاءين:ثبات األداة
)Coefficient Alpha(  ومت حساب معامل كرونباخ ألفا لكرونباخ، االختبار على عينة عشوائية ممثلة جملتمع الدراسة
 وكانت نتيجة.) ؛ألنه أكثر مالءمة لطبيعة البيامانت املتغريةIsaac, Michael, 1995, 132 ( لالتساق الداخلي
،وهذه النتيجة متكن من تطبيق االستفتاءين ؛ألهنا مقبولة يف العلوم اإلنسانية (الطريري،)0.94( ألفا ألداة الدراسة
.)185 ص،م1997
 وإجراء التعديالت الالزمة مبحتواها يف، قامت الباحثتان بعرض االستفتاء على عدد من احملكمني: صدق األداة
ضوء مرثياهتم
Internal Consistency(  حلساب االتساق الداخلي بني بنود االستفتاء: صدق االتساق الداخلي لألداة

 واجلدول اآليت، ) بني درجات كل مفردة والدرجة الكلية وألفا كرونباخPearson(  مت حساب معامل بريسون،)
:يوضح ذلك
)1( جدول رقم
االتساق الداخلي حملاور االستفتاء
ألفا كرونباخ

معامل بريسون

احملاور
: أوال الواقع: استفتاء أعضاء هيئة التدريس

0.92
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**0.966

.واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس

**0.969

واقع اإلرشاد األكادميي لعضو هيئة التدريس.

0.91

اثنيا الصعوابت:
صعوابت تنسيق لقاء الطالبات مع املرشدة األكادميية.

**0.818

0.79

صعوابت االتصال لعضو هيئة التدريس.

**0.941

0.88

اثلثا مقرتحات تطويرية
االتصال

**0.787

0.89

التوجيه واالرشاد األكادميي

**0.905

0.89

** دالة عند مستوى داللة 0.01

* دالة عند مستوى داللة 0.05

يتضح من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط البينية بني مفردات األداة والدرجة الكلية مرتفعة وموجبة ودالة
عند مستوى ( )0.01لدى مجيع حماور الدراسة ؛مما يعد مؤشرا قواي على صدق البناء والتكوين ابلنسبة إىل أداة الدراسة
.
أساليب املعاجلة اإلحصائية :مت حتليل بيامانت الدراسة ابستخدام عدد من األساليب اإلحصائية املناسبة .فقد
متت االستعانة ببمانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSيف إدخال البيامانت وحتليلها ،وإجراء املعاجلات
اإلحصائية واحلسابية  ،واالحنراف املعياري.
 عرض النتائج وتفسريها  :مت حساب طول فئة معيار احلكم على النتائج من خالل تصنيف اإلجاابت إىل مسة
مستوايت متساوية املدى من خالل املعادلة اآلتية  :طول الفئة = (أكب قيمة -أقل قيمة) ÷ عدد أبدال املقياس
= (  .80 =5 ÷ )5 -1ولنحصل على مدى املتوسطات اآلتية لكل وصف أو بديل  ،واجلدول اآليت يوضح
أسلوب حتديد املدى:
جدول رقم ()2
تفسري مدى املتوسطات
املستوى

موافق بشدة

مدى
املتوسطات

5.00-4.21

موافق

غري موافق مطلقا

3.40 -2.61 4.20 -3.41

غري موافق
-1.81
2.60

ال أدري
-1.00
1.80

يتضح من اجلدول السابق تفسري مدى املتوسطات مبا يتفق مع تدر االجاابت .
 رابعاً نتائج الدراسة عرضها ومناقشتها:
 وصف العينة :قامت الباحثتان إبجراء املعاجلات اإلحصائية الالزمة لوصف عينة الدراسة بعد حصرها بدقة ،
واجلدول اآليت يوضح ذلك:

جدول رقم ()3
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وصف عينة الدراسة
العبارات
 .1عدد الكليات

العدد

النسبة املئوية

12

%92.3

 .2عدد أعضاء هيئة التدريس

121

%19.42

 .3عدد رئيسات األقسام

16

%42.1

 .4رتبة أعضاء هيئة التدريس

أستاذ مساعد

%74.4

أستاذ مشارك

%14

أستاذ

%11.6

 .5التخصص العلمي

أعضاء هيئة التدريس

 .6سنوات اخلبة

أقل من 5سنوات

%49.6

من -5أقل من 10سنوات

%15.7

من -10أقل من 15سنة

%9.9

15سنة فأكثر

%24.8

صفر

%26.5

-1أقل من 5برامج

%59.5

5برامج –أقل من 10برامج

%8.3

10برامج فأكثر

%5.8

 .7عدد البامج التدريبية

أديب

%61.1

علمي

%38.9

يتضح من اجلدول السابق ما أييت :

 أن عينة الدراسة يألفت من أعضاء هيئة تدريس من ( )12كلية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ..
 اشتملت عينة الدراسة على( ) 16رئيسة قسم ،وهذا العدد ميثل ما نسبته ( )%42.1من رئيسات األقسام بكليات
اجلامعة.

 اشتملت عينة الدراسة على ( )%19.42من أعضاء هيئة التدريس ،معظمهن على رتبة أستاذ مساعد بنسبة مئوية
( ،)%74.4كما أن معظمهن من التخصصات األدبية بنسبة مئوية (.)%61.1

 سنوات اخلبة فقد كانت أقل من مسة سنوات ملعظم أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بنسبة مئوية
( ،)%49.6إال أن ( )%24.8من أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس كانت هلن خبة مسة عشر سنة فأكثر.

 إن نسبة( ) %59.5من أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس لديهن من دورة واحدة إىل أقل من مس دورات،
و( )%26.5منهن مل تلتحق أبي دورة تدريبية.
نتائج الدراسة  :فيما أييت عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اخلاصة

نتائج السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما أييت :ما واقع اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة
بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ورئيسات األقسام :تعرف واقع اإلرشاد األكادميي من وجهة
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نظر أعضاء هيئة التدريس  ،مت إجراء العمليات اإلحصائية الالزمة لعبارات احملور  ،وتتضح متوسط إجاابت عينة
الدراسة واالحنراف املعياري  ،يف اجلدول األيت:
جدول رقم ()4
واقع اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق بشدة

موافق

غري موافق
مطلقا

ال أدري

غري
موافق

املتوسط

االحنراف
املعياري

أ -واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس:
.1أدعم طالبايت وأشد من أزرهن .

52.1

40.5

3.3

1.7

2.5

4.4

0.8

.2أدعم طالبايت يف االوقات الصعبة.

44.6

47.9

2.5

1.7

3.3

4.4

0.7

.3أدعم طالبايت وأنصحهن بطرق الدراسة الفعالة 48.8
وتنظيم وقتهن.

39.7

2.5

5

4.2

4.3

0.93

.4أساعد طالبايت على حل مشكالهتن ابإلرشاد 44.6
األكادميي.

45.5

2.5

2.5

5

4.3

0.9

40.5

50.4

3.3

2.5

3.3

4.3

0.7

.6أضع عدد من األبدال أمام طالبايت وأترك هلن حرية 33.9
اختيار أحدها.

56.2

3.3

3.3

3.3

4.2

40.5

44.6

3.3

2.5

9.1

4.1

1.1

.8آخذ بيد طالبايت الاليت أشرف عليهن خطوة خطوة 37.2
يف تقدمهن األكادميي.

41.3

4.1

9.1

8.3

4.1

1.1

.9تستفيد طالبايت من حديثي األكادميي يف مسريهتن 35.5
الدراسية.

50.4

3.3

0.8

9.9

4.1

1.1

.10أقرتح على طالبايت املشاركة ببعض األنشطة 34.7
الالمنهجية.

47.9

3.3

6.6

7.4

4.1

1.03

27.3

42.1

9.1

10.7 10.7

3.8

1.2

.12ساعات اإلرشاد األكادميي ال حتتسب ضمن 26.4
ساعات املشرفة.

37.2

11.6

12.4

12.4

3.8

1.15

.13غياب احلافز املعنوي لإلشراف األكادميي.

29.8

36.4

5.8

12.4 15.7

3.7

1.3

.14أحتدث مع طالبايت يف شؤوهنن األكادميية فقط.

24.8

36.4

16.5
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3.7

1.1

.15تسجل الطالبة مقرراهتا بتوجيه من قريبة هلا لثقتها 23.1
برأيها.

31.4

16.5

15.7 13.2

3.4

1.3

16.5

27.3

14.1 32.2

2.8

1.2

.5أشجع طالبايت على ختطي العقبات األكادميية.

.7تثق طالبايت مبقرتحايت.

.11أهتم أبنشطة طالبايت الالمنهجية .

.16أشعر أنين زائرة ثقيلة على طالبايت.

9.9

3.4

0.8

ب-واقع اإلرشاد األكادميي لعضو هيئة التدريس :
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العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق بشدة

موافق

غري
موافق

غري موافق
مطلقا

ال أدري

املتوسط

االحنراف
املعياري

أملي على طالبايت االختيارات املتاحة أمامهن 28.9
ليحددن ما يناسبهن.

47.9

8.3

7.4

7.4

4.04

0.9

.2أوجه وأرشد طالبايت الاليت أشرف عليهن الختيار 27.3
املقررات الدراسية.

53.7

5.8

5

8.3

4.02

0.94

.3أقرتح على الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن 25.6
األكادميية.

55.4

6.6

5

7.5

1.2 4.02

23.1

52.9

12.4

4.1

7.5

0.9 3.95

.5أترك لطالبايت الاليت أشرف عليهن حرية االختيار بعد 28.1
توجيهي هلن.

48.8

8.3

6.6

8.2

1.03 3.94

.1

.4تتحمل الطالبة نتيجة اختيارها ملقرراهتا.

.6أوجه وأرشد طالبايت ملن ميكن أن يساعدهنن على 27.3
موقف ما.

50.4

7.4

5.8

9.1

33.1

.7أرشد طالبايت كيف يسجلن مقرراهتن.

1.04 3.93

45.5

5

6.6

9.9

3.9

1.2

.8أراجع مع طالبايت تقدمهن العلمي من واقع نتائج 24
املقررات.

46.3

6.6

9.9 13.2

3.8

1.1

.9أساعد طالبايت الاليت أشرف عليهن على التخطيط 23.1
لتحقيق أهدافهن األكادميية.

44.6

9.9

7.4

14.9

3.7

1.2

.10أنسق اجلدول الدراسي لطالبايت يف ضوء نتائجهن 17.4
وقدراهتن.

52.9

7.4

11.6 10.7

3.7

1.1

.11تربطين عالقة رمسية ابلطالبات الاليت أشرف عليهن.

16.5

52.1

10.7

6.7

3.7

0.98

.12ختتار الطالبة مقرراهتا مبساعدة زميلتها يف الدراسة.
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44.6

12.4 13.2

10.5

3.6

1.2

.13أسجل للطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن 14
الدراسية.

40.5

18.2

19

8.3

3.5

1.1

29.8

23.1

10 21.5

3.3

1.2

38.8

13.2

12.4 21.5

3.3

1.2

10.7

39.7

16.5

10.8 22.3

3.3

1.1

.17تسجل الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن 10.7
يدواي.

38.8

18.2

14

18.1

3.3

1.2

.18تستطيع الطالبة أن تعاجل مشكالهتا األكادميية من 6.6
دون مساعديت..

28.1

19.8

14 31.4

2.9

1.1

.14تسجل الطالبات مقرراهتن دون توجيه مين.

15.7

.15تسجل الطالبة مقرراهتن وفق جتربتهن و مرئياهتن 14
الشخصية.
.16تتعرف الطالبة نقاط ضعفها األكادميية مبفردها.

14

ويتضح من اجلدول اآليت:
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أ -واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس :توصلت نتائج إجاابت عينة الدراسة على هذا احملور إىل ما أييت
:

 راوحت املتوسطات احلسابية لبنود هذا احملور بني ( )4.4و ( ،)2.8من خالل مس عبارات من واقع الثقة والدعم
واحلفز لعضو هيئة التدريس حظيت على موافقة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،إذ
حصلت على موافق وموافق بشدة بنسبة مئوية تزيد على ( )%90وهي" :أدعم طالبايت وأشد من أزرهن"  ،و"أدعم
طالبايت يف األوقات الصعبة "،و"أشجع طالبايت على ختطي العقبات األكادميية"  ،و"أساعد طالبايت على حل
مشكالهتن ابإلرشاد األكادميي" ،و"أضع عدد من األبدال أمام طالبايت ،وأترك هلن حرية اختيار أحدها".

 أن أربع عبارات من واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس حظيت على موافق وموافق بشدة بنسبة مئوية
راوحت بني ( )%88و( )82.6من قبل أفراد عينة الدراسة من أعضا هيئة التدريس ،وكانت كما أييت " :أدعم
طالبايت  ،وأنصحهن بطرق الدراسة الفعالة ،وتنظيم وقتهن" ،و "تستفيد طالبايت من حديثي األكادميي يف مسريهتن
الدراسية" ،و" تثق طالبايت مبقرتحايت" ،و"أقرتح على طالبايت املشاركة ببعض األنشطة الالمنهجية".
 أن ست عبارات من واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس حظيت على موافق وموافق بشدة بنسبة مئوية
راوحت بني ( )%78.5و( ) 54.5من قبل أفراد عينة الدراسة من أعضا هيئة التدريس ،وهي ":آخذ بيد طالبايت
الاليت أشرف عليهن خطوة خطوة يف تقدمهن األكادميي"  ،و" أهتم أبنشطة طالبايت الالمنهجية  ،و"غياب احلافز
املعنوي لإلشراف األكادميي" ،و" ساعات اإلرشاد األكادميي ال حتتسب ضمن ساعات املشرفة" ،و"أحتدث مع
طالبايت يف شؤوهنن األكادميية فقط" ،و"تسجل الطالبة مقرراهتا بتوجيه من قريبة هلا لثقتها برأيها".
 أن عبارة واحدة من واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس حظيت على موافقة ضعيفة بنسبة مئوية
( )%26.4من قبل أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،وهي ":أشعر أنين زائرة ثقيلة على طالبايت".
ب -واقع اإلرشاد األكادميي للعضو هيئة التدريس :توصلت نتائج إجاابت عينة الدراسة عن واقع اإلرشاد األكادميي
إىل اآليت:

 أن املتوسطات احلسابية لبنود هذا احملور راوحت بني ( )4.04و (.)2.9
 أن هناك سبع عبارات من واقع اإلرشاد األكادميي لعضو هيئة التدريس حصلت على نسبة مئوية ملوافق وموافق بشدة
راوحت بني ( )%81و( ،)%76و هي" :أوجه وأرشد طالبايت الاليت أشرف عليهن الختيار املقررات الدراسية "،
و"أقرتح على الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن األكادميية" ،و "أرشد طالبايت كيف يسجلن مقرراهتن"،
و"أوجه وأرشد طالبايت ملن ميكن أن يساعدهنن يف موقف ما" ،و"أترك لطالبايت الاليت أشرف عليهن حرية االختيار
بعد توجيهي هلن"  ،و"تتحمل الطالبة نتيجة اختيارها ملقرراهتا".

 أن هناك مثاين عبارات من واقع اإلرشاد األكادميي لعضو هيئة التدريس حصلت على نسبة مئوية ملوافق وموافق بشدة

راوحت بني ( )%70.3و( ،)%50.4وهي ":أراجع مع طالبايت تقدمها العلمي من واقع نتائج املقررات" ،و
"أنسق اجلدول الدراسي لطالبايت يف ضوء نتائجهن وقدراهتن" "،وتربطين عالقة رمسية ابلطالبات الاليت أشرف
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عليهن"  ،و"أساعد طالبايت الاليت أشرف عليهن على التخطيط لتحقيق أهدافهن األكادميية "،و"ختتار الطالبة
مقرراهتا مبساعدة زميلتها يف الدراسة"  ،و"أسجل للطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن الدراسية" ،و"تسجل
الطالبة مقرراهتا وفق جتربتها ومرئياهتا الشخصية" ،و"تتعرف الطالبة نقاط ضعفها األكادميية مبفردها".

 العبارات اليت حصلت على أقل موافقة من أعضاء هيئة التدريس هي" :تسجل الطالبات الاليت أشرف عليهن
مقرراهتن يدواي "،و"تسجل الطالبات مقرراهتن دون توجيه مين "،و"تستطيع الطالبة أن تعاجل مشكالهتا األكادميية
من دون مساعديت".
 قومت أعضاء هيئة التدريس خبهتن ابإلرشاد أبهنا الأبس بنسبة ( )%37.2أما نسبة( )%27.3فأشرن أبهنا مانجحة
 ،وأقل من ذلك بنسبة ( )%13.2أشرن إىل أهنا مانجحة جدا ،وامتنعت نسبة ( )%14عن وصف خباهتن ابإلرشاد
األكادميي إذ مل جينب عن السؤال.
جـ-وصف واقع اإلرشاد من وجهة نظر رئيسات األقسام بكليات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بواسطة
بطاقة مقابلة شخصية على النحو اآليت :

أوال :أجابت عينة الدراسة على املعلومات العامة كماأييت :

 إن أسلوب اإلرشاد األكادميي امل توافر بصورة كبرية هو االتصال املباشر بنسبة ( ، )%87.5مث يتلو ذلك
االتصال ابلبيد اإللكرتوين ،إذ فضلته نسبة ( )%68.8من عينة الدراسة .

 وصفت عينة الدراسة اإلرشاد األكادميي ابجلامعة مبستوى جيد بنسبة (.)%43.8
 ورأت نسبة ( )%75أمهية توافر مرشدة أكادميية للطالبة.
 ورأت ( )%62.5من عينة الد راسة أن دورة املرشدة األكادميية يف تقليص عدد سنوات بقاء الطالبة ابجلامعة
حمدود (قليال).

اثنيا نتائج إجابة عينة الدراسة عن اجلزء الثاين من بطاقة املقابلة الشخصية املتعلقة بتشخيص واقع اإلرشاد األكادميية
ابجلامعة كما أييت  :قامت الباحثتان بتحليل نتائج إجابة رئيسات األقسام عن واقع اإلرشاد األكادميي أبقسامهن ،
واستخدمن النسبة املئوية  ،واملتوسط احلسايب ،واالحنراف املعياري  ،واجلدول اآليت يوضح ذلك:
جدول رقم ()5
تشخيص واقع اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر رئيسات األقسام
النسبة املئوية لإلجاابت

العبارات
نعم

كال

متوسط

احنراف
معياري

 .1يسهل انتظام الطالبة بدراستها.

%43.8

%56.3

0.56

0.63

 .2عدم وعي األعضاء أبمهية اإلرشاد األكادميي.

%43.8

%56.3

0.44

0.5

 .3واقع اإلرشاد ابلكلية ضعيف.

%37.5

%62.5

0.38

0.5

 .4دور اإلرشاد األكادميي ضعيف يف توعية الطالبة.

%25

%75

0.3

0.45

 .5االرشاد األكادميي حباجة إىل مزيد من اجلهد.

%25

%75

0.3

0.45
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 .6عدم وعي الطالبات أبمهية اإلرشاد األكادميي.

%31.3

%68.8

0.3

0.5

 .7غياب التنسيق بني األقسام يف املواد املشرتكة.

%18.8

%81.3

0.2

0.4

 .8افضل االتصال املباشر مع الطالبة.

%6.3

%93.8

0.1

0.3

 .9عدم التنسيق بني املرشدات والقبول والتسجيل.

%6.3

%93.8

0.1

0.3

 .10عدم توفري كتيبات لإلرشاد األكادميي.

12.5

%87.5

0.1

0.3

 .11عدم وجود موقع إلكرتوين لإلرشاد األكادميي.

%12.5

%87.5

0.1

0.3

 .12اإلرشاد مهم يف نظري.

%75

%25

0.75

0.45

يتضح من اجلدول السابق إجاابت رئيسات األقسام على تشخيص واقع اإلرشاد األكادميي كما أييت:
 )%93.8( يؤكدن وجود التنسيق بني املرشدات والقبول والتسجيل.
 )%93.8( يرين أن االتصال املباشر مع الطالبة ليس الطريقة املفضلة للمرشدة األكادميية .
 تؤكد نسبة ( )%87.5وجود كتيبات لإلرشاد األكادميي. .
 أكدت نسبة( )%87.5أن اإلرشاد األكادميي يتم من خالل املوقع اإللكرتوين.
 )%81.3( يؤكدن وجود التنسيق بني األقسام فيما يتعلق ابملواد املشرتكة.
 )%75( من رئيسات األقسام يؤكدن عدم حاجة اإلرشاد األكادميي إىل جهد إضايف .





( )%75من يؤكدن أمهية اإلرشاد األكادميي من وجهة نظرهن .
( )%75من يؤكدن أن لإلرشاد األكادميي دورا يف توعية الطالبة.
تؤكد عينة الدراسة بنسبة ( )%68.8أن لدى الطالبات وعيا أبمهية اإلرشاد األكادميي .
( )%62.5يؤكدن قوة اإلرشاد ابلكلية يف كلياهتم.

 )%56.3( يؤكدن وعي األعضاء أبمهية اإلرشاد األكادميي.
 رأت عينة الدراسة بنسبة ( )%56.3أن اإلرشاد ال يسهل انتظام الطالبة بدراستها.
تفسري النتائج ومناقشتها :يالحظ من اجلدول رقم السابق أن العبارات اليت راوحت بني ( ) 5 -4.21واليت متثل
درجة موافقة بشدة يف املقياس يف حمور واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس هي على الرتتيب كما أييت :أدعم
طالبايت وأشد من أزرهن ،وأدعم طالبايت يف األوقات الصعبة  ،وأدعم طالبايت وأنصحهن بطرق الدراسة الفعالة وتنظيم
وقتهن ،وأساعد طالبايت على حل مشكالهتن ابإلرشاد األكادميي  ،وأشجع طالبايت على ختطي العقبات األكادميية،
أما العبارات اليت راوحت بني( )4.2 – 3.41واليت متثل يف االستفتاء درجة ( موافقة) هي على الرتتيب
":أضع عدد من األبدال أمام طالبايت وأترك هلن حرية اختيار أحدها" ،و"تثق طالبايت مبقرتحايت" ،و"آخذ بيد طالبايت
الاليت أشرف عليهن خطوة خطوة يف تقدمهن األكادميي" ،و"تستفيد طالبايت من حديثي األكادميي يف مسريهتن
الدراسية" ،و"أقرتح على طالبايت املشاركة يف بعض األنشطة الالمنهجية ،وأهتم أبنشطة طالبايت الالمنهجية" ،و "ساعات
اإلرشاد األكادميي ال حتتسب ضمن ساعات املشرفة" ،و "غياب احلافز املعنوي لإلشراف األكادميي" ،و"أحتدث مع
طالبايت يف شؤوهنن األكادميية فقط" ،و"تسجل الطالبة مقرراهتا بتوجيه من قريبة هلا لثقتها برأيها" .
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 العبارة اليت راوحت بني( ) 3.40 -2.61واليت متثل يف املقياس ( غري موافق مطلقا ) هي ":أشعر أنين زائرة ثقيلة
على طالبايت".
 مل يوجد عبارات راوحت بني( )2.60-1.81أو( ) 1.80 -1.00واليت متثل درجة ( غري موافق ) و( ال أدري)
مما يعين تشتت إجاابت أفراد العينة يف احملور األول وهو  :أ -واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس إذ
راوحت بني (  ) 31.4 – 1.7يف درجة املقياس (غري موافق ) وبني( ) 18.1 -2.5يف درجة املقياس (ألدري).
 حمور واقع اإلرشاد األكادميي للعضو هيئة التدريس :نالحظ أن العبارة اليت راوحت بني ( ) 5 -4.21هي " :أملي
على طالبايت االختيارات املتاحة أمامهن ليحددن ما يناسبهن".
 أما العبارات اليت راوحت بني(  )4.2 – 3.41هي " :وجه وأرشد طالبايت الاليت أشرف عليهن الختيار املقررات
الدراسية "،و"أقرتح على الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن األكادميية" ،و"تتحمل الطالبة نتيجة اختيارها
ملقرراهتا" ،و"أترك لطالبايت الاليت أشرف عليهن حرية االختيار بعد توجيهي هلن" ،و" أوجه وأرشد طالبايت ملن ميكن
أن يساعدهنن يف موقف ما" ،و" أرشد طالبايت كيف يسجلن مقرراهتن" ،و"أراجع مع طالبايت تقدمها العلمي من
واقع نتائج املقررات" ،و"أساعد طالبايت الاليت أشرف عليهن يف التخطيط لتحقيق أهدافهن األكادميية" ،و"أنسق
اجلدول الدراسي لطالبايت يف ضوء نتائجهن وقدراهتن" ،و"تربطين عالقة رمسية ابلطالبات الاليت أشرف عليهن"،
و"ختتار الطالبة مقرراهتا مبساعدة زميلتها يف الدراسة" ،و"أسجل للطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن الدراسية".
 وأما العبارات اليت راوحت بني( ) 3.40 -2.61هي على الرتتيب  ":تسجل الطالبات مقرراهتن دون توجيه مين،
وتسجل الطالبة مقرراهتا وفق جتربتها و مرئياهتا الشخصية" ،و"تتعرف الطالبة على نقاط ضعفها األكادميية مبفردها"،
و"تسجل الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن يدواي" ،و" تستطيع الطالبة أن تعاجل مشكالهتا األكادميية من
دون مساعديت" .
 مل توجد عبارات راوحت بني(  )2.60 -1.81أ و( ) 1.80 -1.00واليت متثل درجة ( غري موافق ) مما يعين
تشتت إجاابت أفراد العينة بني( .)% 32.2 - %2.5
 ونسبة (  ) % 15.7-%3.3اجلدول نفسه متثل يف املقياس درجة (ال أدري) وهي تعد نسبة أقل من ضعيفة
وفقا للمدى الذي مت حتديده مسبقا .
 ويؤكد اجلدول رقم ( )5أن نسبة ( )%93.8يؤكدن وجود التنسيق بني املرشدات والقبول والتسجيل ،وهو ما
أكدته دراسة ( اسحاق  2011 ،م ) ضرورة التعاون بني رئيس القسم واألعضاء وعمادة القبول والتسجيل .
 )%93.8( يف اجلدول السابق يرين أن االتصال املباشر مع الطالبة ليس الطريقة املفضلة للمرشدة األكادميية.
 وأكدت نسبة ( )%87.5وجود كتيبات لإلرشاد األكادميي.
 أكدت عينة الدراسة بنسبة ( )%87.5وجود اإلرشاد األكادميي من خالل املوقع اإللكرتوين ،وهو ما أكدته
دراسة ( شنودة  2010 ،م) اليت رأت نصف عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس أمهية استخدام التكنولوجيا يف
عملية اإلرشاد.
 أكدت رئيسات األقسام بنسبة ( )%81.3وجود التنسيق بني األقسام فيما يتعلق ابملواد املشرتكة.
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 أكدت نسبة( )%75من رئيسات األقسام عدم حاجة اإلرشاد األكادميي إىل جهد اضايف .
 رأت عينة الدراسة بنسبة ( )%75أن اإلرشاد األكادميي مهم من وجهة نظرهن .
 رأت عينة الدراسة بنية ( )%75أن لإلرشاد األكادميي دور يف توعية الطالبة.
 أكدت رئيسات األقسام بنسبة ( )%68.8أن لدى الطالبات وعي أبمهية اإلرشاد األكادميي .
 رأت عينة الدراسة بنسبة( )%62.5قوة اإلرشاد ابلكلية يف كلياهتم.
 دعمت آراء رئيسات األقسام بنسبة(، )%56.3وعي األعضاء أبمهية اإلرشاد األكادميي.
 أكدت عينة الدراسة بنسبة( )%56.3أن اإلرشاد ال يسهل انتظام الطالبة بدراستها .وختتلف نتائج الدراسة عن
دراسة (عبد العال وأمحد  2010 ،م)واليت تؤكد مقاومة أعضاء هيئة التدريس املهام اإلرشادية املوكلة إليهم .
وابستقراء هذه النتائج يتضح أن عضو هيئة التدريس يضطلع مبهامه إذ الثقة و الدعم واحلفز للطالبات ،
وكذلك من إذ ممارسته لإلرشاد األكادميي  .وهذا يعين ممارسة أعضاء جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن لإلرشاد
الفردي( ربيع  ،2003 ،ص  )37 ، 36وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من ( اسحاق2011 ،م) و
(عابدين2011،م) و ايربر( )Yarbrough,2010و كول()Coll,2007و(أبوراسني)2011 ،اليت تؤكد دور
املرشد األكادميي يف جتنب الطالب الرسوب واحلرمان  ،واشارت إىل دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد ومواصفاته
اليت متكنه من القيام بعمله  ،ودراسة( الشهراين  2006 ،م)اليت أوصت حبل مشكالت الطالب األكادميية ودراسة
بكري وجريفني ( ( Baker& Griffin,2010ونيلسون ()Nelson,2007اليت أكدت دور املرشد األكادميي هو
تقدمي املشورة األكادميية للطالب  ،وكذلك دراسة كل من :سكوردليس و مانكايف ( & Skordoulis

 ) Naqavi,2010وجارسيا ( )Garcia,2010وغيني ()Guillen,2010واليت أكدت أمهية اإلرشاد يف استمرار
الطالب يف دراسته اجلامعية ،واختلفت مع دراسة وايت ( )Wyatt,2006و(إسحاق 2011 ،م) اليت رأت أن
تقومي الطالب ألداء مشرفيهم األكادمييني أقرب إىل املتوسط إذ بلغ متوسط استجاابت الطلبة( 3.0من  ) 5فيما
يتعلق مبدى حتقق أهداف اإلرشاد األكادميي .ومن خالل العرض السابق تكون الباحثتان قد أجابتا عن السؤال
األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على :ما واقع اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ورئيسات األقسام؟

السؤال الثاين التحدايت اليت تواجه عضو هيئة التدريس يف أثناء أداء املهام املتعلقة ابإلرشاد األكادميي :لنتمكن

من حتديد التحدايت اليت تواجه عضو هيئة التدريس يف أثناء أداء املهام املتعلقة ابإلرشاد األكادميي أجرت الباحثتان
املعاجلات اإلحصائية الالزمة على عبارات احملور  ،اليت يوضحها اجلدول اآليت :
جدول رقم ()6
التحدايت اليت تواجه املرشدة األكادميية
العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق

موافق غريموافق

غري

بشدة

مطلقا

موافق

املتوسط
ال أدري

االحنراف ا
املعياري

أ -صعوابت تنسيق لقاء الطالبات مع املرشدة األكادميية:
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العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق
بشدة

املتوسط

موافق غريموافق
مطلقا

غري
موافق

ال أدري

9.1

االحنراف ا
املعياري

.1

ألتزم احلضور يف الساعات املكتبية لكن يتكرر تغيب
الطالبات.

41.3 27.3

9.9

13.4

3.9

1.05

.2

يضيع وقيت يف انتظار طالبايت الاليت أشرف عليهن.

15.7 13.2 41.3 23.1

6.7

3.7

1.1

11.5

3.7

1.1

5.8

3.7

1.1

 .5صعوبة حتديد الساعات املكتبية يف زمن التسجيل لعدم
ثبات أوقات احملاضرات.

16.5 36.4 20.7

19

7.5

3.6

1.1

 .6صعوبة تقدمي املساعدة الفورية لطالبايت الاليت أشرف
عليهن.

15.7 38.8

19

7.5

3.6

1.1

11.6 15.7

3.6

1.1

19

8.3

3.6

1.1

23.1

7.6

3.5

1.2

 .10أيأخر يف التسجيل لغياب املعلومات لدي عمن أشرف
عليهن.

18.2 16.5 35.5 19.8

10

3.5

1.2

 .11أشعر أن الطالبات الاليت أشرف عليهن يتهربن من
لقائي.

17.4 22.3 14.9 28.1 17.4

3.2

1.3

 .3تنقصين املعلومات احملدثة عن الطالبات الاليت أشرف
عليهن.

37.2 23.1

 .4أحدد موعدا لطالبايت الاليت أشرف عليهن بصعوبة
النشغايل ابحملاضرات.

16.5 12.4 43.8 21.5

.7

قصور يف بيئة اللقاء اإلرشادي.

 .8انشغايل ابحملاضرات حيد من وجودي مبكتيب لإلشراف
على الطالبات .
 .9أنشغل عن طالبايت الاليت أشرف عليهن ابإلعمال
اإلدارية .

19

41.3 17.4

14

14

10.7 46.3 15.7
30.6 20.7

19

14

ب-صعوابت االتصال لعضو هيئة التدريس :
3.6

1.3

 .1نقص إمكامانت التواصل اإللكرتوين يف مكان اللقاء
اإلرشادي.

19

10

3.6

1.1

 .3صعوبة ان أصل إىل اإلجابة الستفسارات الطالبات يف
أايم اإلجازات الرمسية.

44.6 18.2

6.6

11.6

19

3.6

1.2

 .4غياب التجاوب اإللكرتوين يف خار وقت الدوام
الرمسي.

46.3 16.5

7.4

10.7

19

3.6

1.2

 .5صعوبة الوثوق ابالتصال اإللكرتوين فال غىن عن
النسخة الورقية للتسجيل.

36.4 18.2

14

14.9 16.5

3.5

1.2

 .2يصعب علي التواصل الفوري مع طالبايت الاليت أشرف
عليهن.

20.7 10.7 10.7 35.5 22.3
19

15.7 36.4
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العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق
بشدة

موافق غريموافق
مطلقا

غري
موافق

املتوسط
ال أدري

االحنراف ا
املعياري

.6

قدم املعلومات اإللكرتونية ،وعدم حتديثها ابستمرار.

38.8 18.2

9.1

18.1 15.7

3.5

1.2

.7

غياب التجاوب اإللكرتوين السريع عند وقوعي مبأزق.

39.7 14.9

9.9

22.3 13.2

3.4

1.3

13.2 21.5 17.4 33.9

3.4

1.1

 .9جتد الطالبة اإلجابة عن أسئلتها يف املوقع اإللكرتوين
لإلرشاد االكادميي.

24.8 12.4 10.7 31.4 20.7

3.3

1.4

غياب التجاوب اهلاتفي عند حاجيت إىل حل مشكلة

21.4 20.7

3.3

1.3

 .8مشاغلي كثرية لذا ال أمتكن من الرد السريع على
استفسارات الطالبات.

.10

14

32.2 15.7

9.9

ما.
24.8 14.9

3.3

1.3

 .12حتديث املعلومات يف موقع اجلامعة اإللكرتوين بشكل
ال يسد احتياجايت.

21.5 17.4 10.7 37.2 13.2

3.3

1.3

 .13دليل اإلرشاد األكادميي غري متوافر لدى مجيع األقسام
األكادميية.

12.4 33.1 13.2

19

22.3

3.3

1.2

14.9 36.4

14

25.6

3.3

1.2

23.1 21.5 12.4 29.8 13.2

3.2

1.3

.11

.14

عدم جتاوب املوقع مع استفسارايت.

حمدودية تواصل مرشديت معي.

 .15أسجل مقررات الطالبات الاليت أشرف عليهن
إلكرتونيا.

38.8 13.2

9.1

8.3

يتضح من اجلدول السابق ماأييت:

أ -صعوابت تنسيق لقاء الطالبات مع املرشدة األكادميية :تتلخص نتائج هذا احملور فيما أييت :
 ميكن مالحظة املستوى املرتفع لصعوابت تنسيق لقاء الطالبات مع املرشدة األكادميية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس إذ راوحت املتوسطات احلسابية هلذا البعد بني ( )3.9و (.)3.2
 يرى أفراد عينة الدراسة وجود صعوابت متعلقة بعملية التنسيق للقاء الطالبات ،وكانت إجاابت أفراد العينة على
موافقة وموافقة بشدة بنسبة ترتاوح بني( )%68.6و ( ،)%60.3ومتثلت يف العبارات اآلتية  :ألتزم احلضور يف
الساعات املكتبية ،لكن يتكرر تغيب الطالبات ،وأحدد موعدا لطالبايت الاليت أشرف عليهن بصعوبة النشغايل
ابحملاضرات ،ويضيع وقيت يف انتظار طالبايت الاليت أشرف عليهن ،وانشغايل ابحملاضرات حيد من وجودي مبكتيب
لإلشراف على الطالبات ،وتنقصين املعلومات احملدثة عن الطالبات الاليت أشرف عليهن.
 هناك صعوابت حصلت على استجاابت أقل من اجملموعة األوىل ،راوحت النسبة املئوية على ملوافق وموافق بشدة
بني (، )%58.7و( ،)%45.5وهي :قصور يف بيئة اللقاء اإلرشادي ،و صعوبة تقدمي املساعدة الفورية لطالبايت
الاليت أشرف عليهن ،وصعوبة حتديد الساعات املكتبية يف مدة التسجيل لعدم ثبات أوقات احملاضرات .أيأخر يف
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التسجيل لغياب املعلومات لدي عمن أشرف عليهن ،وأنشغل عن طالبايت الاليت أشرف عليهن ابألعمال اإلدارية
،وانشغايل ابحملاضرات حيول دون إشرايف على طالبايت  ،أشعر أن الطالبات الاليت أشرف عليهن يتهربن من لقائي.
ب -صعوابت االتصال لعضو هيئة التدريس  :صعوابت االتصال من وجهة نظر عضو هيئة التدريس متنوعة  ،وهي
كما أييت:
 املستوى املرتفع لصعوابت االتصال لعضو هيئة التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس إذ راوحت
املتوسطات احلسابية هلذا البعد بني ( )3.6و (.)3.2
 يرى أفراد عينة الدراسة وجود صعوابت متعلقة بعملية االتصال لعضو هيئة التدريس  ،وكانت إجاابت عينة
الدراسة اليت حصلت على موافق وموافق بشدة بنسبة مئوية ترتاوح بني ( )%62.8و ( ،)%50.4هي " :صعوبة
ان أصل إىل اإلجابة الستفسارات الطالبات يف أايم اإلجازات الرمسية" ،و"غياب التجاوب اإللكرتوين يف خار
وقت الدوام الرمسي" ،و "نقص إمكامانت التواصل اإللكرتوين يف مكان اللقاء اإلرشادي" ،و"قدم املعلومات
اإللكرتونية وعدم حتديثها ابستمرار" ،و"يصعب علي التواصل الفوري مع طالبايت الاليت أشرف عليهن" ،و"غياب
التجاوب اإللكرتوين السريع عند وقوعي مبأزق" .و"صعوبة الوثوق ابالتصال اإللكرتوين فال غىن عن النسخة
الورقية للتسجيل" ،و "جتد الطالبة اإلجابة عن أسئلتها يف املوقع اإللكرتوين لإلرشاد األكادميي" ،و"عدم جتاوب
املوقع على استفسارايت" ،و "حتدث املعلومات يف موقع اجلامعة اإللكرتوين بشكل ال يسد احتياجايت" ،وهذا يشري
إىل أن أكثر من نصف عينة الدراسة تؤكد أهنن يواجهن التحدايت السابقة يف أثناء قيامهن مبهام اإلرشاد األكادميي
للطالبات.

 يالحظ من اجلدول أن هناك ثالث عبارات حظيت مبوافقة أقل من ( )%50من قبل عينة الدراسة من أعضاء
هيئة التدريس ،وهي ":غياب التجاوب اهلاتفي عند حاجيت إىل حل مشكلة ما" ،و"مشاغلي كثرية لذا ال أمتكن
من الرد السريع على استفسارات الطالبات" ،و"دليل اإلرشاد األكادميي غري متوافر لدى مجيع األقسام
األكادميية" ،و "حمدودية تواصل مرشديت معي ،وأسجل مقررات الطالبات الاليت أشرف عليهن إلكرتونيا".

تفسري النتائج ومناقشتها:

 نالحظ من اجلدول رقم (  )7أنه ال يوجد عبارات راوحت بني(  4.21و ) 5اليت متثل يف االستفتاء درجة (
موافقة بشدة ) مما يعين تشتت إجاابت أفراد العينة .

 العبارات اليت راوحت بني( )4.20-3.41مبحور صعوابت تنسيق لقاء الطالبات مع املرشدة األكادميية ،هي:
"التزم احلضور يف الساعات املكتبية ،لكن يتكرر تغيب الطالبات" ،و"يضيع وقيت يف انتظار طالبايت الاليت أشرف
عليهن" ،و"تنقصين املعلومات احملدثة عن الطالبات الاليت أشرف عليهن" ،و"أحدد موعدا لطالبايت الاليت أشرف
عليهن بصعوبة النشغايل ابحملاضرات" ،و"صعوبة حتديد الساعات املكتبية يف زمن التسجيل لعدم ثبات أوقات
احملاضرات" ،و"صعوبة تقدمي املساعدة الفورية لطالبايت الاليت أشرف عليهن" ،و"قصور يف بيئة اللقاء اإلرشادي"،
تتفق هذه النتيجة مع دراسة (الدمياطي 2010م) اليت أوصت بتخطيط اإلرشاد األكادميي وتنظيمه وحتديد
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املهام والواجبات ،هبدف توجيه الطالبات ،وتذليل الصعوابت  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة شنودة ( 2010
م)  ،ويل( ، )Lee,2006ولوي وتوين( )Lowe&Toney,2001و(جوده وزايد.)2012،

 نتائج العبارات اآلتية " :أنشغل عن طالبايت الاليت أشرف عليهن ابألعمال اإلدارية"  ،و"أيأخر يف التسجيل
لغياب املعلومات لدي عمن أشرف عليهن" ،تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة عبد العال وأمحد (  2010م)
واليت تؤكد مقاومة أعضاء هيئة التدريس املهام اإلرشادية املوكلة إليهم .

 العبارات اليت راوحت بني( ) 3.40 -2.61واليت متثل يف االستفتاء درجة (غري موافقة مطلقا ) مها " :انشغايل
ابحملاضرات حيول دون إشرايف على طالبايت" ،و"أشعر أن الطالبات الاليت أشرف عليهن يتهربن من لقائي" ،تتفق
هذه النتائج مع دراسة سكوردليس و مانكايف ( ) Skordoulis & Naqavi,2010اليت تؤكد أن الواقع املمارس
لإلرشاد األكادميي ال يعكس أمهية اإلرشاد األكادميي  .وال يوجد عبارات راوحت بني ( ) 2.60 -1.81و
بني( ) 1.80 -1.00مما يعين تشتت إجاابت أفراد العينة يف درجة ( غري موافق ) و ( ال أدري ) ..

 أما ما يتعلق مبحور صعوبة االتصال بعضو هيئة التدريس فلم يوجد عبارات بني( ) 5 -4.21اليت متثل يف
االستفتاء درجة ( موافقة بشدة ) .

 عبارات بني(  ) 4.20 -3.41هي على الرتتيب ":نقص إمكامانت التواصل اإللكرتوين يف مكان اللقاء
اإلرشادي" ،و"يصعب علي التواصل الفوري مع طالبايت الاليت أشرف عليهن" ،و"صعوبة ان أصل إىل إجابة
الستفسارات الطالبات يف أايم اإلجازات الرمسية" ،و"غياب التجاوب اإللكرتوين يف خار وقت الدوام الرمسي"،
و"صعوبة الوثوق ابالتصال اإللكرتوين فال غىن عن النسخة الورقية للتسجيل" ،و"قدم املعلومات اإللكرتونية،
وعدم حتديثها ابستمرار" .وختتلف مع دراسة بكري وجريفني ( )Baker& Griffin, 2010اليت تؤكد ضرورة
أن يكون لدى املشرف سجل حمدث عن كل طالب ليتمكن من القيام بدوره بنجاح .
 العبارات اليت راوحت بني(  ) 3.40 -2.61هي على الرتتيب " :غياب التجاوب اإللكرتوين السريع عند
وقوعي مبأزق" ،و"مشاغلي كثرية لذا ال أمتكن من الرد السريع على استفسارات الطالبات" ،و"جتد الطالبة االجابة
عن أسئلتها يف املوقع اإللكرتوين لإلرشاد االكادميي" ،و"غياب التجاوب اهلاتفي عند حاجيت إىل حل مشكلة
ما" ،و"عدم جتاوب املوقع على استفسارايت" ،و"حتدث املعلومات يف موقع اجلامعة اإللكرتوين بشكل ال يسد
احتياجايت "،و"دليل اإلرشاد األكادميي غري متوافر لدى مجيع األقسام األكادميية"" ،وحمدودية تواصل مرشديت
معي"  ،و"أسجل مقررات الطالبات الاليت أشرف عليهن إلكرتونيا" ،وختتلف هذه النتيجة مع دراسة (السميح ،
 2005م) واليت تؤكد أمهية استخدام وسائل التقنية ودجمها يف العملية التعليمية .

 ال يوجد عبارات راوحت بني( ) 2.60 -1.81أو بني( ) 1.80 -1.00مما يعين تشتت إجاابت أفراد العينة
يف درجة ( غري موافق ) و ( ال أدري ) .
 التحدايت اليت تواجه اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر رئيسات األقسام بكليات جامعة األمرية نورة بنتعبدالرمحن :إذ مت حتليل بطاقة املقابلة الشخصية لرئيسات األقسام ،وكانت النتائج كما يصفها اجلدول اآليت :
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جدول رقم ()7
التحدايت اليت تواجه اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر رئيسات األقسام
العبارات
 .1عدم تفعيل اإلرشاد ابألقسام األكادميية.

النسبة املئوية لإلجاابت
نعم

املتوسط

كال

االحنراف
املعياري

%62.5

0.4

0.5

 .2تدريب األعضاء والطالبات على إجراءات اإلرشاد األكادميي.

%62.5 %37.5

0.4

0.5

 .3توعية األعضاء ابخلطط اجلديدة.

%62.5 %37.5

0.4

0.5

 .4قلة اهتمام الطالبة بدور املرشدة األكادميية.

%62.5 %37.5

0.4

0.5

 .5تسجيل الطالبة دون الرجوع إىل املرشدة األكادميية.

%25

%75

0.3

0.45

 .6غياب االتصال الدوري بني املرشدة والطالبة.

%25

%75

0.3

0.45

 .7أعداد الطالبات كثري .

%25

%75

0.3

0.45

 .8ضغوط العمل على أعضاء اهليئة التدريسية.

%81.3 %18.8

0.2

0.4

 .9أخطاء إجراءات برمانمج البانر.

%81.3 %18.8

0.2

0.4

 .10عدم التواصل املبكر مع الطالبة .

%6.3

%93.8

0.1

0.3

 .11هروب الطالبة من توقيع اإلنذارات.

%87.5 %12.5

0.1

0.34

 .12كثرة النماذ املطلوب تعبئتها وتوقيعها.

%6.3

%93.8

0.1

0.3

 .13تعدد مسؤوليات املرشدة.

%87.5 %12.5

0.1

0.34

%93.8

0.1

0.3

 .14تغيري املرشدة ابستمرار.

%37.5

%6.3

يتضح من اجلدول السابق اآليت:

 أن مستوى التحدايت اليت تواجه اإلرشاد األكادميي كان منخفضا من وجهة نظر رئيسات األقسام ،إذ راوحت
النسبة املئوية لنفي وجود التحدايت املذكورة ابجلدول بني ( )%62.5و(.)%93.8

 أن ( )%37.5من رئيسات األقسام يعتقدن أن اإلرشاد األكادميي يواجه التحدايت اآلتية" :عدم تفعيل اإلرشاد
ابألقسام األكادميية" ،و"تدريب األعضاء والطالبات على إجراءات اإلرشاد األكادميي" ،و" توعية األعضاء ابخلطط
اجلديدة" ،و "قلة اهتمام الطالبة بدور املرشدة األكادميية".

 رأت نسبة ( )%25من رئيسات األقسام أن اإلرشاد األكادميي يواجه التحدايت اآلتية ":تسجيل الطالبة دون
الرجوع إىل املرشدة األكادميية" ،و"غياب االتصال الدوري بني املرشدة والطالبة" ،و"عدد الطالبات كثري".
تفسري النتائج ومناقشتها:
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 إن مستوى التحدايت اليت تواجه اإلرشاد األكادميي كان منخفضا من وجهة نظر رئيسات األقسام ،إذ راوحت
النسبة املئوية لنفي وجود التحدايت املذكورة ابجلدول بني ( )%62.5و(.)%93.8
 إن ( )%37.5من رئيسات األقسام يعتقدن أن اإلرشاد األكادميي يواجه التحدايت اآلتية" :عدم تفعيل اإلرشاد
ابألقسام األكادميية" "،تدريب األعضاء والطالبات على إجراءات اإلرشاد األكادميي".
 تتفق هذه النتيجة مع دراسة (شنودة2010 ،م) اليت تؤكد ضرورة تنفيذ ورش تدريبية للتوعية مبهام املرشد
األكادميي  ،ودراسة (العازمي واهليم  2008 ،م) اليت توصي إبعداد الكوادر املدربة لتقوم مبهام العمل األكادميي
 ،وإعداد دورات تدريبية متخصصة ومكثفة  ،و توعية األعضاء ابخلطط اجلديدة ،و قلة اهتمام الطالبة بدور
املرشدة األكادميية.
 تعتقد نسبة ( )%25من رئيسات األقسام أن اإلرشاد األكادميي يواجه التحدايت اآلتية" :تسجيل الطالبة دون
الرجوع إىل ملرشدة األكادميية" ،و"غياب االتصال الدوري بني املرشدة والطالبة" ،و"عدد الطالبات كثري" .وتتفق
نتائج هذه الدراسة مع دراسة( إسحاق  2011 ،م ) ودراسة (الشهراين2006 ،م )  ،و(الدليم2012،م) ،
ووايت( )Wyatt,2006اليت تؤكد كل منها ضرورة التنسيق والتعاون بني رئيسات األقسام واألعضاء وعمادة
التسجيل يف تذليل الصعوابت اليت تعيق الطالب .
وهبذا تكون الباحثتان قد أجابتا عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة الذي ينص على :ما التحدايت اليت تواجه
عضو هيئة التدريس يف أثناء أداء املهام املتعلقة ابإلرشاد األكادميي .

السؤال الثالث :ما التوجهات العاملية لتنظيم اإلرشاد األكادميي ابلكليات املختلفة ؟

أ -ميكن عرض بعض التجارب العاملية لإلرشاد األكادميي اليت من خالهلا نستطيع استنباط مالمح سبل تطوير اإلرشاد
األكادميي يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ،وجيدر اإلشارة أن اإلرشاد األكادميي خيتلف ابختالف التخصص
؛فمثال  :التخصصات الطبية حباجة إىل أن يكون هناك إرشاد أكادميي ،ومتابعة بصورة مستمرة  ،كما يتأثر اإلرشاد
بتكلفة الطالب ،فكلما زادت تكلفة الطالب زاد االهتمام مبتابعته األكادميية  ،وذلك على النحو اآليت:
 جتربة اإلرشاد األكادميي يف بعض جامعات اململكة العربية السعودية:

 .1جتربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  :أنشئت اجلامعة يف سنة 1394هـ  ،ويوجد هبا عدد من العمادات

املساندة  ،منها عمادة القبول والتسجيل اليت أنشئت سنة 1402هـ يف اجلامعة ،وتشرف على عدة أقسام ،منها:
اإلرشاد األكادميي الذي يتم وفق خطة تقوم على أسس علمية تعدها العمادة  ،وتنقسم إىل ثالثة أقسام:
أ -اإلرشاد األكادميي املبكر يف املرحلة الثانوية :ويكون بتعريف طالب السنة النهائية ابملرحلة الثانوية  -يف املعاهد العلمية
التابعة للجامعة والثانوايت التابعة لوزارة املعارف يف خمتلف أحناء اململكة -ابجلامعة وكلياهتا وأقسامها وشروط القبول
ومتطلباته  ،وأوجه الرعاية اليت تقدمها لطالهبا ،إضافة إىل توضيح جماالت عمل املتخرجني وذلك وفق برمانمج دقيق.
ب -اإلرشاد األكادميي املبكر يف وقت التسجيل لدخول اجلامعة :ويتم يف صورة لقاءات يومية مع الطالب املتقدمني
للتسجيل ،إذ يتم تعريفهم أبهداف اجلامعة ورسالتها ،والوحدات التعليمية يف اجلامعة ،وأقسامها العلمية ،وشروط
القبول هبا وضوابطه ،وجماالت عمل اخلرجيني يف أقسام اجلامعة ،وأوجه الرعاية واخلدمات اليت توافرها اجلامعة لطالهبا،
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كما يتم تبصريهم وتوجيههم الختيار التخصصات املناسبة اليت تالئم قدراهتم وإمكامانهتم ،وتزويدهم بدليل الطالب
والنشرات اإلرشادية .
 اإلرشاد األكادميي يف مدة الدراسة اجلامعية:وتتضمن تنظيم البامج الكفيلة برعاية الطالب املستجدين منهمواملتفوقني واملتعثرين ،وطالب املنح وغريهم من الطالب ،وذلك إبشراف جلنة إرشادية يرأسها عميد الكلية ،وميثل يف
عضويتها مجيع األقسام العلمية ،واملرشد األكادميي ،وشؤون الطالب ،وقسم النشاط .أما اإلرشاد األكادميي يف
الوحدات التعليمية فيقوم مبعاونة الطالب يف معرفة نظام الدراسة الذي تنص عليه الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة
اجلامعية ،والقواعد التنفيذية اليت تصدرها اجلامعة بشأن هذه الالئحة ،إىل جانب مساعدة الطالب يف التغلب على ما
قد يصادفهم من مشكالت أو عقبات تؤثر يف الدراسة والتحصيل .وتنقسم املهمات اإلرشادية يف املرحلة اجلامعية
إىل عدة برامج ،أمهها :

 برامج توجه للطالب املستجدين للتعريف أساسا بنظام الدراسة واالختبارات وحتقيق التكيف الالزم مع الدراسة
اجلامعية ،وتعريفهم حبقوقهم وواجباهتم .

 برامج إرشادية للطالب املتعثرين ملعاونتهم على جتاوز عثراهتم وحتقيق النجاح املنشود ،ومساعدهتم التغلب على ما
يواجهونه من عقبات ومشكالت.

 برامج إرشادية للطالب املتفوقني ملساعدهتم على االستمرار يف التفوق واطراده ،تشجيعا هلم وحفزا لغريهم من
الطالب .
 برامج إرشادية لطالب املنح الدراسية لتوجيههم إىل ما حيقق مواصلتهم للدراسة ،ومعاونتهم على التغلب على ما قد
يصادفهم من عقبات أو مشكالت ليكونوا دعاة صاحلني يف بالدهم مستقبال .
 برامج إرشادية تنظم لعموم الطالب ملساعدهتم على حتسني مستواهم الدراسي والتحصيلي .
هذا ويتم تنفيذ هذه البامج ابلتعاون بني العمادة وكليات اجلامعة ،إذ ميثل العمادة يف كل كلية مرشد أكادميي
من أعضاء هيئة التدريس ،يعمل من خالل جلنة يرأسها عميد الكلية .وتضع اللجنة خطة تنفيذية للخطة العامة
لإلرشاد األكادميي ابجلامعة تباشر تنفيذها ،كما جتري تقوميا خلطتها وتوايف به العمادة اليت تستخلص من تقارير
الكليات تقريرا تقومييا للعمل اإلرشادي على مستوى اجلامعة ،وتتوافر مجيع املعلومات اخلاصة ابإلرشاد األكادميي على
موقع اجلامعة اإللكرتوين.

http://www.imamu.edu.sa/ support_ (10thSep. 2012).

 .2جتربة جامعة الدمام  :تتلخص رسالة وحدة اإلرشاد األكادميي يف اآليت :تسعى وحدة اإلرشاد األكادميي إىل تطوير

اخلدمات اإلرشادية مبا يتفق مع معايري جودة االعتماد األكادميي يف تقدمي هذه اخلدمات يف اجلامعات السعودية،
كما هتتم وحدة اإلرشاد األكادميي بتعزيز التعاون مع الكليات ابجلامعة من أجل االستفادة من اخلبات األكادميية
واإلدارية .أما مهام الوحدة فهي كما أييت :

 فتح مانفذة مباشرة عب االنرتنت بني املشرف األكادميي والوضع األكادميي لطالبه ؛وذلك ملتابعة أوضاعهم األكادميية
أوال أبول من خالل اآليت :اجلدول ،الدراسي ،كشف الدرجات ،واخلطط الدراسية ،واللوائح واألنظمة اجلامعية.
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 التسجيل املبكر لطلبة اجلامعة على مستوى الكليات املختلفة لكل فصل دراسي من أجل ختفيف الضغط على
وحدة القبول والتسجيل ،وإعطاء فرصة أكب يف االختيار والتدقيق للمقررات املطروحة.
 عقد ورش عمل تتناول عددا من املوضوعات اليت هتم الطالب ،وهتدف إىل توعيتهم وتزويدهم ابملعلومات اليت
تسهم يف وقايتهم من الوقوع يف الصعوابت واملعوقات.
 إعداد الكتيبات واملطبوعات اإلرشادية جلميع منسويب الكليات من طلبة وأساتذة .

 تقدمي املعلومات األكادميية واإلرشادية للطلبة وزايدة وعيهم برسالة اجلامعة وأهدافها وأنظمتها.
 قياس نقاط الضعف يف املهارات األساسية اليت تعيق حتصيل الطالب وتشخيصها.
 وضع خطة ملعرفة األعداد املطلوبة من الطالب لضمان توزيعهم على املشرفني األكادمييني
 إعداد االستمارات والنماذ اخلاصة ابإلرشاد األكادميي.
 تزويد املشرفني األكادمييني ابملعلومات الالزمة اليت تعينهم على أداء دورهم.
 تنظيم ندوات ملناقشة الطالب يف مشكالهتم التعليمية عامة ،والدراسية خاصة.
وحددت أهداف وحدة اإلرشاد األكادميي يف اآليت:
أ -توعية الطالب ابملشكالت األكادميية اليت تعرتضهم يف املواقف املختلفة خالل زمن الدراسة يف اجلامعة وكيفية
التعامل معها.
ب -مساعدة الطالب على اختيار التخصص املناسب وفقا إلمكامانهتم واهتماماهتم واحتياجات سوق العمل.
د-
ه-
و-

اكساب التفاعل املستمر بني الطالب واملشرف األكادميي لتقدمي احللول املناسبة للمشكالت اليت تواجههم.
مساعدة الطالب على حتقيق منو أكادميي مبا يتوافق مع قدراهتم وميوهلم.
تشجيع الطالب املتفوقني وتوجيههم حنو املزيد من التحصيل.
متابعة الطالب املتعثرين دراسيا ومساعدهتم على اكتساب املهارات الالزمة لزايدة حتصيلهم.

ز -نشر الوعي ابللوائح األكادميية بني الطالبhttp://www.ud.edu.sa/ (10thSep. 2012).

 .3جامعة امللك سعود -كلية احلقوق والعلوم السياسية :حددت الكلية مهام املرشد األكادميي للكلية فيما أييت:
أ -اإلشراف العام على املرشدين األكادمييني ومتابعة ما يرفع له من حاالت

ب -استقبال الطالب اجلدد والرتحيب هبم يف أول يوم من الدراسة وشرح نظام الكلية واجلامعة والبيئة اجلامعية
هلم .
 توزيع الطالب توزيعا عادال حسب التخصص بني أعضاء هيئة التدريس ابلكلية ،واستقبال احلاالت اليت ترسلإليه من املرشدين األكادمييني ،وحل مشكالهتا أو رفعها لسعادة وكيل الكلية للشؤون األكادميية أو إىل سعادة
عميد الكلية إذا احتا األمر.
وحددت مهام املرشد األكادميي للطالب يف اآليت:
أوال :املهام الفنية :-
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 إعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب الذين أوكلت إليه مهمة اإلشراف عليهم ،وحيتوى امللف على
اآليت :استمارة بيامانت الطالب  ،وقائمة مقررات التخصص الدراسي املؤدية إىل لتخر من القسم ،واستمارات
التسجيل ،ونسخة حديثة من السجل األكادميي  ،وكشف العالمات ،والواثئق اإلدارية األخرى كاستمارة
احلذف واإلضافة

 توجيه الطالب إىل من يستطيع الرد على استفساراته ومناقشته يف املوضوعات اآلتية:-

 عملية تسجيل املقررات :يدرس املرشد األكادميي ملف الطالب وختصصه ،ويتم ملء استمارة التسجيلاخلاصة بكل طالب قبل موعد تسجيله .
 اختيار املقرر :على املرشد االستعانة بقائمة مقررات التخصص الدراسي يف أثناء مساعدة الطالب علىاختيار مقرراهتم  ،وعليه التأكد من  :جناح الطالب بتقدير (د) يف كل املقررات املطلوبة واملتطلبات السابقة
لدراسة كل مقرر ،ألنه لن يسمح للطالب بتسجيل مقرر مل ينجح يف املتطلب السابق له .
 معرفة احلد األدىن واحلد األقصى من الساعات املعتمدة اليت يُسمح للطالب بتسجيلها يف وضعه احلايل (العبء الدراسي للطالب) .
 اجلدول الدراسي :على املرشد التأكد من أن الطالب يعرفون املكان والزمان الذي تبدأ فيه احملاضرات ،ومنعدم وجود أي تعارض يف مواعيد جدول الطالب الدراسي .
 شرح متطلبات التخر :يتعني على الطالب أن جيتاز بنجاح (  ) 128ساعة معتمدة للحصول على درجةالبكالوريوس موزعة كما أييت -:
 إمتام متطلبات اجلامعة اإللزامية بنجاح وعددها (  )15ساعة معتمدة. إمتام متطلبات الكلية اإللزامية بنجاح وعددها ( )113ساعة معتمدة . إمتام مجيع املقررات املطلوبة مبعدل تراكمي ال يقل عن (،)2.0وعلى املرشد األكادميي أن يساعد الطالبعلى إعداد جدول زمين وخطة إلكمال متطلبات التخر مبا ال يتعدى احلد األقصى من السنوات املسموح
به (ست سنوات).
 شرح معدل نقاط التقدير ( الفصلي والرتاكمي ) :يقاس أداء الطالب الفصلي والرتاكمي من خالل احتسابمعدل نقاط التقدير الفصلي والرتاكمي .

 تقومي األداء :على املرشد األكادميي أن يُعني الطالب على حتمل عبئهم الدراسي حسب معدالهتم الفصلية
والرتاكمية ب إذ يستطيع الطالب الذي يكون معدله الرتاكمي حتت املالحظة األكادميية أن يرفع معدله إلزالة
هذا الوضع  .وجيب على املرشد األكادميي أن يوضح للطالب أن املالحظة األكادميية ليست عقااب أو يأديبا،
بل إ هنا متكن الطالب من االستمرار يف الدراسة ابحلد األدىن من عبء الساعات املسموح بتسجيلها ،نظاما

( )12ساعة معتمدة ملساعدته على حتسني أدائه ،وأن إهناء التخصص مبستوى مقبول ومعقول أهم من اإلهناء
السريع للبمانمج أبداء منخفض .
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اثنيًا :املهام اإلدارية  :تشتمل على ما أييت:

 تغيري التخصص :يسمح للطالب بتغيري ختصصه يف هناية الفصل الدراسي ،شريطة أال يقل معدل الطالب
الرتاكمي عن(  3,50للطالب و  4للطالبات) على األقل ،ويتم حتويل الطالب من ختصص إىل آخر بعد
موافقة سعادة عميد الكلية على التحويل يف ضوء الضوابط اليت يضعها جملس الكلية .ويثبت يف السجل
األكادميي للطالب احملول من ختصص إىل آخر املواد اليت سبق له دراستها  ،ويشمل ذلك التقديرات واملعدالت
الدراسية والرتاكمية طوال دراسته اجلامعية .
 التحويل :ومن املعتاد أن يشعر الطالب الذين يواجهون مشكالت أكادميية ابخلوف  ،ويطلبون التحويل ،
وأحيامان يكون مثل هؤالء الطلبة حباجة فقط إىل الطمأنينة  ،وتقدمي العون هلم بتزويدهم مبهارات التعلم .
 حذف وإضافة املقررات :على املرشد توزيع النموذ املعد للحذف أو اإلضافة على الطلبة الذين يرغبون يف
إجراء تعديالت على تسجيلهم األصلي خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي.

 االنسحاب من مقرر:على املرشد توقيع االستمارة للطالب الراغبني يف االنسحاب من مقرر  ،وحيصلون
على عالمة (منسحب ) يف سجلهم الدراسي خالل الفرتة من األسبوع الثالث حىت هناية األسبوع الثامن،
شريطة أال يقل عدد الساعات املعتمدة عن(  ) 12ساعة ،واعتماد هذا النموذ من إدارة الكلية.

 غياب الطالب:حيتسب الغياب من اليوم األول يف الدراسة ،إذ توجب السياسة العامة للكلية ضرورة توجيه

إنذار أول للطالب حال تغيبه نسبه  % 5من الساعات التدريسية املعتمدة للمقرر ،وتوجيه إنذار اثن إىل
الطالب حال تغيبه نسبه  %10من الساعات التدريسية املعتمدة للمقرر ،وحرمان الطالب من حضور
االمتحان النهائي للمقرر حال تغيبه نسبة  %25من عدد الساعات املعتمدة للمقرر .ويعد الطالب الذي
حرم من دخول االمتحان بسبب الغياب راسبا يف املقرر.

 التأجيل واالنقطاع عن الدراسة:وهو انسحاب مؤقت ملدة زمنية حمددة ( لفصلني دراسيني أو ثالثة فصول
دراسية متتالية كحد أقصى) جيوز للطالب مبوجبه التقدم بطلب يأجيل الدراسة قبل هناية األسبوع األول من
الدراسة  ،وذلك من خالل تقدمي استمارة يأجيل الدراسة إىل وحدة شؤون الطالب ابلكلية.
 االنسحاب من اجلامعة:ويقصد ابالنسحاب مغادرة دائمة للكلية دون إمكانية للعودة  ،إال يف حاالت ماندرة
وخاصة تقدرها الكلية ،ويتم احلصول على استمارة إخالء الطرف من الكلية من عمادة القبول والتسجيل.
اثلثًا :املهام التنظيمية  :-تتضمن على ما أييت:

 حل املشكالت :يستطيع املرشد األكادميي مد يد العون إىل الطلبة يف مواجهة الصعوابت اليت تتعلق
بتخصصاهتم ،وذلك من خالل حتديد أسباب املشكلة  ،واقرتاح احللول املناسبة هلا ،ومن هذه املشكالت

 إدارة املقرر :وتتناول أي جزء من املقرر يتطلب االهتمام األكب ؟ وكيفية قضاء وقت دراسة املقرر ؟ وطريقة
تعيني املدرس هلم ؟ وهل ينظمون مراجعة دروسهم ؟.

 إدارة الوقت :هل يعي الطلبة الوقت الذي تتطلبه الدراسة ؟ وهل يهدرون أوقاهتم ؟ وما هي أولوايهتم؟ وكيف
يوزعون األوقات املكافئة ملقرراهتم؟
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 العالقة بني أعضاء هيئة التدريس والطالب :هل يواجه الطالب صعوابت من املادة أو املدرس؟
 مهارات وعادات الدراسة :هل يذاكرون ؟ وكيف ومىت ؟ وأين ؟ مع عرض مقرتحات لتحسني مذاكرهتم .
 مهارات خاصة ابالمتحامانت  :هل يعاين الطالب من قلق االمتحامانت ؟ وكيف يتعاملون مع ذلك ؟ وهل
ميلكون املهارات األساسية لالستعداد وأخذ االمتحامانت؟.

 احلاجة إىل مستوى إضايف من القدرة على التدريس.

 تشجيع الطلبة على القيام ابلرتتيبات الالزمة لزايدة قدراهتم اليت تؤهلهم لالستمرار يف مقرر ما ،وإدراك هذا
الوضع ،وتقدمي املساعدة اإلضافية هلم.

 حذف مقرر معني يفضل اختاذ خطوات حذف املقرر قبل التاريخ النهائي احملدد ،يف احلاالت اآلتية :-
 عند زايدة العبء الدراسي على الطالب واحلصول على درجة النجاح . للحصول على أداء أفضل يف املقررات املتبقية . لتخفيف بعض الضغوط اجلسمانية والنفسية ( مثل احلمل للطالبات  ،والعال الطيب وبعضاملشكالت اخلاصة .ويتوافر على موقع اجلامعة برمانمج اإلرشاد والتوجيه اإللكرتوين الذي يقدم
للطالب االستشارات األكادميية واالجتماعية والنفسية والشرعية والطبية ،ويرد على االستفسارات
ويعامل مجيع املعلومات الواردة إليه بسرية اتمة حفاظا على اخلصوصية.

)http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic Colleges/Political (10thSep. 2012

رابعا مهام وحدة اإلرشاد األكادميي :تتنوع مهام الوحدة  ،وتشتمل على اآليت:

 متابعة احلاالت اليت ترد إىل الوحدة لطلب املساعدة واحملالة من األقسام العلمية ابلكلية.

 حصر املتعثرين دراسيـا يف كل فصل دراسي ،واالجتماع هبم للوقوف على األسباب املختلفة للتخلف الدراسي.
 حصر املنقطعني دراسيـا لفرتات توجب حرماهنم من دخول االختبارات النهائية كل عام ودراستها .والتوصية
بشأهنم إىل اللجنة األكادميية ابلكلية.

 إصدار أدلة وكتيبات تعريفية وإرشادية وتثقيفية لعموم الطالب حتث على السلوكيات االجيابية .
 احلضور يف االايم واألسابيع اإلرشادية للمستجدين.
 مناقشة املشكالت اليت حتدث للطالب  ،واقرتاح حلول هلا.
 توجيه الطالب عند احلاجه إىل استشاري الطب النفسي.
 حتديد خط ساخن الستقبال مكاملات الطالب.
 توفري بريد إلكرتوين للتواصل

معهم ()http://mssu.kau.edu.sa/Pages-%d8%a7%d9 (28th. Oct. 2010

خامسا جماالت وحدة اإلرشاد األكادميي :تتضمن اجملاالت اآلتية:

 اإلرشاد الديين واألخالقي  :يهتم بتنمية القيم واملبادئ اإلسالمية ،واستثمار الوسائل والطرق العلمية املناسبةلرتمجة املبادئ واألخالق إىل ممارسات سلوكية.
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 اإلرشاد التعليمي  :يهدف إىل متابعة حتصيل الطالب وتوجيههم لرفع مستواهم األكادميي  ،ومعرفة أسبابالتأخر الدراسي إن وجد ،وهناك عدد من برامج اإلرشاد التعليمي ومنها ما أييت :طرق االستذكار اجليد ،
وخطوات إجراء األحباث العلمية  ،ورعاية املتفوقني ،ومتابعة املتأخرين دراسيا ،ومتابعة متكرري الرسوب ،وحصر
متكرري الغياب ،ودراسة العقبات اليت تعيق مسرية الطالب الدراسية .
 االرشاد الوظيفي :يساعد الطالب على اختيار مستقبلهم الوظيفي حسب قدراهتم واجتاهاهتم وميوهلم ،وذلكمن خالل تعريف الطالب ابلتخصصات اليت حيتا إليها اجملال الطيب يف اململكة ،وابلفرص املتاحة هلم يف
الدراسة ابخلار .
 اإلرشاد النفسي :يقدم املساعدة النفسية للطالب من خالل الرعاية النفسية املباشرة اليت ترتكز يف فهم شخصيةالطالب وقدراته واستعداداته وميوله ،وتبصريه ابملرحلة السنية اليت مير هبا ومتطلباهتا النفسية واجلسمية واالجتماعية
ومساعدته على حل مشكالته ،ويشـ ـ ـم ــل جممـ ـ ــوعة من الـ ـ ـبامج ،وم ـ ـ ــنها  :دراسة وحبث حاالت الطالب ذوي
الصعوابت اخلاصة ،وكيفية مواجهة القلق و التوتر يف زمن االمتحامانت .
 اإلرشاد الوقائي :يرمي إىل وقاية الطالب وتوعيتهم من التعرض لبعض املشكالت دراسية أو صحية أو نفسيةأو اجتماعية ،و اليت قد ترتتب على بعض املمارسات السلبية ،والعمل على إزالة أسباهبا ،وتدريب الطالب وتنمية
قناعته الذاتية ،واحلفاظ على مقوماته الدينية واخللقية والشخصية ،ويشمل اإلرشاد الوقائي جمموعة من البامج
،ومنها :تبصري الطالب بنظام الكلية واللوائح اجلامعية ،والتوعية أبضرار املخدرات ،والتدخني :أضراره وطرق
اإلقالع عنه http://mssu.kau.edu.sa 29th.Oct.2012)(.

 مستوايت اإلرشاد األكادميي :حددت الوحدة ثالث مستوايت لإلرشاد  ،وهي :املشرف األكادميي العام للكليةإذيقوم به عضو هيئة التدريس حتت إشراف عميد الكلية  ،أما املستوى الثاين :فموجه أكادميي لكل فرقة دراسية

 :ويكلف هبا عضو هيئة تدريس ابلكلية  ،واملستوى الثالث  :مرشد أكادميي لكل جمموعة من الطالب

)http://mssu.kau.edu.sa/Pages-%d9%85% d ( (29thlOct.2012

 .4كلية الطب  -وحدة الدعم الطاليب بكلية الطب يف جامعة امللك عبدالعزيز جبده :عرفت الوحدة عملية اإلرشاد

االكادميي أبنه :العمل الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس لتعريف الطالب بتلك املؤسسات وأنظمتها الدراسية
والطالبية ،ومعاونتهم مبسريهتم اجلامعية ،وتذليل العقبات اليت قد تعيق تقدمهم األكادميي ،وإرشادهم إىل اخلدمات
واإلمكامانت املتوافرة هلم ابلبيئة اجلامعية  .كما يهدف اإلرشاد إىل مساعدة كل طالب على فهم شخصيته و قدراته

،وحيل مشكالته يف إطار منظومة التعاليم اإلسالمية  ،والقيم الدينية ليصل إىل حتقيق التوافق النفسي و االجتماعي،
ومساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته و إبداعاته و تنميتها ،وتوظيفها  ،ابإلضافة إىل مساندة الطالب ذوي
االحتياجات اخلاصة واملتعثرين دراسيا .وتتلخص رؤية الوحدة يف :الوصول بطالب الكلية إىل حتقيق جناح متميز ،
وحتقيق الذات والتميز املهين الرائد ،أما الرسالة :فمساعدة الطالب/الطالبات على حتقيق أهدافهم األكادميية والتغلب
على مشكالهتم الشخصية من خالل تطوير مهاراهتم ،ودعمهم معنواي وإرشاداي.
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 .5جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن :أصدرت وكالة الشؤون التعليمية خطة ودليال لإلرشاد األكادميي للعام الدراسي
2011/2010م ،ويتضمن رؤية وحدات اإلرشاد األكادميي اليت إىل هتدف لتقدمي اخلدمات اإلرشادية للطالبات،
واليت تليب احتياجاهتن األكادميية املختلفة  ،واهلدف األساسي من املرشدة األكادميية هو مساعدة الطالبة على اختيار
املقررات الدراسية املناسبة خلطة دراستها وقدراهتا  ،وبناء عالقة متصلة مع الطالبة لدعمها يف مسريهتا العلمية ابلقسم،

ومعاونتها على حل مشكالهتا األكادميية  ،وتعريفها ابملتغريات اليت قد تواجهها  ،وكيفية التكيف مع احلياة اجلامعية،
وإرشادها للمهارات اخلاصة ابالختبارات وعادات الدراسة  ،ومساعدة الطالبات ذوات االحتياجات اخلاصة ،
وتعريف الطالبة ابللوائح األكادميية  ،ومتابعة الطالبات املتعثرات دراسيا  ،وتقابل املرشدة األكادميية الطالبة على
األقل مرة واحدة يف الفصل الدراسي  ،وتتم عملية املتابعة بطرق متنوعة ،منها املباشرة ،ومنها اإللكرتونية  ،ويتم به
توجيهها أكادمييا والرد على استفساراهتا ،كما حيتوي الدليل على االستمارات اآلتية :تسجيل مقرر  ،وإضافة أو
حذف مقرر دراسي  ،ومنوذ انسحاب من مقرر  ،ابإلضافة إىل البطاقة اإلرشادية(وكالة الشؤون التعليمية2010،م)
.
 جتربة اإلرشاد األكادميي يف بعض جامعات الدول العربية:

 .1جامعة االردن :يتوافر هبا عمادة لشؤون الطلبة ،وتشتمل على دائرة لإلرشاد الطاليب تقدم خدماهتا من خالل
شعبتني ،مها :شعبة مساندة ذوي االحتياجات اخلاصة وشعبة اإلرشاد النفس والصحة النفسية .وكلتا الشعبتني تقدمان
الدعم للطالب  ،ومساعدته على تذليل الصعوابت اليت تواجهه  ،وحل املشكالت اليت قد تعيق تقدمه األكادميي،
وتزويد الطالب ابملواد اليت حيتا إليها يف البيئة اجلامعية .كما يتم تقدمي احملاضرات والورش والنشرات والرحالت اليت
متكن الطالب من التكيف مع البيئة اجلامعية ،وتنظيم زايرات ملؤسسات متخصصة ،مثل :إدارة مكافحة املخدرات
ودار املسنني وإدارة محاية األسرة .وال ي توافر يف األقسام أي وحدات خاصة ابإلرشاد األكادميي(25th.Oct.2011

.)www.ju.edu.jo

 .2اجلامعة األمريكية يف القاهرة :يوجد هبا وحدة خاصة ابحلياة الطالبية تتفرع إىل عدد من احملاور أحدها خاص
خبدمات الطالب  ،واليت منها املشورة األكادميية إذ يقدم العون لطالب السنة األوىل فيوجههم إىل اختيار املواد
الدراسية وتصميم خطة أكادميية تتفق مع أهدافهم الدراسية  ،وعند ختصص الطالب يتم حتويله إىل مشرف ابلقسم
الذي يتبعه  .ويقدم برمانمج إلعداد الطالب اجلدد يهدف إىل تزويدهم بكافة املعلومات اليت حيتاجون إليها ،واملهارات
الالزمة لتحقيق النجاح  ،كما يتم إطالعهم على األنشطة االجتماعية واحلياة اجلامعية .كما هناك قسم خاص ابإلرشاد
األكادميي يوجه الطالب الراغبني يف حتسني أدائهم األكادميي  ،ويتم تقدمي خدمات لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة
 ،ويتوافر مركز لتنمية مهارات الكتابة والتفكري ،وينظم ورشا وجلسات إرشادية ،وال يتوافر فــي األقسام أي وح ــدات
خاصــة ابإلرشــاد األكادميــي.) www.aucegypt.edu.,25th. Oct.2011(.
 .3جامعة قطر :يتوافر وحدة خاصة ابخلدمات الطالبية ،ومن ضمنها خدمات اإلرشاد األكادميي ،وهتدف إىل
اجناح العملية التعليمية عن طريق املشاركة ما بني املرشد األكادميي والطالب  ،واليت تعد عالقة مستمرة تساعد الطالب
على حتقيق أهدافه  ،وتنمية التعلم الذايت املستقل لديه  ،ومتكينه من اختاذ القرارات األكادميية .وتبدأ عملية اإلرشاد
41

منذ قبول الطالب يف الكلية إذ يعني له هبا مرشد ،وتفعل آليات اإلرشاد يف ضوء خمرجات تعلم معينة هتدف إىل
ترسيخ قدرات التواصل لدى الطالب وحل مشكالهتم وتكيفهم مع البيئة اجلامعية  ،كما يوجد وحدة اإلرشاد واستقبال
الطالب املركزية اليت تتيح فرص التطوير الوظيفي للمرشدين األكادمييني  ،وتقدم املشورة ملراكز اإلرشاد ابجلامعة  ،وهتيئ
فرص التعارف ما بني املرشدين األكادمييني من خمتلف الكليات  ،وتنسيق اللقاءات التعريفية للطالب املستجدين كما
يتوافر مركز لإلرشاد الطاليب يهدف إىل مساعدة الطالب على التغلب على مشكالهتم الشخصية ،وتطوير ذاهتم،
ويقدم االستشارات ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني مبا يتعلق ابملشكالت الطالبية .وتتوافر أدلة لإلحالة إىل ا إلرشاد
النفسي  ،وأخرى لطالب البكالوريوس والدراسات العليا ،ويتوافر مركز لالتصال الطاليب يقوي العالقة بني اجلامعة و
الطالب وأولياء أمورهم .وال يتوافر يف األقسام أي وحدات خاصة ابإلرشاد األكادميي( www.qu.edu.qa., .
).25th.Oct.2011
 .4جامعة الغرير :توجد يف اإلمارات العربية املتحدة ،ويتوافر فيها مكتب شؤون الطالب  ،ويقدم خدمات متنوعة،
منها حل املشكالت اليت قد تواجههم ،سواء االجتماعية واملالية والعاطفية  ،وميكنهم من التكيف مع البيئة اجلامعية
 ،ويشتمل على قسم اإلرشاد والتوجيه والقضااي الطالبية  ،إذ يساعد بتوجيه الطالب أكادمييا ،ويتابع أموره يف جلان
القضااي الطالبية ،اليت ختتص بدراسة األمور األكادميية وجلان التأديب  ،كما يقدم بعض األنشطة التعليمية والصحية
والبيئية والرايضية واملهرجامانت والنوادي والسكن ،كما يوجد وحدة خاصة ابلتخطيط الوظيفي  ،وهذه تدرب الطالب
على التكيف مع التجديدات احلاصلة يف سوق العمل ،ومتكنه من اختاذ القرارات الوظيفية املناسبة ،وهتدف إىل إكساب
الطالب تقنيات البحث عن وظيفة ،كما متلك شراكات متبادلة املنفعة مع املصانع  ،وهتيئ للطالب فرص التدريب
الداخلي  ،وبدوام جزئي او كامل  ،كما تنظم حلقات التوعية والندوات واالستشارات هبدف إعداد الطالب لسوق
العمل ،وال يتوافر فــي األقسام أي وح ــدات خاصــة ابإلرشــاد األكادميــي ،كما ال يركز يف اإلرشاد األكادميي
).(www.agu.ae, 25th.Oct.2011

 .5اجلامعة األمريكية يف الشارقة :تتضمن على مركز للخدمات الطالبية  ،يقدم عددا من املساعدات للطالب ،ومن
ضمنها اإلرشاد األكادميي لتمكينهم من التكي ف مع احلياة اجلامعية  ،وحتديد األهداف الشخصية واملهنية واألكادميية
لكل طالب ،واختيار التخصصات واملسارات املهنية والوظيفية ،ومتكينه من التخر يف الوقت املناسب  ،وتقدمي املشورة
الفردية واجلماعية  ،ومساعدة الطالب املتعثرين على جتاوز العقبات واملشكالت ،ووضع خطط تناسب احتياجات
الطالب ،ومساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة .ويتم الفصل بني سجالت مركز اإلجناز األكادميي وسجالت الطالب
اإلدارية واألكادميية .وال يتوافر فــي األقسام أي وح ــدات خاصــة ابإلرشــاد األكادميــي(www.aus.edu., .
).25th.Oct.2011

 .6جتربة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان  :تنظر جامعة السلطان قابوس إىل اإلشراف األكادميي بوصفه عملية
توجيهية مستمرة تساعد الطلبة على حتقيق أهدافهم التعليمية من خالل املتابعة الدقيقة والفاحصة لدراستهم والتأكد
من التزامهم ابلنظم والقواعد املختلفة اليت حتكم هذه البامج  ،ومن خالل مساعدهتم أيضا على ختطي العقبات اليت قد
تنشأ يف طريق حتقيقهم ألهدافهم املرجوة ( .دليل اإلشراف األكادميي ،جامعة السلطان قابوس2003 ،م ) يف
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(الصارمي ،وزايد ،عبدهللا ،كاشف 2006،م)وحبسب النظام الداخلي للجامعة فإن من أهم مسؤوليات املشرف
األكادميي مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته ،واملوافقة على اختيار الطالب ملقررات كل فصل دراسي مبا
يتفق مع النظام األكادميي ،ومعاونة الطالب على اكتشاف الطرق البديلة اليت متكنه من احلصول على الشهادة اجلامعية
يف حالة ارتباك خطى مساره الدراسي ألي سبب من األسباب ،وأخريا تقدمي النصح للطالب حول أية أمور أخرى قد
تؤثر يف دراسته ( .النظام األكادميي جلامعة السلطان قابوس )2002/2001 ،يف (الصارمي ،وزايد ،عبدهللا ،كاشف
2006 ،م).
 جتربة اإلرشاد األكادميي يف بعض اجلامعات األجنبية:
 .1اإلرشاد األكادميي يف جامعة ليدز يف بريطانيا( :)University of Leedsيتوافر فيها مركز لإلرشاد األكادميي ،
وتتبع أسلوب اإلرشاد الفردي اهلادف إىل دعم الطالب ابجلانب العلمي ،ولتطوير ذاته ،ومساعدته على التكيف مع
النظام اجلامعي  ،ويشرتط أن يكون املرشد من أعضاء هيئة التدريس أو ممن يعمل ابجلامعة  ،وحتدد اجتماعات فردية
بني املرشد والطالب يتم جدولتها ضمن اجلدول الدراسي  ،إذ يتم يف السنة األوىل ثالثة اجتماعات  ،ويتم اشعار
الطالب قبل املوعد ابلبيد اإللكرتوين جبدول أعمال االجتماع اإلرشادي  ،ويطلب من الطالب كتابة مالحظاته وما
يرغب االستفسار عنه  ،خبصوص املواد واملستوى األكادميي  ،ومن السنة الثانية حىت التخر تقل عدد االجتماعات
إىل اثنني يف بداية كل فصل دراسي  ،يتم فيها مناقشة تقدم الطالب األكادميي وأي صعوابت قد تواجهه  ،ويتم اإلشارة
يف االجتماعات إىل اخلدمات املساندة اليت تقدمها اجلامعة ،وتوضيح ما حيويه كتيب اخلدمات  ،ومركز العمل ،واحتاد
الطالب  ،واملكتبة واخلدمات العاملية  ،واإلرشاد النفسي ،ولوائح احلمل يف أثناء الدراسة  ،وسرية املعلومات ،وحقوق
امللكية املتعلقة ابلتأليف والبامج  ،ويتم الرتكيز يف مهارات الطالب  ،أما مرحلة الدراسات العليا فيتم االجتماع مرة
واحدة يف السنة  ،وعند احلاجة أو عند مواجهة الطالب مشكلة ما يتم االجتماع معه ملناقشتها ،كما يتوافر يف موقع
اجلامعة اإللكرتوين صفحة خاصة ابخلدمات اليت تقدمها اجلامعة ،وخباصة املتعلقة ابجلانب التعليمي ،وأي دعم يقدمه
القسم  ،واألنشطة املختلفة  ،وهناك خدمة اإلرشاد األكادميي اإللكرتونية ( ،)Onlineاليت تتجاوب إلكرتونيا مع
استفسارات الطالب  ،وكذلك تتوافر خدمة اإلرشاد اهلاتفية إذ ميكن للطالب احلصول على استشارة هاتفية  ،كما
ابإلرشاد
القائمني
التدريس
هيئة
ألعضاء
والورش
الدورات
من
عدد
يعقد
األكادميي()http://www.Its.leeds.ac.uk/info/20011/ undergraduate

 .2خدمات اإلرشاد األكادميي جبامعة هارفرد :تقدم عددا من اخلدمات اليت هتدف إىل توجيه الطالب وإرشادهم عب
مركز متخصص ابجلامعة  ،كما تسمح اجلامعة للطالب بتقدمي خدمات اجتماعية تطوعية هتدف إىل تلبية احتياجات
اجملتمع ،وتعزيز الوعي االجتماعي ،واملشاركة اجملتمعية من خالل( ) 85برمانجما  ،وهناك جولة تعريفية ابجلامعة للطالب
وميكن ملن مل يقم هبا ،أن يشاهدها على موقع اجلامعة  ،إذ تعطي فكرة كاملة عن مباين اجلامعة الرئيسة ،واخلدمات
املتوافرة يف كل مبىن ،كما أن هذه اجلولة متوافرة على اهلواتف النقالة ،كما تتوافر صفحة لإلجابة عن األسئلة إلكرتونيا،
وهناك زايرات جمدولة جتيب عن مجيع أسئلة الطالب  ،وهناك مرشد لكل كلية يساعد الطلبة على اختيار التخصص
،وتعبئة النماذ اخلاصة اباللتحاق به ،ويف بداية كل عام دراسي تصدر نشرة إرشاديةعن البامج احلديثة  ،والورش
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والدورات  ،واملكتبة  ،كما أن هناك طلبة يقدمون خدمات استشارية لزمالئهم  ،وت توافر خدمة إعادة هيكلة الوظائف
 ،ومساعدة الطالب للحصول على الفرصة املناسبة له بعد التخر بسوق العمل احمللي والدويل  ،واالهتمام يف املقام
األول ابلطالب واحتياجاته ،ودعم العالقة بينه وبني وأعضاء هيئة التدريس واستمرارها من خالل التعاون البحثي
والدورات  ،وهناك أكثر من ()400نشاط ال منهجي  ،كما تتوافر الفرق الرايضية  ،و تقدم اجلامعة مساعدات مالية
للطلبة

وفـ ـق

ضوابـ ـ ـط

.harvard.edu//counselors/index.html) /

حمددة

( http://www.admissions.college

 .3خدمات اإلرشاد األكادميي يف أسكتلندا :يعد نظام ضمان اجلودة التعليمية اإلجنليزي (إديكسل انرتمانشيومانل)
من أشهر نظم اجلودة واالعتماد واستفادت عدد من الدول األوربية والعربية منه ،ويعتمد نظام إدارة اجلودة
األسكتلندي على التقومي الذايت ،ويتكيف مع طبيعة التعليم الفين واملهين وهو شامل جلميع جوانب املؤسسة
التعليمية  ،ويعتمد على عدد من املؤشرات اليت هتتم مبجال التنمية البشرية  ،ويسعى إىل ضمان استمرارية التطوير
 ،ويليب احتياجات املستفيدين ،ويتضمن على عشرة معايري أساسية :أحدها خاص خبدمات اإلرشاد  ،إذ يسعى
إىل توفري الدعم األكادميي والنفسي واالجتماعي للطالب ،ومساعدهتم على التكيف مع احلياة
اجلامعية(املراغي2008،م ،ص.)37
 .4جامعة لونج وود ) : )Longwood Universityوهي جامعة حكومية بوالية فرجينيا األمريكية ،يأسست
عام  1839م ،ويوجد فيها أكثر من(  )100ختصص أكادميي ملرحلة البكالوريوس كما تقدم برامج دراسات عليا
يف عدد من التخصصات األكادميية .ويوجد ابجلامعة مركز لإلرشاد األكادميي ،ومت ختصيص صفحة تفاعلية على
املوقع اإللكرتوين للجامعة اليت حتتوي على مجيع النماذ اإلرشادية ،ودليل الطالب لإلرشاد األكادميي .ومن
أهداف املركز توفري خدمات عالية اجلودة فيما يتعلق ابإلرشاد األكادميي ،وتوفري فرص وظيفية وتدريبية  ،وكذلك
تقدمي املساعدة يف التخطيط املهين والوظيفي للطالب ،وأيضا تقدمي املساعدة لإلعداد للدراسات العليا .ويتم
ختصيص مرشد للطالب؛ وذلك يتطلب زايرته املوقع اإللكرتوين ابلضغط على رابط ليتعرف على مرشده األكادميي.
كما أن اجلامعة تقدم خدمة اإلرشاد األكادميي من خالل مواقع التواصل االجتماعي تويرت وفيس بوك ( Twitter
,20th

(Aug.2012
&).
Facebook
.)http://www.longwood.edu/career/22019.htm
 .5جامعة كنتاكي ) (University of Kentuckyكلية اآلداب والعلوم :أدركت كلية اآلداب والعلوم قيمة
اإلرشاد األكادميي الذي يوفر للطالب فرصة بناء عالقة مع املرشد األكادميي للحصول على املساعدة يف ختطيط
مسريهتم التعليمية و املهنية ،وتعلم املهارات الالزمة لتحقيق النجاح األكادميي ،وكيفية الوصول إىل عدد من املوارد
واخلدمات املتاحة هلم يف احلرم اجلامعي .ويتم حتديد مرشد أكادميي للطالب من خالل مواعيد حمدده حيدد لكل
طالب ()30دقيقه ،وميكن جدولة املواعيد من خالل املوقع اإللكرتوين حتت رابط معني ،أو من خالل اهلاتف أو
اإللكرتوين ،كما ميكن اإلجابة عن عدد من االستفسارات من خالل البيد
البيد
اإللكرتوين. (http://www.uky.edu ,10th.Agu.2012).
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 .6جامعة رايس ): )Rice Universityمكتب اإلرشاد األكادميي يوجه وينسق ويدعم اإلرشاد األكادميي يف
مجيع كليات اجلامعة من خالل توفري تدريب شامل جلميع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب ،وتشتمل
الدورات التدريبية على القواعد األكادميية واللوائح واألنظمة والسياسات ،ومتطلبات التخر  ،والفرص التعليمية
،واملوارد املتاحة للطالب يف حرم اجلامعة .ينشر مكتب اإلرشاد األكادميي املعلومات األكادميية مباشرة جلميع
الكليات ،واإلرشاد األكادميي املنفرد أيضا متاح للطالب ،ويسمح نظام اإلرشاد األكادميي يف جامعه رايس (لصغر
حجمها) ابستخدام نظام إرشاد أكادميي فريد يسمى بنموذ التقسيم التكاملي "split-supplemental
" modelإذ يقسم املرشدين األكادمييني بني الطالب اجلدد وأولئك الذين وصلوا إىل مرحلة التخصص ،وتدعم
أعضاء هيئة التدريس شبكة قوية من املوظفني اإلداريني واملدربني والطالب كمرشدين لزمالئهم .ويقدم نظام اإلرشاد
األكادميي يف جامعة رايس اهتماما وعناية لكل طالب من قبل عضو هيئة تدريس ،وخبة تعليمية فريدة من نوعها
ابلتزامن مع املساعدة واملساندة من قبل اإلداريني املتمكنني ،واخلبة احلديثة من قبل جمموعة من زمالئهم.
( .)http://www.rice.edu. 14th. Aug.2012وهبذا تكون الباحثتان قد أجابتا عن السؤال الثالث من
أسئلة الدراسة الذي ينص على :ما التوجهات العاملية لتنظيم اإلرشاد األكادميي ابلكليات املختلفة ؟

السؤال الرابع :ما سبل تطوير اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس :قامت الباحثتان إبجراء العمليات اإلحصائية الالزمة على إجاابت أفراد العينة اخلاصة بسبل تطوير اإلرشاد
األكادميي يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  ،واجلدول اآليت يوضح ذلك:
جدول رقم ()8
سبل تطوير اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر عضو هيئة التدريس
العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق
بشدة

موافق غريموافق
مطلقا

غري
موافق

املتوسط
ال أدري

االحنراف ا
املعياري

أعضاء هيئة التدريس أ -االتصال
 .1ختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات
التحسينية.

23.1 62.8
24

1.7

0.8

11.6

4.6

0.75

2.5

__

10.7

4.6

0.6

0.8

9.1

4.6

0.7

11.5

4.6

0.73

4.6

0.7

4.5

0.8

 .2التطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين.

62.8

 .3ختصيص رقم هاتف للرد على استفسارات الطالبات
واملرشدة األكادميية.

28.1 60.3

1.7

 .4إاتحة الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع
اإللكرتوين.

24.8 59.5

2.5

1.7

 .5حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت لتواصل الطالبات معها

29.8 56.2

3.3

1.7

9.1

 .6أن يتم توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة
األكادميية.

14.8 58.7

3.3

4.1

9.1
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العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق
بشدة

املتوسط

موافق غريموافق
مطلقا

غري
موافق

ال أدري

االحنراف ا
املعياري

 .7إعداد كتيب شامل لإلرشاد األكادميي وحتديثه
إلكرتونيا.

25.6 57.9

2.5

0.8

13.2

4.5

0.8

 .8متكني املرشدة من االطالع على ملف الطالبة ملتابعة
تقدمها الكرتونيا.

26.4 57.9

2.5

2.5

10.8

4.5

0.9

 .9أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا للطالبة
واملشرفة األكادميية.

29.8 56.2

2.5

4.1

7.4

4.5

0.8

 .10تفعيل الرد اهلاتفي العاجل لالستفسارات.

27.3 55.4

2.5

4.1

10.7

4.5

0.8

 .11ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات.

27.3 54.5

3.3

3.3

11.6

4.4

0.9

 .12تفعيل اإلرشاد األكادميي إلكرتونيا.

33.9 44.6

1.7

5

14.8

4.2

1.1

ب-التوجيه واإلرشاد األكادميي:
 .1مركز لإلرشاد األكادميي يتضمن متخصصات بصورة
دائمة من غري أعضاء هيئة التدريس

24.8 63.6

2.5

0.8

8.3

4.7

0.6

 .2تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلشراف
األكادميي واالتصال.

26.4 61.2

3.3

-

9.1

4.6

0.7

 .3شرح اللوائح واألنظمة للطالبات واملشرفات
األكادمييات.

28.9 60.3

1.7

1.7

7.4

4.6

0.7

 .4أن يكون هناك وعي ابخلطط الدراسية من قبل املرشدة
األكادميية والطالبة.

28.1 58.7

0.8

1.7

10.8

4.6

0.8

 .5توضيح الرموز واألرقام املرجعية واملقررات غري املكتملة
للطالبة واملشرفة

30.6 57.9

0.8

0.8

9.9

4.6

0.7

33.1

1.7

-

8.3

4.6

0.53

 .7توزيع استفتاء على للطالبات واملشرفات لتقومي عملية
اإلرشاد األكادميي دوراي.

30.6 54.5

2.5

2.5

9.9

4.5

0.8

 .8الدمج بني اإلرشاد األكادميي الفردي واجلماعي.

32.2 52.9

2.5

1.7

10.8

4.5

0.8

 .9أن يتم حتديد جدول االختبارات النهائية قبل
التسجيل.

32.2 52.9

1.7

2.5

10.8

4.5

0.8

 .10تنفيذ دورات تدريبية للطالبات على كيفية التسجيل.

29.8 52.9

1.7

4.1

11.6

4.4

0.99

 .11وجود املرشدة األكادميية ابلقسم تبعا جلدول معلن
زمن التسجيل.

32.2 51.2

3.3

4.1

9.1

4.4

0.8

3.3

5

8.3

4.4

0.8

 .6أن يوضح للطالبة الفرق بني املقرر االختياري واحلر.

 .12أن تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة ثالث مرات يف
الفصل الدراسي.
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45.5

38
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العبارات

النسبة املئوية لإلجاابت
موافق
بشدة

املتوسط

موافق غريموافق
مطلقا

غري
موافق

ال أدري

االحنراف ا
املعياري

 .13أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية الفصل
الدراسي.

28.9 48.8

6.6

6.6

9.1

4.3

0.9

 .14أن توضح املرشدة للطالبة رموز النظام اإللكرتوين
املطبق.

30.6 47.9

5.8

5

10.8

4.3

0.99

 .15وعي املرشدة األكادميية يف التخصص ابملقررات
واللوائح واألنظمة.

10.8 .6.6 .3.3 33.9 45.5

4.3

0.96

 .16أن يكون اإلرشاد األكادميي مجاعيا لطالبات القسم
كافة .

.6.6 33.9 40.5

9.1

4.1

1.05

 .17أن يكون اإلرشاد األكادميي غالبا فرداي لكل طالبة
على حدة.

30.6 36.4

9.1

3.97 11.6 12.4

1.1

 .18أقرتح أن تكون مرشدة الطالبة من مستوايت عليا.

34.7 35.5

6.6

3.9

1.2

 .1إاتحة الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع 6.4 26.3 52.2
اإللكرتوين.

9.9

11.6 11.3
5.5

9.6

4.1

1.3

نستنتج من اجلدول السابق ما أييت:
أوال :وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف مقرتحات تطوير اإلرشاد األكادميي هي:
أ -االتصال :توصلت عينة الدراسة فيما خيص محور االتصال إىل ماأييت :

 املستوى املرتفع ملوافقة أعضاء هيئة التدريس على املقرتحات اخلاصة ابالتصال من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس إذ راوحت املتوسطات احلسابية هلذا البعد بني ( )4.6و (.)4.2
 املقرتحات اليت حصلت على موافقة من ( )%88.4إىل ( )%86من عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس،
وهي " :ختصيص رقم هاتف للرد على استفسارات الطالبات واملرشدة األكادميية "،و"التطوير املستمر ملوقع
اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين"" ،وحتديد بريد إلكرتوين ملرشديت لتواصل الطالبات معها" ،و "أن يتم توضيح
املقررات املكافئة إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية"  ،و"ختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات
التحسينية".

 املقرتحات اليت حصلت على موافقة بني( )%84.3و ( )%73.5من عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس،
هي  ":إاتحة الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع اإللكرتوين"  ،و "متكني املرشدة من االطالع على
ملف الطالبة ملتابعة تقدمها إلكرتونيا" ،و "إعداد كتيب شامل لإلرشاد األكادميي وحتديثه إلكرتونيا" ،و"تفعيل
الرد اهلاتفي العاجل لالستفسارات" ،و "ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات" ،و"تفعيل اإلرشاد األكادميي
إلكرتونيا" ،و "أن يتم توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية".
ب -التوجيه واإلرشاد األكادميي :أتت آراء عينة الدراسة مبا خيتص ابلتوجيه واإلرشاد األكادميي على النحو اآليت:
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 املستوى املرتفع ملوافقة أعضاء هيئة التدريس على املقرتحات اخلاصة ابلتوجيه واإلرشاد األكادميي من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس إذ راوحت املتوسطات احلسابية هلذا البعد بني ( )4.7و (.)3.9
 أعلى املقرتحات موافقة من قبل أعضاء هيئة التدريس ،هو الذي ينص على "أن يوضح للطالبة الفرق بني املقرر
االختياري واحلر" جند أن ( )90.1من أفراد العينة يؤكدون ذلك.
 املقرتحات اليت حصلت على موافقة بني ( )%89.2و ()%85.1من عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس،
هي " :شرح اللوائح واألنظمة للطالبات واملشرفات األكادمييات" ،و"توضيح الرموز واألرقام املرجعية واملقررات
غري املكتملة للطالبة واملشرفة" ،و"إنشاء مركز لإلرشاد األكادميي يتضمن متخصصات بصورة دائمة من غري
أعضاء هيئة التدريس" ،و"تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلشراف األكادميي واالتصال" " ،أن يكون
هناك وعي ابخلطط الدراسية من قبل املرشدة األكادميية والطالبة" ،و "توزيع استفتاء للطالبات واملشرفات لتقومي
عملية اإلرشاد االكادميي دوراي " ،و "الدمج بني اإلرشاد األكادميي الفردي واجلماعي"  ،و" أن يتم حتديد جدول
االختبارات النهائية قبل التسجيل".

 املقرتحات اليت حصلت على موافقة بني ( )%70.2( )%83.5من عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس،

هي " :أن تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة ثالث مرات يف الفصل الدراسي" ،و"وجود املرشدة األكادميية ابلقسم
تبعا جلدول معلن زمن التسجيل "،و"تنفيذ دورات تدريبية للطالبات على كيفية التسجيل" ،و"وعي املرشدة
األكادميية يف التخصص ابملقررات واللوائح واألنظمة"  ،و "أن توضح املرشدة للطالبة رموز النظام اإللكرتوين
املطبق"  ،و "أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي" ،و "أن يكون اإلرشاد األكادميي مجاعيا
جلميع طالبات القسم" ،و"أقرتح أن تكون مرشدة الطالبة من مستوايت عليا".

 مقرتح واحد فقط حصل على موافقة ( )%67من عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ،وهو ":أن يكون
اإلرشاد األكادميي غالبا فرداي لكل طالبة على حدة".
اثنياً  :سبل تطوير اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر رئيسات األقسام بكليات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن:
قامت الباحثتان بتحليل حمتوى بطاقة املقابلة الشخصية وكانت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:

جدول رقم ()9
سبل تطوير اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر رئيسات األقسام
 -االتصال:

العبارات

إجاابت عينة الدراسة
موافق
بشدة

موافق

غري
موافق

غريموافق
مطلقا

املتوسط
ال ادري

االحنراف
املعياري

 .1ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات.

%75

- %12.5

-

12.5
%

1.5

1.03

 .2حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت ألتواصل معها

- %37.5 %62.5

-

-

1.4

0.5
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 -االتصال:

العبارات

 .3ختصيص رقم للرد على االستفسارات

إجاابت عينة الدراسة
موافق
بشدة

موافق

غري
موافق

- %37.5 %62.5

املتوسط

غريموافق
مطلقا

-

ال ادري

-

االحنراف
املعياري

1.4

0.5

- %6.3 %12.5

1.3 %6.3

0.9

1.3 %6.3

0.6

1.3

0.5
0.5

 .4تفعيل اإلرشاد األكادميي إلكرتونيا.

%75

 .5تفعيل الرد اهلاتفي العاجل لالستفسارات.

- %37.5 %56.3

-

 .6توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة - %31.3 %68.8 .

-

-

- %31.3 %68.8

-

-

1.3

 .8إعداد كتيب لإلرشاد األكادميي وحتديثه - %18.8 %81.3
إلكرتونيا.

-

-

1.2

0.4

 .9ختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات - %18.8 %81.3 .

-

-

1.2

0.4

 .10إاتحة الدليل للطالبات على املوقع - %18.8 %81.3
اإللكرتوين.

-

-

1.2

0.4

 .11متكني املرشدة من ملف الطالبة ملتابعتها - %18.8 %81.3
الكرتونيا.

-

-

1.2

0.4

- %18.8 %81.3

-

-

1.2

0.4

 .7أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا .

 .12التطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي.
التوجيه واإلرشاد األكادميي:

%25

2.13 %6.3

 .1أن يكون اإلرشاد األكادميي مجاعيا .

31.3 %31.3
%

6.3
%

 .2تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة  3مرات.

- %37.5

%6.3 %18.8 %18.8

1.3

2.1

1.3

 .3أقرتح أن تكون املرشدة من مستوايت عليا.

%50

1.9

1.2

 .4أن يتم حتديد االختبارات قبل التسجيل

1.9 %6.3 %12.5 %6.3 %12.5 %62.5

1.4

 .5أن يكون اإلرشاد األكادميي فرداي لكل طالبة 1.7 %12.5 %12.5 %6.3 %31.3 %37.5
.

1.2

%25

-

%18.8 %6.3

 .6الدمج بني اإلرشاد الفردي واجلماعي.

- %6.3 %56.3 %37.5

-

1.7

0.60

 .7توزيع استبيان لتقومي عملية اإلرشاد .

-

-

1.6

0.5

- %6.3 %43.8

-

1.6

0.63

-

1.6

0.81

%6.3

1.5

0.97

- %31.3 %68.8

-

-

1.3

0.5

-

-

-

1.3

0.45

 .13أن يوضح الفرق بني املقرر االختياري واحلر- %31.3 %68.8 .

-

-

1.3

0.48

 .14توضيح الرموز واألرقام املرجعية ورمز املقرر- %18.8 %81.3 .

-

-

1.2

0.4

- %43.8

 .8أن يكون هناك وعي ابخلطط الدراسية.

%50

 .9أن توضح املرشدة رموز النظام اإللكرتوين.

%50

%43.8

 .10أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية %25 %56.3
الفصل .
 .11أن تكون املرشدة على وعي ابملقررات.

 .12شرح اللوائح واألنظمة للطالبات واملشرفات %75

-

-

-

%6.3

%6.3 %6.3
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 -االتصال:

العبارات

 .15تنفيذ دورات للطالبات على التسجيل.

إجاابت عينة الدراسة
موافق
بشدة

موافق

غري
موافق

غريموافق
مطلقا

املتوسط
ال ادري

االحنراف
املعياري

- %12.5 %87.5

-

-

1.1

0.4

 .16تدريب هيئة التدريس على اإلشراف - %12.5 %87.5
األكادميي.

-

-

1.1

0.34

يتضح من اجلدول السابق اآليت:

أكد رئيسات األقسام على أمهية املقرتحات الواردة يف اجلدول السابق ،إذ أبدت موافقتهن بشدة على تلك املقرتحات
سواء ما يتعلق ابالتصال أم ابلتوجيه واإلرشاد ،و كانت املقرتحات اليت حظيت أبعلى نسبة يأييد ( )%100من
رئيسات األقسام مقسمة على احملاور كما أييت :
 -1االتصال :رأ ت عينة الدراسة ضرورة استخدام التقنية ،وتوضيح اآليت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة ،وهي :املعادالت،
واملقررات املكافئة  ،وكتيب لإلرشاد األكادميي حمدث ،وبريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات ،و الدليل على املوقع
اإللكرتوين ،و متكني املرشدة من ملف الطالبة ملتابعها ،والتطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي  ،وحتديد بريد إلكرتوين
للمرشدة األكادميية ،وختصيص رقم للرد على االستفسارات.
التوجيه واإلرشاد :توصلت رئيسات األقسام إىل النتائج اآلتية واخلاصة ابلتوجيه واإلرشاد األكادميي :أن تكون املرشدة
على وعي ابملقررات ،و أن يوضح الفرق بني املقرر االختياري واحلر ،و توضيح الرموز واألرقام املرجعية ورمز املقرر،
وتنفيذ دورات للطالبات على التسجيل ،وتدريب هيئة التدريس على اإلشراف األكادميي ،كما أضافت عينة الدراسة
من خالل املقابلة الشخصية أمهية تقومي عمل املرشدة بصورة دورية  ،واستبدال املرشدة  ،واحتساب ساعات اإلرشاد يف
نصاب التدريس للمرشدة .
تفسري النتائج ومناقشتها:


مبالحظة اجلدول السابق واخلاص بسبل تطوير اإلرشاد األكادميي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جند أن

العبارات اليت راوحت بني( ،) 5 -4.21واليت متثل يف االستفتاء موافق بشدة يف احملور األول االتصال" :ختصيص
بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات التحسينية" ،و" التطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين" ،و"ختصيص
رقم هاتف للرد على استفسارات الطالبات واملرشدة األكادميية" ،و"إاتحة الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع
اإللكرتوين" ،و"حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت لتواصل الطالبات معها" ،و "أن يتم توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة
واملشرفة األكادميية" ،و "إعداد كتيب شامل لإلرشاد األكادميي وحتديثه إلكرتونيا" ،و"متكني املرشدة من االطالع على
ملف الطالبة ملتابعة تقدمها إلكرتونيا" ،و "أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية"،
و"تفعيل الرد اهلاتفي العاجل لالستفسارات" ،و"ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات ".
 العبارة اليت راوحت بني(  )4.20 -3.41هي ":تفعيل اإلرشاد األكادميي إلكرتونيا".
 يوجد يف إجاابت أفراد العينة عبارات راوحت بني( )3.40 -2.61أو(  )2.60 -1.81أو(-1.00
.)1.80
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احملور الثاين اخلاص ابلتوجيه واإلرشاد األكادميي  :جند أن العبارات اليت راوحت بني(  ) 5 -4.21هي:

"

مركز لإلرشاد األكادميي يضم متخصصات بصورة دائمة من غري أعضاء هيئة التدريس" ،و "تدريب أعضاء هيئة
التدريس على مهام اإلشراف األكادميي واالتصال" ،و"شرح اللوائح واألنظمة للطالبات واملشرفات األكادمييات" ،و
"أن يكون هناك وعي ابخلطط الدراسية من قبل املرشدة األكادميية والطالبة" ،و"توضيح الرموز واألرقام املرجعية واملقررات
غري املكتملة للطالبة واملشرفة" ،و "أن يوضح للطالبة الفرق بني املقرر االختياري واحلر" ،و"توزيع استفتاء للطالبات
واملشرفات لتقومي عملية اإلرشاد االكادميي دوراي"  ،و"الدمج بني اإلرشاد األكادميي الفردي واجلماعي" ،و "أن يتم
حتديد جدول االختبارات النهائية قبل التسجيل" ،و"تنفيذ دورات تدريبية للطالبات على كيفية التسجيل" ،و"وجود
املرشدة األكادميية ابلقسم تبعا جلدول معلن زمن التسجيل" ،و "أن تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة ثالث مرات يف
الفصل الدراسي" ،و "أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي" ،و "أن توضح املرشدة للطالبة رموز
النظام اإللكرتوين املطبق" ،و"وعي املرشدة األكادميية يف التخصص ابملقررات واللوائح واألنظمة" .وتتفق هذه النتائج
مع دراسة كل من ( :الدمياطي2010،م)،و(العازمي،واهليم 2008،م)،و(سليمان والصمادي 2008،م)،
و(الشهراين ،)2006،وداك(، )Duke,2007و(السميح ،)2005،و(شنوده،)2010 ،و لوي
وتوين( ، )Lowe&Toney,2001إذ اتفقت على أمهية التدريب لكل من املرشد األكادميي والطالب  ،وكيفية
تفعيل اإلرشاد ابلبيئة اجلامعية أبساليب مناسبة.


أما العبارات اليت راوحت بني( ) 4.2 -3.41واليت متثل درجة موافقة هي " :أن يكون اإلرشاد األكادميي

مجاعي لكافة طالبات القسم"  ،و "أن يكون اإلرشاد األكادميي غالباُ فردي لكل طالبة على حدة" ،و"أقرتح أن تكون
مرشدة الطالبة من مستوايت عليا"  ،وذلك يتفق مع ما يتم تطبيقه يف جامعة ويلز ببيطانيا.


مل يوجد يف إجاابت أفراد العينة عبارات راوحت بني( ) 3.40 -2.61أو(  )2.60 -1.81أو(-1.00

.)1.80


تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة يل ( )Lee,2006ودراسة (عبدالعال وأمحد  )2010 ،و(املخيين،

 )2008اليت أكدت على ضرورة حتديد اخلطوات اإلجرائية ومتابعة التنفيذ والتحسني املستمر لإلرشاد الطاليب ووضع
تصور واضح يتضمن تلك اخلطوات  ،ويوضح اخلدمات اإلرشادية اليت تقدم للطالب ،ودراسة بكري وجريفني
( ، ) Baker&Griffin,2010ودراسة (عابدين ،)2011،وكول( ،)Coll,2007وغيني ( )Guillen,2010اليت
تؤكد أمهية دور عضو هيئة التدريس يف اإلرشاد األكادميي .


أن إجاابت الطالبات يف احملور األول االتصال راوحت بني( )4.2 -3.41وهي على الرتتيب" :إاتحة

الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع اإللكرتوين"  ،و"ختصيص رقم هاتف للرد على استفسارات الطالبات
واملرشدة األكادميية" ،و"التطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين" ،و"متكني املرشدة من االطالع على ملف
الطالبة ملتابعة تقدمها الكرتونيا" ،و"ختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات التحسينية" ،و" أن يتم توضيح املعادالت
إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية" ،و"حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت ألتواصل معها" ،و"إعداد كتيب شامل لإلرشاد
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األكادميي وحتديثه إلكرتونيا" ،و"أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية" ،و"تفعيل الرد
اهلاتفي العاجل لالستفسارات" ،و"ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات" ،و"تفعيل اإلرشاد األكادميي إلكرتونيا".


يوجد يف إجاابت أفراد العينة عبارات راوحت بني( )5.00 -4.21أو ( )3.40 -2.61أو( -1.81

) 2.60أو(.)1.80 -1.00


احملور الثاين اخلاص ابلتوجيه واإلرشاد األكادميي من وجهة نظر الطالبات راوحت إجابة أفراد العينة بني (

 ، ) 4.20 -3.41واليت متثل (موافقة) يف االستفتاء ،وهي على الرتتيب " :أن يتم حتديد جدول االختبارات النهائية
قبل التسجيل"  ،و "أن يوضح للطالبة الفرق بني املقرر االختياري واحلر" ،و"تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام
اإلشراف األكادميي واالتصال" ،و "أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي" ،و"شرح اللوائح واألنظمة
للطالبات واملشرفات األكادمييات" ،و"وجود املرشدة األكادميية ابلقسم تبعا جلدول معلن زمن التسجيل" ،و "أن يكون
هناك وعي ابخلطط الدراسية من قبل املرشدة األكادميية والطالبة" ،و "أن توضح املرشدة للطالبة رموز النظام اإللكرتوين
املطبق" ،و"توضيح الرموز واألرقام املرجعية واملقررات غري املكتملة للطالبة واملشرفة" ،و"توزيع استفتاء للطالبات واملشرفات
لتقومي عملية اإلرشاد االكادميي دوراي" ،و"وعي املرشدة األكادميية يف التخصص ابملقررات واللوائح واألنظمة" ،و "أن
يكون اإلرشاد األكادميي غالبا فرداي لكل طالبة على حدة" ،و" إنشاء مركز لإلرشاد األكادميي يتضمن متخصصات
بصورة دائمة من غري أعضاء هيئة التدريس" ،و "أن تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة ثالث مرات يف الفصل الدراسي"،
و"الدمج بني اإلرشاد األكادميي الفردي واجلماعي" ،و"أقرتح أن تكون مرشدة الطالبة من املستوايت العليا" ،و"تنفيذ
دورات تدريبية للطالبات على كيفية التسجيل "،و "أن يكون اإلرشاد األكادميي مجاعيا جلميع طالبات القسم"  ،وذلك
يتفق مع دراسة كل من  :يل( )Lee,2006و(الشهراين 2006،م).
 مل يوجد يف إجاابت أفراد العينة عبارات راوحت بني(  ) 5.00 -4.21أو ( )3.40 -2.61أو (-1.81
 )2.60أو(.)1.80 -1.00

 مبالحظة اجلدول رقم (  )11يتضح يأكيد رئيسات األقسام أمهية املقرتحات الواردة يف اجلدول  ،إذ أبدت
موافقتهن بشدة على تلك املقرتحات ،سواء ما يتعلق ابالتصال أو ابلتوجيه واإلرشاد.

 املقرتحات اليت حظيت على أعلى نسبة يأييد ( )%100من رئيسات األقسام هي كما أييت:
 االتصال" :توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة" ،و "أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا" ،وإعداد
كتيب لإلرشاد األكادميي وحتديثه إلكرتونيا ،وختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات ،و إاتحة الدليل
للطالبات على املوقع اإللكرتوين" ،و" متكني املرشدة من ملف الطالبة ملتابعتها الكرتونيا" ،و"التطوير املستمر
ملوقع اإلرشاد األكادميي "،و"حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت ألتواصل معها" ،و"ختصيص رقم للرد على
االستفسارات"  ،يتفق مع دراسة (دواح 2011،م)  ،وبكري وجينني( ، )Bader&Griffin,2010و
(عمر 2004،م) اليت دعمت استخدام التكنولوجيا بعملية اإلرشاد األكادميي.
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 التوجيه واإلرشاد" :أن تكون املرشدة على وعي ابملقررات" ،و" أن يوضح الفرق بني املقرر االختياري واحلر" ،و"
توضيح الرموز واألرقام املرجعية ورمز املقرر" ،و"تنفيذ دورات للطالبات على التسجيل" ،و"تدريب هيئة التدريس
على اإلشراف األكادميي".

 أضافت عينة الدراسة من خالل املقابلة الشخصية أمهية تقومي عمل املرشدة بصورة دورية  ،واستبدال املرشدة
 ،واحتساب ساعات اإلرشاد يف نصاب التدريس للمرشدة .

 املقرتحات اليت اتفقت عليها رئيسات األقسام هي يف الواقع جزء رئيس من مهمتهن يف رعاية املعايري األكادميية
يف اجلامعة وخباصة ما يتعلق ابلطالبة ،والبمانمج ،واملقررات ،ونواتج التعلم ،وكل هذه األمور ال تتحقق إال من
خالل املتابعة اجلادة للطلبة  .وهبذا تكون الباحثتان قد أجابتا عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة الذي
ينص على :ما سبل تطوير اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس والطالبات .

السؤال اخلامس :ما التصور املقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء
التوجهات العاملية؟
لتص ــميم تص ــور مقرتح لتنظيم اإلرش ــاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن يف ض ــوء التوجهات
العاملية قامت الباحثتان مبراجعة اإل طار النظري ،وما اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمل على طرق اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والتوجيه األكادميي ،
وعملياته وأنواعه ،ونتائج الدراس ــة احلالية والدراس ــات الس ــابقة ذات العالقة ،مثل دراس ــة كل من ( :دواح ،
 2001م) ،اليت طالبت بتطبيق إرشاد مفتوح  ،ودراسة (عبدالعال  ،وأمحد 2010،م) اليت وضعت تصورا
لتفعيل اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــاد األكادميي ابلبيئة اجلامعية  ،ودراسـ ـ ـ ـ ـ ــة (املخيين 2008،م) اليت دعت إىل يأسـ ـ ـ ـ ـ ــيس مركز
خدمات إرشــادية يشــتمل على مجيع نواحي اإلرشــاد الطاليب ،و دراســة داك ( )Duke,2007اليت اهتمت
بكيفية إرشــاد الطالب ذوي االحتياجات اخلاصــة  ،و(الدليم ،م )2012اليت دعمت موضــوع التنســيق بني
اجلهات املختلفة واملشرتكة يف عملية اإلرشاد الطاليب  ،والدراسات اليت حددت مواصفات املرشد األكادميي
ودوره اإلرشادي مثل ( :عابدين 2011،م) ،وجارسيا( ، )Garcia,2010وايربرو()Yarbrough,2010
وكول( ، )Coll,2007ونيسـ ــلون( ، )Nelson,2007واسـ ــتعراض التجارب العاملية يف اإلرشـ ــاد األكادميي
اليت ذكرت يف السؤال اخلامس وخباصة جتربة جامعة اإلمام حممد بن سعود يف تقسيم اإلرشاد األكادميي إىل
اقسـ ـ ــام  ،وجتربة كل من جامعة قطر واجلامعة األمريكية ابلشـ ـ ــارقة ،وجامعة ليدز البيطانية وجامعة لونج وود
أبمريكا ،وجامعة رايس اليت تطبق منوذ التقسيم التكاملي يف اإلرشاد األكادميي  ،و توصلتا إىل اآليت:

مركز اإلرشاد والتوجيه :حيرص املركز إىل توعية الطلبة حنو حتقيق التنمية النفسية واالجتماعية اليت من

شأهنا أن تؤثر إجيااب يف أداء الطالبة من خمتلف اجلوانب .ويركز يف توفري الشعور ابالستقرار العام للطلبة،
والتغلب على كل ما يعيق التحصيل األكادميي ،أو يعيق الشعور ابلصحة النفسية والسعادة ويعمل على
مساعدة الطالبة على التكيف مع احلياة اجلامعية ،وتذليل مجيع التحدايت والعقبات اليت قد تعيق تقدمها
العلمي.
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الرؤية :أن يكون مركز اإلرشاد والتوجيه يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن أمنوذجا للجامعات العاملية .

الرسالة  :الرعاية الشاملة العلمية والنفسية واالجتماعية والصحية لطالبات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن مبا

حيقق هلن التفوق العلمي والعملي

أهداف مركز اإلرشاد والتوجيه :تشتمل األهداف على ما أييت:

 غرس القيم يف نفوس الطالبات  ،وخباصة ما يتعلق بعادات املثابرة والتفكري اإلبداعي ،والتفكري التباديل ،

والتفكري مبرونة ،والتفكري بدهشة .
 مساعدة الطالبة على حل املشكالت اليت تعرتض طريقها
 تطوير املهارات الشخصية عند الطالبة .
 تقدمي اخلدمات اإلرشادية ،والدورات التدريبية ،وورش العمل الفردية واجلماعية طوال مدة دراسة الطالبة
.
 متابعة الطالبات املتعثرات وتقدمي البامج اإلثرائية هلن .
 تشجيع العمل التطوعي وغرسه يف نفوس الطالبات .
 توافر ملفات مجيع الطالباب حمدثة وصحيحة آليا جلميع الطالبات
 التعاون بني مركز اإلرشاد األكادميي واالقسام األكادميية يف دراسة حاالت الطالبات(القبول والتسجيل ،
وشئون الطالبات  ،والدعم الطاليب  ،والقسم األكادميي.)..
 تنظم حلقات التوعية والندوات واالستشارات ،هبدف إعداد الطالب لسوق العمل ،والتخطيط الوظيفي،
والتوعية أبضرار املخدرات والتدخني  ،وغريها.
وحدات املركز :يتبع املركز عمادة شؤون الطالبات ،ويهدف إىل تكيف الطالبات مع البيئة اجلامعية ،وتذليل مجيع
الصعوابت والتحدايت اليت تواجهها ،و االرتقاء أبدائها من خمتلف اجلوانب ،ويتكون من الوحدات اآلتية:
 مكتبة اإلرشاد والتوجيه :تشتمل على مجيع اللوائح التنظيمية اخلاصة ابلطالبة ،والكتيبات املتعلقة ابخلدمات
اليت توافرها اجلامعة ،وتلك اليت توافرها اجلامعة ابلتعاون مع جهات أخرى ،والكتيبات اليت تعرف الطالبات
حبقوقهن وما هلن وما عليهن  ،وكتيبات حتدد مسؤولية كل من املرشدة األكادميية والطالبة .
 وحدة اإلرشاد األكادميي :تشتمل على برامج خمتلفة تتعلق مبا أييت :الطالبات املستجدات ،واملتعثرات
واملتفوقات واحملوالت من جامعة أخرى  ،واحملوالت من داخل اجلامعة.
 وحدة الطالبات املغرتابت  :سواء من خار مدينة الرايض أم من خار اململكة العربية السعودية ،ويشتملن
على السعودايت وغري السعودايت  ،والطالبات الزائرات من جامعات أخرى  ،وطالبات املنح...
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 وحدة اإلرشاد النفسي
 وحدة اإلرشاد االجتماعي والصحي ،ويشتمل على :إرشاد احلوامل ،واألمراض املزمنة ،وذوات الدخل
احملدود.
 وحدة الطوارئ  :للرد على مجيع االستفسارات الطارئة.
 وحدة ذوات االحتياجات اخلاصة  :تقدم اخلدمات الالزمة لظروفهن.
 وحدة تنمية املهارات  :تنظم ورشا وجلسات إرشادية خاصــة ابإلرشــاد األكادميــي عند حاجة الطالبة ملرشدة
أكادميية ،وينمي مهارات الكتابة والتفكري و االتصال ،واملهارات الشخصية .
وحدة األنشطة الالمنهجية  :وتشتمل على برامج العمل االجتماعي والتطوعي ،وهتدف إىل إحلاق الطالبات ببامج
اجتماعية تطوعية ابلتنسيق مع اجلهات ذات العالقة  ،واألنشطة املختلفة ،والبامج اخلاصة هبا ،والنادي الرايضي وما
يقدمه من خدمات ،وخدمات التنقل واملواصالت والرحالت التثقيفية  .وهبذا تكون الباحثتان قد أجابتا عن السؤال
اخلامس من أسئلة الدراسة الذي ينص على  :ما التصور املقرتح لتنظيم اإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت
عبدالرمحن يف ضوء التوجهات العاملية؟

التوصيات :نتوصل مما سبق ،ويف ضوء النتائج املتحققة ؟،إىل التوصيات اآلتية:

 االرتقاء خبدمات اإلرشاد والتوجيه الطاليب ودجمها يف مركز واحد ابالستفادة من جتارب اجلامعات.
 يأكيد أخالقيات العمل كمرشدة أكادميية ،واحملافظة على خصوصية الطالبة.
 توفري البيئة املناسبة اليت هتيئ ألعضاء هيئة التدريس االستمرار يف ممارسة مهامهن اإلشرافية فيما يتعلق ابإلرشاد
األكادميي.
 تشجيع الطالبات وحثهن على االستفادة من خدمات اإلرشاد األكادميي؛ املقدم هلن ،والتواصل مع مرشداهتن.
 حث أعضاء هيئة التدريس على التحضري املسبق الجتماعات اإلرشاد األكادميي وذلك ابلتعرف على مستوى
الطالبة وخباهتا العملية وغريها من املعلومات اليت تعينها على تقدمي اإلرشاد املناسب للطالبة.
 تدريب أعضاء هيئة التدريس من خالل ورش عمل ودورات تفاعلية لتعرف على أفضل الطرق لتنفيذ مهام
اإلشراف األكادميي.
 ضرورة فهم املرشد األكادميي دوره ومهامه يف عملية اإلرشاد األكادميي.
 ضرورة فهم الطالبة دورها ومهامها يف إجناح عملية اإلرشاد األكادميي ،وعدم جعل عملية اإلرشاد سببا يف االتكالية
واعتماد الطالبة على غريها.
 االستفادة من أفضل املمارسات " "Best Practicesاملتعلقة ابإلرشاد األكادميي يف اجلامعات احمللية والعاملية.
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 إعداد كتيب مفصل يساعد املرشدة األكادميية على ممارسة دورها ومهامها يف اإلرشاد األكادميي.
 إعداد دليل واضح ومفصل لإلرشاد األكادميي للطالبة ،وااتحته للجميع على املوقع اإللكرتوين.
 ضرورة حتديث السجالت اخلاصة ابلطالبات ،وتزويد املرشدات األكادمييات ابلسجالت احملدثة لطالباهتا.
 التطوير والتحديث املستمر ملوقع اجلامعة وصفحة اإلرشاد األكادميي.
 أمهية إجياد نظام لإلرشاد األكادميي يدمج األشكال املختلفة لإلرشاد األكادميي (االرشاد الفردي ،اإلرشاد اجلماعي،
مراكز اإلرشاد األكادميي)
 أمهية استخدام اإلرشاد الوقائي الذي جينب الطالبة الوقوع ابملشكالت.
 أمهية استخدام اإلرشاد العالجي ملعاجلة املشكالت اليت وقعت الطالبة فيها ،كما أنه من املهم استخدام اإلرشاد
اإلمنائي الذي يوجه الطالبة  ،وينمي قدراهتا خالل الدراسة اجلامعية مبا يساعدها على حتقيق التفوق الدراسي.
 حتقيق التعاون والتنسيق بني األطراف املختلفة (رئيسات األقسام ،أعضاء هيئة التدريس ،وعمادة القبول والتسجيل)
من أجل حتقيق اخلدمات اإلرشادية على أفضل مستوى للطالبات وتذليل الصعوابت اليت يواجهنها.
 ضرورة توظيف التقنية احلديثة وتطبيقاهتا املختلفة ) (Email, Twitter, Face bookلدعم عملية اإلرشاد
األكادميي ،ودعم عملية التواصل املستمرة بني الطالبات ومرشداهتن.
 وضع مقاطع فيديو ملساعدة الطالبة على فهم إجراءات تسجيل مقرراهتا الدراسية.
 تقسيم املهام اإلرشادية إىل عدد من البامج :برامج إرشادية للطالبات املستجدات ،وبرامج إرشادية للطالبات
املتعثرات ،وبرامج إرشادية للطالبات املتفوقات ،وبرامج إرشادية عامة جلميع الطالبات .وبرامج إرشادية للطالبات
احملوالت من جامعات أخرى أو احملوالت من أقسام داخل اجلامعة.
املقرتحات :تقرتح الباحثتان يف ضوء النتائج املتوصل إليها القيام ببعض الدراسات البحثية اآلتية:
 دراسة مماثلة على اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات األهلية.

 عقد مقارمانت بني الكليات العلمية واإلنسانية يف جمال اإلرشاد األكادميي ،سواء على مستوى اجلامعات
احلكومية أم األهلية.
 دراسة حالة جلامعات لديها مركز إرشاد وتوجيه.
 تقومي خدمات اإلرشاد األكادميي يف اجلامعات املختلفة  ،وعقد مقارمانت بينها .

قائمة املراجع
أوال :املراجع العربية:
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إبراهيم ،جمدي2009(.م)،معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم ،القاهرة  ،عامل الكتب.
أبو راسني ،حممد2011(.م)،تنظيم وتنفيذ برامج اإلرشاد األكادميي ،حبث منشور يف ندوة اإلرشاد األكادميي،
كلية الرتبية  ،جامعة جازان ،اململكة العربية السعودية.
أبو الرب ،عماد ،وآخرون ،)2010(،ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل ،عمان ،دار صفاء للنشر
والتوزيع.
إسحاق ،حسن(2011م) ،قراءة يف أوضاع الطالب األكادميية جبامعة جازان ،حبث منشور يف ندوة اإلرشاد
األكادميي ومعايري اجلودة واالعتماد ،اليت قدمت يف كلية الرتبية ،جامعة جازان ابململكة العربية السعودية يوم األحد
 /15ربيع اآلخر 1432/هـ  1432هـ املوافق  20مارس . 2011
البادعي ،عبداملنعم  2006( ،م) ،التدريب التعاوين ودوره يف إعداد خرجيي الكليات التقنية ملمارسة حياهتم
العملية  ،حبث منشور يف املؤمتر واملعرض التقين السعودي الرابع  ،املنعقد يف الفرتة من 1427/11/15-11هـ
املوافق 2006/12/6-2م ،اجلزء الرابع .
الرتتوري ،حممد،وجوحيان،اغادير2006(،م) ،إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز
املعلومات ،عمان،دار املسرية.
جوده  ،يسري ،وزايد ،أمحد ،)2012(،املشكالت األكادميية ونوعيتها من جهة نظر طالب كلية الرتبية جبامعة
حائل ،جملة العلوم الرتبوية  ،اجمللد  ،20العدد األول  ،يناير ،جامعة القاهرة  ،مجهورية مصر العربية.
حامد ،جنالء ،)2012(،التعليم اجلامعي املصري والتنافسية العاملية التحديثات والفرص-دراسة تطبيقية ،جملة
مستقبل الرتبية العربية  ،العدد  ،75يناير .
الدليم ،فهد، )2012( ،واقع االستفادة من خدمات اإلرشاد يف اجلامعات السعودية ،اجمللة السعودية للتعليم
العايل  ،العدد السادس  ،حمرم 1433هـ ،وزارة التعليم العايل ،اململكة العربية السعودية.
الدمياطي ،سلطانه 2010(.م) ،املشكالت األكادميية لطالبات جامعة طيبة وعالقتها مبستوى األداء ،حبث
منشور يف ندوة التعليم العايل للفتاة – األبعاد والتطلعات  ،املنعقدة يف جامعة طيبة يف الفرتة من -18
1431/1/20هـ املوافق 2010/1/6-4م ،املدينة املنورة  ،اململكة العربية السعودية.
دواح ،حسن (2011م)  ،اإلرشاد األكادميي املفتوح  ،حبث منشور يف ندوة اإلرشاد األكادميي ومعايري اجلودة
واالعتماد ،اليت قدمت يف كلية الرتبية جامعة جازان ابململكة العربية السعودية يوم األحد  /15ربيع اآلخر
1432/هـ  1432هـ املوافق  20مارس . 2011
ربيع ،هادي2003 (،م) ،اإلرشاد الرتبوي مبادئه وأدواره األساسية ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر
والتوزيع ،عمان  ،األردن.
سليمان ،شاهر ،والصمادي ،حممد2008(،م) املشكالت األكادميية لدى طالب كليات املعلمني يف اململكة
العربية السعودية يف ضوء متغريي التخصص واملستوى الدراسي ،مدلة رسالة اخلليج العريب  ،العدد ،109السنة
 ،29الرايض ،اململكة العربية السعودية.
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السملق ،أمرية 2010(.م)،أثر برامج اإلرشاد األكادميي على التحصيل الدراسي من وجهة نظر خرجيات اجلامعة
 ،حبث منشور يف ندوة التعليم العايل للفتاة –األبعاد والتطلعات  ،املنعقدة يف جامعة جامعة طيبة يف الفرتة من
1431/1/20-18هـ املوافق 2010/1/6-4م ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية.
السيد ،أمحد2004(.م)،مشكالت اإلرشاد األكادميي يف اجلامعة من وجهة نظر الطالبات ،جامعة الشارقة.
الشناوي ،حممد(1990م) ،حبث حتليل مهين لعمل املرشد الطاليب-دراسة يف منطقة الرايض ،مقدم إىل اللقاء
العلمي الثاين للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  ،املنعقد يف شهر شعبان 1410ه1990 ،م ،اململكة
العربية السعودية.
شنوده ،إميل2010(،م) ،مشاركة أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية يف اإلرشاد األكادميي-دراسة عينية،-
حبث منشور يف املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية  ،اجلمعية
املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية وكلية الرتبية جامعة بين سويف ،املنعقد يف الفرتة من  7-6فباير 2010م،
اجمللد ،1ص.298- 267
الشهراين ،عبدالرمحن 2006( ،م) ،التوجيه واالرشاد يف الكليات التقنية الواقع واملأمول جتربة الكلية التقنية ابملدينة
املنورة  ،حبث منشور يف املؤمتر واملعرض التقين السعودي الرابع  ،املنعقد يف الفرتة من 1427/11/15-11هـ
املوافق 2006/12/6-2م ،اجلزء الرابع .
الصارمي ،وزايد ،عبدهللا ،كاشف  . 2006 ،مدى رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس عن اإلشراف
األكادميي وطبيعة توقعاهتم فيه جملة كلية الرتبية  /جامعة اإلمارات العربية املتحدة العدد .23
الصاوي ،حممد ،وبستان ،أمحد1999(،م) ،دراسات يف التعليم العايل املعاصر-أهدافه –إدارته-نظمه ،مكتبة
الفالح ،الكويت.
الطريري ،عبد الرمحن1997(.م).القياس النفسي والرتبوي –نظرايته وأسسه وتطبيقاته ،الرايض ،مكتبة الرشد.
عابدين ،حسن2011(.م) ،األدوار واملسؤولية يف اإلرشاد األكادميي  ،حبث منشور يف ندوة اإلرشاد األكادميي،
كلية الرتبية  ،جامعة جازان ،اململكة العربية السعودية.
العازمي ،عبدهللا ,واهليم ،عيد 2008(،م) ،الصعوابت املهنية اليت تتواجه أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية
األساسية بدولة الكويت ،جملة مستقبل الرتبية ،اجمللد،14العدد ،51يونيو.
عبدالعال ،هناء ،وأمحد  ،عزام 2010(،م ) ،تفعيل خدمات اإلرشاد األكادميي ابلتعليم اجلامعي مبصر يف ضوء
اخلبة األمريكية ،حبث منشور يف املؤمتر العلمي السنوي الثامن عشر للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة
التعليمية  ،اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية وكلية الرتبية جامعة بين سويف ،املنعقد يف الفرتة من
 7-6فباير 2010م ،اجمللد ،2ص.676- 635
عبداملقصود ،سلطان1410(،هـ) ،حبث عن اإلرشاد األكادميي بني الواقع والتطبيق يف اململكة العربية السعودية
–دراسة نظرية  ،مقدم إىل اللقاء العلمي الثاين للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  ،املنعقد يف شهر شعبان
1410ه1990 ،م ،اململكة العربية السعودية.
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عبيدات ،ذوقان وآخرون1998(.م)،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،ط ،6عمان ،األردن ،دار الفكر.
عمر ،السيد2004(،م) مشكالت اإلرشاد األكادميي  ،دراسة استطالعية آلراء عينة من طالبات جامعة الشارقة،
كلية االتصال ،منشور يف أحباث املؤمتر السابع والعشرون ،التنمية املتكاملة لشخصية الطالب اجلامعي ودورها يف
رفع مستوى أداءه األكادميي  ،املنعقد يف مارس 2006م ،منشور على املوقع اآليت:
http://www.arab-acrao.org/conference/conf27/publications. 
العمر ،عبد العزيز2007(.م)،لغة الرتبويني ،الرايض ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
عودة ،أمحد ،وفتحي ،ملكاوي (1992م)،أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية ،الزرقاء :مكتبة
املنار للنشر والتوزيع.
فليه ،فاروق.والزكي ،أمحد2004(.م).معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا .اإلسكندرية :دار الوفاء.
كنعان،أمحد علي2005(.م)،االعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العايل يف اجلمهورية العربية السورية بني الواقع
واملأمول،دراسة ميدانية يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق ،برمانمج إعداد املعلم أمنوذجا ،املؤمتر الرتبوي اخلامس –
جودة التعليم اجلامعية ،مملكة البحرين13-11 ،ابريل.
 املؤمتر السنوي الثامن عشر للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية ابلتعاون مع كلية الرتبية –جامعة بين
سويف ،املنعقد يف الفرتة من  7- 6فباير2010م ،بعنوان :اجتاهات معاصرة يف تطوير التعليم يف الوطن العريب،
مجهورية مصر العربية.
جميد ،سوسن 2011(،م)،تقومي جودة األداء يف املؤسسات التعليمية  ،عمان  ،دار صفاء للنشر والتوزيع.
حمجوب ،بسمان2004 (،م) ،الدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية يف اجلامعات العربية  ،املنظمة العربية
للتنمية اإلدارية  ،القاهرة ،مجهورية مصر العربية.
مراد ،عبد الفتاح1998.(.م) ،موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل واألحباث واملؤلفات ،اإلسكندرية.
املخيين ،سامل2008(،م)تفعيل اإلرشاد والتوجيه الطاليب بكليات العلوم التطبيقية بسلطنة عمان ،حبث منشور
يف كتيب املؤمتر القومي السنوي اخلامس عشر(العريب السابع) ملركز تطوير التعليم اجلامعي بعنوان :حنو خطة
اسرتاتيجية للتعليم اجلامعي العريب  ،املنعقد يف الفرتة من  24-23نوفمب 2008م ،جبامعة عني مشس  ،مركز
تطوير التعليم اجلامعي.
املراغي ،عبدالراضي 2008( ،م) ،تطبيق نظام ضمان اجلودة التعليمية واالعتماد لتطوير التعليم اجلامعي وقبل
اجلامعي ،دارالفكر العريب ،القاهرة.
 اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي2009(،م) ،مقدمة حول ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي،اهليئة
الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي،الرايض.
وزارة االقتصاد والتخطيط2006(،م)  ،خطة التنمية الثامنة 2009-2005م ،الرايض.
وكالة الشؤون التعليمية 2010 (،م) ،دليل وخطة لإلرشاد األكادميي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للعام
اجلامعي2011/2010م ،جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن  ،الرايض ،اململكة العربية السعودية.
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)1( ملحق رقم

""املقابلة الشخصية
.............................: اسم القسم.................................................: اسم الكلية

:أوًًال املعلومات العامة

:) أسلوب اإلرشاد األكادميي املتوافر(ميكنك التأشري على أكثر من واحدة.1
.  اجلوال
.اهلاتف الثابت
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البيد اإللكرتوين.

 موقع خاص ابلقسم.

 املدومانت اإللكرتونية.
توتري .
االتصال املباشر(املقابلة)  أنواع أخرى ،يرجى ذكرها................
 .2كيف تصفي اإلرشاد األكادميي ابجلامعة؟
ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول ضعيف
 .3ما درجة أمهية توافر مرشدة أكادميية للطالبة من وجهة نظرك؟
ال أبس  غري مهمة
مهمة جدا مهمة
 .4هل للمرشدة األكادميية دور يف تقليص عدد سنوات الطالبة ابجلامعة؟
نوعا ما
 كال
 نعم
 .5هل يوجد صفحة لإلرشاد األكادميي ضمن موقع الكلية اإللكرتوين:
 كال
 نعم
 .6هل دليل اإلرشاد األكادميي متوافر على املوقع اإللكرتوين؟
 كال
نعم
اثنيا الواقع  :ما واقع اإلرشاد األكادميي للطالبات من وجهة نظرك؟
..................................................................................................
..................................................................................................
اثلثا الصعوابت :ما الصعوابت اليت تواجه اإلرشاد األكادميي من وجهة نظرك؟
..............................................................................................
رابعا  :أنمل اإلجابة عن مجيع العبارات اآلتية بشفافية :
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مقرتحات تطويرية :أ -االتصال

العبارة

.1

تفعيل اإلرشاد األكادميي إلكرتونيا.

.2

ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات.

.3

تفعيل الرد اهلاتفي العاجل لالستفسارات.

.4

حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت ألتواصل معها.

.5

إعداد كتيب شامل لإلرشاد األكادميي وحتديثه إلكرتونيا.

.6

ختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات التحسينية.

.7

إاتحة الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع اإللكرتوين.

.8

متكني املرشدة من االطالع على ملف الطالبة ملتابعة تقدمها إلكرتونيا.

.9

ختصيص رقم هاتف للرد على استفسارات الطالبات واملرشدة األكادميية..

.10

التطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين.

.11

أن يتم توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية.

.12

أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية.

موافق
بشدة

موافق

غريموافق
بشدة

ال أدري

غري
موافق

ب-التوجيه واإلرشاد األكادميي .1:أن يكون اإلرشاد األكادميي فرداي لكل طالبة على حدة.
.2

أقرتح أن تكون مرشدة الطالبة من مستوايت عليا.

.3

أن تكون املرشدة األكادميية يف التخصص على وعي كامل ابملقررات.

.4

أن يكون اإلرشاد األكادميي مجاعيا لكافة طالبات القسم .

.5

تنفيذ دورات تدريبية للطالبات على كيفية التسجيل.

.6

توضيح الرموز واألرقام املرجعية ورمز املقرر واملقررات غري املكتملة للطالبة واملشرفة

.7

تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلشراف األكادميي.

.8

شرح اللوائح واألنظمة للطالبات واملشرفات األكادمييات.

.9

توزيع استبيان للطالبات واملرشدات لتقومي عملية اإلرشاد األكادميي دوراي.

.10

أن تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة ثالث مرات يف الفصل الدراسي.

.11

أن يكون هناك وعي ابخلطط الدراسية من قبل املرشدة األكادميية والطالبة.

.12

الدمج بني اإلرشاد األكادميي الفردي واجلماعي.

.13

أن توضح املرشدة للطالبة رموز النظام اإللكرتوين املطبق.

.14

أن يتم حتديد جدول االختبارات قبل التسجيل.

.15

أن يوضح للطالبة الفرق بني املقرر االختياري واحلر.

.16

أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي.

أي مقرتحات أخرى  :يرجى ذكرها..........................................................................
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ملحق رقم ()2
"استفتاء عضو هيئة التدريس"
احملرتم

سعادة عضو هيئة التدريس
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،،،،،

آمل تعبئة االستفتاء املرفق ،الذي يبحث يف اإلرشاد األكادميي  ،ونفيدكم أن املعلومات احملصلة لن تستخدم إال
يف األمور البحثية  ،لذا أنمل حتري الدقة  ،جزاك هللا خريا وسدد خطاك.

أوال املعلومات العامة:

القسم األكادمييالذي تنتمني إليه هو..........................:
الدرجة العلمية   :أستاذ

أستاذ مشارك

التخصص الدقيق:

ختصص علمي  ختصص أديب

 أستاذ مساعد

سنوات اخلربة كمرشدة أكادميية:

أقل من5سنوات 5سنوات-أقل من10سنوات  10سنوات-أقل من 15سنوات 15سنة فأكثر

عدد الربامج والورش واحملاضرات التدريبية اليت حضرهتا يف جمال اإلرشاد األكادميي:
صفر 1إىل أقل من5

5إىل أقل من10

10فأكثر

كيف تقومني خربتك يف اإلرشاد األكادميي:
مانجحة جدا مانجحة

الأبس

غري مانجحة

اثنيا ضعي إشارة واحدة يف املكان املناسب آلرائك يف كل مماأييت:
العبارات

موافق
بشدة

ال
موافق غريموافق غري
موافق أدري
بشدة

أوال :الواقع أ -واقع الثقة والدعم واحلفز لعضو هيئة التدريس:
 .1أضع عدد من األبدال أمام طالبايت وأترك هلن حرية اختيار أحدها.
 .2أدعم طالبايت واشد من أزرهن .
 .3تثق طالبايت يف مقرتحايت.
 .4تستفيد طالبايت من حديثي األكادميي يف مسريهتن الدراسية.
 .5أقرتح على طالبايت املشاركة ببعض األنشطة الالمنهجية.
 .6أساعد طالبايت على حل مشكالهتن ابإلرشاد األكادميي.
 .7أدعم طالبايت وأنصحهن بطرق الدراسة الفعالة وتنظيم وقتهن.
 .8تسجل الطالبة مقرراهتا بتوجيه من قريبة هلا لثقتها برأيها.
 .9أحتدث مع طالبايت يف شؤوهنن األكادميية فقط.

 .10أشجع طالبايت على ختطي العقبات األكادميية.

 .11أدعم طالبايت يف األوقات الصعبة.
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العبارات

موافق
بشدة

ال
موافق غريموافق غري
موافق أدري
بشدة

 .12أهتم أبنشطة طالبايت الالمنهجية .

 .13أشعر أنين زائرة ثقيلة على طالبايت.

 .14غياب احلافز املعنوي لإلشراف األكادميي.

 .15ساعات اإلرشاد األكادميي ال حتتسب ضمن ساعات املشرفة.

 .16آخذ بيد طالبايت الاليت أشرف عليهن خطوة خطوة يف تقدمهن األكادميي.
ب-واقع اإلرشاد األكادميي لعضو هيئة التدريس :
.1

أرشد طالبايت كيف يسجلن مقرراهتن.

.2

ختتار الطالبة مقرراهتا مبساعدة زميلتها يف الدراسة.

.3

أراجع مع طالبايت تقدمها العلمي من واقع نتائج املقررات.

.4

أوجه وأرشد طالبايت الاليت أشرف عليهن الختيار املقررات الدراسية.

.5

أوجه وأرشد طالبايت ملن ميكن أن يساعدهنن يف موقف ما.

.6

تتعرف الطالبة على نقاط ضعفها األكادميية مبفردها.

.7

أنسق اجلدول الدراسي لطالبايت يف ضوء نتائجهن وقدراهتن.

.8

أساعد طالبايت الاليت أشرف عليهن على التخطيط لتحقيق أهدافهن األكادميية.

.9

تسجل الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن يدواي.

.10

تستطيع الطالبة أن تعاجل مشاكلها األكادميية بدون مساعديت..

.11

أسجل للطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن الدراسية.

.12

تربطين عالقة رمسية ابلطالبات الاليت أشرف عليهن.

.13

أترك لطالبايت الاليت أشرف عليهن حرية االختيار بعد توجيهي هلن.

.14

تسجل الطالبات مقرراهتن دون توجيه مين.

.15

تسجل الطالبة مقرراهتا وفق جتربتها و مرئياهتا الشخصية.

.16

أقرتح على الطالبات الاليت أشرف عليهن مقرراهتن األكادميية.

.17

تتحمل الطالبة نتيجة اختيارها مقرراهتا.

.18

أملي على طالبايت االختيارات املتاحة أمامهن ليحددن ما يناسبهن.

اثنيا الصعوابت أ -صعوابت تنسيق لقاء الطالبات مع املرشدة األكادميية :
 .1صعوبة تقدمي املساعدة الفورية لطالبايت الاليت أشرف عليهن.
 .2أحدد موعدا لطالبايت الاليت أشرف عليهن بصعوبة النشغايل ابحملاضرات.
 .3انشغايل ابحملاضرات حيد من وجودي مبكتيب لإلشراف على الطالبات .
 .4يضيع وقيت يف انتظار طالبايت الاليت أشرف عليهن.
 .5أيأخر يف التسجيل لغياب املعلومات لدي عمن أشرف عليهن.
 .6أنشغل عن طالبايت الاليت أشرف عليهن ابإلعمال اإلدارية .
 .7انشغايل ابحملاضرات حيول دون إشرايف على طالبايت.
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العبارات

موافق
بشدة

ال
موافق غريموافق غري
موافق أدري
بشدة

 .8صعوبة حتديد الساعات املكتبية يف زمن التسجيل لعدم ثبات أوقات احملاضرات.
 .9تنقصين املعلومات احملدثة عن الطالبات الاليت أشرف عليهن.

 .10أشعر أن الطالبات الاليت أشرف عليهن يتهربن من لقائي.

 .11ألتزم احلضور يف الساعات املكتبية ،لكن يتكرر تغيب الطالبات.

 .12قصور يف بيئة اللقاء اإلرشادي.

ب-صعوابت االتصال لعضو هيئة التدريس :
.1

مشاغلي كثرية لذا ال أمتكن من الرد السريع على استفسارات الطالبات.

.2

يصعب علي التواصل الفوري مع طالبايت الاليت أشرف عليهن.

.3

صعوبة الوثوق ابالتصال اإللكرتوين فال غىن عن النسخة الورقية للتسجيل.

.4

جتد الطالبة اإلجابة على أسئلتها يف املوقع اإللكرتوين لإلرشاد األكادميي.

.5

قدم املعلومات اإللكرتونية وعدم حتديثها ابستمرار.

.6

عدم جتاوب املوقع مع استفسارايت.

.7

حتدث املعلومات يف موقع اجلامعة اإللكرتوين بشكل ال يسد احتياجايت.

.8

أسجل مقررات الطالبات الاليت أشرف عليهن إلكرتونيا.

.9

غياب التجاوب اهلاتفي عند حاجيت حلل مشكلة ما.

.10

غياب التجاوب اإللكرتوين السريع عند وقوعي مبأزق.

.11

صعوبة أن أصل إىل إجابة الستفسارات الطالبات يف أايم اإلجازات الرمسية.

.12

غياب التجاوب اإللكرتوين يف خار وقت الدوام الرمسي.

.13

دليل اإلرشاد األكادميي غري م توافر لدى مجيع األقسام األكادميية.

.14

حمدودية تواصل مرشديت معي.

.15

نقص إمكامانت التواصل اإللكرتوين يف مكان اللقاء اإلرشادي.

اثلثا  -مقرتحات تطويرية :أ -االتصال

 .1تفعيل اإلرشاد األكادميي إلكرتونيا.

 .2ختصيص رقم للطوارئ يف مجيع األوقات.

 .3تفعيل الرد اهلاتفي العاجل لالستفسارات.

 .4حتديد بريد إلكرتوين ملرشديت لتواصل الطالبات معها.

 .5إعداد كتيب شامل لإلرشاد األكادميي وحتديثه إلكرتونيا.

 .6ختصيص بريد إلكرتوين الستقبال املقرتحات التحسينية.

 .7إاتحة الدليل اإلرشادي للطالبات بوضعه على املوقع اإللكرتوين.

 .8متكني املرشدة من االطالع على ملف الطالبة ملتابعة تقدمها إلكرتونيا.

 .9ختصيص رقم هاتف للرد على استفسارات الطالبات واملرشدة األكادميية.

69

العبارات

موافق
بشدة

ال
موافق غريموافق غري
موافق أدري
بشدة

 .10التطوير املستمر ملوقع اإلرشاد األكادميي اإللكرتوين.

 .11أن يتم توضيح املعادالت إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية.

 .12أن يتم توضيح املقررات املكافئة إلكرتونيا للطالبة واملشرفة األكادميية.

ب-التوجيه واإلرشاد األكادميي:

 .1أن يكون اإلرشاد األكادميي غالباُ فرداي لكل طالبة على حدة.
 .2أقرتح أن تكون مرشدة الطالبة من مستوايت عليا.

 .3وعي املرشدة األكادميية يف التخصص ابملقررات واللوائح واألنظمة.

 .4أن يكون اإلرشاد األكادميي مجاعيا جلميع طالبات القسم .

 .5تنفيذ دورات تدريبية للطالبات على كيفية التسجيل.

 .6توضيح الرموز واألرقام املرجعية واملقررات غري املكتملة للطالبة واملشرفة

 .7تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلشراف األكادميي واالتصال.

 .8شرح اللوائح واألنظمة للطالبات واملشرفات األكادمييات.

 .9توزيع استفتاءات للطالبات واملشرفات لتقومي عملية اإلرشاد األكادميي دوراي.

 .10أن تلتقي املرشدة األكادميية ابلطالبة ثالث مرات يف الفصل الدراسي.

 .11أن يكون هناك وعي ابخلطط الدراسية من قبل املرشدة األكادميية والطالبة.

 .12الدمج بني اإلرشاد األكادميي الفردي واجلماعي.

 .13أن توضح املرشدة للطالبة رموز النظام اإللكرتوين املطبق.

 .14أن يتم حتديد جدول االختبارات النهائية قبل التسجيل.

 .15أن يوضح للطالبة الفرق بني املقرر االختياري واحلر.

 .16أن يتم اإلرشاد قبل أسبوعني من بداية الفصل الدراسي.

 .17وجود املرشدة األكادميية ابلقسم تبعا جلدول معلن زمن التسجيل.

 .18مركز لإلرشاد األكادميي يتضمن متخصصات بصورة دائمة من غري أعضاء هيئة التدريس.
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