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اإلقرار

أنا أسماء معيوف راشد الدرمكي الموقعة أدناه ،طالبة دراسات عليا في جامعة اإلمارات

العربية المتحدة ومقدمة األطروحة الجامعية بعنوان " مدى فاعلية برنامج اإلرشاد األكاديمي
من وجهة نظر الطلبة في معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني" ،أقر رسميا بأن هذه
األطروحة هو العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت إشراف د .محمد الحوسني ،
استاذ مساعد في كلية التربية .وأقر أيضا بأن هذه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية
مماثلة من أية جامعة أخرى ،علما بأن كل المصادر العلمية التي استعنت بها في هذا البحث قد
تم توثيقها واالستاهاد بها بالطريقة المتفق عليها .وأقر أيضا بعدم وجود أي تعارض محتمل
مع مصالح المؤسسة التي أعمل بها فيما يتعلق بإجراء البحث وجمع البيانات والتأليف
وعرض نتائج و/أو نار هذه األطروحة.

توقيع الطالب:

التاريخ:
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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في إرااد الطلبة
المسجلين بمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في مجال إجراءات القبول والتسجيل ،والمراد
األكاديمي ،ومجال التوعية والبرامج التعريفية وذلك في ضوء متغيرات النوع ،والمستوى الدراسي،
والتخصص العلمي ،والمقترحات لتطوير برنامج اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة .وقد
تكونت عينة الدراسة من  662طالبا وطالبة من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني– فرع
مدينة العين وذلك خالل العام االكاديمي  .6102-6102ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة
باإلستعانة بإستبانة محكمة و إجراء مقابلة مع مجموعة مركزه لجمع البيانات.
وقد أظهرت نتائج الدراسة الكمية في أن الطلبة لديهم ماكالت تتعلق بإجراءات القبول
والتسجيل ،وماكالت تتعلق بدور المراد األكاديمي في إرااد الطلبة وتوجيههم نحو اختيار
التخصصات العلمية  ،كذلك أوضحت النتائج وجود ماكالت في عدم توفر مصادر معلومات
كافية كالكتيبات التعريفية واإلرااديه .وكذلك أاارت النتائج بأن هناك فروق دالة بالنسبة لمتغير
النوع ولصالح الذكور عن الطلبة اإلناث ،كذلك وجود داللة إحصائية لمتغير المستوى الدراسي.
بينما لم تكن هناك فروق في االتجاهات دالة احصائيا وفقا لمتغير التخصص على اتجاهات
الطلبة نحو خدمات اإلرااد األكاديمي.
أما النتائج النوعية فأاارت إلى استخالص موضوعات تعبر عن استجابات الطلبة
ومنها :نظام التسجيل قديم وال يواكب التطور التكنولوجي في الجامعات األخرى بدولة االمارات،
ونظام الدراسة بالفصول (الدفعة) يسبب ضغطا نفسيا واجتماعيا على الطلبة ،وتوفير برامج
دراسية مختلفة ومتنوعة ،ونقص المصادر اإلرااديه المطبوعه واإللكترونية ،وعدم توفر دليل
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الطالب اإلراادي إلرااد الطلبة .وكانت أهم توصيات ومقترحات الدراسة في اإلهتمام بتطوير
برنامج اإلرااد األكاديمي من ناحية تفعيل وتحديث الموقع اإللكتروني للتسجيل ،والحصول على
كافة المعلومات ،وزيادة التخصصات العلمية المطروحة وتقديم فرص للتطوير الذاتي واكساب
الموظفين والمرادين العاملين خبرات أكثر في مجال اإلرااد ،كذلك اإلهتمام بتحديد أوقات
مناسبة لتقديم خدمات اإلرااد األكاديمي.
مفاهيم البحث الرئيسية :اإلرااد االكاديمي ،المراد األكاديمي ،المستويات الدراسية.
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العنوان والملخص باللغة االنجليزية
The Effectiveness of the Academic Advising Program from
Students’ Perspectives for Abu Dhabi Vocational Education and
Training Institute
Abstract
This study aims to evaluate the effectiveness of the academic advising
program in guiding registered students enrolled at Abu Dhabi Education and
Vocational Training Institute in the areas of: admission and registration
procedures; the academic advisor; induction and orientation programs in view
of variables of gender; level of study; academic major; and students’
suggestions about the academic advising program. The sample consisted of
226 male and female students from Al Ain branch. The study was condicted
during the academic year 2015-2016. The researcher used a survey
questionnaire and conducted interviews with a focus group as instruments to
collect the data.
The results of the study indicated the following: students face problems
with admission and registration procedures and issues related to the role of the
academic advisor in guiding students to choose their academic majors. The
results also indicated that there are issues related to a lack of induction
programs and a lack of providing adequate information resources such as
booklets and guidance brochures. In addition to that, there are some
differences related to gender favoring the males. Statistical significances were
present also in the study level variable. However, there were no statistical
differences related to the academic major variable.
As for the qualitative results, the themes reflecting students’ responses
such as: that the registration system does not comply with technological
development in other universities in the UAE; studying in semesters (batches)
causes psychological and social stress on students; providing variety of study
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programs; and there is a lack of written and electronic guidance resources. The
most significant recommendations and suggestions of the study revolves
around activating the electronic website for registration, increasing academic
majors offered, providing more opportunities for self-development, as well as
determining suitable times allocated to offer academic advising services.
Keywords: Academic advising, Academic advioser, Stages.
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شكر وتقدير
مرت سنوات الدراسة ووصلنا إلى نهاية مرحلة كانت زاخرة بتجربة المعرفة والعلم ،إنها
ذكريات الدراسة التي ال تنفك تفارق ذهني ،ذكريات كانت حافلة بكل المااعر واالنفعاالت
المرتبطة بالمواقف المختلفة ،إنها ذكريات مقاعد الدراسة والزميالت واألساتذه األفاضل والصحبة
الخيرة التي كان يسودها اإلحترام والتفاهم ،إنها مرحلة التي لمست فيها مساندة وتاجيع أحبتي
لي لإلستمرار والصمود ضد كل تحد ومواجهة كل عثرة.
أود أن أوجه جزيل الاكر والتقدير والعرفان إلى األساتذه األفاضل واإلداريين في
جامعة االمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا علي بتوجيه ونصيحة ودعم كبير خالل دراستي
في برنامج الماجستير وأخص بالذكر د.فاطمة الدرمكي التي كان لها أثر كبير في تعليمي
وتاجيعي وتوجيهي دائما .وأاكر مارف الرسالة د.محمد الحوسني وأعضاء اللجنة كل من:
د.علي الكعبي ،ود.علي إبراهيم على تفانيهم في إراادي ومساعدتي في انجاز هذه الدراسة،
كذلك أاكر كل من ود .ايخة الطنيجي ،ود.حسن تيراب ،وموظفات إرااد الكلية وعزيزاتي
الغاليات زميالتي في برنامج الماجستير الالتي كن خير معين في رحلة الدراسة وصديقاتي
وزميالتي في مجال العمل لتاجيعهم الدائم لي ،،،
إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي ونجاحي في برنامج الماجستير .

xi

إهداء
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
أوال :المقدمة
يعد التعلم والتعليم من األساسيات التي تقوم عليها المعرفة ،واكتساب المهارات ،وتنمية
الموارد البارية ،وهي كذلك العامل المؤثر في تقدم المجتمعات والحضارات في الدول المختلفة،
ومن هذا المنطلق تهتم المؤسسات والحكومات بتخصيص ميزانيات ضخمة لتحقيق أهداف
التعليم ،وتنمية أفراد المجتمع .وقد اهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ تأسيس اإلتحاد عام
 0970تطو ار مذهال في مجال التعليم ،ونار المعرفة ،وتنمية الموارد البارية ،فإنتارت
حيث اهتمت بإعداد أبناء الوطن من الطفولة المبكرة حتى
المدارس بكافة مراحلها المختلفة
ُ
مراحل متقدمة من التعليم ،ومن أجل ذلك حرصت الدولة على تاجيع الطلبة على اإللتحاق
بمؤسسات التعليم العالي كالجامعات ،والمعاهد ،والكليات المتنوعة التي تقدم برامج علمية
وأكاديمية مختلفة تلبي احتياجات الطلبة وطموحاتهم العلمية وأولتها اهتماما خاصا .وبجانب
التعليم اهتمت المؤسسات التعليمية بسن التاريعات واللوائح التي تتمااى مع التطور الحاصل
في المجتمعات ،وفي العالم وتطوير المناهج العلمية ،وعقد المؤتمرات العلمية ،واالهتمام
بالبحوث العلمية األكاديمية وبتوفير المرافق كالمباني الحديثة والمختبرات واألجهزة المتطورة
والكتب العلمية األجنبية والعربية .باإلضافة إلي تعزيز دور األناطة الالصفية كالرحالت
العلمية واالستكااف وانااء النوادي العلمية والثقافية وفتح المجال أمام الطلبة لإلبداع في
التكنولوجيا والرسم والتصميم والاعر والخطابة باإلضافة إلى توفير خدمات الصحة والرعاية
واإلرااد التي تدعم حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية واإلنسانية.

2

إن التعليم الجامعي يعد نقطة تحول هامة في حياة الطالب ،ومن المهم اإلهتمام بإعداد
الطالب الجامعي ليكون مستعدا لتحمل المسؤولية ومؤهال لتلبية احتياجات المجتمع من قوة
بارية قادرة على التطوير واإلنتاج  ،فالطالب ينتقل من مرحلة الدراسة بالثانوية إلى الدراسة
بالجامعات والمعاهد التي تمثل بيئة جديدة يحتاج فيها الطالب إلى التكيف والتأقلم مع العديد من
ًّ
ونفسيا .فالجامعة تمثل خبرة جديدة ومختلفة عن محيط
العوامل التي تؤثر عليه اجتماعيًّا،
المدرسة حيث يلتقي فيها مع أعضاء هيئة تدريس أكاديميين وموظفين إداريين وزمالء لديهم قيم
ومفاهيم واتجاهات مختلفة عن مرحلة الدراسة بالمدراس ويتفاعل معها الطالب بالجامعة وتؤثر
على اخصيته وعلى سلوكه .ويتعرض الطالب في الجامعة إلى العديد من المواقف الضاغطة
والمختلفة والتي لم يتعرض إليها من قبل أكاديميا واجتماعيا .ويحتاج الطلبة في المرحلة
الجامعية إلى مهارات مختلفة تساعده في اإليفاء بمتطلبات الدراسة بالجامعة كمهارات التعامل
مع اآلخرين وتقبل المواقف المختلفة وذكاء في التصرف باإلضافة إلى أهمية اكتسابه المهارات
األكاديمية كالقراءة السريعة وكتابة المالحظات وتنظيم الوقت لإليفاء بمتطلبات الدراسة الجامعية
(العمايرة وعاا.)6106 ،
ويمثل اإلرااد األكاديمي محو ار رئيسا في العملية التعليميةِ للطالب الجامعي ،وتعد
ُ
عملية اإلرااد بمثابة الداعم األول لمسيرة الطالب خالل الحياة الجامعية ،فتوجيه الطالب وتقديم
المعلومات اإلراادية ومساعدته في إعداد وفهم الخطة الدراسية وتسجيل المواد حسب الخطة
الدراسية لمساره العلمي كلها عوامل تساعده في التكيف مع الدراسة الجامعية ومتطلباتها للنجاح.
وتعتمد أكثر مؤسسات التعليم العالي على خبرات أعضاء هيئة التدريس في إرااد الطلبة في
األمور األكاديمية كإختيار التخصص ،وتزويدهم بالمقترحات والنصائح حول تحسين تحصيلهم
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العلمي ،ومساعدتهم في التغلب على ماكالتهم األكاديمية والاخصية ،واستكااف الذات
ومعرفة الميول وتنمية القدرات الخاصة لهم ،كذلك أن يستفيد الطلبة من الخبرات المتوفرة في
الجامعة عبر اإلحتكاك والتواصل مع اآلخرين من زمالئهم الطلبة وأساتذزتهم واإلستفادة من
المصادر المتنوعه في بيئة الجامعة (عبدالفتاح.)0992 ،
إن فلسفة اإلرااد األكاديمي تنبع من منطلق التركيز على تنمية الموارد البارية
وألقصي حد ممكن وذلك عبر اإلهتمام بتنمية مهارات الطلبة ومساعدتهم ليصبحوا أكثر
استقاللية في إتخاذ القرار وصقل مهاراتهم في حل الماكالت والصعوبات التي تواجههم فيما
يتعلق بالخيارات األكاديمية والمهنية .وترتكز فلسفة اإلرااد األكاديمي على أهمية أن يكون
الطالب واثقا من نفسه بحيث يتحمل مسؤولية االلتزام بتحقيق أهدافه الدراسية ومسؤولية النجاح
أو الفال ،وأن يتبنى صفات المبادرة في السؤال واالستكااف واالهتمام بالتفكير بالبرامج العلمية
التي تتناسب مع طموحاته المهنية في المستقبل .ويتأتى ذلك عبر تحقيق أهداف اإلرااد
األكاديمي التي تهتم بتعيين مراد أكاديمي يساعد الطالب على اكتااف ميوله وقدراته
الاخصية وتوجيهه المستمر في األناطة الدراسية الصفية واالالصفية (عبادة والسادة.)0994 ،
وقد لوحظ في السنوات األخيرة إزدياد التركيز على أهمية دور اإلرااد األكاديمي في
نجاح الطلبة بمؤسسات التعليم العالي ،ويرى سكلينبرج وووايت ( )6106أن اإلرااد األكاديمي
يلعب دو ار بار از في منح الطلبة الفرصة لتطوير اخصيتهم وتقوية مهارة اتخاذ الق اررات الهامة
المتعلقة بالدراسة عن طريق تفاعل الطالب مع المراد األكاديمي .إن اإلرااد األكاديمي يساعد
الطالب على بناء خطط تربوية هادفة إلى تزويده بالمعلومات واللوائح والقوانين األكاديمية
وتوجيهه نحو ما يتناسب مع خطته الدراسية وتسجيل المواد وما يقابلها من الساعات المعتمدة.
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وتحديد مسار تعليمه بعيدا عن األهواء الاخصية وبما يتناسب مع ميوله وأهدافه العلمية .لقد
أصبحت الجامعات في وقتنا الراهن تركز على دور المراد األكاديمي في تنمية مهارات الطالب
وقدراته وتقديم الدعم الالزم لتوافقه النفسي واإلجتماعي ،إن كل ذلك يتم عبر التوجيه واإلرااد و
تقديم االستاارات حول مختلف المواضيع التي تمس الطالب ومستقبله الدراسي والمهني  ،بحيث
يساهم في جعل الطالب أكثر إهتماما بتخطيط مساره العلمي واختيار التخصص أو البرنامج
العلمي الذي يناسب ما يطمح إليه ). (White& Schulenberg, 2012
دور هاما في توعية الطالب باللوائح والقوانين األكاديمية
إن اإلرااد األكاديمي يلعب ا
واإلدارية الجامعية حيث يتجنب الوقوع في األخطاء التي قد ال يستطيع الطالب في بداية دراسته
الجامعيه أن يتحمل مسؤوليتها ويدرك أبعادها نظ ار لصغر سنه وقلة خبرته ،وبالتالي فإن الطالب
المستجد على وجه الخصوص يحتاج إلى توجيه مستمر من جانب المراد األكاديمي في تقليل
المااعر السلبية نحو الدراسة وادراك األبعاد األخرى للخبرات السيئة والتحديات في الجامعة،
ومن هذا المنطلق فإن الباحثين يصنفون أنواع اإلرااد األكاديمي إلى نوعين األول :إرااد
أكاديمي تنموي يهدف إلى توجيه الطالب الجامعي إلى اختيار الخطة الدراسية المناسبة لميوله
ق دور المراد األكاديمي أو االستاذ الذي يقوم بعملية اإلرااد
ويالحظ تفو ُ
وأهدافه العلميةُ ،
بصفته صاحب الخبرة والمعرفة بمصلحة الطالب األكاديمية .أما النوع الثاني فُيطلُق عليه
اإلرااد التعاوني حيث ياارك الطالب وبتوجيه من المراد في اتخاذ القرار المناسب لمستقبله
األكاديمي بإعتباره عضوا فعاال في المجتمع ،وايمانا بقدارته في اختيار ما يناسب ميوله
وطموحاته ،لذلك يميل العديد من المسؤولين إلى إعتماد اإلرااد التعاوني في الجامعات لما له
من أثر فعال في تنمية ثقة الطالب وتعزيز نجاحه.
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يتباين الفهم واإلدراك وكذلك اإلتجاهات من قبل األكاديميين والطلبة نحو اإلرااد
األكاديمي ،فمنهم من يرى بأهميته وضرورة إيالئه االهتمام الكافي ،ومنهم من يرى بأنه مجرد
عبء إضافي على اإلداريين واألكاديميين ،كما أنه ُيعد استنزافا للوقت دون فائدة بالنسبة
للطلبة .إال أن العديد من اإلداريين والمدرسين في عدد من الجامعات يدركون أهمية اإلرااد
األكاديمي في تعزيز نجاح الطالب بالجامعة ،وبالتالي يوصون بتكليف المدرسين بمهام اإلرااد
األكاديمي في الكليات بهدف التواصل بين الطالب والكادر األكاديمي في المؤسسة التعليمية
وتقديم خدمات إرااد مناسبة تساهم في حل ماكالت الطلبة وتعزز من استمرارهم بالبرنامج
العلمي .ورغم ذلك فإن هناك فئة من الطلبة يرون أن اإلرااد مضيعة للوقت؛ ألنه سبق لهم
تحديد مسارهم العلمي ولديهم معلومات كافية عن متطلبات القبول والنجاح بالجامعة ،وال
يحتاجون إلى توجيه من اخص غريب حول ما يتناسب معهم ومع ميولهم  ،بينما يرى بعض
الطلبة أنهم يحتاجون إلى مساندة المراد األكاديمي وذلك منذ بداية التحاقهم بالجامعة وحتى
تخرجهم (.)Sprinkle & Christian, 2013
يواجه بعض الطلبة في الجامعات تحديات تتمثل في نقص المعلومات األكاديمية وقله
المعلومات عن البرامج الدراسية والمسارات العلمية واحتياجهم إلى مراد أكاديمي متخصص في
التوجيه واإلرااد ومساعدتهم في إختيار أهدافهم العلمية والمهنية ،حيث يالحظ عدم اهتمام
مؤسسات التعليم بتعزيز دور مراكز اإلرااد األكاديمي ،أو عدم تكليف المارفين األساتذه
العاملين في الكادر التدريسي باإلاراف على توجيه الطلبة ومساعدتهم في بداية إنضمامهم إلى
الجامعة ،كلها عوامل تجعل الطالب يتخبط في المراحل األولى من دراسته ويواجه صعوبة في
التكيف والتوافق مع النظام الدراسي ومع اللوائح المتبعة في المؤسسة التعليمية .إن عدم فاعلية
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برنامج اإلرااد األكاديمي أو غيابه قد يلعب دو ار كبي ار في فال الطالب في تلبية متطلبات
الدراسة والنجاح بها ،وقد يؤدي إلى زيادة معدالت انسحاب الطلبة من الدراسة في المؤسسة
التعليمية ). (White& Schulenberg, 2012
كما تاير الدراسات إلى أن نسبة التسرب من الجامعات بسبب عدم قدرة الطالب على
التكيف تصل إلى نسبة  ،%21هذه النسبة العالية تتطلب بأن تهتم الجامعات بتطوير أنظمتها
الدراسية وأنظمة التسجيل وتوعيه الطلبة واراادهم في إجراءات القبول والتسجيل التي قد تختلف
من مؤسسة تعليمية إلى أخرى حيث يعد نظام الدراسة عامال هاما ومؤث ار على درجة رضا
الطالب واستم ارره بالدراسة .ومما ال اك فيه أن تعرض الطالب الجامعي إلى الماكالت
والصعوبات في التسجيل ونظام الدراسة المعمول به يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تكيفه مع البيئة
الجامعية ،وقد يتسبب الضغط والتوتر وعدم القدرة على التالؤم في المجال األكاديمي
واالجتماعي إلي تسرب الطلبة من الجامعة (عبادة و السادة.)0994 ،
من الجدير بالذكر أن العديد من مؤسسات التعليم العالي تعتمد في أنظمتها الدراسية
على نظام الفصلين الدراسيين أو نظام الفصول الثالثة حسب نظام الجامعة المعتمد ،وتوفر
للطالب خطة دراسية متنوعة بالمواد الدراسية التي توفر مجاال لإلختيار ،وأكثر األنظمة انتاا ار
وايوعا ما يسمى بنظام التسجيل بالساعات المعتمدة ،أو تحت مسمى آخر مثل نظام المقررات
االختيارية أو نظام الوحدات الدراسية  ،حيث يوفر مرونة وحرية في اختيار المواد الدراسية في
الفصل الدراسي وباألوقات التي تتناسب مع الطالب ومع ظروفه مما يلقي بالمسؤوليه في متابعة
الخطة على الطالب بتوجيه وارااد من المراد األكاديمي.
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وبناء على الدراسة الصادرة من مكتب التربية العربي لدول الخليج في تعريف نظام
الساعات المعتمدة  Credit Hours Systemبأنه " إعطاء وزن زمني (عدد من الساعات)
للمادة الدراسية المقررة كعبء دراسي على الطالب .أو هي الوحدة المختارة لحساب الزمن
الدراسي المطلوب( ".مكتب التربية العربي لدول الخليج ،ص .)0982 ،99ومن إيجابيًّات
تطبيق نظام الساعات المعتمدة تحقيق مبدأ التنوع واإلستم ارريه في عملية التقويم حيث تبدأ مع
بداية الدراسة وتنتهي معها ويخصص لكل طالب مراد تابع للهيئة التدريسية بالكلية (دكتور)
يتابع تقدمه ويتأكد من تسجيله المواد األساسية واالختياريه وارااده نحو مايتناسب مع خطته
الدراسية في البرنامج العلمي .باإلضافة إلى توفيره الوقت الالزم للطالب حتى يستكمل متطلبات
التخرج وحرية االختيار بين المواد وحرية التسجيل ضمن إطار زمني محدد ما بين الفصل األول
والثاني من العام الجامعي ،باإلضافة إلى أنه يعطي الطالب حرية وقف التسجيل في أي فصل
دراسي ،وامكانية العوده الحقا إلستكمال متطلبات الدراسة ،ويعد هذا النظام من األنظمة
المتطوره التي تقدم حلوال فعالة في تفادي الماكالت التي يتعرض لها الطالب في تسجيل المواد
واإلستمرار بالدراسة (المفتي.)0992 ،
وتارع العديد من المؤسسات العلمية حول العالم إلى توفير تكنولوجيا متطورة تساعد في
تقليل الضغط واألخطاء وتسهيل خطوات التسجيل للمواد الدراسيه للبرنامج العلمي؛ لمسايره
التطور العلمي واستخدام التكنولوجيا وتوفير الوقت وتجنب األخطاء  ،ومساعدة الطالب وتييسر
أموره في السحب واإلضافة ووقف تسجيل واستخراج السجل الدراسي األكاديمي ،فيستطيع
الطالب أن يقوم بالتسجيل بالمواد الدراسية المتضمنه في خطته الدراسيه بالبرنامج من أي مكان
عبر استخدام جهاز الحاسب اآللي المتصل بابكة اإلنترنت ،وتعد هذه الوسيله تطوي ار في
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خدمات برنامج اإلرااد األكاديمي المقدمه للطالب الجامعي حيث تزيد من نسبة مااركة الطلبة
في برنامج اإلرااد األكاديمي عبر التسجيل الذاتي وتعزز رضاه عن الجامعة وتخلق نوع من
االطمئنان النفسي لديه ،كذلك فإن التسجيل اإللكتروني الذاتي يساهم في زيادة تكيف الطلبة
وقبولهم لألنظمة والثقة عن خياراته األكاديمية وتساعد في إستم ارره بالدراسة في المؤسسة
التعليمية (سليمان.)6118 ،
إن االهتمام بالتعليم الجامعي والطالب يامل توفير كافة الخدمات المساندة التي تساعده
في تخطي الصعوبات والماكالت التي قد يواجهها في البيئة الجامعية  ،لذلك اهتمت الجامعات
بتقديم برامج وخدمات متنوعة وركزت على أهمية اإلرااد األكاديمي بإعتباره عنص ار هاما في
توجيهه الطالب نحو مساره العلمي واختيار التخصص والتغلب على الماكالت األكاديمية .ومن
هنا جاء موضوع الدراسة الحالية ويعتبر المعهد إحدى المعاهد الحكومية التي يلتحق بها الطلبة
للدراسة والحصول على المؤهالت في برامج الدبلوم المعتمدة ويهتم المعهد بتقديم خدمات
اإلرااد األكاديمي للطلبة التي تامل كافة عمليات القبول والتسجيل وتوجيه الطلبة نحو اختيار
التخصص ومساعدتهم في تسجيل المواد الدراسية وتقديم برامج التعريفية واللقاءات المفتوحه التي
تزيد من وعي الطلبة باألنظمة واللوائح المعمول بها وغيرها من الخدمات اإلرااديه التي تساعد
الطلبة على التكيف والنجاح األكاديمي.
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ثانياً :مشكلة الدراسة
تم تأسيس معاهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في عام 6117م وأنتارت لتغطي
مناطق أبوظبي ،والعين ،والغربية ،والاارقة ،وتهدف المعاهد إلى مساعدة الطلبة المواطنين من
دولة اإلمارات على اكتساب العلوم والمهارات المهنية والفنية التي تؤهلهم للحصول على
الوظائف المناسبة لتخصصاتهم العلمية وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المحلية من
خريجي اهادة الدبلوم .وتتميز معاهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بأنها حاصلة على
اإلعتراف من و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي وتطرح برامج الدبلوم كونها حاصلة على
االعتماد األكاديمي من و ازرة التعليم العالي ،وتامل برامج الدبلوم في إدارة األعمال وتكنولوجيا
المعلومات والهندسه وادارة الفعاليات والموارد البارية والصحة والسالمة والمحاسبة وغيرها وهي
برامج تطرح باللغة اإلنجليزية ويتوجب على الطلبة الحصول على اهادة الكفاءة باللغه
االنجليزية (األيلتس) بمعدل ال يقل عن  2لإلستمرار في البرنامج العلمي حتى يتخرج الطالب
من المعهد باهاده الدبلوم المعتمده .وال بد من اإلاارة هنا إلى أن المعهد يقوم بطرح برامج
دراسية مساندة والزامية لفئة الطلبة غير الحاصلين على اهادة األيلتس ،فيتم إلحاق الطلبة
ببرنامج اللغة اإلنجليزية (البرنامج التأسيسي) الذي يساعدهم على تحقيق الدرجة المطلوبة في
برنامج الدبلوم المهني (دليل إرااد الطلبة.)6104 ،
الحظت إدارة اؤون الطلبة قسم القبول والتسجيل في المعهد أن الطلبة يواجهون
تحديات خالل اإلرااد المبكر وكثرة اإلستفسارات حول البرامج العلمية وعالقتها بسوق العمل
واجراءات التسجيل وكذلك تحديات الحصول على الخطط الدراسية وتحديد المسار الدراسي وقلة
التوعية باللوائح والقوانين األكاديمية ،وسؤال الطلبة المتكرر حول خدمات التسجيل اإللكتروني
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واإلعتماد على الذات في إعداد الجدول الدراسي ،حيث يتوجب على الطالب الذهاب إلى إدارة
اؤون الطلبة واستالم الجدول الدراسي حسب خطة البرنامج لكل طالب .ويالحظ أن الجداول
الدراسية تكون محددة ،وهذا يعني أن مجال اإلختيار للبرامج الدراسية أو للمواد التي يرغب
الطالب في دراستها محدودة .فنظام الدراسة والتسجيل يعتمد على تسجيل مواد دراسية تطرح
حسب المستويات الدراسية وتلزم الطالب بدراستها وتكون مرتبطة بالفصل الدراسي الذي حصل
فيه الطالب على القبول األكاديمي في المعهد (نظام الدفعة األكاديمية) .وعلى الطالب أن يتبع
المسار الدراسي المرتب على مراحل دراسية من المرحلة األولى إلى السادسة .إن رسوب الطالب
المتخصص أو وقف تسجيله لفصل دراسي قد يؤدي إلى ماكالت جمة تتمثل أهمها في عدم
قدرة الطالب على إكمال الدراسة في الفصل الذي يليه؛ نظ ار لعدم توفر مسار الدراسة في نفس
مجال التخصص وعليه اإلنتظار فصلين أو أكثر حتى يستطيع التسجيل بالمواد الدراسية مع
الدفعة الدراسية الجديدة.
وباإلطالع على التقارير الفصلية الصادرة من اؤون الطلبة في معهد ابوظبي للعام
الدراسي 6102-6104م والخاصه بأعداد الطلبة المنسحبين والذين لم يكملو البرنامج
التخصصي ،فقد أوضحت التقارير أن عدد الطلبة المقبولين والمسجلين للدراسة في الفصل
الدراسي األول من العام األكاديمي  6102/6104بلغ  223طالبا وطالبة وعدد المنسحبين من
الطلبة المستمرين في برامج الدبلوم  42طالبا وطالبة وذلك بنسبة  ،%08أما بالنسبة للطلبة
المستجدين (سنة أولى) فقد بلغ عدد المنسحبين والمتقدمين لوقف تسجيل حوالي  90طالب
وطالبة وبنسبة  ،%63وحيث قامت إدارة اؤون الطلبة بالتواصل مع الطلبة لمعرفة أسباب
اإلنسحاب والتغيب المتكرر عن الحصص الدراسية فقد أبدى بعض الطلبة عدم رضاهم عن
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نظام الدراسه واجراءات القبول والتسجيل وعدم توفر برامج البكالوريوس وغيرها من األسباب
(تقرير اؤون الطلبة .)6102 ،وقد أثارت أسباب إنسحاب الطلبة إهتمام الباحثة ورأت أنه من
األهمية البحث عن مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في توجيه وارااد الطلبة.

ثالثاً :الهدف من الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 .0التعرف على الماكالت والصعوبات التي تواجهه الطلبة والمتعلقة ببرنامج اإلرااد
األكاديمي .
 .6تقييم مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في إرااد الطلبة المسجلين بمعهد أبوظبي
للتعليم والتدريب المهني.
 .3الوصول إلى مقترحات وآليات لتطوير برنامج اإلرااد األكاديمي لطلبة معهد أبوظبي
للتعليم والتدريب المهني بهدف إراادهم على التكيف مع أنظمة الدراسة المعمول بها في
المؤسسة مما يقلل من الصعوبات التي تواجههم.

رابعاً :أهمية الدراسة
إن هذه الدراسة ستساعد على تقييم مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد
بمجاالته المختلفة في إرااد الطلبة حول نظام ومتطلبات الدراسة في المعهد والاروط الواجب
اإللتزام بها لتحقيق النجاح واكمال متطلبات التخرج ،األمر الذي سيساعد في التغلب على
الجوانب السلبية والضعيفة في البرنامج وزيادة فاعليته مما يخلق نوعا من الرضا والفاعلية في
إرااد الطلبة .إن هذا التطوير سيساعد في تقليل الماكالت األكاديمية التي تعترض الطلبة
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أثناء دراستهم وزيادة وعيهم باللوائح والقوانين األكاديمية المرتبطة بنجاحهم في الدراسة ،مما
يسهم في زيادة توافق وتكيف الطلبة مع المحيط الدراسي والحد من انسحابهم وغيابهم عن
الحصص الدراسية .كذلك تأمل الباحثة في أن تخرج هذه الدراسة بناء على نتائجها بإقتراحات
وتوصيات تسهم في تحسين إجراءات القبول والتسجيل وتزيد نوعية وكفاءة إرااد الطلبة
أكاديميا.

خامساً :أسئلة الدراسة
 .0ما مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني وذلك
من حيث:
 فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال إجراءات القبول والتسجيل من وجهة نظر
الطلبة ؟
 فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال المراد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة؟
 فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال التوعيه والبرامج التعريفية من وجهة نظر
الطلبة ؟
 .6هل توجد فروق دالة احصائيا على مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد من
وجهة نظر الطلبة تعود إلى النوع ،والمستوى الدراسي ،والتخصص الدراسي ؟
 .3كيف يمكن تطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني من
وجهة نظر الطلبة ؟
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سادساً :مصطلحات الدراسة
 اإلرشاد األكاديمي" :هو العملية التي يقوم من خالله مراد لديه الخبرات ،والمعلومات،
والمهارات بتقديم النصح واإلرااد لمساعدة الطالب الجامعي على اتخاذ الق اررات التي تتصل
بالخطة الدراسية والتغلب على الصعوبات التي تعترض مساره الدراسي " (السرابي ،ص
 .)6117 ،029ويعرف المحاميد وعبيدات  6117اإلرااد األكاديمي بأنه" نظام إراادي
للدراسة الجامعية التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة يقوم من خالله مراد لديه الخبرات
والمعلومات والمهارات التي يحتاج اليها الطالب للنجاح األكاديمي للوصول إلى أفضل
تكيف ممكن في الجو الجامعي" (المحاميد وعبيدات ،ص .)6112 ،029ويعرف دياليل
 0922اإلرااد األكاديمي بأنه " خبرات تربوية تمثل عالقة دينامكية دائمة ومستمرة ،تعمل
على إستغالل المصادر التربويه المتوفرة بالبيئة التعليمية لتبصير الطالب بأهدافه التربوية
باإلعتماد على قدراته الخاصة" (بن زرعه ،ص ،)6103 ،86أما عبدالمقصود فياير إلى
أن اإلرااد األكاديمي هو" عملية منظمة وهادفة تتضافر فيها جهود المسؤولين في
المؤسسات التعليمية لتحقيق التطور والنمو المتكامل للطالب في الجوانب الدينية والدراسية
والمهنية واإلجتماعية والنفسية وذلك أثناء دراستهم بواسطة واحدة أو أكثر من الوسائل التي
تراها المؤسسة التعليمية مناسبة لتحقيق ذلك التطور والنمو (عبدالمقصود ،ص،063
.)0999
 المرشد األكاديمي :وكما يعرفه سعاده وآخرون  2007بأنه عضو هيئة التدريس القائم
بمهام توجيه وارااد الطلبة حول متطلبات الدراسة والخطة الدراسية ومتابعة التقدم الدراسي
للطالب ،ويهتم المراد األكاديمي بتوطيد معرفته بالطالب ومعرفة خلفيته الثقافية
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واإلجتماعية واإلقتصادية وتوجيه طاقاته وقدراته وتاجيعه على المااركه في األناطة
الطالبية (سعاده وآخرون .)6117 ،الماهداني وسكرين عرفا المراد األكاديمي بأنه " هو
الموظف أو اإلداري أو عضو هيئة التدريس أو رئيس القسم المسؤول عن تقديم التوجيه
والماورة وتقديم المعلومات الهامة عن التسجيل واجراءاته والقوانين لطلبة الجامعة "
( الماهداني وسكرين ،ص.)6112 ،086
أما المراد األكاديمي في معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني فهو الذي يهتم بتقديم
النصح والتوجيه واالستاارات العامة للطلبة حول المواد الدراسية والمسار العلمي واألنظمة
واللوائح المتبعة في المعهد وكذلك في كيفية التغلب على الصعوبات والماكالت األكاديمية
التي يواجهها الطلبة أثناء دراستهم.
 البرنامج التأسيسي :نظام تعليمي ما قبل برنامج الدبلوم يتم فيه تدريس متطلبات اللغه
االنجليزيه لتأهيل الطلبة للحصول على اهاده الكفاءة في اللغه االنجليزيه (أيلتس) (دليل
إرااد الطلبة.)6104 ،
 المستويات الدراسية :هي المراحل الدراسية التي يدرسها الطالب وتتضمن ستة مراحل دراسية
(فصول دراسية) وتاير إلى تقدم الطالب الدراسي عبر البرنامج وياترط النجاح في هذه
المراحل إلستكمال متطلبات الدراسة والتخرج (دليل إرااد الطلبة.)6104 ،
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سابعاً :حدود الدراسة
 الحدود الجغرافية والزمانية :
تقتصر الدراسة الحالية على الطلبة الذكور واإلناث المسجلين في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب
المهني في منطقة العين للعام األكاديمي  2015-2016ومن مختلف الفئات العمرية ،وجميع
التخصصات العلمية ،ومختلف المستويات الدراسية ،وتقتصر نتائج هذه الدراسة على طلبة
المعهد وال يمكن تعميمها اال بحدود.


أدوات الدراسة:

حددت أدوات الدراسة بمقياسين األول هي إستبانة محكمة من إعداد الباحثة ،أما المقياس الثاني
فهي إجراء المقابالت مع المجموعه المركزة بهدف قياس مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي
في إرااد الطلبة.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
يهدف الفصل الثاني إلى إستعراض األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت بالبحث
والدراسة موضوع اإلرااد األكاديمي وأهميته للطلبة في الجامعات ،ويتناول هذا الفصل الحديث
عن مفهوم اإلرااد األكاديمي وأهدافه والتوجهات حول برامج اإلرااد األكاديمي ومدى فاعليته
في إرااد الطلبة في مختلف الجامعات والكليات.

أوالً :اإلطار النظري للدراسة
إن المعرفة هي إدراك الحقائق وجمع المعلومات وتعلمها بطريقة صحصحة وبما أننا
أصبحنا نعيش في عالم معاصر مليئ برصيد معرفي الذي صاحبه تغيرات كثيرة أثرت على
الحياة البارية في كافة المجاالت خاصة التعليم وما صاحبه من تطور في المعرفة والتكنولوجيا،
وأصبح الطالب أكثر وعيا بأهدافه المهنية وأكثر حرصا على اختيار البرنامج العلمي الذي يلبي
طموحاته ويحقق أهدافه؛ لذلك ياهد المجتمع طفرة ملحوظة في إنتاار المدارس والجامعات
وحرصها على توفير برامج مختلفة تجذب الطلبة وتحقق طموحاتهم .مع تطور متطلبات الحياة
وزيادة المعرفة والعلم أصبح لإلرااد طرقه وأساليبه ومجاالته التي تسهم في رعاية الفرد
ومساعدته على تخطي مراحل النمو وما يصاحبها من صعوبات وماكالت وتوجهه نحو
التعامل السليم المناسب مع األحداث واألزمات والتوافق مع حياته الاخصية.
هناك عوامل عدة زادت من أهمية اإلرااد والتوجيه منها التغيرات األسريه واإلجتماعية
والتقدم العلمي والتكنولوجي وتطور التعليم واختالفه عن السابق ،وكذلك تعدد أهداف التعليم
وطرقه وااراك أولياء األمور واألبناء في العملية التعليمية باإلضافة إلى حاجة الطلبة إلى
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مجاالت اإلرااد في إراادهم أكاديميا ومهنيا وتحقيق الصحة النفسية .وكذلك ما ناهده من
تغييرات في سوق العمل واحتياجاته وتوفر فرص الوظائف والمعلومات المتعلقة بالاركات
والمؤسسات واحتياجاتها من الموارد البارية ،كل ذلك أدى إلى التركيز على مجاالت اإلرااد
األكاديمي والمهني والنفسي في المدارس والجامعات لتحقيق الصحة النفسية والتوافق والنجاح
األكاديمي للطلبة (عبدالعال وأحمد.)6101 ،

مفهوم اإلرشاد األكاديمي ،وتعريفه
ياير زهران ( )0981إلى أن مفهوم التوجيه واإلرااد باكل عام يعبر عن عملية ذات
عالقة ثنائيه بين المراد والمستراد هدفها مساعده الفرد على الوصول إلى الهدف المناود
ويعبر عن ذلك بتعريف عملية اإلرااد بأنها" :هي عملية واعية مستمرة بناءةٌ ومخططة ،تهدف
إلى مساعدة وتاجيع الفرد؛ كي يعرف نفسه ويفهم ذاته ويدرس اخصيته جسميا وعقليا
واجتماعيًّا وانفعاليًّا ويفهم خبراته ويحدد ماكالته وحاجاته ويعرف الفرص المتاحه له وأن
يستخدم وينمي إمكاناته بذكاء إلى أقصى حد مستطاع وأن يحدد إختياراته ويتخذ ق ارراته ويحل
ماكالته في ضوء معرفته ورغبته بنفسه باإلضافة إلى التعليم والتدريب الخاص الذي يحصل
عليه عن طريق المرادين والمربين والوالدين؛ في مراكز التوجيه واالرااد وفي المدارس وفي
األسرة  ،لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف واضحة تكفل له تحقيق ذاته وتحقيق الصحة
النفسه والسعادة مع نفسه ومع اآلخرين في المجتمع والتوفيق اخصيا وتربويا ومهنيا وأسريا
وزواجيا " (زهران ،ص.)0981 ،01
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وقد اختلف مفهوم اإلرااد األكاديمي مع مرور الزمن ،ففي الخمسينيات كان يعد من
األعمال اإلدارية ويقوم من خاللها المراد األكاديمي بالتصديق على المواد الدراسية التي سيقوم
الطالب بتسجيلها ،أما في الستينيات فقد تطور مفهوم اإلرااد ليصبح أكثر تركي از على العالقة
اإلنسانية والتواصل مع الطلبة والتفاعل االجتماعي واإلنتقال من اإلهتمام بأمور الدراسة إلى
األمور الاخصية الخاصة بالطلبة .أما في السبعينيات فقد أصبحت عملية اإلرااد األكاديمي
عملية هامة تهدف إلى مساعدة الطلبة على إتخاذ الق اررات وتخفيف الضغوط والقلق وتوثيق
العالقة المهنية بين المراد والطالب .ويذكر Delisle 1965بأن عملية اإلرااد األكاديمي هي
عالقة ديناميكية مستمرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس وتهدف إلى توعية الطلبة بأهدافهم
التعليمية والتربوية والتركيز على قدراتهم ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني وتعريفهم
بالبرامج األكاديمية والمناهج واألنظمة واللوائح ،وتسخير المصادر والموارد في الجامعة لمساعدة
الطلبة على تحقيق أهدافهم .أما باكوود  Packwood 1977فياير إلى أن عملية اإلرااد
األكاديمي تركز على البرامج التربوية واختيار المواد والمناهج والخطط الدراسية وكيفية تلبية
متطلبات الدراسة للوصول إلى النجاح واإلنجاز األكاديمي (عبدالمقصود.)0991 ،

أهداف اإلرشاد األكاديمي
يعد اإلرااد األكاديمي من أهم الخدمات األساسية التي تقدم لطلبة الجامعة والمدارس
لمساعدتهم في تلبية إحتياجات النمو السوي والذي ينعكس على إمكانياتهم ومهاراتهم الاخصية؛
لذلك إهتمت المؤسسات والجامعات التعليمية بتعزيز دور اإلرااد األكاديمي ،وتمكين الطلبة من
االستفادة منه ،ويهدف اإلرااد األكاديمي إلى:
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 مساعدة الطلبة على اكتااف قدراتهم وامكانياتهم وجوانب اإلبداع واالبتكار ،واإلهتمام
بالفروق الفرديه وذوي اإلحتياجات الخاصة واستغاللها في مصلحة الفرد والمجتمع.
 مساعدة الطلبة على إتخاذ القرار المناسب حول اختيار البرنامج األكاديمي أو
التخصص العلمي المناسب لميوله وقدراته.
 مساعدة الطلبة على التفوق األكاديمي وتخطي الصعوبات الدراسية كالتأخر في
التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم.
 مساعدة الطلبة الذين يعانون من ماكالت التغيب عن الحصص الدراسية والهروب من
المدرسة وعدم اإلنضباط (الزعبي.)0994 ،
أما في مؤسسات التعليم العالي الجامعي فإن أهداف اإلرااد األكاديمي تتمثل في
تزويد الطلبة بالمعلومات األكاديمية المتعلقة بالنظام الدراسي وزيادة وعيهم برسالة الجامعة
وأهدافها ولوائحها والتعرف على العوامل المؤثرة على التحصيل األكاديمي للطلبة ورعاية الطلبة
المنذرين ومساعدتهم على تخطي الصعوبات وانجاز متطلبات الدراسة الجامعية ،وزيادة مهاراتهم
الاخصية واألكاديمية كتنظيم الوقت ،واالستذكار ،وكتابة الملحوظات ،وتغيير أفكارهم السلبية
واستبدالها باألفكار اإليجابية ومتابعة الطلبة خالل فترة الدراسة الجامعية وتوجيههم في كل
مرحلة من المراحل الدراسية المختلفة .ويهدف اإلرااد األكاديمي إلى إعداد قاعدة بيانات
ومعلومات عن الطلبة الدارسين حيث تامل بيانات اخصية وأكاديمية يتم إعدادها بالتعاون مع
مكتب القبول والتسجيل واألقسام األكاديمية في الكلية ،ويهدف اإلرااد إلى توعية الطلبة بأهمية
اإلرااد األكاديمي ،وتاجعيهم على طلب المساعدة والتوجيه من مكاتب اإلرااد فيما يخص
الخطط الدراسية والتسجيل واللوائح والسياسات الجامعية (اافعي.)6118 ،
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ثانياً :التوجهات العربية لل رشاد األكاديمي
تتنوع أساليب اإلرااد األكاديمي وأنماطه وفقا للمؤسسات التعليمية واألنظمة المعمول
بها وتختلف نماذج اإلرااد في الدول العربية واألجنبية وذلك تلبية إلحتياجات المجتمع وأفراده
وان كانت تتبع أنماطا تتاابه وتختلف عند حدود معينة .وتذكر بن زرعة ( )6103في دراستها
بأن التوجهات العربية وتجارب الدول في تفعيل وانااء برنامج اإلرااد األكاديمي في المؤسسات
التعليمية متعددة ومتباينة نوعا ما ،فمنها:

برامج اإلرشاد األكاديمي في المملكة العربية السعودية
اإلرااد األكاديمي في المملكة العربية السعودية في جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية تعتمد على خطط وأسس علمية واضحة في تفعيل اإلرااد األكاديمي ،فقسم العمادة
يهتم ببرنامج اإلرااد األكاديمي المبكر للطلبة الدارسين في المرحلة الثانوية ،حيث يتم فيها
تعريف الطلبة بفرص الدراسة المتاحة في الكليات والجامعات المختلفة ومجاالت العمل المرتبطة
بالتخصصات العلمية ،أما القسم الثاني من برنامج اإلرااد األكاديمي فيتم عند إلتحاق الطلبة
بالجامعة ويهدف إلى توعيتهم برسالة وأهداف الجامعة وكلياتها وأقسامها األكاديمية وأنظمة
القبول والتسجيل .أما القسم الثالث من خطة البرنامج فتتم أثناء الدراسة الجامعية حيث تولي
الجامعة رعاية واهتماما بالطلبة المتفوقين ،وذوي صعوبات التعلم ،وطالب المنح الدراسية
والمستجدين وذلك تحت إاراف لجنة إرااديه مكونة من عميد الكلية وممثلين أعضاء من جميع
االقسام العلمية والمراد األكاديمي واؤون الطلبة ومن قسم األناطة الطالبية (ابن زرعه،
.)6103
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أما تجربة "جامعة الملك سعود" فهي تتضمن االهتمام بالطلبة المستجدين والترحيب بهم
وتقديم برنامج توعية لارح أنظمة الدراسة والبرامج العلمية وتوزيع الطلبة على أعضاء هيئة
التدريس ليكونوا مسؤولين عن إراادهم أكاديميا خالل سنوات الدراسة وحتى التخرج .ومن مهام
المراد األكاديمي أو عضو هيئة التدريس أن يقوم بإعداد ملف خاص لكل طالب من الطالب
يتضمن معلومات عن الطالب وقائمة المواد الدراسية في التخصص الدراسي واستمارات التسجيل
ونسخة من السجل الدراسي وكاف العالمات واستمارة الحذف واإلضافة .ويهدف برنامج
اإلرااد األكاديمي إلى عقد برامج وورش عمل تعريفية وتزويد الطلبة بالكتيبات والمطبوعات
اإلرااد يه وتقديم المعلومات باكل مستمر وذلك لزيادة وعي الطلبة بالجامعة وأنظمتها .ويتم
توفير قاعدة بيانات إلكترونية وعبر اإلنترنت ألعضاء هيئة التدريس أو المرادين األكاديميين
لمتابعة أوضاع الطلبة األكاديمية باإلطالع على كاف الدرجات والخطط الدراسية واللوائح
الجامعية ،وتلزم الجامعة المرادين بالتواجد في أيام محددة إلرااد الطلبة المستجدين وتوجيههم
في بداية الفصل الدراسي ،وقد وفرت الجامعة خطا ساخنا ومباا ار إلستقبال مكالمات الطلبة
وتلبية احتياجاتهم العاجلة وعنوان بريد إلكترونيا للتواصل مع وحدة اإلرااد األكاديمي .وتهتم
وحدة اإلرااد األكاديمي بحصر الطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة والمتعثرين دراسيا في كل
فصل دراسي وعقد اجتماعات لدراسة أسباب الصعوبات الدراسية ،ودراسة أسباب انسحاب
الطلبة والمنقطعين عن الدراسة واجراء التوصيات الالزمة لمجلس الكلية أو اللجنة األكاديمية.
ويعتمد النظام الدراسي على نظام الساعات المعتمده ويسمح هذا النظام للطلبة بحذف المواد
واإلنسحاب من أخرى دون رسوب ووقف تسجيل وتغيير التخصص ،باإلضافة لتوعية الطلبة
بمعدل نقاط التقدير الفصلي والتراكمي واروط التسجيل والحد األدنى والحد األقصى(ابن زرعة،
.)6103
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قام كل من بادياب وأمين وقاقري ( )6112بوضع تصور متطور لبرنامج اإلرااد
األكاديمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وذلك للوصول إلى الجودة المطلوبة للتعليم
الجامعي  ،وياير ماروع برنامج اإلرااد األكاديمي إلى تطوير اإلرااد عبر االنتقال من
اإلرااد بالوسائل التقليديه إلى إرااد إلكتروني وذلك لتقديم حلول وبدائل تقلل من الماكالت
والصعوبات التي تواجه اإلرااد األكاديمي في الجامعات .كما يهتم ماروع تطوير برنامج
اإلرااد األكاديمي بتحقيق ستة أهداف أولها تأكيد الخبرات والمهارات األكاديمية التي تضمن
النجاح والتميز مثل تعلم مهارات الكتابة والقراءة ومهارات االستذكار وادارة الوقت والتفكير الناقد
ومساعدة الطلبة في اكتساب اتجاهات إيجابية وتطوير الذات ،أما الهدف الثاني فياتمل على
تقديم خدمات التطوير المهني في كيفية اختيار التخصص العلمي المناسب واستكااف ميول
ورغبات الطلبة وربطها بسوق العمل ،والهدف الثالث يؤكد على التطوير الذاتي واالجتماعي
عبر إكساب الطالب الاعور بالنجاح وتحقيق الذات وزيادة دافعيتهم وتعزيز القيم كاالحترام
والتقدير وغيرها .أما الهدف الرابع فيهتم باإلرااد المهني ومساعدة الطلبة في استكااف قدراتهم
وامكانياتهم وتوجيهها باكل بناء ،وتوجيه الطلبة نحو إختيار التخصص العلمي المناسب
لميولهم وقدراتهم.
ويقوم المراد بدور هام في عملية اإلرااد حيث يطلع على الخطة الدراسية والمقررات
المطلوب تسجيلها ومتابعة السجل األكاديمي للطالب والتأكد من سالمة إجراءات التسجيل
والسحب واإلضافة واجراءات اإلنسحاب من الفصل واعداد الجدول الدراسي ،ويحرص المراد
على توفير جو مهني يسوده األلفة واإلحترام ومساندة الطلبة في تخطي الماكالت األكاديمية
واالجتماعيه وفي إيجاد الحلول المناسبة لهم .وياير التصور إلى أهمية اإلهتمام بمتابعة
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الخريجين وتأكيد استم اررية العالقة بين الجامعة والخريجين وبناء قنوات للتواصل والتعاون وذلك
بتوفير المجاالت أمام الخريجين للمااركة في األناطة والبرامج الجامعية (بادياب وآخرون،
.)6112

برامج اإلرشاد األكاديمي في دولة الكويت
قام عودة ( )0982بتقديم بحث مفصل حول تجربة اإلرااد األكاديمي في جامعة
الكويت وذلك باالطالع على السجالت والتقرير الذي أعدته اللجنة االستاارية إلنااء كلية
التربية عام  0980حيث تم تحديد أهداف مركز اإلرااد والتوجيه الذي يتضمن قسم اإلرااد
النفسي وقسم التدريب واإلعداد المهني وقسم البحوث ،فهو على الجملة يهدف إلى إعداد
الكادر الالزم للممارسة مهنة اإلرااد بالتعاون مع قسم علم النفس التربوي واعداد برامج خاصة
للزيارات الميدانية وتبادل الخبرات مع مراكز اإلرااد في الجامعات والدول األخرى ومتابعة
الطلبة واراادهم فرديا والقيام ببحوث لدراسة الماكالت الطالبية .
يهتم قسم اإلرااد النفسي بوحدتيه اإلرااد والتوجيه ووحدة المعلومات التربويه والمهنية
بإرااد الطلبة المستجدين ومساعدتهم ودعمهم ومساعدتهم في حل الماكالت التربوية
واإلجتماعية والنفسية وعقد الجلسات واللقاءات اإلرااديه لمساعدة الطلبة على إستكااف قدراتهم
وميولهم واختيار التخصص المالئم لهم  ،أما قسم وحدة المعلومات التربويه والمهنية فيهتم بجمع
البيانات الخاصة بالتقدم األكاديمي للطلبة ودرجات إختباراتهم في الفصل الدراسي وجمع بيانات
سوق العمل والوظائف المتاحة وربطها بإحتياجات المجتمع .أما قسم البحوث فيهتم بمتابعة
عمليات وحدات اإلرااد في الكليات واجراء البحوث النفسية والمهنية والتربوية للتعرف على
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إحتياجات الطلبة والماكالت التي يواجهونها والكاف عن ذوي االحتياجات الخاصة كالطلبة
المتفوقين والطلبة المتأخرين والمضطربين .ويهتم مكتب التوجيه واإلرااد بتوجيه وتوعية الطلبة
للوائح واألنظمة عبر برامج التعريف والتوجيه المناسبة واإلهتمام بأعضاء هيئة التدريس الجدد
وتعريفهم باألنظمة الجامعية باإلضافة إلى أن مكاتب التوجيه تهتم بمتابعة السجل األكاديمي
للطالب طوال فترة دراسته واإلهتمام باريحة الطلبة المنذرين الذي يعانون من ماكالت دراسية
والطلبة المنسحبين والطلبة المحولين من كلية إلى أخرى واإلاراف على عمليات التسجيل
واإلرااد المبكر والمساعدة في تحديد األهداف الد ارسية واختيار المقررات وحل الماكالت
األكاديمية وتزويدهم بمعلومات التسجيل والسحب وملئ بطاقات اإلرااد واعداد الجدول الدراسي
حسب األنظمة واللوائح الجامعية (عوده.)0982 ،

برامج اإلرشاد األكاديمي في سلطنة ُعمان
اعتمدت جامعة السلطان قابوس نظام الساعات المعتمدة الذي يساعد في مراعاة
الفروق الفردية بين الطلبة ويتيح المجال لإلختيار بين المقررات الدراسية وتسجيل نصاب
الساعات المعتمدة حسب اللوائح واألنظمة المعمول بها وذلك منذ 0991-0989م كما يقوم
بتقديم خدمات اإلاراف واإلرااد األكاديمي عضو هيئة التدريس الذي يساعد الطلبة في اتخاذ
الق اررات األكاديمية المناسبة وتحمل المسؤولية ،ويقدم عضو هيئة التدريس النصح والماورة
حول المواضيع الدراسية واألنظمة األكاديمية ومراجعة الخطة الدراسية للطالب ومتابعة عملية
التسجيل للمقررات الدراسية والتأكد من تطابقها مع الخطة الدراسية للتخصص ،والتصديق على
األوراق مثل الحذف واإلضافة وبطاقة تسجيل المواد واستمارة التأجيل ومتابعة تقدم الطالب
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وانجازه في التخصص العلمي والتأكد من إكمال الطالب متطلبات التخرج والحصول على
المعدل التراكمي المطلوب للتخرج.
تبدأ عمليات التسجيل للمقرارت من خالل مكاتب ائون الطالب في كل كلية وذلك بالتنسيق
مع المارف األكاديمي قبل فترة التسجيل وتوزيع الجدول العام واإلعالن للطلبة بمواعيد التسجيل
وتحديد المارفين لهم وخاصة للطلبة المستجدين ،ويقوم المارف باإلطالع على ملف الطالب
وسجله الدراسي والتأكد من عدم وجود إنذارات أكاديمية لدى الطالب ،كما يقوم بمساعدته في
تعبئة استمارات التسجيل واختيار المقررات ورصد رموز كل مقرر وساعاته المعتمدة والتأكد من
عدم وجود تعارض مع مواعيد المحاضرات ومن توفر الاعب في مجال التخصص ،ويقوم
الطالب بعد إعداد استمارات التسجيل بإبرازها لعمادة القبول والتسجيل من أجل التسجيل النهائي
واستالم الجدول ،ويسمح للطالب بأن يقوم بعمليات السحب واإلضافة الحقا وذلك تبعا للوائح
التي يتم اإلعالن عنها.
وقد تطور نظام اإلرااد والتوجيه األكاديمي في العام الجامعي  6114-6113م حيث اتجهت
الجامعة نحو اعتماد نظام التسجيل من خالل ابكة اإلنترنت حيث يعتمد على تخصيص كلمة
مرور ورقم سري لكل طالب يصل من خالله إلى النظام واجراء عملية التسجيل الذاتية واإلطالع
على الجدول الدراسي المطروح في كل فصل واجراء عمليات التسجيل والحذف واإلضافة
واإلطالع على المعلومات المتعلقة بكاف العالمات والسجل الدراسي والمعدل التراكمي وعدد
الساعات المعتمدة ،وأصبح الطالب أكثر اعتمادا على نفسه في عمليات التسجيل واقتصر دور
المارف األكاديمي في مساعدة الطالب عند حصول التعارض بين المقررات الدراسية أو في
حالة عدم القدرة على التسجيل إلمتالء الاعب الدراسية (العزاني.(6114 ،
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برامج اإلرشاد األكاديمي في اإلمارات العربية المتحدة
في جامعة اإلمارات العربية المتحدة يعتمد النظام التسجيل بالساعات المعتمدة واختيار
المساقات الدراسية ضمن الخطة لكل تخصص تحت إاراف أعضاء هيئة التدريس والقسم
العلمي ،وقد تم تفعيل نظام اإلرااد األكاديمي عام  0988ونص القرار على تاكيل لجنة دائمة
لإلرااد اإلكاديمي يهدف إلى تفعيل دور اإلرااد األكاديمي في الكليات وعقد الندوات التعريفية
للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وموظفي إرااد الكليات والتأكيد على إجراءات التسجيل ،وتنقسم
مراحل اإلرااد األكاديمي في الجامعة إلى ثالثة مراحل هي :مرحلة اإلرااد المبكر لطلبة
الثانوية العامة ،ومرحلة اإلرااد العام للطلبة المقبولين بالجامعة ،ومرحلة اإلرااد المتخصص
في الكليات والتخصصات العلمية .ففي مرحلة اإلرااد المبكر لطلبة الثانوية العامة يتم تعريفهم
بأهداف الجامعة ،وأنظمتها ،ومميزاتها ،وأنواع الكليات والتخصصات العلمية المطروحه وأنظمة
القبول والتسجيل .أما في مرحلة اإلرااد العام لطلبة الجامعة فيتم إعداد برنامج إرااد أكاديمي
مكثف لطلبة السنة األولى هدفه توعية الطلبة وتعريفهم بالتخصصات والكليات ونظام الساعات
المعتمدة والخطط الدراسية والمساقات ومساعدتهم على التكيف مع الحياة الجامعية .أما المرحلة
األخيرة فتركز على متابعة عمليات اإلرااد األكاديمي واستمرارها خالل سنوات الدراسة حتى
التخرج ويركز على جميع العمليات المتعلقة بإرااد الطلبة بمجال التخصص ومتابعة الخطة
الدراسية بالتفصيل والسجل الدراسي وكاف الدرجات وذلك تحت إاراف عضو هيئة تدريس
يقوم بدور المراد األكاديمي وبالتنسيق مع القسم العلمي وتحت إاراف رئيس القسم وبالتعاون
مع وحدة إرااد الكلية .وتحرص الجامعة على إصدار دليل الطالب التعريفي الذي يقدم إراادا
أكاديميا حول األنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها بالجامعة واجراءات التسجيل ومعلومات
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عن اإلنسحاب ووقف التسجيل ومعلومات عن المعدل التراكمي والساعات المعتمدة واإلنذارات
األكاديمية والخدمات المقدمة كالصحة والسكن الجامعي واألناطة وغيرها من المعلومات الهامة
للطلبة (احمد والرواي.)0992 ،
وياير التقرير السنوي لمركز اإلرااد الجامعي بجامعة اإلمارات للعام
الجامعي 6114/6113إلى الجهود المبذولة لتفعيل دور اإلرااد الجامعي وقسم الجداول
واالمتحانات ووحدة نظام معلومات الطلبة وتحديث الخطط الدراسية وبيانات الطلبة وبيانات
أعضاء هيئة التدريس واإلاراف على النظام اإللكتروني للحضور والغياب ورصد الدرجات
وتوفير آليات عملية للتسجيل وانتقاله من استمارات التسجيل الورقية وكتابة الرموز وموافقة
المراد األكاديمي إلى النظام اإللكتروني عبر ابكة اإلنترنت وبإاراف المراد األكاديمي ووحدة
إرااد الكلية والقسم العلمي .ويعمل المركز على استقطاب الطلبة للدراسة الجامعية عبر سلسلة
من برامج اإلرااد المبكر وزيارة المدارس والتعاون مع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي
والمااركة في دورات تأهيل المرادين واالختصاصيين النفسيين؛ لتقديم برامج اإلرااد واستقطاب
الطلبة.
و يحرص مركز اإلرااد الجامعي بالتعاون مع إدارات الجامعة المختلفة على تنظيم
لقاءات تعريفية للطلبة المستجدين يحضره المسؤولون والمديرون وموظفوا اإلرااد الجامعي
ووحدات اإلرااد في الكلية ،حيث يهدف إلى تهيئة الطلبة للدراسة الجامعية ،وزيادة وعيهم
باإلرااد األكاديمي ،والتقليل من الماكالت المرتبطة به ،كما يزود المركز الطلبة بالعديد من
المناورات والكتيبات التعريفية والمصادر العلمية حول اإلنذارات والتسجيل والمعدل التراكمي
وكتيب الدليل اإلراادي للطلبة المستجدين ودليل الكليات ونارة الصحة النفسية كما تتوفر
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معلومات محدثة على موقع الجامعة لسهولة البحث والمعرفة وربط الموقع ببيانات الطلبة
وتمكين المراد األكاديمي وأعضاء هيئة التدريس من الدخول إلى الموقع والحصول على
الخطط الدراسية والمواد الدراسية واالطالع على سالمة التسجيل ومتابعة الطلبة المنذرين
باالطالع على سجالتهم الدراسية إلكترونيا .وقد استحدث مركز اإلرااد الجامعي في عام
 6114-6113قسم اإلرااد النفسي واالجتماعي والمهني الذي يركز على تقديم خدمات هامة
تساعد الطلبة على التوافق والتكيف وتكسبهم المهارات التي تساعدهم على التوافق النفسي
واالجتماعي عبر سلسلة من الخدمات اإلراادية المتخصصة منها خدمات اإلرااد الفردي
واإلرااد الجماعي وتطبيق االختبارات النفسية والمهنية واألكاديمية وتنظيم سلسلة من البرامج
وورش العمل اإلراادية والمحاضرات التوعوية وذلك بالتعاون مع قسم علم النفس وتحت
إاراف متخصصين من األساتذة حملة درجة الدكتوراة والماجستير .ويهدف قسم اإلرااد
النفسي واالجتماعي والمهني إلى مساعدة الطلبة على استكااف ميولهم وقدراتهم واختيار
التخصص العلمي الذي يتناسب مع أهدافهم العلمية واكسابهم مهارات البحث عن الوظيفة
وكتابة السيرة الذاتية ،باإلضافة إلى دعم ومساعدة الطلبة الذين يعانون من إاكاليات نفسية
كالخجل ،والقلق ،واالكتئاب ،والضغوط النفسية وتقديم برامج في هذا المجال لزيادة وعي
الطلبة ،واكسابهم مهارات حل الماكالت ،وتقبل الذات ،وزيادة دافعيتهم نحو الدراسة والحياة.
كما يهتم المركز بفئة ذوي االحتياجات الخاصة وفئة الموهوبين وتقديم التسهيالت والبرامج
التي تدعم نجاحهم في الجامعة (التقرير السنوي لمركز اإلرااد الجامعي.)6114 ،
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برامج اإلرشاد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية
أولت الواليات المتحدة األمريكية اهتماما باإلرااد األكاديمي في الجامعات
والكليات لما لها من تأثير على نمو الطلبة وتوافقهم النفسي والاخصي ودعم نجاحهم
الدراسي وذلك منذ تأسيس التعليم العالي األمريكي ،وقد تأثرت أنظمة اإلرااد األكاديمي
بالنموذج البريطاني القديم حيث كانت تربط الطالب والمعلم عالقة وثيقة ومتينة يعياان،
ويأكالن ،ويعمالن معا باكل يومي ويقوم فيها المعلم بإرااد الطالب بجميع النواحي
األكاديمية والاخصية واالجتماعية ويساعده في حل ماكالته والصعوبات التي يعانيها.
وفي القرن التاسع عار تحولت العالقة من االهتمام الاخصي إلى التركيز على النمو
العلمي للطالب متأثرة باألنظمة األلمانية التي تنظر إلى العلم والثقافة على أنها الهدف
األساسي في العالقة بين المدرس والطالب والتي تركز على حل الماكالت باألسلوب
العلمي وعلى التجربة والبحث العلمي .مع بداية القرن العارين ظهرت فلسفة االهتمام بالنمو
الاامل والمتكامل للطالب وتعديل العالقة الجامدة بين المعلم والطالب إلى عالقة أكثر قوة
وفاعلية وظهور مجال اؤون الطلبة واالهتمام بتدريس الطالب وتعزيز قدراتهم الفردية
ومهاراتهم التي تساعدهم في النجاح .ويعتبر اإلرااد األكاديمي جانبا مهما من جوانب تنمية
القدرات ودعم نجاح الطلبة ،وفي هذا الاأن تم تأسيس الجمعية االمريكية لإلرااد األكاديمي
) (NACADAالتي تهتم بخدمات اإلرااد األكاديمي ومجاالت تطويره واصدار النارات
واألخبار المتعلقة باإلرااد األكاديمي حيث يساعد الطلبة على التوافق مع الحياة الجامعية
وعلى توجهيهم نحو أهدافهم المهنية وتركز جامعة "متاجين" األمريكية على اإلرااد
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األكاديمي لمساعدة الطلبة على اختيار التخصصات العلمية وتسجيل المقررات الدراسية
ومتابعة تقدم الطالب وانجازه األكاديمي (عبدالمقصود.)0991 ،
ففي جامعة "آي أس يو" ( Iowa State University )ISUاألمريكية يتوفر مركز
لتقديم الخدمات اإلراادية يحتوي على  37موظفا بداوم كامل ودوام جزئي يقدمون خدمات
إراادية متخصصة إلى  7111طالب سنويا حيث يتلقى طلبة السنة األولى وطلبة ما قبل
التخصص والطلبة الزوار وبعض طلبة الثانوية العامة خدمات اإلرااد والتوجيه واإلرااد
األكاديمي والتعريف بالبرامج العلمية واجراءات القبول والتسجيل .ويهدف اإلرااد األكاديمي إلى
توفير مرجع ومعلومات إرااديه ثابتة ودقيقة عن الحياة الجامعية والتخصصات العلمية
ومصادر الدعم .ويقوم المركز بمساعدة الطلبة في تخطي الصعوبات التي تواجههم في الجامعة
وذلك عبر توطيد العالقة بين المراد والطلبة حيث يتم تخصيص مراد أكاديمي يراد مجموعة
الود واالحترام والثقة ويتميز المرادون األكاديميون
محددة من الطلبة وسط بيئة مريحة يسودها ُ
بتمرسهم في مجال اإلرااد باإلضافة إلى خبراتهم ومعلوماتهم بالممارسات الحالية في مجال
اإلرااد والتكنولوجيا المستخدمة للوصول إلى أفضل نتيجة لخدمة اإلرااد ).(Musser, 2006
يتم التنسيق بين المركز وبين الكليات واألقسام األُخرى عن طريق األساتذة الجامعيين الذين
يقومون بإجراء مقابالت فردية مع الطلبة بعد اختيار التخصص العلمي لمساعدتهم في فهم
متطلبات التخصص واستكمال الدرجة العلمية ،تقوم الجامعة باإلعالن عن مواعيد التسجيل
والسحب واإلضافة على الموقع الرسمي للجامعة ويلتزم الطلبة بالتسجيل في األوقات
المخصصه لهم عن طريق الموقع اإللكتروني ويلتزم الطلبة بأخذ الموافقة من المراد األكاديمي
في حال تأخرهم بالتسجيل عن المواعيد المحددة أو في حاالت تعارض أوقات المواد المسجلة.
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وتوفر إدارة القبول والتسجيل برنامج تخطيط الجدول الدراسي للطالب يستطيع بواسطته تخطيط
الجدول الدراسي وتسجيل المواد وذلك بمعاونة المراد األكاديمي الذي يهتم بإرااد الطلبة
وتوجيههم حول متطلبات التخصص والمنهج الدراسي واختيار المواد الدراسية ومتابعة تقدم
الطلبة وانجازهم الدراسي .في حال إغالق الاعب الدراسية أو إلغائها بناء على قلة الطلبة
المسجلين أو بناء على ق اررات الكلية فإنه يتم إعالم الطالب بالتغيرات واتاحة المجال أمامه
الختيار البدائل المناسبة .أما سياسة وقف التسجيل فإنه يسمح للطالب بأن يتقدم بطلب وقف
التسجيل خمس مرات كحد اقصى خالل سنوات دراسته.
).(Admission and registration in IS, 2012
أما في جامعة "آالسكا انكوارج" وطبقا لتقرير االعتماد األكاديمي لعام  6101فإن
الجامعة قد أسست مركز اإلرااد الذي يهدف إلى مساعدة وتعزيز توافق الطلبة مع الحياة
الجامعية وذلك من خالل تكامل وتعاون بين االقسام العلمية ووحدات اؤون الطلبة والاؤون
األكاديمي ة من أجل تعزيز نجاح الطلبة وترسيخ اهتماماتهم في التعليم العالي وتزويدهم باألدوات
الضرورية لنجاحهم األكاديمي ومساعدتهم على تأسيس أهداف اخصية وأكاديمية للطلبة.
ويساهم المركز في نار خدمات اإلرااد وتقديم الدعم الالزم للطلبة عبر سياسة الالمركزية
حيث يقوم بتقديم خدمات اإلرااد األكاديمي متخصصون في األقسام العلمية وبالتنسيق مع
مركز اإلرااد وذلك لمساعدة الطلبة على اختيار التخصص العلمي المناسب من خالل مقابلة
المرادين األكاديميين أو أستاذ جامعي في القسم العلمي حيث يعملون على توجيه الطلبة في
أمور الدراسة والتسجيل واختيار المواد الدراسية واختيار البرنامج العلمي المناسب لهم.
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ويهتم المراد األكاديمي بالتواصل مع الطلبة وتوثيق العالقة معهم وفهم متطلباتهم واحتياجاتهم
خاصة المستجدين منهم وتوعيتهم بأمور الجامعة ومساعدتهم على التوافق مع البيئة الجامعية
واالندماج في ثقافتها وفهم القوانين اإلدارية والمواعيد النهائية واإلجراءات .ويناقش بعض
المرادين فرص االندماج في نااطات الحرم الجامعي كما يقومون بإراادهم إلى المصادر
المتاحة التي يمكن أن تساعدهم في حل المااكل األكاديمية وغيرها حتى يتم الحد من تأثيرها
على نجاحهم ).(Haslip, 2001
أما جامعة " ألما "  Alma collegeفقد طورت نظام اإلرااد األكاديمي بالتخلص من
الطرق التقليدية واالعتماد على الهاتف كوسيلة إلرااد الطلبة المستجدين وتسجيل المواد وحجز
البطاقات واعداد الجدول الدراسي لتخصصاتهم .وقد وفرت عددا من الخطوط الهاتفية الستقبال
مكالمات الطلبة المستجدين وميزة تحويل مكالماتهم للمرادين األكاديميين المتخصصين للرد
على استفسارتهم .واهتمت الجامعة بإخضاع  21مرادا أكاديميا من الهيئة التدريسية بالتدريب
المناسب إلرااد وتوجيه الطلبة وكيفية استخدام نظام التسجيل بالهاتف وتوجيه الطلبة نحو
مناقاة أهدافهم العلمية وخططهم الدراسية والمقررات التي يختارون تسجيلها في الفصل الدراسي
ووضع البدائل للمواد الدراسية في حاالت اغالق الاعب الدراسية أو عدم توافرها .استعانت
الجامعة بطلبة السنوات األخيرة في المساعدة بتوجيه الطلبة نحو التسجيل وسحب بطاقات
الصفوف والتأكد من جدأول الطلبة ومطابقتها للخطط الدراسية كل ذلك من أجل االستفادة من
عمليات التسجيل المبكر في تحديد احتياجات الطلبة وتالفي الماكالت التي تواجههم في بداية
العام الدراسي (العزاني.)6114 ،
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ثالثاً :األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت بالبحث موضوع اإلرشاد األكاديمي
 .0دراسة القحطاني والهاجري ( )6103حول درجة رضا طلبة جامعة الكويت عن كفايات
المراد األكاديمي و عالقته بقرار استمرارهم في الدراسة :دراسة ميدانية في ضوء النموذج
التكاملي وهدفت الدراسة إلى استكااف مدى رضا طلبة جامعة الكويت عن فاعلية اإلرااد
األكاديمي في الجامعة وتوقعاتهم حول مدى كفاية المراد األكاديمي لتقديم خدمات اإلرااد
األكاديمي وعالقته باستمرار الطلبة ونجاحهم بالجامعة .وتم إعداد الدراسة باستخدام المنهج
الكمي الوصفي وتصميم أداة الدراسة (االستبانة) بناء على نماذج سابقة واالطالع على
األدبيات التي ساعدت في صياغة أسئلة االستبانة .وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة
الكويت وبلغت عينة الدراسة العاوائية  331طالبا وطالبة تم تقسيمها بالتساوي ما بين 022
طالبا و 022طالبة .وقد أاارت نتائج الدراسة إلى انخفاض رضا الطلبة عن واقع اإلرااد
األكاديمي في جامعة الكويت ،وأاارت كذلك الى أن التواصل بين المراد والطلبه له أثر في
رضى الطلبة عن دور المراد ،و إلى أثر واقع اإلرااد وتوقعات الطلبة من اإلرااد على قرارهم
بترك الدراسة أو االستمرار في الجامعة.
 .6دراسة الكريمين والحياصات والنابلسي ( :)6101بعنوان ماكالت اإلرااد األكاديمي من
وجهة نظر المراد األكاديمي ،والطلبة ،والعاملين في وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء
التطبيقية .وهدفت الدراسة إلى استكااف ماكالت اإلرااد األكاديمي في الجامعة ،والعوامل
المؤثرة في نجاح اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر المرادين األكاديميين ،والعاملين في القبول
والتسجيل وطلبة جامعة البلقاء التطبيقية .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في وصف
الظاهرة والتعرف علي جوانبها المختلفة ،وقام الباحث باستخدام استبانة ااتملت على أسئلة حول

34

ماكالت اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة والمراد األكاديمي ووحدة القبول والتسجيل.
تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة البلقاء التطبيقية حيث تم اختيار عينة ممثلة لمجتمع
الطلبة بواقع  091طالبا وطالبة ،واختيار عينة ممثلة من  31مرادا أكاديميا و 31من العاملين
في وحدة القبول والتسجيل .وأاارت النتائج من وجهة نظر المرادين إلى أن ماكالت اإلرااد
األكاديمي تركزت في التغير المستمر للمراد األكاديمي وعدم تفعيل دور اإلرااد اإللكتروني
أثناء عملية التسجيل بالجامعة .ومن وجهة نظر الطلبة ماكالت اإلرااد األكاديمي تركزت في
عدم توفر سجل للطالب عند المراد والتعديل المستمر على الخطط الدراسية .ومن وجهة نظر
العاملين في القبول والتسجيل تركزت الماكالت الطالبية حول عمليه التسجيل التي تتم في
الغالب وفق ما هو متوفر من الاعب الدراسية التي تسمح لهم بإستكمال نصاب التسجيل وليس
لتوجيهات المراد األكاديمي.
 .3دراسة صبري ( )0982بعنوان :الحاجة الى تحسين اإلرااد األكاديمي في الجامعة كما يراه
الطالب الجامعي العربي حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على حاجات الطلبة األكاديمية
والاخصية والمهنية والعمل على مساعدتهم للتغلب على الماكالت والعقبات التي تواجهم أثناء
الدراسة وذلك من خالل معرفة وجهة نظر الطالب الجامعي حول أهم خدمات اإلرااد
األكاديمي التي يحتاج اليها خالل دراسته بالجامعة .وقد طبقت الدراسة على طلبة جامعة
حيث بلغ عدد العينة العاوائية  041طالبا وطالبة (71
بيرزيت وهي جامعة عربية فلسطينية،
ُ
طالبا و 71طالبة) .وقد استخدم الباحث استبانة االستاارة األكاديمية الخاصة بجامعة " نورثن
كلورادو" وقام بترجمتها للغه العربية ،وعرضها على محكمين وذلك للتحقق من مالئمتها لبيئة
الجامعة .وقد تم جمع البيانات وتحليلها ،حيث أاارت النتائج إلى تفوق اهتمام الطلبة بتوافر
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الخدمات اإلرااديه األكاديمية من حيث االحتفاظ بملف إراادي لكل طالب أثناء الدراسة
واالهتمام بالتوفيق بين أهداف الطالب المهنية والاخصية والمواد الدراسية وأهمية توفر معلومات
عن متطلبات الاهادة في تخصص معين ،وتوفير مساعدة في حل ماكالت الطالب األكاديمية،
بينما أاار الطلبة إلى عدم أهمية خدمات اإلرااد األكاديمي التي تتضمن مااكل الطالب
الاخصية واالهتمام بحياته الاخصية ،ومعلومات عن األقسام واإلدارة في الجامعة.
 .4دراسة ابن زرعة ( :)6103بعنوان اإلرااد األكاديمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
حيث هدفت هذه الدراسة
وسبل تطويره من وجهة نظر الطالبات في ضوء التوجيهات العالمية
ُ
إلى تنظيم وتطوير اإلرااد األكاديمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل معرفة واقع
اإلرااد األكاديمي بالجامعة من وجهة نظر الطالبات وتحديد الصعوبات التي تواجه الطالبات
وتعيق استفادتهن من اإلرااد األكاديمي بكفاءة باإلضافة إلى االطالع على النماذج العالمية
لبرامج اإلرااد األكاديمي ،واالستفاده منها في تطوير اإلرااد في الجامعة .وقد اسخدمت
حيث تم تطبيق الدراسة على طالبات الجامعة في
الباحثة المنهج الوصفي في دراسة الظاهرة،
ُ
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  6102/6106وتكون مجتمع الدراسة من 06700
طالبة وبلغت نسبة العينة العاوائية ما يقارب  .%02.6وقد استخدمت الباحثة استبانة قامت
بتصميمها للتعرف على واقع اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطالبات.
وأاارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من الطالبات أارن إلى تدني فاعلية المرادة
األكاديمية في مساعدة الطلبة في اختيار التخصص ،وحل الماكالت األكاديمية ،وماكالت
التسجيل ،وأوضحت الدراسة الصعوبات التي تواجه الطالبات حول برنامج اإلرااد األكاديمي
من صعوبة اللقاء مع المراده األكاديمية ،وفجوة في التواصل اإللكتروني بينهم وبين المراد
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األكاديمي .وتم االطالع على النماذج العالمية لبرامج اإلرااد األكاديمي وعرض تجربة اإلرااد
في بعض جامعات المملكة العربية السعودية والدول العربية واألجنبية .
الطرونة وقطياات ( :)6100تتناول درجة رضا طلبة كلية اآلداب في جامعة
ا
 .2دراسة
الزيتونة األردنية الخاصة عن اإلرااد األكاديمي ،وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى رضا
طلبة كلية اآلداب في جامعة الزيتونة األردنية الخاصة عن خدمات اإلرااد األكاديمي ومدى
عالقتها بمتغيرات النوع والتخصص العلمي .وقد بلغت عينة الدراسة ما مجموعه  621مااركا
بواقع  011طالبا  021طالبة .وقد استخدم الباحثان استبانة تقيس مجاالت المعرفة المهنية،
ومهارات التواصل بين الطالب والمراد األكاديمي ،ومدى استفادة الطالب من اإلرااد األكاديمي
في الجامعة .وأوضحت النتائج الدراسية قلة رضا الطلبة عن اإلرااد األكاديمي وأنه ال يقوم
بدوره في عملية اإلرااد والتوجيه الالزمين للطلبة ،وأاارت الدراسة إلى أنه ال توجد فروقات بين
استجابة الطالب والطالبات تعود إلى متغير التخصص العلمي ،بينما كانت هناك فروقات في
استجابة الطلبة وفقا للنوع حيث كان الطالب الذكور أكثر رضا عن خدمات اإلرااد األكاديمي
من الطالبات.
 .2دراسة اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو اإلرااد األكاديمي وعالقته بتكيفهم الدراسي للباحثين
" المحاميد وعبيدات" ( )6112حيث هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات طلبة جامعة مؤته
حول خدمات اإلرااد األكاديمي وعالقته بتكيفهم الدراسي ومدى اختالف هذه االتجاهات
باختالف الجنس والكلية العلمية .وقد استخدم الباحثان مقياس االتجاه نحو اإلرااد األكاديمي
ومقياس التوافق الدراسي ،وبلغت عينة الدراسة العاوائية  327طالبا وطالبة من الجامعة.
وأاارت النتائج إلى أن الطلبة لديهم اتجاهات سلبية حول خدمات اإلرااد األكاديمي المقدمة
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بالجامعة ،وأن هناك عالقة بين اتجاهات الطلبة نحو اإلرااد األكاديمي ومدى توافقهم الدراسي
بينما ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية على أثر متغير النوع والكلية على اتجاهات الطلبة
نحو اإلرااد األكاديمي.
 .7دراسة محمد ( )0992بعنوان :اتجاهات بعض طالب جامعة اإلمارات نحو اإلرااد
األكاديمي وعالقتها بتوافقهم الدراسي وهدفت الدراسة إلى استكااف اتجاهات طالب جامعة
اإلمارات نحو برنامج اإلرااد األكاديمي وارتباطه بالتوافق والنجاح األكاديمي لدى الطلبة.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وطبق مقياس االتجاه نحو اإلرااد األكاديمي
ومقياس التوافق الدراسي  ،وتكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة األمارات وبلغت العينة 076
مااركا بواقع  014طالبة و 28طالبا من كلية التربية وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في
المستويين الدراسيين الثاني والثالث .وبينت النتائج أن هناك عالقة واضحة بين برنامج اإلرااد
األكاديمي ودرجة التوافق الدراسي للطلبة والطالبات ،باإلضافة إلى أن الطالب الذكور أكثر
إدراكا ألهمية اإلرااد األكاديمي ودور المراد من الطالبات في الجامعة ،بينما كانت اتجاهات
الطالبات إيجابية نحو أهمية العالقة اإلراادية بين المراد األكاديمي والطلبة .وتاير الدراسة
إلى وجود عالقة بين االتجاه نحو اإلرااد األكاديمي والنوع على التوافق الدراسي للطالب.
 .8دراسة الماهداني والماهداني ( )6112بعنوان :خصائص المراد األكاديمي النموذج كما
يدركها طلبة الدراسات العليا -دراسة ميدانية .وهدفت الدراسة إلى معرفة خصائص المراد
األكاديمي النموذج من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة اليرموك
وأثر كل من متغير النوع ،والبرنامج الدراسي ،والتخصص العلمي ،والمهنة الحالية لطلبة
الدراسات العليا على وجهة نظرهم بالمراد األكاديمي .وتم تطبيق أداة بحث تقيس الخصائص
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النفسية واالجتماعية والمهنية واألكاديمية للمراد على العينة العاوائية البالغ عددها  041طالبا
وطالبة تم اختيارهم من كلية التربية في برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه .وقد بينت النتائج
أن مجال الخصائص االجتماعية للمراد األكاديمي احتل المرتبة األولى كما يدركها طالب
الدراسات العليا ،ويليه مجال الخصائص المهنية األكاديمية ،ثم الخصائص النفسية ،وان هناك
فروق دالة احصائيا على تأثير متغيرات البرنامج الدراسي بين متوسطات تقديرات أفراد العينة
حسب متغيرات الدراسة ومتغير التخصص وذلك لصالح طلبة الدراسات العليا ،بينما ال توجد
فروق إحصائية دالة لعملية اإلرااد األكاديمي تعود إلى متغيرات النوع بين الذكور واالناث وال
فروق تعود إلى البرنامج الدراسي والمهنة الحالية للمراد األكاديمي.
 .9دراسة سليمان ( )6118حول الرضا عن خدمات اإلاراف األكاديمي لدى طالب جامعة
السلطان قابوس وهدفت الباحثة إلى قياس رضا طلبة جامعة السلطان قابوس عن خدمات
اإلاراف األكاديمي بالجامعة وارتباطه بمتغيرات الجنس ،والكلية ،والمستوى الدراسي ،ومعدل
التحصيل الدراسي .تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب والطالبات المسجلين في جامعة
السلطان قابوس في برنامج البكالوريوس للعام  ،6112-6112وقد تم اختيار العينة العاوائية
حيث بلغت  727منهم  329طالبا و 418طالبة .وقد استخدمت
من جميع كليات الجامعة
ُ
الباحثة مقياس الرضا عن خدمات اإلاراف األكاديمي المطور من الدراسات السابقة ومقاييس
أُخرى .وأوضحت النتائج عدم رضا طلبة جامعة السلطان قابوس عن خدمات اإلاراف
األكاديمي ،وكان الطالب الذكور من كلية العلوم ،والطب ،وكلية اآلداب أكثر رضا عن خدمات
اإلاراف األكاديمي من الطالبات اإلناث ،وأوضحت النتائج انه ليس هناك عالقة بين السنة
الدراسية والرضا عن خدمات االاراف األكاديمي لدى الطلبة الدارسين في الجامعة.
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 .01دراسة السرابي ( )6117بعنوان :اإلرااد األكاديمي في جامعة اإلسراء الخاصة باألردن
حيث هدفت إلى معرفة اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو
من وجهة نظر الطلبة.
ُ
أهمية اإلرااد األكاديمي ودرجة العالقة بين المراد األكاديمي والطالب من وجهة نظر الطلبة،
باإلضافة إلى معرفة أثر كل من متغيرات النوع والكلية والمستوى الدراسي على اتجاهات الطلبة
نحو أهمية اإلرااد األكاديمي وأثر هذه المتغيرات على درجة العالقة بين المراد األكاديمي
والطلبة .ولإلجابة على الدراسة استخدمت الباحثة استبانة محكمة على عينة الدراسة العاوائية
البالغ عددها  611طالبا وطالبة من كليات الجامعة  .وأاارت النتائج إلى أن اتجاهات أفراد
العينة نحو أهمية اإلرااد األكاديمي محدودة نسبيا وأن هناك اتجاها سلبيا نحو اإلرااد
األكاديمي .ولم تار الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على درجة أهميةاإلرااد بين
الطلبة تبعا لمتغير الكلية .بينما دلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في المستوى
الدراسي وأظهر طلبة السنة األولى والثانية اتجاها ايجابيا نحو أهمية اإلرااد األكاديمي أكثر
من طلبة السنة الثالثة والرابعة وأوضحت النتائج أن هناك فروق إحصائية لمتغير النوع لصالح
الطلبة الذكور حيث أظهر الطلبة الذكور اتجاها إيجابيا نحو أهمية اإلرااد األكاديمي أكثر من
اإلناث.
 .11دراسة كاظم والغنبوصي ( )6114بعنوان :ماكالت اإلاراف األكاديمي في جامعة
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على
السلطان قابوس من وجهة نظر األساتذة والطلبة.
ُ
ماكالت اإلاراف األكاديمي بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر األساتذة والطلبة ،والتعرف
على طبيعة الفروق في ماكالت اإلاراف األكاديمي وفقا لمتغيرات النوع ،والكلية العلمية،
والجنسية ،وعدد سنوات العمل في الجامعة ،ومدى المعرفة السابقة بعملية اإلاراف األكاديمي.
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حيث تطبيق استبانة خاصة باألساتذة ،وأُخرى بالطالب المااركين في الدراسة للتحقق من أسئلة
ُ
الدراسة ،وبلغت عينة الدراسة  311طالبا وطالبة و  012من األساتذة العاملين في الجامعة.
وأاارت النتائج إلى أن نسبة  %82من األساتذة يتفقون على أن هناك ماكالت حادة وهامة
فيما يتعلق بخدمات اإلاراف األكاديمي ،وتعتبر الماكالت المتعلقة بالطلبة هي األكثر حدة،
تليها ماكالت إجراءات اإلاراف األكاديمي ،ثم ماكالت تتعلق باألنظمة المعمول بها في
الجامعة .وأكد الطلبة المااركون في الدراسة أنهم يعانون من ماكالت تتعلق بخدمات اإلاراف
األكاديمي بنسبة  .%011وقد كان متغير الكلية داال في عينة األساتذة ،أما عينة الطلبة فقد
كان متغير الكلية والسنة الدراسية أكثر داللة على وجود ماكالت لدى طلبة كلية التجارة وطلبة
السنة الخامسة.
 .06د ارسة الكندري ( )6103بعنوان :التوجيه واإلرااد األكاديمي في جامعة الكويت ،وهدفت
الدراسة إلى التعرف على آراء الطلبة حول مدى فاعلية العاملين في تقديم خدمات اإلرااد
األكاديمي لطلبة الجامعة  ،وأثر كل من متغيرات النوع والكلية والسنة الدراسية والمعدل العام
على مدى فاعلية اإلرااد األكاديمي .استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق
أهداف الدراسة وقامت بتوزيع استبانة لقياس آراء الطلبة حول فاعلية مكاتب اإلرااد بكليات
الجامعة في خدمة الطلبة وتكون مجتمع الدراسة األصلي من جميع الطلبة بجامعة الكويت ،فتم
اختيار عينة عاوائية تكونت من  331منهم  032طالبا و 094طالبة .وأاارت النتائج إلى
انخفاض رضا الطلبة عن أداء الموظفين في مكاتب اإلرااد والتوجيه ،ويرى الطلبة أن
الموظفين ليس لديهم مرونة أو ديمقراطية في التعامل ،ويرى الطلبة بان الموظفين ليس لديهم
الخبرة الالزمة أو المعلومات الكافية في مجال اإلرااد األكاديمي ،خاصة فيما يتعلق بإجراءات
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التسجيل ،واللوائح الخاصة بالتحويل ،وتغيير التخصص العلمي .وتاير النتائج إلى وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعود إلى النوع ،والسنوات الدراسية ،كما تاير إلى عدم وجود فروق ذات
داللة وفقا للكليات العلمية ،والمعدل العام للطلبة .وأوصت الدراسة بأهمية استخدام الوسائل
التكنولوجيه لزيادة فاعلية اإلرااد وعقد دورات لتدريب موظفي مكاتب التوجيه واإلرااد.
 .03دراسة الخوالدة ( )0998بعنوان :معرفة طبيعة ماكالت اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر
طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك ووجهة نظر العاملين في دائرة القبول والتسجيل ،وقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة .فتم توزيع استبانة لقياس رأي الطلبة
والعاملين حول ماكالت اإلرااد األكاديمي مكونة من  20فقرة في مجال ماكالت اإلرااد
األكاديمي ،ودور المراد في عملية اإلرااد ،وطبيعة العالقة اإلراادية بين المراد األكاديمي
والطلبة .بلغت العينة العاوائية  711طالبا وطالبة من جميع الكليات ،وتم اختيار  02من
العاملين في دائرة القبول والتسجيل .وأاارت النتائج إلى أن الطلبة يواجهون ستون ماكلة تتعلق
ِ
نفسه
بخدمات اإلرااد األكاديمي بينما هناك سبعة وأربعون ماكلة تتعلق باإلرااد األكاديمي
من وجهة نظر العاملين في القبول والتسجيل .وأاارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية بين
وجهة نظر الطلبة ،ووجهة نظر العاملين في القبول والتسجيل كانت لصالح الطلبة في ماكالت
متعلقة بالخطة الدراسة ،والجدول الدراسي ،وتعليمات القبول والتسجيل ،واجراءات التسجيل ،بينما
أاار العاملون إلى وجود ماكالت تتعلق بدور المراد وطبيعة العالقة اإلراادية بينه وبين
الطالب .وأوضحت الدراسة وجود ٍ
تباين ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطلبة تبعا لمتغير
التخصص على ماكالت دور المراد والعالقة اإلراادية بين المراد والطالب والخطة الدراسية
وتعليمات القبول والتسجيل.
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 .04دراسة الحجايا وعبد ربه ( )6118بعنوان :ماكالت اإلرااد األكاديمي في جامعة الطفيلية
حيث
التقنية من وجهة نظر الطلبة وعالقتها بالتخصص والمستوى الدراسي والنوع االجتماعي،
ُ
هدفت الدراسة إلى معرفة رأي الطلبة الدارسين في جامعة الطفيلية بأهم الماكالت األكاديمية
المتعلقة بإجراءات القبول والتسجيل ،والمراد األكاديمي ،والخدمات اإلراادية ،وعالقة ذلك
ببعض المتغيرات كالكلية والنوع االجتماعي ،والمستوى الدراسي .وقد تكونت عينة الدراسة من
 369طالبا وطالبة طبقت عليهم استبانة مطورة من إعداد الباحث .وأاارت نتائج الدراسة إلى
وجود ماكالت متعلقة بعدم إلتزام المراد األكاديمي بالساعات المكتبية المخصصة إلرااد
الطلبة ،وقلة التفاعل بين المراد األكاديمي مع الطلبة الذين يارف عليهم ،وعدم إلتزام الطالب
بالخطة اإلراادية في مجال تخصصه .وأوضحت الدراسة إلى وجود فروق إحصائية لماكالت
اإلرااد األكاديمي تعود إلى المستوى الدراسي للطلبة ،خاصة طلبة السنة األولى والثانية الذين
أااروا إلى وجود ماكالت في اإلرااد األكاديمي وذلك لدى كل من الطلبة الذكور واالناث.
باإلضافة إلى وجود فروق إحصائية للتفاعل بين النوع االجتماعي والمستوى الدراسي في مجال
المراد األكاديمي لصالح الذكور في السنة الدراسية األولى.
 .02دراسة عبادة والسادة ( )0994بعنوان :دراسة التجاهات الطالب نحو المراد األكاديمي
وعالقتها بالرضا عن الدراسة ،ومستوى التحصيل الدراسي ،حيث هدفت الدراسة إلى معرفة
اتجاهات الطلبة نحو المراد األكاديمي ،والعالقة بين اتجاهات الطالب نحو المراد األكاديمي،
ورضاهم عن دراستهم ،وتحصيلهم الدراسي .تكونت عينة البحث العاوائية من  363طالبا
وطالبة من المستويات الدراسية األول والثاني والثالث والرابع من كلية التربية والعلوم واآلداب
بجامعة البحرين .واستخدم الباحث مقياس االتجاهات نحو المراد األكاديمي ،واختبار الرضا
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عن الدراسة .فكانت النتائج في صالح المراد األكاديمي حيث كانت معظم اتجاهات الطالب
نحوه إيجابية في الجوانب المتعلقة بالعالقة الودية بين المراد وطالبه ،ومعاملته لهم ،بينما
كانت اإلتجاهات السلبية حول فاعلية المراد في توجيه الطالب وحل ماكالتهم ،ودور المراد
في المعدل التراكمي للطالب واستم اررية العالقة اإلراادية بين المراد وطالبه ،ولم توضح
الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًّا بين اتجاهات الطلبة نحو المراد األكاديمي وبين التحصيل
الدراسي.
 .02دراسة مهدي ( )6118حول مدى رضا طلبة جامعة قطر وتوقعاتهم من اإلرااد
األكاديمي وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى رضا طلبة جامعة قطر عن خدمات اإلرااد
األكاديمي وتوقعاتهم من عملية اإلرااد األكاديمي .واستخدم الباحث المنهج الوصفي في
الدراسة واقتصرت عينة البحث العاوائية على  210طالب وطالبة من جامعة قطر من كليات
التربية والعلوم واآلداب واإلدارة واالقتصاد والاريعة والقانون .واستخدم الباحث استبانة لقياس
مستوى رضا الطلبة عن اإلرااد وقياس درجة أهمية عملية اإلرااد لدى الطلبة .وأوضحت
النتائج أن الطلبة باكل عام قليلوا الرضا عن اإلرااد األكاديمي ،وانه يعد دون مستوى
توقعاتهم .أما حول تعامل المراد األكاديمي مع الطلبة فقد أاار الطلبة إلى رضاهم عن أسلوب
تعامل المراد معهم ورضاهم عن المعلومات التي حول اإلرااد األكاديمي .أوضحت الدراسة أن
عدد المقابالت التي تتم بين الطالب والمراد لها عالقة بمدى رضا الطالب عن خدمات اإلرااد
األكاديمي وقد توقع الطلبة أن يكون المراد ملما وذا معرفة بعمليات ،وخدمات اإلرااد
األكاديمي .وأاارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين متغير النوع وبين رضا الطلبة عن
اإلرااد األكاديمي.
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 .07دراسة الخطيب ( )6110بعنوان :دور المراد كما يراه طلبة جامعتي فيالدلفيا واربد
حيث هدفت الدراسة إلى مسح اتجاهات الطلبة نحو دور المراد األكاديمي
األهلية في األردن
ُ
في جامعتي فيالدلفيا واربد األهلية ،وأثر كل من متغير الجامعة والتخصص العلمي ،والمعدل
التراكمي ،والمستوى الدراسي ،والنوع في وجهة نظر الطلبة .وقد تألفت عينة الدراسة العاوائية
من  311طالب وطالبة من جامعتي فيالدلفيا واربد األهلية ،واستخدم الباحث استبانة خصصت
لمعرفة رأي الطلبة حول دور المراد األكاديمي في توجيه الطلبة بالجامعة .وأاارت النتائج إلى
وجود فروق إحصائية بين متوسطات الطلبة حسب متغير الجامعة ،ففي جامعة فالدلفيا أاار
الطلبة إلى أن دور المراد يتمثل في التعرف على ماكالت الطالب األكاديمية ،بينما طلبة
جامعة إربد األهلية يرون أن دور المراد األكاديمي يتمثل في تقديم المعلومات عن طبيعة
االمتحانات فقط .وتاير الدراسة إلى أن هناك فروقا إحصائية تعود إلى التخصص العلمي حيث
يرى طلبة كلية اآلداب أن دور المراد يتركز في مساعدة الطلبة الذين يعانون من ماكالت
اقتصادية ومادية ،وفي توفير معلومات عن الدراسات العليا ،بينما طلبة كلية اإلدارة يرون أن
دور المراد يتمثل في االهتمام بحياة الطالب الاخصية ،ومساعدة الطلبة المتميزين على التفوق
والنجاح ،أما بالنسبة ألثر المستوى الدراسي فقد أاارت الدراسة إلى أن طلبة المستوى ال اربع
ياعرون أن دور المراد األكاديمي يتمثل في إعداد السجل الدراسي للطالب ومساعدة الطلبة
المتفوقين الذين يحتاجون إلى مساعدة .وأوضحت النتائج أن الطلبة الذكور كانوا أكثر إدراكا
ألهمية دور المراد في تقديم المعلومات عن مهام اإلدارات المختلفة في الجامعة وتقديم
معلومات عن الدراسات العليا أكثر من الطالبات.
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 .08دراسة عودة ( )0982حول اإلرااد األكاديمي في جامعة الكويت -دراسة ميدانية حيث
هدف الباحث إلى تحليل وتقويم تجربة اإلرااد األكاديمي في جامعة الكويت .وقد استخدم
الباحث المنهج الوصفي في تحليل التجربة واستخدم الوثائق والسجالت الخاصة بمجال اإلرااد
ص ِّممت لغرض دراسة
األكاديمي باإلضافة إلى إجراء مقابلة اخصية باستخدام استبانة خاصة ُ
حالة ِّ
كل كلي ٍة على حدة .وقد طبقت الدراسة على مكاتب التوجيه واإلرااد بالجامعة .وأاارت
الوثائق والمقابالت إلى أن مكاتب اإلرااد والتوجيه األكاديمي تعاني من ماكالت في تخلف
الطالب عن مواعيد التسجيل ،وماكالت عدم توفر اماكن واغالق الاعب الدراسية ،وعدم تعاون
اإلدارة الجامعية مع مكاتب التوجيه واإلرااد ،وعدم التزام مكتب المسجل العام بالمواعيد المقررة،
باإلضافة إلى عدم معرفة المرادين األكاديميين لمهامهم ودورهم في عملية اإلرااد األكاديمي،
واقتصار مسؤوليتهم على توقيع بطاقات التسجيل فقط ،وياير التحليل إلى أن المراد األكاديمي
يعاني من قلة المعلومات والجهل بقواعد وأصول عمليات التسجيل ،واللوائح والقوانين المتصله
بها .وقد أاارت الدراسة إلى تصور فعال لإلرااد األكاديمي يتضمن االهتمام باألهداف
اإلجرائية لإلرااد األكاديمي كتوجيه الطالب إلى اختيار نوعية الدراسة المالئمة لميوله وقدراته
وتزويده بالمعلومات عن النظام الدراسي الجامعي وحمايته من الماكالت واألخطاء الناجمة عن
التسجيل واعداد برنامج اإلرااد الخاص بالطلبة المتفوقين واالهتمام بالكاف المبكر عن حاالت
الضعف الدراسي ووضع برامج إراادية مالئمه لهم.
 .09دراسة مرسي ( )6112بعنوان :اإلرااد األكاديمي ماكالته وسبل العالج – دراسة حالة
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع اإلرااد األكاديمي وماكالته في
كلية التربية بعبرى ُ
كلية التربية بمدينة عبرى بسلطنة عمان .اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في وصف
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حيث بلغ
حيث تم اختيار العينة الطبقية العاوائية من طالبات كلية التربية بعبرى
الظاهرة،
ُ
ُ
عددها  341طالبة وذلك في العام األكاديمي .6112/6114
استخدمت الباحثة أسلوب المقابالت الاخصية غير المقننة وذلك لجمع المعلومات من
الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين عن اإلرااد األكاديمي ،تم تطبيق استبانة محكمة
تحتوي على  23عبارة تقيس رأي الطلبة بماكالت اإلرااد األكاديمي في مجال المراد
األكاديمي ،ومجال اإلدارة ،والخطة الدراسية ،والمقررات ،ومجال يتعلق بالطالبات أنفسهن.
وتاير النتائج إلى وجود ماكالت يعاني منها الطلبة متعلقة باإلدارة ،واختيار المقررات الدراسية،
والخطة الدراسية التي تؤثر على فاعلية اإلرااد األكاديمي في التوجيه ،وفي نجاح الطلبة
دراسيًّا .وقد حصلت الماكالت المتعلقة بالمراد األكاديمي على األهمية الثانية من وجهة نظر
الطلبة مما ياير إلى وجود ماكالت متعلقة بفاعلية المراد األكاديمي في توجيه الطلبة
ٍ
باكل فاعل .أما ماكالت اإلرااد األكاديمي في مجال الطالبات أنفسهن فاحتلت
واراادهم
األهمية الثالثة في الترتيب ودلت على وجود ماكالت بمدى وعي الطالبات بأهمية اإلرااد
األكاديمي ،ودوره في إراادهم .وأاارت الباحثة إلى السبل واإلجراءات المقترحة لتطوير وحل
ماكالت اإلرااد األكاديمي التي يعاني منها الطالبات وذلك عبر التركيز على مجال ماكالت
اإلرااد األكاديمي ،وتأهيل الكادر األكاديمي من أعضاء هيئة التدريس؛ ليكونوا أكثر قدرة على
تقديم خدمات اإلرااد األكاديمي للطلبة وذلك عبر التدريب ،والتعريف باألنظمة واللوائح،
واجراءات التسجيل؛ إلتاحة المجال أمام المراد األكاديمي لتفعيل دوره عبر تقليل نصاب
التدريس ،وحساب ساعات اإلرااد األكاديمي من ضمن نصاب ساعات العمل األكاديمي،
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واالطالع على خبرات وتجارب التطوير للكليات والجامعات األخرى واإلفادة منها في تطوير
برنامج اإلرااد األكاديمي.
 .61دراسة سعادة ،وخليفة ،وعالية ( )6117بعنوان :دراسة ميدانية لماكالت التسجيل واإلرااد
األكاديمي الجامعي ،وهدفت دراستهم إلى معرفة الصعوبات األكاديمية التي يواجهها الطلبة
الدارسين في جامعة اإلسراء الخاصة األردنية المتعلقة بإجراءات التسجيل واإلرااد األكاديمي،
وتحديد أخطر هذه الماكالت تأثي ار على الطلبة ،وذلك في ضوء متغيرات النوع ،والكلية ،والفرع
الدراسي .وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في وصف الظاهرة ،والمنهج ابه التجريبي عبر
تصميم مجموعتين بأداء بعدي الختبار أثر الجنس ونوع البرنامج الدراسي .بلغت عينة الدراسة
التي تم اختيارها عاوائيا من جميع الكليات  824طالبا وطالبة طبقت عليهم استبانة مطورة
بوساطة الباحثين ،وأوضحت النتائج أن الماكالت المتعلقة بإجراءات التسجيل كانت حادة جدا
من وجهة نظر الطلبة وأكثر تلك الماكالت هي المتعلقة بفتح اعب جديدة والغاء الاعب
القديمة التي قام الطلبة بتسجيلها سابقا واجراءات التسجيل التقليدية ،والتنقل بين المباني،
والحصول على الموافقات ،والوقوف في طوابير طويلة ،وتغيير أوقات الاعب خالل عملية
التسجيل ،وقصر الفترة المحددة للسحب واإلضافة قبل أن يحكم الطلبة على المادة وأستاذها
التخاذ القرار في البقاء أو االنسحاب ،وأقل الماكالت خطورة كانت في تغيير المراد األكاديمي
خالل السنة الدراسية.
وأاارت النتائج إلى أن أكثر الماكالت حدة المتعلقة بالمراد األكاديمي تمثلت في قلة الوقت
المخصص من جانبه لكل طالب لتلبية احتياجاته اإلراادية ،وارااده في التخصص العلمي،
وفي عمليات التسجيل ،واختيار المواد الدراسية ،وعدم اهتمام المراد األكاديمي بمعرفة الخلفية
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االجتماعيه أو االقتصاديه أو الثقافيه للطلبة الذين يقوم بإراادهم .وأظهرت الدراسة أنه ليس
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ماكالت إجراءات التسجيل وتلك المتعلقة
بالمراد األكاديمي ،وتعود إلى النوع والكلية ،ونوع البرنامج الدراسي ،وأوصت الدراسة بأهمية
اعتماد نظام التسجيل اإللكتروني عبر ابكة اإلنترنت ،وسهولة اختيار المواد ،والتسجيل ،والقيام
بعمليات السحب واإلضافة ،وضرورة التعاون بين األقسام العلمية وبين دائرة القبول والتسجيل
وتاكيل لجنة عليا لإلرااد األكاديمي تتكون من أعضاء هيئة تدريس ممثلين عن كل كلية
علمية في الجامعة باإلضافة إلى أهمية توزيع دليل الطالب الجامعي حتى يحصل على
معلومات دقيقة واضحة عن نظام الدراسة واجراءات التسجيل في الجامعة.
 .60دراسة سميث  )6114( Smithبعنوان :توجهات الطلبة المستجدين حول برنامج اإلرااد
األكاديمي في جامعة فلوريدا األمريكية حيث هدفت الدراسة إلى معرفة تصورات الطلبة حول
برنامج اإلرااد األكاديمي وعالقته بإستمرار الطلبة في الدراسة بالجامعة .يقيم المحور األول
وجهات النظر عن اإلرااد األكاديمي ويقوم بمقارنة تصورات الطلبة عن اإلرااد إعتمادا على
طريقة اإلرااد المبدئي سواء عن طريق األساتذة الجامعيين أو المراد األكاديمي المهني أو
إرااد الطلبة لبعضهم البعض .وعمد الباحث إلى اختيار مجموعتين منفصلتين كعينة للدراسة.
العينة األولى من  3943طالبا غير خريج من جامعة والية فلوريدا مسجلين خالل األعوام
األكاديمية  6111و 6110و 6116وقام الباحث بتطبيق استبانة تقييم مستوى الرضا عن
اإلرااد األكاديمي .أما العينة الثانية فتكونت من اريحة من طالب السنة األولى وعددهم
 .6124قام الباحث بدمج بيانات مستوى الرضا مع البيانات األكاديمية وبيانات التسجيل وتم
مقارنة بيانات الطالب العائدين للدراسة مع الطلبة الذين انسحبوا .أظهرت النتائج الكمية أن
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مستوى رضا الطلبة ٍ
عال عند توفير مراد أكاديمي مهني متخصص يقوم بإراادهم وذلك مقارنة
مع اإلرااد المقدم من خالل أستاذ جامعي أو طالب زميل يقوم بالعملية اإلراادية .واقترحت
النتائج أن تصورات وظائف اإلرااد األكاديمي لها دور هام في عملية بناء االندماج األكاديمي
ونجاح الطلبة بالجامعة .وتوصي الدراسة بأهمية أن تقوم المؤسسات التعليمية الجامعية بتوعية
وتثقيف الطلبة حول كيفية الحصول على اإلرااد األكاديمي في الحرم الجامعي وأن يبذل
المرادون جهودا أكثر في تقديم الخدمات اإلرااديه التنموية لطالبهم.
 .66دراسة دمنيجر )6110( Dammingerبعنوان :مدى رضا الطلبة عن نوعية اإلاراف
حيث هدفت الدراسة إلى
األكاديمي المقدم من إدارة اإلاراف األكاديمي وتطوير الحياة المهنية
ُ
معرفة مدى رضا طالب كلية روان في نيوجرسي عن نوعية اإلاراف األكاديمي المقدم في
الجامعة ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة وتم جمع المعلومات عن طريق
المقابلة النوعية من قبل أربعة طالب وأربعة مؤلفين كتبوا في هذا المجال باإلضافة إلى تطبيق
استبانة لقياس رضا الطلبة عن خدمة اإلاراف األكاديمي على عينة بلغت  78طالبا وطالبة
لقياس درجة الرضا ،وقد أاارت النتائج إلى  %32من الطلبة لديهم رضا ٍ
عال عن خدمات
اإلاراف األكاديمي بينما  %69من الطلبة كانوا راضين جدا عن اإلاراف األكاديمي ونسبة
 %8من الطلبة راضون عن اإلاراف األكاديمي إلى حد ما .وقد أوضحت النتائج إلى أن
الطلبة يرون المارفين األكاديميين على درجة عالية من المعرفة والخبره في مجال اإلرااد
المهني وتوجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية.
 .63دراسة مادينكنج  )6112( Muedekingبعنوان " :تصورات طالب السنة األولى في
جامعة والية ترومان االمريكية حول اإلرااد األكاديمي حيث هدفت الدراسة إلى معرفة تصورات
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وانطباعات طالب السنة األولى عن برنامج اإلرااد األكاديمي ومدى تغير اتجاهات الطلبة بعد
تلقيهم خدمات اإلرااد األكاديمي .تمت الدراسة باستخدام منهج البحث المقارن على طلبة السنة
األولى وعبر استطالع عن طريق اإلنترنت في بداية ونهاية الفصل الدراسي ،واستطالع رأيهم
وتجربتهم حول اإلرااد األكاديمي في جامعة والية ترومان .وبلغت عينة الدراسة  646طالبا
منهم  099من السنة األولى في الجامعة.
نتائج هذه الدراسة تاير إلى أن طالب السنة األولى ال يهتمون بخدمات اإلرااد األكاديمي
ويفضلون الحصول على إجابات سريعة للماكالت التي يتعرضون لها في الفصل األول من
الدراسة .وتاير النتائج إلى أن بعض الطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة يفضلون النقاش مع
مراديهم حول إحتياجاتهم األكاديمية الحالية والتخصصات األكاديمية المستقبلية بحيث يخلق
هذا األمر تجربة إرااد تنموية .وتقترح الدراسة أهمية تركيز المرادين األكاديميين على التواصل
مع طالب السنة األولى واالستعانة باألدوات اإلراادية المناسبة والتعرف على الطلبة وتفهم
احتياجاتهم وتوقعاتهم من اإلرااد األكاديمي ويجب على المرادين األكاديميين أن يستعينوا
بالحوار والمعرفة في توجيهه الطلبة لمعرفة كيفية مساعدتهم بأفضل الوسائل الممكنة.

تعليق عام على الدراسات السابقة
أوردت الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة التي اهتمت بتناول موضوع اإلرااد
األكاديمي وأهميته لطلبة مرحله المستوى الجامعي والماكالت التي يواجهونها والتي لها عالقة
ببرنامج اإلرااد األكاديمي ،وعالقته بمتغيرات النوع والمستوى الدراسي والتخصص العلمي
وغيرها من المتغيرات ،وأظهرت معظم الدراسات أن هناك اهتماما ملحوظا ببرامج اإلرااد
األكاديمي ومدى تأثيره على نجاح الطالب األكاديمي وتوافقه مع الحياة الجامعية بجميع
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متطلباتها؛ لذلك دأبت معظم الدول العربية واألجنبية على االهتمام بتطوير برامج اإلرااد
األكاديمي بما يتوافق مع حاجات الطلبة ويساعدهم في تخطي مراحل الدراسة بسهوله ويسر.
ومن المالحظ أن جميع هذه الدراسات ركزت في االهتمام بإكتااف ماكالت اإلرااد
األكاديمي ،والصعوبات التي يواجهها الطالب الجامعي ودراسة اتجاهات الطلبة ومدى رضاهم
عن فاعلية برامج اإلرااد األكاديمي وذلك من وجهة نظر الطلبة واالستاذة والمرادين
األكاديميين ،وقامت العديد من الدراسات بدراسة مدى فاعلية المراد األكاديمي في تقديم خدمات
اإلرااد األكاديمي وخصائص المراد ورأي الطلبة بالمراد النموذج.
 معظم الدراسات اعتمدت منهجية البحث الكمي الوصفي واستخدام االسبتانة المحكمة كأداة
للدراسة وجمع المعلومات وتحليلها إحصائيا.
 الغالبية العظمى من الدراسات أاارت إلى قلة رضا الطلبة عن اإلرااد األكاديمي ووجود
اتجاهات سلبية نحو خدمات اإلرااد األكاديمي ،بينما نسبة رضا الطلبة عن اإلرااد
األكاديمي كانت عالية في دراسة " دمنجر" ودراسة " سميث" وخاصة مع توفير مراد
متخصص.
 جميع الدراسات اتفقت على أهمية تطوير وتنمية جوانب اإلرااد األكاديمي وتعزيز مفهومه
لدى الطلبة والعاملين بينما دراسة " أحمد والرواي" أكدت على أهمية أن يتولى جهاز متفرغ
عملية إرااد الطلبة.
 اتفقت دراسة عبادة ،السادة والقحطاني ،الهاجري ،ودراسة الكندري ،ومرسي على انخفاض
رضا الطلبة عن دور المراد األكاديمي بينما دراسة دمنجر أفادت بأن الطلبة يرون
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المرادين األكاديميين على درجة عالية من المعرفة والخبره في مجال اإلرااد المهني
وتوجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية
 اتفقت دراسة كل من الماهداني والخطيب في وجود فروق دالة إحصائيا تعود إلى
التخصص العلمي في رأي الطلبة بالمراد األكاديمي.
 اتفقت دراسة كل من الماهداني والقحطاني في عدم وجود عالقة بين رضا الطلبة عن
المراد األكاديمي والنوع ،بينما اختلفت دراسة الكندري في أنه توجد فروق دالة لمتغير النوع
لصالح الذكور في اتجاه الطلبة نحو المراد األكاديمي.
 اختلفت دراسة الماهداني والماهداني في إدراك الطلبة للخصائص االجتماعية لدور المراد
األكاديمي بينما في دراسة الخطيب فإن الطلبة يرون خصائص المراد األكاديمي في حل
الماكالت الدراسية والمساعده في تقديم معلومات عن االمتحان.
 اختلفت دراسة الخطيب عن باقي الدراسات في أنه درس متغير الجامعة وعالقته باتجاه
الطلبة نحو المراد األكاديمي.
 اتفقت دراسة كل من ط ارونة وسليمان والسرابي وحجايا في أثر متغير النوع على اتجاه
الطلبة نحو اإلرااد األكاديمي وكانت جميعها لصالح الذكور (أكثر إدراكا ألهميه اإلرااد
ورضا عن اإلناث).
 اتفقت دراسة كل من السرابي والمحاميد في أنه ال توجد فروق دالة إحصائية حول رأي
الطلبة حول اإلرااد األكاديمي تعود لمتغير الكلية.
 اتفقت دراسة كل من حجايا وكاظم السرابي في وجود فروق دالة إحصائيا لمتغير المستوى
الدراسي أو السنة الدراسية على اتجاه ورضا الطلبة نحو اإلرااد األكاديمي.
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 دراسة حجايا اظهرت وجود ماكالت في اإلرااد األكاديمي وقلة رضا طلبة المستوى
الدراسي األول والثاني عن اإلرااد األكاديمي بينما دراسة السرابي اختلفت في أن طلبة
المستوى األولى أظهروا اتجاهات إيجابيًّة نحو اإلرااد األكاديمي وطلبة المستوى الثاني
اظهروا وجود ماكالت متعلقة باإلرااد األكاديمي ،واختلفت دراسة كاظم في أن طلبة السنة
الخامسة أظهروا اتجاها إيجابيا نحو اإلرااد األكاديمي .
 اختلفت دراسة المحاميد في وجود عالقة بين اتجاه الطلبة نحو اإلرااد األكاديمي والتوافق
الدراسي باكل عام وعدم وجود أثر لمتغير النوع.
 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في االطالع على مناهج البحث وأدوات
الدراسة وتطوير أداة محكمة ومالئمة ألهداف الدراسة الحالية وايجاد أوجه التاابة بين
الدراسة الحالية والدراسات السابقة وذلك من خالل التعرف على ماكالت التي يواجهها
الطلبة في برنامج اإلرااد األكاديمي وعالقته بمتغيرات النوع ،والمستوى الدراسي،
والتخصص الدراسي ،ومدى رضا أو عدم رضا الطلبة عن اإلرااد األكاديمي ،ووضع
مقترحات لتطوير وتحسين برنامج اإلرااد األكاديمي القائم في معهد أبو ظبي للتعليم
والتدريب المهني.
 التعرف على أوجه االختالف من حيث عينة الدراسة الحالية هي طلبة معهد أبوظبي للتعليم
والتدريب المهني فرع الجاهلي بمدينة العين.
 االختالف في منهجية الدراسة العلمية حيث اعتمدت الباحثة على المنهج المختلط في
اإلجابة على أسئلة الدراسة باستخدام استبانة محكمة باإلضافة إلى المقابالت الاخصية
مع مجموعة مركزة ،ودراسة أثر متغيرات النوع والمرحلة الدراسية والتخصص الدراسي في
مدى فاعلية اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة.
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الفصل الثالث :المنهجية واإلجراءات
يهدف الفصل الثالث إلى التعريف بمنهجية البحث التي اتبعها الباحث في الدراسة
الحالية من حيث تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة البحثية وتفصيل بناء أداة الدراسة والتأكد
من صدقها وثباتها ،واجراءات تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات ،وذكر األساليب االحصائية
المتبعة في تحليل البيانات ومعالجتها حيث يهدف البحث إلى:
 التعرف على الماكالت والصعوبات التي تواجه الطلبة المتعلقة ببرنامج اإلرااد
األكاديمي.
 تقييم مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في إرااد الطلبة المسجلين بمعهد أبوظبي
للتعليم والتدريب المهني.
 الوصول إلى مقترحات وآليات لتطوير برنامج اإلرااد األكاديمي لطلبة معهد أبوظبي
للتعليم والتدريب المهني بهدف إراادهم على التكيف مع أنظمة الدراسة المعمول بها في
المؤسسة مما يعمل على تقليل الصعوبات التي تواجههم.

أوالً :منهج الدراسة
تهدف الدراسة إلى تقيم مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة
والماكالت التي تواجههم في البرنامج ومقترحاتهم لتطوير البرنامج وتحسينه ،لذا استخدمت
الباحثة المنهج المختلط الذي يجمع بين الكمي والنوعي ويمكن تعريفه بأنه المنهج القائم على
جمع وتحليل البيانات وربط ما بين النتائج الكمية والنوعية  ،ويلجأ الباحثون إلى المنهج المختلط
( )Methods Mixedلفهم الظاهرة باكل دقيق كامل حيث يكون استخدام المنهج الكمي أو
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النوعي فقط غير ٍ
كاف لفهم الظاهرة أو تحليلها وذلك بغرض الوصول إلى استنتاجات حول
الحلول أو التوصيات المناسبة .ويعرف المنهج الكمي الوصفي بأنه أسلوب علمي يهدف إلى
تحليل البيانات والمعلومات تحليال دقيقا اامال للظواهر أو السلوكيات وذلك بهدف الحصول
على نتائج تفسر الظاهرة (حريري.)6104 ،
وتعتمددد منهجيددة البحددث الكمددي الوصددفي علددى اختيددار نمددط علمددي للد ارسددة البحثيددة فددي العلددوم
السياسة والتربوية وعلدم الدنفس واالجتمداع  ،وتعمتدد علدى د ارسدة العالقدات بدين متغيدرات الظدواهر
وتفسدديرها  ،ويقددوم الباحددث باستاددعار الماددكلة وتحديددد الفددروض ،واختيددار العينددة ،وأدوات البحددث
العلمي التي تعدين الباحدث علدى جمدع البياندات وتحليلهدا باسدتخدام االسداليب الكميدة كالرياضديات
واالحصدداء ومقدداييس أخددرى متنوعدده  .أمددا المددنهج النددوعي أو الكيفددي فيهدددف إلددى د ارسددة الظدواهر
فددي الطبيعددة كمددا تحدددث وتحليلهددا وتفسدديرها بدقددة وعمددق ،ويقددوم الباحددث بقدراءة البيانددات وتحليلهددا
للوصول إلى معرفة أبعاد المادكلة او الظداهرة بحيدث يعتمدد التحليدل الندوعي علدى الوصدول إلدى
المعدداني الكامنددة وراء البيانددات وتفسدديرها بدقدده وعمددق بهدددف التعددرف علددى عدددد مددن المفدداهيم أو
الموضددوعات األساسددية التددي تخدددم أهددداف البحددث العلمددي ،ويعتمددد المددنهج الكيفددي علددى طددرق
علمية لجمع البيانات كالمقابالت والمالحظدة وتحليدل الوثدائق واالوراق الرسدمية (غدانم.)6118 ،
وتهددتم الد ارسددة الحاليددة بددالتعرف علددى مدددى فاعليددة برنددامج اإلرادداد األكدداديمي مددن وجهددة نظددر
حيث تم جمع البيانات عبر تطبيق أداة الدراسة "االستبانة" المحكمة وعبر المقابلة المركزة
الطلبة ُ
مع مجموعة من الطلبة تم اختيارهم من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني  -فرع العين.
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ثانياً :مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين في برامج الدبلوم في معاهد أبوظبي
للتدريب والتعليم المهني و البالغ عددها خمسة معاهد منتارة في كل من :أبوظبي ،والغريبه،
والعين ،والاارقة .وحسب التقرير الصادر من إدارة معلومات الطلبة للعام األكاديمي -6102
 6102فقد بلغ اجمالي عدد الطلبة الدارسين في برامج الدبلوم بالمعاهد كافة حوالي 0386
طالبا وطالبة يدرسون في مختلف التخصصات العلمية كالمحاسبة ،والهندسة ،والصحة،
والسالمة ،وتقنية المعلومات ،وادارة المااريع ،وغيرها من البرامج العلمية في مستويات دراسية
مختلفة (تقرير اؤون الطلبة .)6102 ،وجميع الطلبة المقبولين والدارسين من الجنسية اإلماراتية
وتترواح أعمارهم ما بين  09سنة و 41سنة ،يدرسون في تخصصات :دبلوم الهندسة،
والمحاسبة ،وادارة الفعاليات ،وتقنية المعلومات ،وادارة المااريع ،والموارد البارية ،وبرنامج
التأسيسي ،وغيرها من البرامج الدراسية المطروحة في المعاهد .ويتم قبول جميع الطلبة للدراسة
وياترط حصول الطالب على اهادة
في برامج الدبلوم وفق معايير القبول والتسجيل في المعهدُ ،
الثانوية العامة واهادة الفحص الطبي ورقم التسجيل من هيئة "توطين" ،واهادة الكفاءة للغة
االنجليزية االيلتس  ،2.1وذلك للقبول في برنامج الدبلوم .أما بالنسبة للطلبة غير الحاصلين
على اهادة الكفاءة باللغة اإلنجليزية ايلتس فيتم إلحاقهم في البرنامج التأسيسي للغة اإلنجليزية
لتأهيلهم في مجال اللغة ،والرياضيات ،والحاسب اآللي وذلك لمدة سنة دراسية كاملة يصبح
بعدها الطالب مستعدا لدخول امتحان األيلتس والحصول على الدرجة المطلوبة واستكمال
متطلبات الدبلوم المهنية معتمدة من و ازرة التعليم العالي (دليل إرااد الطلبة.)6102-6104 ،
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ثالثاً :عينة الدراسة
قامت الباحثة بإختيار العينة القصدية من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني فرع
العين ،حيث تاكلت من جميع الطلبة الدارسين في مختلف المستويات الدراسية وجميع
التخصصات العلمية المطروحة للعام الدراسي  6102/6102والتي تاكل  %34من اجمالي
مجتمع الدراسة .وباالطالع على التقرير السنوي إلدارة اؤون الطلبة للعام  6102/6102فإن
اجمالي عدد الطلبة المقبولين والمسجلين للدراسة في بداية الفصل الدراسي األول ( )481طالبا
وطالبة .وقد املت العينة جميع الطلبة الدراسين في المعهد من ذكور واناث ونظ ار لوجود عدد
من االنسحابات وطلبات وقف التسجيل وتواجد عدد من الطلبة في المستوى األخير من البرنامج
في التدريب العملي خارج المعهد وبعد استبعاد العينة االستطالعية فقد رأت الباحثة انه من
المناسب أن يتم توزيع ( )321استبانة محكمة على الطلبة المستمرين بالدراسة ،وبعد التوزيع تم
استرجاع ( )620استبانة ،وبالتدقيق باالستبانات قامت الباحثة بإستبعاد ( )33استبانة غير
صالحة للتحليل االحصائي نظ ار لوجود بعض االستبانات الفارغه من االستجابات ووجود نقص
في تعبئة محاور كاملة في االستبانة ،وبذلك بلغ اجمالي عدد االستبانات الصالحة ألغراض
التحليل االحصائي ( )662استبانة وبنسبة  %24والذين اكلو العينة النهائية للدراسة.
ويوضح جدول ( )0عدد أفراد العينة المااركة وفقا للنوع ويتضح تفوق اإلناث في
العينة المااركة في مجتمع الدراسة بنسبة  %71لإلناث عن الطلبة الذكور الذين بلغت نسبتهم
 % 69.2وذلك يعود إلى ان عدد الطلبة اإلناث المسجلين للدراسة بالمعهد يفوق عدد الطلبة
الذكور .أما جدول ( )6فيوضح توزيع العينة وفقا للمستوى الدراسي حيث تفوقت العينة المااركة
من المستوى األول بنسبة  %39.4أما أقل المستويات مااركة فكانت لطلبة المستوى الرابع
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بنسبة  .%6.2أما جدول ( )3فياير إلى توزيع عينة البحث وفقا للتخصص العلمي وحيث
تفوق عدد الطلبة المااركين من برنامج التأسيسي بنسبة  ،%39.4بينما وجدت أقل مااركة من
جانب الطلبة الدارسين في تخصص تقنية المعلومات وبنسبة .%4.4

جدول ( :)0توزيع العينة المااركة وفقا لمتغير النوع
النوع

العدد

النسبة

الذكور

67

% 29.6

اإلناث

159

% 70.4

المجموع

226

% 100.0

جدول ( :)6توزيع العينة المااركة وفقا للمستوى الدراسي
المستوى الدراسي

العدد

النسبة

األول

الثاني

89
42

% 39.4

الثالث

45

% 19.9

الخامس

19

% 8.4

السادس

17

الرابع

المجموع

14

226

% 18.6
% 6.2
% 7.5

% 100.0
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جدول ( :)3توزيع العينة المااركة وفقا للتخصص العلمي
العدد

النسبة

التخصص الدراسي
دبلوم الصحة والسالمه

25

% 11.1

دبلوم تقنية المعلومات

10

% 4.4

دبلوم الهندسة

برنامج التأسيسي للغه االنجليزيه

36
89

% 15.9

المجموع

226

% 100.0

دبلوم المحاسبة

66

% 29.2

% 39.4

رابعاً :أدوات الدراسة
من أجل بناء واختيار أداوات الدراسة قامت الباحثة باالطالع على التقارير والمقترحات
المقدمة من الطلبة  ،وكذلك وفقا لتقارير االستطالع العام حول آراء العاملين والطلبة حول
برنامج اإلرااد األكاديمي ،وباالطالع على األدبيات السابقة والمقاييس ذات العالقة بالموضوع
ومن خالل خبرة الباحثين في هذا المجال فقد وجدت الباحثة أن أفضل أداة بحثية يمكن
استخدامها لتحقيق أهداف الدراسة هي استخدام األدوات العلمية كالمقاييس التي تمكن الباحثين
من قياس الذكاء ،والقدرات ،واالستعدادات ،والتحصيل ،ودراسة الاخصية ،والميول ،والقيم،
واالتجاهات ،والتوافق النفسي والصحة والنفسية ،وال يتأتي ذلك اإل بإستخدام أدوات القياس
واالختبارات التي تعتبر سريعة وواضحة وموضوعيه في الكاف عن الاخصية وتعتبر وسيلة
فاعلة في التقييم والتصنيف واتخاذ الق اررات وتعطي تقدي ار كميا وكيفيا معياريا لاخصية الفرد
وقدراته واستعداداته .وفي هذه الدراسة تم استخدام االستبانة كمقياس يقيس االتجاهات ويتنبأ
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بالسلوك وتتميز االستبانات المحكمة بإنها سهلة وتختصر الكثير من الوقت والجهد (زهران،
.)0981
 .1االستبانة:
قامت الباحثة باالطالع على األدبيات السابقة والبحوث التي لها عالقة باإلرااد
األكاديمي ونماذج عن االستبانات التي استخدمت في األدبيات ومن خالل خبرة الباحثة في
مجال العمل في قسم اؤون الطلبة فقد رأت أنه من المناسب ان تقوم بتصميم استبانة مالئمة
مع عينة الدراسة وظروفها ،وبعد عرض االستبانة األولية على عدد من المحكمين للتأكد من
صدقها وحساب ثباتها ،تكونت اإلستبانة باكلها النهائي من  43عبارة موزعة على ثالثة
مجاالت -محاور -رئيسية وهي :
 .0مجال يهدف إلى قياس مدى فاعلية إجراءات القبول والتسجيل وتزويد الطلبة بمعلومات
حول التسجيل والجدول الدراسي ،واإلنسحاب ،والخطط الدراسية للبرامج المختلفة وتامل
الفقرات رقم (.)04-0
 .6مجال يهدف إلى قياس مدى فاعلية دور المراد األكاديمي في إرااد الطلبة نحو
استكااف الخيارات األكاديمية والمهنية واختيار التخصص ومجاالت العمل المرتبطه بها
ومتابعة الطلبة إرااديا وتامل الفقرات رقم ( .)31-02
 .3مجال يهدف إلى قياس مدى فاعلية البرامج التعريفية وورش العمل وتوفر مصادر
المعلومات والخطط الدراسية المطبوعة التي تساعد في إرااد الطلبة وتزويدهم بالمعلومات
والمعرفة وتامل الفقرات (.)43-30
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تتكون االستبانة باكلها النهائي من جزئين:
الجزء األول :يتضمن معلومات ديموغرافية يتم فيها تحديد الجنس ،والعمر ،والحالة االجتماعية،
واسم التخصص العلمي ،والمستوى الدراسي.
الجزء الثاني :يتضمن فقرات من  43فقرة تهدف إلى قياس مدى فاعلية برنامج اإلرااد
األكاديمي من وجهة نظر الطلبة ،ويجب على الطالب اختيار إحدى االجابات وتم ترميز
استجابات الطلبة واعطاءها دالالت رقميه بناءا على مقياس لليكرت الخماسي (أوافق بادة =،2
أوافق = ،4طبيعي = ،3ال أوافق = ،6ال أوافق بادة = .)0وتعبر االستجابات أوافق باده
وأوافق عن فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة وتعبر االستجابات ال أوافق
باده وال أوافق عن تدني فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي ،أما االستجابات بدطبيعي فتاير إلى
أن مستوى فاعلية البرنامج ضمن المدى المتوسط وتحتاج إلى تطوير.
صدق األداة:
للتحقق من صدق اإلستبانة وصالحيتها لقياس مدى فاعلية اإلرااد األكاديمي من
وجهة نظر الطلبة تم عرض االستبانة األولية والتي تحتوي على  69سؤاال تقيس مدى فاعلية
اإلرااد األكاديمي وذلك على ستة من المحكمين حملة الدكتواره من جامعة االمارات بكلية
التربية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،واثنان من اإلداريين حملة الماجستير من معهد أبوظبي
للتدريب والتعليم المهني وتم طلب منهم إبداء رأيهم في مدى وضوح ومالئمة الفقرات للمجال
وتقييمها .ونتيجة لمالحظات وتعديالت المحكمين فقد تم مراجعة االستبانة وبنودها من حيث
الصياغة وترتيبها وحذف بعض العبارات واستبدالها بأخرى مناسبة  ،ووفقا لرأي المحكمين فقد
تم تصينف البنود إلى ثالثة محاور رئيسية تعبر عن محتوى البنود .ورأت الباحثة أن عدد بنود
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األستبانة غير كاف وانه من المناسب زيادة عدد فقرات االستبانة وذلك لتغطي عناصر
الموضوع المراد قياسه وبذلك تاكلت االستبانة النهائية من  43فقرة مصنفة إلى ثالثة مجاالت
رئيسية وهي :مجال إجراءات القبول والتسجيل ومجال المراد األكاديمي ومجال التوعيه والبرامج
التعريفية.
ثبات األداة:
للتحقق من ثبات األداة وصحتها تم تطبيقها على عينة استطالعية ) (Pilotوذلك قبل
التطبيق الفعلي لالستبانة بأسبوعين .تكونت العينة االستطالعية من  31طالبا وطالبة تم
استبعادهم من عينة الدراسة ،تم حساب معامل الثبات الفا كرومباخ Cronbach Alpha
لمعرفة االتساق الداخلي للبنود وكانت نتيجة معامل الثبات العام  0.974وهي دليل على أن
أداة الدراسة تمتع بنسبة ثبات عالية  ،وقامت الباحثة بحساب ثبات األداة وذلك على عينة
الدراسة ككل وكانت نتيجة معامل الثبات العام  1.979وهي نسبة ثبات عالية ودالة احصائيا.
 .2المقابلة مع مجموعة مركزة (:)Focus Group
وتسمي أيضا بالمجموعة البؤرية وهي إحدى وسائل جمع المعلومات في المنهج النوعي
وتهدف إلى الحصول على بيانات ومعلومات حول موضوع أو قضية محددة من خالل إجراء
المقابلة مع مجموعة أفراد منتقاة من مجتمع الدراسة ،ويبلغ عدد أفراد المجموعة المركزة ما بين
( 06-2فردا) يتاابهون في التصورات واآلراء بهدف الوصول إلى قرار أو حلول للماكلة
المطروحة عليهم .وتتميز المقابلة مع مجموعة مركزة بأنها تساعد في الفهم العميق للموضوع
من خالل النقاش والتفاعل بين أفراد المجموعة (العامري.)6102 ،
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وهدفت الباحثة من خالل المقابالت مع مجموعة مركزة إلى الحصول على المعلومات
التي تدعم البيانات والنتائج الكمية واكتااف نتائج جديدة لم تظهر في التحليل الكمي وذلك بما
يخدم هدف الدراسة في الكاف عن مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي .وقد تم تنظيم
مقابالت جماعيه وجها لوجه مع مجموعة من الطلبة من عينة الدراسة وحرصت الباحثة على
اختيار ثالث مجموعات مركزة متنوعة لتأكيد الحصول على معلومات وبيانات تخدم هدف
الدراسة .وقد حرصت الباحثة على اإللتزام بالمعايير األخالقية من حيث توضيح الهدف من
المقابلة في بداية اللقاء والحرص على سرية المعلومات وتدوين المالحظات وتسجيلها صوتيا
وكتابة مما كان له األثر في تدوين المعلومات كما وردت من أعضاء المجموعة.

خامساً :التحليل اإلحصائي
 .1التحليل الكمي:
تم استخدام البرنامج االحصائي  SPSSوادخال البيانات التي جمعت عن طريق
االستبانة المحكمة مع استخدام المعالجات اإلحصائية التاليه :
 )Cronbach Alpha( .0معامل ألفا كرونباخ لحساب قيمة ثبات األداة على عينة
الدراسة.
 .6تحليل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومدى تاتت اجابات عينة الدراسة .
 .3حساب عدد التك اررات والنسب المئوية بالنسبة إلى السؤال المفتوح حول مقترحات الطلبة
لتطوير البرنامج.
 .4دراسة الفروق بين متوسطات استجابات الطلبة عبر التحليل االحصائي اختبار التائي
).(T- Test
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 .2دراسة الفروق بين متوسطات استجابات العينة عبر التحليل االحصائي انوفا
).(One Way ANOVA
 األوزان المستخدمة في تحليل البيانات:
تكونت االستبانة من  43عبارة وفق مقياس خماسي متدرج (ليكرت) وذلك كما يلي:
أوافق باده ،أوافق ،طبيعي ،ال أوافق ،ال أوافق بادة ،بحيث تترجم إلى درجات وهي (،4 ،2
 )0 ،6 ،3وذلك ليسهل تحليله احصائيا.
ولتحديد درجة فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي من خالل المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد
عينة الدراسة على عبارات االستبانة فقد تم اعتماد األوزان التالية:
 درجة فاعلية عالية جدا :اذا كان المتوسط الحسابي من ( ) 4.6إلى ()2
 درجة فاعلية عالية :اذا كان المتوسط الحسابي من

( )3.4إلى ()4.09

 درجة فاعلية متوسطة :اذا كان المتوسط الحسابي من

( )6.2إلى ()3.39

درجة فاعلية ضعيفة :اذا كان المتوسط الحسابي من

( )0.8إلى ((2.59



 درجة فاعلية ضعيفة جدا :اذا كان المتوسط الحسابي من ( )0إلى ( ( )0.79طروانة
وقطياات.)6100 ،
متغيرات الدراسة
 المتغيرات المستقلة: متغير النوع وله مستويان :ذكر وأنثى.
 متغير المرحلة الدراسية ويامل :المستوى األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع ،الخامس ،السادس.
 متغير التخصص العلمي ويامل تخصصات :دبلوم الصحة والسالمه ،دبلوم المحاسبة،
دبلوم تقنية المعلومات ،دبلوم الهندسه ،وبرنامج التأسيسي للغه االنجليزيه.
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 المتغيرات التابعة:وتتمثل في استجابة الطلبة على فقرات االستبانة لقياس وجهة نظرهم حول مدى فاعلية برنامج
اإلرااد األكاديمي بمجاالته الثالثة (إجراءات القبول والتسجيل ،المراد األكاديمي ،التوعيه
والبرامج التعريفية).
 .2التحليل النوعي:
تحليل المقابالت مع المجموعة المركزه :Focus Group
وفيها يتم جمع وتوثيق المعلومات بناءا على إستجابات الطلبة على أسئلة المقابلة ،ومن
ثم قراءة االستجابات وترتيبها بحيث يتم استبعاد المعلومات المكررة وغير ذات العالقة وتصنيفها
لفئات وتسجيل المالحظات وايجاد العالقات بين الفئات وتحديد األنساق واألنماط التي تؤدي
إلى االستنتاج وعمل مقارنات وصياغة النتائج والتحقق منها كمرحلة أخيرة في التحليل وأخي ار
اعطاءها موضوعات تعبر عن محتواها ).(Kent, 2015
قامت الباحثة بإجراء المقابالت مع المجموعة المركزه وبلغ عددهم ثالثة مجموعات
مركزه بمجموع  34طالبا وطالبة .تم ارح هدف المقابلة وأخذ الموافقة بالمااركة بالمقابلة ،وبعد
إجراء المقابالت تم جمع البيانات واستبعاد ما ليس له عالقة بموضوع الدراسة وتفريغ أقوال
الطلبة وآراءهم حول كل سؤال من أسئلة المقابلة على نماذج تبين آراء العينة وجمع اآلراء
المتاابهه ،وتصنيفها مع بعضها البعض ،وحساب التك اررات والنسبة المئوية لألفراد الذين أدلو
بآرائهم حول أبعاد الدراسة ،وقد توصلت الباحثة من خالل تحليلها لالستجابات إلى 04
موضوعا رئيسا ياكلون استجابات العينة حول موضوع الدراسة.
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سادساً :إجراءات تطبيق اإلستبانة
 .0تقديم طلب لدى إدارة كلية التربية للحصول على رسالة تصريح لتوزيع االستبانة وجمع
المعلومات وقد أصدرت الكلية رسالة تفيد بتسهيل مهمة الباحثة.
 .6تقديم الرسالة لمدير المؤسسة وأخذ الموافقة الرسمية وتوضيح هدف الرساله وخطة توزيع
االستبانة على الطلبة.
 .3تم عقد اجتماع للمعلمين لتهيئهتم واعالمهم بأهداف توزيع االستبانة وكيفية تطبيقها
وتوضيح بنودها وقد أبدى المعلمون استعدادا للتعاون في توزيع االستبانات وجمعها من
الطلبة.
 .4تم تحديد موعدين مختلفين لتطبيق االستبانة نظ ار إلختالف مكان الدراسة لكل من الذكور
واإلناث.
 .2تم توزيع االستبانات على المعلمين ليقوموا بتوزيعها على الطلبة وجمعها على أن يتم
تسليمها مباارة بعد التطبيق.
 .2تم استالم االستبانات من المعلمين خالل أسبوعين من توزيعها على الطلبة.
 .7تم استبعاد االستبانات الفارغة أو التي تنقصها محاور كاملة والبدء في تفريغها بالبرنامج
األحصائي.
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سابعاً :إجراءات المقابلة مع المجموعة المركزه Focus Group
 .0نظ ار لصعوبة جمع الطلبة في وقت واحد فقد تم اختيار المجموعة المركزه عن طريق
اختيار ثالثة صفوف متاحه إلجراء المقابلة وقد حرصت الباحثة على اختيار مجموعتين
من الطلبة اإلناث ومجموعة واحدة من الطلبة الذكور.
 .6تم اختيار المجموعات عاوائيا وهي كالتالي :المجموعة األولى من المستوى الرابع
تخصص المحاسبة ،أما المجموعة الثانية فكانت من طلبة التأسيسي  ،والمجموعة الثالثة
من الذكور من برنامج التأسيسي .
 .3بلغ عدد الطلبة بالمجموعه األولى ( )04طالبة والمجموعة الثانية ( )06طالبة أما
المجموعة الثالثة فكانت مع الطلبة الذكور وبلغ عددهم ( )8طالب.
 .4تم تحديد التاريخ والوقت المناسبيين إلجراء المقابالت وتحديد كل مقابلة في يوم مختلف،
وتمت مقابلة المجموعه األولى أثناء الحصة الثالثة واستغرقت الجلسة حوالي  42دقيقة،
أما المجموعة الثانية فتم مقابلتها في الحصة األخيرة واستغرقت  41دقيقة ،أما المقابلة مع
المجموعة الثالثة فقد استغرقت حوالي  32دقيقة.
 .2تمت مراعاة المعايير األخالقية لجمع المادة العلمية من حيث الحرص على ارح أهداف
المقابلة وأخذ الموافقة بتسجيل المالحظات كتابيا وصوتيا بعد اإلستئذان من الطلبة
والحرص على سرية المعلومات وعدم إفااء أسماء الطلبة المااركين في المقابالت وقد
أبدى كل من الطالب والطالبات حماسا للمااركة في المقابلة.
 طرحت مجموعة من األسئلة التي تم اعدادها مسبقا والتي تخدم أهداف الدراسة وتدوين آراء
الطلبة كما وردت منهم( .اإلطالع على أسئلة المقابلة في الملحق رقم (.)6
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة

يتناول الفصل الرابع من الدراسة عرض للنتائج االحصائية الكمية والنوعية التي تم
تحليلها وفقا إلستجابات الطلبة بإستخدام أداتين للدراسة األولى االستبانة المحكمة وقد تكونت
من  43عبارة موزعة على ثالثة مجاالت-محاور رئيسية وهي :إجراءات القبول والتسجيل،
ومجال المراد األكاديمي في إرااد الطلبة ،ومجال التوعية والبرامج التعريفية .أما األداة الثانية
فهي المقابلة مع مجموعه من عينة الدراسة وحيث تم مقابلة ثالثة مجموعات متنوعة طرحت
عليهم األسئلة الهادفة لإلجابة عن أسئلة الدراسة بحيث جمعت االستجابات وتم تفريغها بهدف
الوصول إلى موضوعات محددة تعبر عن آراء الطلبة حول برنامج اإلرااد األكاديمي .وتهدف
الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في معهد أبوظبي للتعليم
والتدريب المهني وذلك من وجهة نظر الطلبة والتعرف على الماكالت والصعوبات التي تواجه
الطلبة والمتعلقة ببرنامج اإلرااد األكاديمي والمقترحات لتطوير البرنامج بهدف إراادهم بأفضل
الوسائل التي تساعدهم على التكيف مع أنظمة الدراسة المعمول بها في المؤسسة.

أوالً :النتائج اإلحصائية الكمية
وهي النتائج التي توصلت اليها الباحث عبر تطبيق االستبانة المحكمة على عينة
الدراسة البالغ عددها  662طالبا وطالبة وتحليلها احصائيا باستخدام برنامج االستبانة .SPSS
وقد قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية المعياريه لكل فقرة من
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فق ارت االستبانة ولتفسير النتائج واعطاء معنى للمتوسطات الحسابيه تم تقسيم استجابات الطلبة
وحسابها وفقا لألوزان التالية:
 درجة فاعلية عالية جدا :اذا كان المتوسط الحسابي من ( ) 4.6إلى ()2
 درجة فاعلية عالية :اذا كان المتوسط الحسابي من

( )3.4إلى ()4.09

 درجة فاعلية متوسطة :اذا كان المتوسط الحسابي من

( )6.2إلى ()3.39

درجة فاعلية ضعيفة :اذا كان المتوسط الحسابي من

( )0.8إلى ((2.59



 درجة فاعلية ضعيفة جدا :اذا كان المتوسط الحسابي من ( )0إلى ( ( )0.79طروانة
وقطياات.)6100 ،

نتائج السؤال األول
 .0ما مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني
وذلك من حيث:
 فاعلية الخطة التاغيلية في مجال إجراءات القبول والتسجيل من وجهة نظر الطلبة؟
 فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال المراد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة؟
 فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال التوعيه والبرامج التعريفية من وجهة نظر
الطلبة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل البيانات واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
لكل فقرات االستبانة وفي جميع المجاالت التي تقيس مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي.
وياير جدول رقم ( )4أن المتوسط العام الكلي الستجابات الطلبة على فقرات االستبانة
التي تقيس مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في المجاالت الثالثة (إجراءات القبول
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والتسجيل ،والمراد األكاديمي ،والتوعيه والبرامج التعريفيه كانت ضمن درجة الفاعلية المتوسطة
بمتوسط حسابي ( )2.69وانحراف معياري ( .)1.80وقد حصل المتوسط الكلي في المجال
األول المرتبط بإجراءات القبول والتسجيل على أعلى المتوسطات بين جميع المجاالت بمتوسط
حسابي ( )2.73وانحراف معياري ( )1.81وهي درجة فاعلية متوسطة .يليه بالمرتبة الثانية
مجال التوعية والبرامج التعريفية وقد حصلت على درجة فاعلية متوسطة بمتوسط حسابي
( )2.72وانحراف معياري ( )1.84بينما جاء في الترتيب األخير المتوسط الكلي للمجال الثالث
الخاص بالمراد األكاديمي بمتوسط حسابي ( )2.58وانحراف معياري ( )1.89وتعتبر درجة
فاعلية ضعيفة ضمن المقياس العام.
جدول ( :)4نتائج المتوسط العام الكلي إلستجابات الطلبة وذلك في مجاالت برنامج اإلرااد
األكاديمي
م

المجاالت

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

درجة الفاعلية

 0المتوسط الكلي للمجال األول

2.7327

1.813471

متوسطة

 6المتوسط الكلي للمجال الثاني

 3المتوسط الكلي للمجال الثالث

2.5859
2.7280

1.892031

ضعيفة

 4المتوسط الكلي

2.6912

1.803171

متوسطة

1.864471

متوسطة

نتائج تحليل المجال األول :فاعلية إجراءات القبول والتسجيل
يتضح من الجدول رقم ( )2أن المتوسط الحسابي العام لإلستجابات في المجال األول
المرتبط بإجراءات القبول والتسجيل بلغت ( )2.73وانحراف معياري ( )1.81وتقع ضمن درجة
فاعلية متوسطة .ومن المالحظ ان العبارة (يزودني موظف التسجيل بالجدول الدراسي في بداية
كل فصل دراسي) قد حصلت على أعلى متوسط حسابي ( )3.36وانحراف معياري ()1.02
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تليها بالمرتبة الثانية العبارة (استطيع زيارة مكتب القبول والتسجيل للحصول على المعلومات
في أي وقت) بمتوسط حسابي ( )3.09وانحراف معياري ( ،)1.08وحصلت العبارة (أجد اسم
األستاذ مكتوبا أمام كل مادة مسجلة بالجدول الدراسي) بمتوسط حسابي ( )3.00وانحراف
معياري ( )1.32على المرتبة الثالثة بين المتوسطات الحسابية ،في حين أن العبارة (يستطيع
الطالب اختيار أوقات المحاضرة المناسبة له) قد جاءت بالمرتبة األخيرة في المجال األول
بمتوسط حسابي ( )2.04وانحراف معياري ( )1.244وهي درجة فاعلية ضعيفة.
ومن المالحظ أن جميع العبارات في المجال األول قد جاءت ضمن درجات فاعلية
متوسطة بإستثناء العبارات التالية (استطيع تغيير تخصصي الدراسي خالل العام الدراسي)
بمتوسط حسابي ( )2.37وانحراف معياري ( )1.13والعبارة (استخدم البريد االلكتروني -
االيميل  -للتواصل مع ادارة اؤون الطلبة) بمتوسط حسابي ( )2.56وانحراف معياري ()1.09
والعبارة (احصل على معلومات كافية حول التسجيل وخطة المواد الدراسية من الموقع
االلكتروني) بمتوسط حسابي ( )2.61وانحراف معياري ( ،)1.13والعبارة (أرى أن هناك
تخصصات متنوعة مطروحة تلبي احتياجاتي) بمتوسط حسابي ( )2.44وانحراف معياري
( ،)1.13وجميع هذه العبارات حصلت على متوسطات حسابية أقل من  6.2وكلها تدل على
درجات فاعلية ضعيفة.
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جدول ( :)2مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال إجراءات القبول والتسجيل
العبارات  /إجراءات القبول والتسجيل
 0يزودني موظف التسجيل بالجدول الدراسي في بداية كل
فصل دراسي

 6أتلقى معلومات عن إجراءات التسجيل والسحب
واإلضافه في بداية العام الدراسي
 3يستطيع الطالب اختيار أوقات المحاضرة المناسبة له
4

أرى أن موظفي القبول والتسجيل لديهم خبرة ومعلومات

مناسبة

 2أستطيع اختيار التخصص العلمي الذي ارغب بدراسته
 2أرى أن هناك تخصصات متنوعة مطروحة تلبي
احتياجاتي

 7يساعدني الموقع االلكتروني للمعهد في الحصول على
الجدول الدراسي والدرجات
 8أستطيع زيارة مكتب القبول والتسجيل للحصول على
المعلومات في أي وقت

 9أحصل على معلومات كافية حول التسجيل وخطة المواد
الدراسية من الموقع االلكتروني
 0استخدم البريد االلكتروني  -االيميل  -للتواصل مع

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.3628

1.02034

متوسطة

2.9152

1.09501

متوسطة

2.0487

1.24448

ضعيفة

2.8496

1.12128

متوسطة

2.5973

1.29676

ضعيفة

2.4400

1.13672

ضعيفة

2.8850

1.15279

متوسطة

3.0929

1.08535

متوسطة

2.6195

1.13778

ضعيفة

2.5689

1.09622

ضعيفة

درجة الفاعلية

 1ادارة اؤون الطلبة

 0أجد اسم االستاذ مكتوبا امام كل مادة مسجله بالجدول
 0الدراسي
 0أجد رقم هاتف  -خط ساخن  -لالستفسارات والتواصل
 6مع القبول والتسجيل
 0أستطيع تغيير تخصصي الدراسي خالل العام الدراسي
3

3.0000

1.32665

متوسطة

2.7244

1.21176

متوسطة

2.3733

1.13515

ضعيفة

 0أحصل على استثناء من دراسة بعض المواد الدراسية
 4كحصص اللغه االنجليزيه والحاسب اآللي اذا توفرت
الاروط

المتوسط العام لالستجابات

2.7611
2.7327

1.18340
1.81347

متوسطة
متوسطة

73

نتائج تحليل المجال الثاني :مدى فاعلية برنامج اإلرشاد األكاديمي في مجال المرشد
األكاديمي
يتضح من الجدول رقم ( )2أن المتوسط الحسابي العام لالستجابات في المجال الثاني
والمرتبط بالمراد األكاديمي كانت ( )2.58وانحراف معياري ( )1.89وهي باكل عام درجة
فاعلية ضعيفة .ومن المالحظ أن العبارات ( )69،68،67،62،62،64،63،09قد جاءت
ضمن

درجة

المتوسطات

الضعيفة

أقل

من

6.29

بينما

جاءت

العبارات

( )66،60،61،08،07،02،02ضمن درجات الفاعلية المتوسطة .وقد حصلت العبارة
(يزودني المراد األكاديمي بالخطة الدراسية الخاصه بتخصصي األكاديمي) على أعلي متوسط
حسابي بلغ ( )2.75وانحراف معياري ( )1.10تليها بالمرتبة الثانية العبارة (يساعدني المراد
األكاديمي في إختيار التخصص المناسب لقدرتي وميولي) بمتوسط حسابي ( )2.71وانحراف
معياري (.)1.04
بينما جاءت العبارة (يزودني المراد األكاديمي بمعلومات كافية عن القبول والتسجيل
في التخصصات العلميه) بمتوسط حسابي ( )2.70وانحراف معياري ( )1.06على المرتبة
الثالثة بين جميع العبارات ،وقد حصلت العبارة في (أالحظ تفهم المراد األكاديمي لماكالتي
الاخصية) على المرتبة االخيرة في هذا المجال بمتوسط حسابي ( )2.35وانح ارف معياري
( )1.09وهي درجة فاعلية ضعيفة.
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نتائج تحليل المجال الثالث :فاعلية التوعيه والبرامج التعريفية :
يتضح من الجدول رقم ( )7أن المتوسط الحسابي العام لالستجابات في المجال الثالث
والمرتبط بفاعلية التوعية والبرامج التعريفية بلغت ( )2.72وانحراف معياري ( )1.86وهي باكل
عام

درجة

فاعلية

متوسطة.

ومن

المالحظ

أن

عبارات

رقم

( )40،38،37،32،32،34،33،36،30،46قد حصلت على درجات فاعلية متوسطة أعلى
من  .6.2بينما جاءت العبارات ( )43،41،39على درجات فاعلية متدنية أقل من  .6.29وقد
حصلت العبارة ( يتم تزويدي بمعلومات عن قوانين الحضور والغياب في بداية الفصل
الدراسي) على أعلي متوسط حسابي في المجال ( )2.91وانحراف معياري ( )1.136تليها في
الترتيب الثاني العبارة (أتلقي رسائل نصية عبر الهاتف حول اللوائح والسياسات األكاديمية)
بمتوسط حسابي ( )2.91وانحراف معياري ( ، )1.18وقد احتلت العبارة (أستطيع الحصول
على توصيف المواد الدراسية  -الخطة الدراسية -المطبوعة من مكتب اؤون الطلبة أو المراد
األكاديمي) على المرتبة االخيرة في المجال الثالث بمتوسط حسابي ( )2.44وانحراف معياري
( )1.13وتقع ضمن درجات الفاعلية المتدنية.
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جدول ( :)2فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال المراد األكاديمي
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الفاعلية

2.7168

1.04536

متوسطة

2.7566

1.10275

متوسطة

2.7009

1.06084

متوسطة

2.6089

1.06817

متوسطة

2.5556

1.09291

ضعيفة

2.6726

1.12698

متوسطة

2.6991

1.07402

متوسطة

2.6161

1.07349

متوسطة

2.4956

1.03386

ضعيفة

2.5310

1.12009

ضعيفة

2.5911

1.19220

ضعيفة

 62أرى ان المراد األكاديمي يمتلك خبرة كافية إلراادي

2.6239

1.09753

متوسطة

 67أجد تواصل مستمر من المراد األكاديمي

2.5133

1.06762

ضعيفة

 68األحظ تعاون واهتمام من المراد األكاديمي

 69األحظ تفهم المراد األكاديمي لماكالتي الاخصية

2.4711
2.3584

1.06499

ضعيفة

 31استطيع إستاارة المراد األكاديمي خارج أوقات اإلرااد

2.4489

1.06834

ضعيفة

2.5859

1.892031

ضعيفة

العبارات  /مجال المراد األكاديمي
02
02

يساعدني المراد األكاديمي في إختيار التخصص المناسب
لقدرتي وميولي

يزودني المراد األكاديمي بالخطة الدراسية الخاصة
بتخصصي األكاديمي

 07يزودني المراد األكاديمي بمعلومات كافية عن القبول
والتسجيل في التخصصات العلمية.
08
09
61

أالحظ اهتمام المراد األكاديمي بمتابعة تقدمي الدراسي في
التخصص العلمي.

يستعين المراد األكاديمي بملف خاص لمتابعتي في اؤون
اإلرااد
يساعدني المراد األكاديمي في التعرف على المهن المرتبطة
بالتخصص العلمي

 60يساعدني المراد في االستعداد لمتطلبات للمهنة بعد
التخرج(كتابة السيرة الذاتيه وكيفية اجراء المقابالت المهنيه)
 66يساعدني المراد في الحصول على عمل بالتنسيق مع
المؤسسات وذلك قبل التخرج

63

أتلقي توجيه وارااد مستمر من المراد األكاديمي في مواجهة
الماكالت المختلفة

 64ينصحني المراد بطرق الدراسة وتنظيم الوقت
62

يساعدني المراد في حل ماكالت الغياب واالنذارات
األكاديمية

المتوسط العام لالستجابات

1.09538

ضعيفة
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جدول ( :)7نتائج فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال التوعية والبرامج التعريفية
العبارات  /التوعيه والبرامج التعريفية
 3يتم تزويدي بمعلومات عن التخصصات العلمية المطروحه في
 0المعهد

 3يتم إعالمي باللوائح واالنظمة األكاديمية عن طريق مكتب
 6اؤون الطلبة و المراد األكاديمي
 3يتم تزويدي بمحاضرات عن فرص العمل المرتبطه بتخصصي
 3العلمي

 3يتم إلحاقي بلقاء تعريفي حول انظمة الدراسة بالمعهد وذلك
 4في بداية العام الدراسي
 3يتم تزويدي بمعلومات عن قوانين الحضور والغياب في بداية
 2الفصل الدراسي

 3يتم إعالمي باروط القبول واجراءات تغير التخصص العلمي
 2في بداية العام الدراسي
 3يتم تزويدي بإراادات وتوجيهات حول الجدول الدراسي
 7ومواعيد واماكن المحاضرات قبل بدء الدراسة

 3يتم إعالمي بالمعلومات حول اللوائح واالنظمة عن طريق
 8لوحات االعالنات في المبني
 3أستطيع الحصول على المطبوعات والمناورات التعريفية حول
 9األنظمة األكاديمية من مكتب االستقبال
4
1

أحصل على دليل الطلبة اإلراادي في بداية كل عام دراسي

 4اتلقي رسائل نصية عبر الهاتف حول اللوائح والسياسات
 0األكاديمية
 4اتلقي رسائل عبر البريد اإللكتروني حول السياسات المعمول
 6بها في المعهد
4
3

المتوسط

االنحراف

مدى

الحسابي

المعياري

الفاعلية

2.8186

.992331

متوسطة

2.8761

.934601

متوسطة

2.7345

1.06264

متوسطة

2.8578

1.06370

متوسطة

2.9156

1.13664

متوسطة

2.7366

1.01879

متوسطة

2.8407

.980401

متوسطة

2.7168

1.03253

متوسطة

2.5133

1.10042

ضعيفة

2.4489

1.10126

ضعيفة

2.9115

1.18177

متوسطة

2.6460

1.12286

متوسطة

أستطيع الحصول على توصيف المواد الدراسية ( لخطة
الدراسية) المطبوعة من مكتب اؤون الطلبة أو المراد

2.4425

1.13481

ضعيفة

األكاديمي
المتوسط العام لالستجابات

2.7280

1.864471

متوسطة
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نتائج السؤال الثاني
هل توجد فروق داله احصائيا على مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد
من وجهة نظر الطلبة تعود إلى النوع والمستوى الدراسي والتخصص الدراسي؟ لإلجابة عن
السؤال الثاني تم استخراج جميع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حيث تعطي دراسة
الفروق بين اجابات المجموعات المختلفة صورة واضحه عن اتجاهات الطلبة وذلك يعين
الباحث على فهم أامل لتوجهات المجموعات المختلفة من الطلبة وقد تم دراسة الفروق وفق
متغيرات الدراسة وهي (النوع ،المستوى الدراسي ،التخصص العلمي).
ولتوضيح الفروق في االستجابات لقياس مدى فاعلية اإلرااد األكاديمي وفقا لمتغير
النوع قامت الباحثة بإستخدام اختبار (ت) ) )T-Testعند مستوى الداللة ( )0.05 < Pوياير
جدول رقم ( )8إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية باكل عام في ضوء متغير النوع
بداللة احصائية ( )0.38وبلغ المتوسط العام لجميع المجاالت ( )2.80وانحراف معياري
(.)1.70
ورغم أن مستوى الداللة العامه أاار إلى عدم وجود فروق إحصائية لمتغير النوع ولكن
التحليل االحصائي للمجاالت أاار إلى وجود فروقات ذات داللة احصائية لمتغير النوع
( )1.168بين استجابات الذكور واإلناث في المجال األول المرتبط بإجراءات القبول والتسجيل
وذلك لصالح الذكور حيث كان المتوسط الحسابي إلستجابات الذكور أعلى وبلغ ( )2.92من
استجابات االناث بمتوسط حسابي بلغ ( ،)2.65وهذا ياير إلى أن الطلبة الذكور كانو أكثر
استفادة ورضى عن فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي المعمول به .بينما ال توجد فروق دالة
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احصائيا في المجال الثاني والذي بلغت درجة الداللة االحصائية ( )1.30وكذلك في المجال
الثالث والذي بلغت درجة الداللة ( )1.05وهي درجات غير دالة احصائيا.
ولتوضيح الفروق بين استجابات العينة وفقا لمتغيرات المستوى الدراسي والتخصص
العلمي تم استخدام اختبار) )One Way ANOVAوتحليل التبيان االحادي الختبار الفروق
في درجات فاعليه برنامج اإلرااد األكاديمي حسب متغير المستوى الدراسي ،حيث أاارت
النتائج وكما هي موضحة في جدول رقم ( )9أن الدرجة الكلية لفروق استجابات العينة وفقا
لمتغير المستوى الدراسي دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( .)1.12وبإستخدام اختبار اافية
) (Scheffeللمقارنات البعدية كانت الفروق أكثر وضوحا بين المستوى الخامس والسادس
وذلك لصالح المستوى الخامس في مجال المراد األكاديمي والتوعية والبرامج التعريفية ،ففي
مجال المراد األكاديمي كانت الفروق بين المستوى الخامس والسادس لصالح المستوى
الخامس بدالله احصائية ( )1.117وفي مجال التوعيه والبرامج التعريفية بداللة احصائية
( )1.110وهي أقل من ( )1.12وتعتبر درجات دالة احصائيا.
ويوضح جدول رقم ( )01بأنه ال توجد فروق دالة احصائيا على مستوى ()1.12
الستجابات أفراد العينة لمتغير التخصص الدراسي في جميع مجاالت فاعلية برنامج اإلرااد
األكاديمي بدرجة غير دالة احصائيا وبلغت ( .)1.19وقد حصل المجال األول على درجة
داللة ( )1.34وهي درجة داللة إحصائية غير دالة وأقل من ( )1.12وحصل المجال الثاني
على درجة داللة ( )1.02وكذلك المجال الثالث على درجة داللة ( )1.119وهي درجات غير
دالة احصائيا وال تاير إلى وجود ارتباط بين متغير التخصص العلمي مع درجة الفاعلية ،وقد
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تم استخدام اختبار اافيه ( (Scheffeللمقارنات البعديه وقد أثبت التحليل عدم وجود ارتباط
وعالقة بين متغير التخصص العلمي وبين درجة الفاعلية.

جدول ( :)8ملخص نتائج االختبار االحصائي ( ت) إلختبار داللة الفروق بين استجابات
الذكور واإلناث لمدى فاعلية اإلرااد األكاديمي في جميع المجاالت
النوع
المجال

الذكور

مستوى

االناث

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

قيمة (ت)

درجات

الداللة

مستوى

المحسوبة

الحرية

(2-

الداللة

)tailed

إجراءات
القبول

2.9273

1.72548

2.6507

1.83645

2.358

4.880

1.0191

1.028

والتسجيل
المراد
األكاديمي

2.6915

1.83835

2.5414

1.83835

1.156

1.062

1.2491

1.304

التوعيه
والبرامج

2.7614

1.745471

2.7140

1.911811

1.3761

3.771

1.7081

1.053

التعريفية
المتوسط
العام

2.8052

1.70281

2.6432

1.83933

1.196

3.670

1.1661

1.388
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جدول ( :)9ملخص نتائج (  ) One Way ANOVAلتحليل التباين االحادي الختبار الفروق
في درجات مدى فاعلية اإلرااد األكاديمي بين استجابات العينة وفقا لمتغير المستوى الدراسي
المجال
إجراءات القبول
والتسجيل

المراد األكاديمي

التوعيه والبرامج
التعريفية

الدرجة الكلية

مصادر التباين

مجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

8.277

5

1.655

داخل المجموعه

140.612

220

1.6391

المجموع

148.889

225

بين المجموعات

12.448

5

2.490

داخل المجموعه

166.587

220

1.7571

المجموع

179.035

225

بين المجموعات

15.342

5

3.068

داخل المجموعه

152.804

220

1.6951

المجموع

168.146

225

بين المجموعات

11.484

5

2.297

داخل المجموعه

133.661

220

1.6081

المجموع

145.144

225

المربعات

قيمة ف

مستوى

المحسوبة

الداللة

2.590
1.027
2.590
0.007
4.418
1.001
3.780
1.003

جدول ( :)01تحليل التباين االحادي إلختبار الفروق في درجات مدى فاعلية اإلرااد األكاديمي
من وجهة نظر الطلبة وحسب متغير التخصص الدراسي
المجال
إجراءات القبول
والتسجيل

المراد األكاديمي

التوعيه والبرامج
التعريفية

الدرجة الكلية

مصادر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات

3.003

1.137

داخل المجموعه

145.887

المجموع

148.889

بين المجموعات

5.148

داخل المجموعه

173.887

المجموع

179.035

بين المجموعات

9.932

داخل المجموعه

158.213

متوسط

قيمة ف

المربعات

المحسوبة

1.7511

1.137

مستوى الداللة
1.3401

1.6601
1.636

1.287

1.636

1.1661

1.7871
3.468

2.483

3.468

1.0091

1.7161

المجموع

168.146

بين المجموعات

5.076

داخل المجموعه

140.068

1.6341

المجموع

145.144

1.7511

2.002

1.269

2.002

1.0951
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نتائج السؤال الثالث
يبحث السؤال الثالث عن المقترحات في كيفية تطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في
معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني من وجهة نظر الطلبة وجمعت المعلومات التي تخدم
أهداف الدراسة لإلجابة من خالل إستجابات الطلبة على السؤال المفتوح :ماهي مقترحاتك
لتطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد؟ تم جمع المعلومات والمقترحات التي كتبها
الطلبة في السؤال المفتوح وتصنيفها حسب تاابه االستجابات من جانب الطلبة واعطائها
عناوين تندرج تحتها المقترحات المتاابهه وقامت الباحثة بتصنيف هذه المقترحات حسب
مجاالت اإلرااد األكاديمي ،وتم ترتيبها تنازليا من األكثر إلى األقل.
 .0مجال إجراءات القبول والتسجيل:
تم جمع استجابات الطلبة وحساب عدد الطلبة الذين أااروا إلى المقترحات المتاابهة
في مجال إجراءات القبول والتسجيل كما ياير جدول رقم ( )00وحصل المقترح (تغيير وتقليل
وقت الدوام الدراسي الطويل للطلبة) على أعلى المقترحات بواقع  42تك ار ار من جانب الطلبة.
وجاء مقترح (مراعاة ظروف الطلبة المختلفة عند التأخر عن المحاضرات وقبول األعذار الطبية
والاخصية) في الترتيب الثاني وحصل على  31تك ار ار بين المقترحات .بينما جاء مقترح (زيادة
عدد التخصصات العلمية المطروحة وتنوعها للطلبة) على الترتيب الثالث بد  62تك ار ار.
بينما كانت أقل المقترحات تك ار ار هي مقترح (تزويد الطلبة بالخطه الدراسية ،والسجل
الدراسي في بدايه العام الدراسي) ومقترح (تقليل من مواد اللغه اإلنجليزيه اإلجباريه في الخطة
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الدراسية) و(زيادة فترة السحب ووقف التسجيل دون رسوب) وكذلك مقترح (كتابة أسماء المعلمين
في الجدول الدراسي) حيث حصلت كل من المقترحات السابقة على تكرار واحد فقط.

جدول ( :)00تك اررات مقترحات تطوير برنامج اإلرااد األكاديمي من وجهة نظر الطلبة في
مجال إجراءات القبول والتسجيل
التكرار

النسبة

م

42

% 28.0

31

% 18.5

3

زيادة عدد التخصصات العلمية المطروحة وتنوعها للطلبة

62

% 16.0

4

رفع نسبة المسموح بها للغياب عن المحاضرات ما بين  02إلى% 61

60

% 12.9

06

% 7.4

2

طرح برامج للبكالوريوس والماجستير

7

% 4.3

7

االتجاه نحو استخدام التكنولوجيا المتطورة وتوفير موقع الكتروني للتسجيل

3

% 1.8

8

توفير استراحات أكثر بين المحاضرات

3

% 1.8

9

توفير مدرسين ذوي خبرة كافية لتعليم الطلبة

3

% 1.8

 01طرح الجدول الدراسي وأوقات المحاضرات باكل متنوع ما بين مسائي وصباحي

3

% 1.8

 00اإلهتمام برأي الطلبة ومقترحاتهم وحل الاكاوي الطالبية بفاعلية

6

% 0.7

 06أن يكون موظفي القبول والتسجيل أكثر معرفة وخبره في مساعدة الطلبة

6

% 0.7

 03تزويد الطلبة بالخطه الدراسية والسجل الدراسي في بدايه العام الدراسي

0

% 0.6

 04تقليل مواد اللغه اإلنجليزية اإلجبارية في الخطة الدراسية

0

% 0.6

 02زيادة فترة السحب ووقف التسجيل دون رسوب

0

% 0.6

 02كتابة أسماء المعلمين في الجدول الدراسي

0

% 0.6

0
6

2

المقترحات في مجال إجراءات القبول والتسجيل
تغيير وتقليل الدوام الدراسي الطويل للطلبة
مراعاة ظروف الطلبة المختلفة عند التأخر عن المحاضرات وقبول األعذار
الطيبة والاخصية

تسهيل عملية التسجيل والسحب برغبة من الطالب وأن يختار األوقات المناسبة

لظروفه
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 .2مجال المرشد األكاديمي:
لقد أاار الطلبة إلى مقترحات لتحسين وتطوير دور المراد األكاديمي كما هو موضح
في جدول رقم ( )06حيث حصل مقترح (أن يهتم المراد بنجاح الطلبة ومساعده المنذرين
أكاديميا والذين يعانون من صعوبات دراسية) على أعلي تكرار بواقع  2تك اررات .يليها في
الترتيب الثاني مقترح (أن يخصص المراد األكاديمي وقتا مناسبا وكافيا إلرااد الطلبة) بواقع 3
تك اررات .أما مقترح (أن يكون المراد أكثر معرفة ودارية بمجاالت العمل في الدولة) فقد جاء
في الترتيب الثاني وحصل على تك اررين اثنين .بينما حصلت المقترحات التالية على تكرار واحد
فقط وهي (أن يقوم المراد األكاديمي بدور في حل ماكالت الطلبة مع األساتذه) و(أن
يخصص المراد األكاديمي موقع الكتروني للتواصل مع الطلبة).
جدول ( :)06تك اررات مقترحات تطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في مجال المراد األكاديمي
م

المقترحات في مجال المراد األكاديمي
 0أن يهتم المراد بنجاح الطلبة ومساعدة المنذرين اكاديميا والذين يعانون

التكرار

النسبة

2

%31.5

صعوبات دراسية
 6أن يخصص المراد األكاديمي وقتا مناسبا وكافيا إلرااد الطلبة

3

%15.7

 3أن يكون المراد أكثر معرفة ودرايه بمجاالت العمل في الدولة

6

%10.5

 4أن يستكاف المراد قدرات وميول الطلبة الدراسيه ويساعدهم في

6

%10.5

 2أن يتفهم المراد ماكالت الطلبة الاخصيه والعائلية

6

%10.5

 2توظيف مراد اكاديمي متخصص وذو خبره عاليه في مجال اإلرااد

6

%10.5

 7أن يخصص المراد األكاديمي موقع الكتروني للتواصل مع الطلبة

0

% 5.2

 8أن يقوم المراد األكاديمي بدور في حل ماكالت الطلبة مع االساتذه

0

% 5.2

اختيار التخصص العلمي
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 .3مجال التوعية والبرامج التعريفية:
أما في مجال التوعية والبرامج التعريفية وكما هو موضح في جدول رقم ( )03فقد
حصل مقترح (توفير معلومات عن مجاالت العمل للطلبة) على أعلى المقترحات في هذا
المجال ب  4تك اررات يليه في الترتيب الثاني مقترح (توفير مناورات وكتيبات إرااديه للطلبة
ومقترح (عقد برامج وورش عمل عن إدارة الوقت ومهارات أداء االمتحانات) بواقع  3تك اررات
لكل من المقترحين .وجاء في الترتيب األخير بواقع تكرار واحد فقط كل من المقترحات التالية:
(توعية الطلبة باللوائح والقوانين األكاديمية ونظام الدراسة) و(تقديم برامج إرااد وتطوير الذات
والنجاح) و(عقد اللقاءات المفتوحة بين إدارة المعهد والطلبة) ومقترح (زيادة وعي الطلبة بأنظمة
الحضور والغياب واالنذارات األكاديمية).

جدول ( :)03تك اررات مقترحات تطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في التوعيه والبرامج التعريفية
التكرار

النسبة

0

توفير معلومات عن مجاالت العمل المختلفة للطلبة

4

%61

6

توفير كتيبات ومناورات إرااديه للطلبة

3

%02

3

عقد برامج وورش عمل عن ادارة الوقت ومهارات اداء االمتحانات

3

%02

6

%01

6

%01

2

زيارات ميدانية ورحالت تعليمية تعريفية الماكن العمل

6

%01

7

زيادة وعي الطلبة بأنظمة الحضور والغياب واإلنذارات األكاديميه

0

%2

8

توعيه الطلبة باللوائح والقوانين األكاديميه ونظام الدراسة

0

%2

9

تقديم برامج إرااد وتطوير الذات والنجاح

0

%2

01

عقد اللقاءات المفتوحه بين إدارة المعهد والطلبة

0

%2

م

4
2

مقترحات في مجال التوعيه والبرامج التعريفية

تقديم محاضرات ورش عمل للتعريف عن التخصصات العلمية التي
يدرسها الطلبة

ارسال كل ما هو جديد في المعهد عبر رسائل نصية أو االيميل أو

االعالنات
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ثانياً :النتائج النوعية
وهي النتائج التي تم تحليلها بناء على أسئلة المقابلة في مجموعات مركزة هدفت
الحصول على البيانات التي تساعد في تحقيق أهداف الدراسة وهي لمعرفة مدى فاعلية برنامج
اإلرااد األكاديمي والصعوبات والماكالت التي تواجه الطلبة في البرنامج ،وكيفية تطوير
البرنامج ليساعد الطلبة على إراادهم باكل أفضل يضمن نجاحهم األكاديمي .وتم جمع
استجابات العينة وترتيبها وتصنيفها وتحليلها واستنتاج العالقة بينها واعطائها موضوعات تعبر
عن محتواها .تم تنظيم مقابلة جماعية مع ثالثة مجموعات مختلفة بلغ عدد الطلبة بالمجموعه
األولى طالبات ( )04طالبة والمجموعة الثانية طالبات ( )06طالبة أما المجموعه الثالثة
طالب وبلغ عددهم ( )8من الطلبة الذكور بمجموع كلي بلغ ( )34طالبا وطالبة.

السؤال األول :من خالل تجربتك ورأيك الاخصي كيف ترى برنامج اإلرااد األكاديمي المعمول
به في المعهد من حيث إجراءات التسجيل للمواد الدراسية واختيار المواد واستالم الجدول
الدراسي؟
 .1إجراءات القبول والتسجيل غير مريحة واشبه ما تكون بالنظام المدرسي.
أاار الطلبة في المجموعات وعددهم ( )62إلى أن هناك ماكالت تتعلق بإجراءات
القبول والتسجيل ووصفها بعض الطلبة بأنه نظام أابه ما يكون بالنظام المدرسي الذي يقوم
على تنظيم واعداد الجدول الدراسي وتسليمه للطلبة دون ان يكون هناك رأي للطلبة حول
التسجيل أو المااركة في إعداد الجدول الدراسي أو اختيار المواد الدراسيه  ،وأاار الطلبة بأن
إجراءات التسجيل غير مريحة من ناحية الجدول الدراسي والمواد المسجلة حيث قالت المااركة
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 ":0أاعر بأن نظام التسجيل بعيدا عن النظام الجامعي واقرب إلى نظام المدرسة "  ،وقالت
المااركة  " :6بأن الجدول الدراسي غير واضح وقد ترددت على مكتب االستقبال أكثر من مرة
ألستفهم عن مكان القاعة الدراسية واسم المواد الدراسية " .بينما عبر بعض الطلبة في
المجموعات وعددهم ( )8عن ارتياحهم إلجراءات القبول والتسجيل وفي الحصول على الجدول
الدراسي الجاهز فقد قالت المااركة  ":3أرى أن إجراءات التسجيل مناسبة لي وسهلة ألنها تتم
بواسطة موظفي التسجيل " وقالت المااركة رقم  ":4أحصل على الجدول الدراسي من اإلدارة
وأاعر باإلرتياح لذلك ".
 .2نظام التسجيل قديم وال يواكب التطور التكنولوجي في الجامعات األخرى بدولة
االمارات.
وأوضح الطلبة وعددهم ( )31بأن نظام التسجيل يعتبر قديما نوعا ما وال يواكب
استخدام التكنولوجيا في العديد من المؤسسات التعليمية ،وانتقد الطلبة نظام المعهد بأنه ال يوفر
موقعا إلكترونيا اامل المعلومات بحيث يتيح لهم اإلطالع على كل ما يتعلق بالمعهد والتسجيل
والمواد الدراسية والجدول الدراسي في أي وقت من النهار أو المساء .وكان ذلك واضحا في
استجابة المااركة  4بقولها " :تستطيع اختي في جامعة االمارات الدخول إلى موقع خاص
واختيار المواد الدراسيه والتسجيل وطباعة الجدول الدراسي وهي بالمنزل ،بينما أضطر إلى
اإلنتظار حتى يبدأ اليوم الدراسي األول للحصول على الجدول ومعرفة المواد التي سأدرسها ".
 .3نظام الدراسة بالفصول (الدفعة) يسبب ضغطاً نفسياً واجتماعياً على الطلبة.
انتقد الطلبة وعددهم ( )61نظام الدراسة الذي يعتمد على نظام الدفعة الدراسية حيث
يجبرهم على اإلستمرار بالدراسة مدة سنتين متواصلتين مما ياعرهم بالقلق والخوف من حدوث
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اي ظرف يمنعهم من اللحاق بالدفعة الدراسية ،وقد طرح الطلبة تجاربهم الاخصية وتجارب
زمالئهم الذين اضطروا إلى وقف تسجيل لمدة فصل دراسي ألسباب تعود إلى عمليات جراحية
أو الزواج أو ظروف أسرية أخرى وتخلفوا عن اللحاق بزمالئهم في الدفعة الدراسية وأضطر
بعض الطلبة إلى االنتظار لما يقارب فصلين دراسين أو أكثر حتى تتوفر دفعة جديدة في نفس
التخصص الدراسي مما خلق ااكاليه أخرى أثر ذلك عليهم نفسيا واجتماعيا .المااركة  2قالت:
"بأنها استغرقت فترة طويلة حتى تفهم نظام المقررات الدراسية المطروحة فصليا وأنها تعيش
خوفا من أن ترسب في إحدى المواد الدراسية مما يضطرها إلى إعادة دراسة جميع المواد
والتخلف عن الدفعه" .من جانب آخر أبدى بعض الطلبة اتجاها ايجابيا حول نظام الدراسة
بالدفعة وعددهم ( )2فقد عبروا عن ارتياحهم بنظام الدراسة حيث يساعدهم على التخرج بسرعه
واإللتحاق بمجال العمل والمهنة ،فقد قالت المااركة  ":2نظام الدراسة مكثف ومريح ويوفر
الوقت ويستطيع الطلبة التخرج خالل سنتين دراسيتين ،وأاعر بأنه يوفر لي االنتماء لزميالتي
في الدفعة والتعاون معهن".
 .4يساهم توفير برامج دراسية مختلفة ومتنوعة في تلبية احتياجات الطلبة ورضاهم عن
الدراسة.
ااار العديد من الطلبة وعددهم ( )67إلى قلة البرامج العلمية المطروحة وقلة اإلختيار
للتخصصات التي يرغبون بها مما جعلهم يقبلون بدراسة تخصصات ال تالئم ميولهم أو
طموحاتهم أو اهدافهم المهنية مما أثر في دافعيتهم للدراسة والنجاح األكاديمي حيث يعاني
بعض الطلبة من صعوبات اكاديمية تعود إلى قلة الدافعية في الدراسة بالتخصص الذي فرض
عليهم .المااركة رقم  7قالت ":سجلت بالمعهد لرغبتي في تخصص دبلوم الموارد الباريه
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وتفاجات بعدم طرح البرنامج وانحصر االختيار بين برنامج الصحة والسالمة ،والمحاسبة وقد
اضطررت إلى القبول بما هو متوفر مما جعلني أتضايق وال أهتم أحيانا بالدراسة " .ماارك رقم
 8قال ":أدرس تخصص الهندسه وأجد صعوبة في تخطي المواد الدراسية ،رغبت في تغيير
التخصص ولكن ليس هناك مجال آخر للطالب الذكور ".
 .5اليوم الدراسي طويل ومزدحم بالحصص الدراسية وقلة أوقات االستراحه بين
المحاضرات.
عبر الطلبة وعددهم ( )69عن استيائهم من اليوم الدراسي الطويل والجدول الدراسي
المزدحم بالمحاضرات الذي يتخلله قلة أوقات االستراحات مما تسبب لهم بالاعور بالضغط
واالرهاق والضيق من الدوام الدراسي الطويل من الساعة  8:31صباحا حتى  3:31ظه ار وذلك
باكل يومي طوال االسبوع ليستطيعوا التخرج خالل سنتين دراسيتين فقد قالت المااركة رقم
 ":00اليوم الدراسي طويل من الساعة  8:31صباحا إلى  3:31ظه ار مما ياعرني بالضغط
واالرهاق يوميا " .المااركة رقم  03قالت " :المحاضرات الدراسية متواصلة يفصل بينها خمس
دقائق وهناك استراحه واحدة في اليوم ال تكفي للراحة والصالة ".

السؤال الثاني :ماهو رأيك باللوائح واألنظمة األكاديمية والسياسات المعتمده بالمعهد وأثرها على
إنجازك وتقدمك الدراسي؟
 .1تطوير اللوائح الخاصة ببرامج مساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً والمنسحبين من
الدراسة والمتقدمين لوقف تسجيل.
هناك مجموعة كبيرة من الطلبة وعددهم ( )31ناقاوا موضوع القوانين واللوائح الخاصة
بالحضور والغياب واإلنذارات األكاديمية وعبروا عن رأيهم في أن اللوائح الخاصة بالحضور
والغياب غير مرنة واديدة وال تساعد الطلبة المتغييبن لفترات طويلة خاصة الذين يمرون
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بظروف انسانية أو مرضية أو لديهم التزامات عائلية تجعلهم يتغيبون عن الدراسة  ،وهذا جعلهم
عرضة للحصول على االنذارات األكاديمية وبعضهم تعرض للفصل الدراسي بسبب كثرة التغيب
عن الحصص الدراسية فقد قالت المااركة  " :04بأنها أم ولديها ظروف أسرية تجبرها على
التأخر الصباحي أو التغيب عن المحاضرات مما أدى إلى حصولها على االنذارات األكاديميه
ويجب على المعهد أن يكون أكثر مرونه مع الطالبات األمهات " الماارك  02قال " :أعيش
في منطقة بعيدة وكثي ار ما تأخرت عن موعد المحاضرات الصباحية وحصلت على انذارات كثيرة
وصلت لحد الرسوب بالماده وتوجب علي إعادة دراستها مره أخرى ".
 .2ال تتم معادلة المواد وشهادات الدورات التدريبيه مثل  ICDELأو IC3التي درست
من قبل.
عبر عدد من الطلبة وعددهم ( )60عن استيائهم من اللوائح والقوانين األكاديمية التي
ال تعادل بعض المواد التي درسوها في جامعات أخرى بالمعهد وعدم قبول اهادات مثل مهارات
الحاسب اآللي  IC3و ICDELحيث لم يحصلوا على استثناء واضطروا إلى دراسة مهارات
تقنية المعلومات مرة أخرى مما يجعلهم ياعرون بأنهم يضيعون الوقت في دراسة مواد سبق لهم
دراستها الماارك  02قال " :قدمت اهاده ال  ICDELلكن لم يتم قبولها واضطررت إلى دراسة
مهارات تقنية المعلومات مره أخرى " .مااركة  07قالت " :قدمت سجال دراسيا واهادة تفيد
بأني درست العديد من المواد الدراسيه في جامعة اإلمارات وكنت أطمح في أن يتم معادلة
بعض المواد وأن أتخطاها وأتقدم بدراستي ولكن تفاجأت بأن اللوائح مختلفة ولم تتم معادلة
بعض المواد التي سبق لي دراستها “.
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 .3توفير لوائح اكاديمية وقوانين لمساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً والمنسحبين من
الدراسة والمتقدمين لوقف تسجيل.
بعض الطلبة في المجموعات وعددهم ( )62عبروا عن ضرورة أن يتم تطوير قوانين
وسياسات لمساعده الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم والمتعثرين والحاصلين على
االنذارات األكاديمية حيث أن هؤالء يعانون بصمت ويحتاجون إلى جهود لمساعدتهم ودعم
مسيرتهم التعليمية .وهذه الفئة كثي ار ما تلجأ إلى اإلنسحاب من الدراسة عندما تمر بتجارب
الفال في انجاز متطلبات الدراسة واعادة دراسة المواد مرة أخرى فقد قالت المااركة ":08
عانيت من صعوبات دراسية في إحدى المواد العلمية ولم أجد الدعم الكافي للنجاح مما تسبب
في رسوبي واعادة دراستي للمرحلة الدراسية مره أخرى " المااركه  09قالت " :أدرس تخصص
المحاسبة وتعرضت للعديد من الصعوبات الدراسية مما جعلني أفكر في وقف تسجيل هذا
الفصل والعودة الحقا ".

السؤال الثالث :ما رأيك بالمراد األكاديمي واألساتذة الذين يقومون بعملية التوجيه واإلرااد
ومساعدتك في اختيار التخصص المناسب لميولك وقدراتك؟
 .1عدم توفر مرشد متخصص في إرشاد الطلبة نحو اختيار التخصص العلمي وتقديم
معلومات عن التوظيف والمهن في بداية العام الدراسي.
ناقش طلبة وعددهم ( )68رأيهم حول عدم توفر مراد اكاديمي متخصص في تقديم
خدمة اإلرااد والتوجيه للطلبة وخاصة فيما يتعلق بإختيار التخصص المناسب لميولهم
واهتماماتهم وبأنهم بحاجة إلى توفر معلومات أكثر عن المهن ومجاالت العمل وربط
التخصصات بسوق العمل المحلي .فقد قال الماارك  " :61تم إلحاقي بتخصص الهندسة ولم
أكن واثقا بأنه التخصص المناسب لميولي وقدراتي " .والمااركة  60قالت " :تحدث معنا أحد
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األساتذه عن تخصص معين ولم تكن المعلومات المطروحة كافية عن مجاالت العمل الحقيقة
في هذا التخصص ".
 .2ال يوفر المرشد أو االساتذة وقتاً مناسباً إلرشاد وتوجيه الطلبة خالل اليوم الدراسي.
يرى الطلبة وعددهم ( )31بأن المراد األكاديمي أو االساتذة المسؤولين عن عمليات
التوجيه واإلرااد ماغولين ومضغوطين بالواجبات اإلدارية وال يستطيعون تخصيص وقت
مناسب لإلرااد  ،وياعر الطلبة بأنه ليس هناك مراد متفرغ ولديه وقت يستطيعون االستفادة
من خبراته واستااراته في المجال األكاديمي والمهني والاخصي وقد عبر الطلبة عن احتياجاتهم
إلى زيارة المراد باكل دائم خالل اليوم الدراسي الماارك  66قال " :أعاني من صعوبات
دراسية وحصلت على مساعدة من األستاذ باكل محدود ولكن ال أستطيع رؤيته خارج أوقات
الحصص الدراسيه نظ ار الناغاله الاديد " المااركة  63قالت " :كنت أحتاج إلى إرااد
وتوجيهات من رئيس القسم حول التخصص الذي أدرسه ولكن ناد ار ما استطعت مقابلته نظ ار
إلناغاله في االجتماعات بصفة دائمة ".

السؤال الرابع :كيف ترى دور المراد األكاديمي في مساعدتك على مواجهة الماكالت
الاخصية واألكاديمية وايجاد الحلول المناسبة؟
المرشد ال يتفهم مشكالت الطلبة الشخصية واألكاديمية وأثر ذلك على نجاحهم وتقدمهم
الدراسي .
اريحة من الطلبة وعددهم ( )07عبروا عن احتياجهم إلى أن يتفهم المراد ماكالتهم
الاخصية والعائلية وخاصة عند حصولهم على االنذار األكاديمي بسبب الغياب المتكرر عن
الدراسة ،وبأنهم بحاجه إلى أن يكون المراد ملم بالمعارف والعلوم التي تساعدهم على التقدم
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الدراسي ،وبأن يساعدهم على اكتساب مهارات التكيف مع الضغوط والتوتر والقلق وحل
الماكالت .هذه المهارات تدعم تقدمهم الدراسي ومواجهة الصعوبات التعليمية والاخصية
ويساهم في نجاحهم األكاديمي .فقد قالت المااركة  " :64أتحدث مع المراد األكاديمي عن
ماكالتي الاخصية ولكني أاعر أحيانا بأنه ال يستطيع تقديم الدعم المناسب لماكالتي" .
والماارك  62قال " :تغيبت طويال عن المحاضرات بسبب ظروفي الاخصية وحصلت على
انذارات أكاديمية بسبب الغياب ارحت ظروفي للمراد األكاديمي وقد حاول مساعدتي م ار ار
ولكن لم أستفد كثي ار ".

السؤال الخامس :ما رأيك بالوسائل التعريفية التي يستخدمها المعهد في تزويد الطلبة بالمعلومات
الهامه حول االنظمة واللوائح األكاديمية واجراءات التسجيل والخطط الدراسية واختيار
التخصص والتعريف عن مجاالت العمل؟
 .1ال توجد خطط دراسية مطبوعة تساعد الطلبة على معرفة المواد المطروحه في كل
تخصص علمي.
أوضحت مااركات الطلبة وعددهم ( )64بأن هناك ماكلة في الحصول على معلومات
عن الخطة الدراسية التي تتضمن المواد الدراسية ومواعيد طرحها وعدد الساعات المحسوبة لكل
مادة حيث أنهم ال ينفكون يسألون اإلدارة عن الخطة الدراسية لتخصصهم ولكن دائما ما يتم
تزويدهم بمعلومات افوية عن الخطة الدراسية أو يتم تحويلهم إلى رئيس القسم األكاديمي
لالستفسار عن الخطه الدراسية وياعر الطلبة بأنه يجب تزويدهم بالخطه الدراسية منذ الفصل
األول إللتحاقهم بالدراسة وقد قارن الطلبة المعهد ببعض الجامعات األخرى التي تقوم على
إرااد الطلبة بواسطة الخطة الدراسية للكل تخصص ،المااركة  62قالت " :منذ اليوم األول
سألت عن الخطه الدراسية وماذا سأدرس ولكن لم أحصل على إجابة واضحه" والماارك 67
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قال " :أستغرب أن ال توجد خطه دراسية للتخصص العلمي الذي أدرسه وذلك مقارنة مع
جامعات أخرى حيث يستطيع الطالب الحصول على الخطة من الموقع على ابكة االنترنت ".
 .2قلة البرامج التعريفية في كل فصل دراسي للطلبة المستجدين عن التخصصات
المطروحة وأنظمة الد ارسة.
أاار الطلبة وعددهم ( )62إلى أن هناك ماكلة في قلة البرامج التعريفية واللقاءات مع
اإلدارة ومع الهيئة التدريسية حيث أنه من الضروري أن تكون هناك برامج تعريفية وورش عمل
عن التخصصات العلمية وأنظمة الدراسة لتوعية الطلبة حول مختلف المواضيع واللوائح والقوانين
األكاديمية وخاصة توعيتهم حول التخصصات العلمية المطروحه ومجاالت العمل المتصله بها،
الماارك  68قال " :تم إلحاقي بالتخصص العلمي المتوفر وكانت هناك اروحات عامة عن
البرنامج ومجاالت العمل المناسبة ورغبت بتفاصيل أكثر" المااركة  69قالت " :حضرت لقاء
تعريفيا للترحيب بالطلبة المستجدين وذلك في بداية الفصل الدراسي ولم تكن هناك معلومات
كافية عن التخصصات العلمية أو اللوائح األكاديمية " .

السؤال السادس :ماهو رأيك بالمصادر التي تزود الطلبة بالمعلومات التي تهمهه كالكتيبات
اإلرااديه  ،دليل الطالب اإلراادي ،ملصقات  ،اعالنات  ،رسائل نصيه وغيرها ؟
نقص المصادر اإلرشاديه المطبوعه واإللكترونية وعدم توفر دليل الطالب اإلرشادي إلرشاد
الطلبة.
يرى الطلبة وعددهم ( )61بأن هناك نقص في المصادر والمعلومات المتوفرة للطلبة
وأاارو إلى ضرورة طباعة واصدار دليل الطالب اإلراادي الذي يساعدهم في الحصول على
المعلومات الهامه حول أنظمة التسجيل والقبول واللوائح األكاديمية والطالبية واألناطة المتوفرة
والمقررات الدراسية واروط انجازها ،وأن يكون هذا الدليل بمثابة مراد مناسب للطلبة
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المستجدين والمستمرين بالدراسة .فقد قالت المااركة ( " :)68ال توجد كتيبات أو مطبوعات
تعريفية مناسبة عن نظام الدراسة بالمعهد والتخصصات العلمية" ،مااركة ( )69قالت " :يجب
أن تتوفر نسخه مطبوعه من كتاب اللوائح والقوانين التي تساعد الطلبة على اإللمام باإلجراءات
والنظم المعمول بها وأن يتم توفير نسخة على موقع المعهد االلكتروني “.
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الفصل الخامس :المناقشة والتوصيات
يتناول الفصل الخامس مناقاة النتائج التي تم تحليلها باستخدام أدوات الدراسة االستبانة
المحكمة والمقابلة مع المجموعة المركزه وذلك بهدف الوصول إلى التوصيات والمقترحات التي
تخدم هدف الدراسة.

مناقشة نتائج السؤال األول
تاير النتائج العامه لتحليل متوسط المتوسطات الكلية في جميع مجاالت اإلرااد
األكاديمي بأن الطلبة يرون أن برنامج اإلرااد ال يقوم بمهامه بالاكل المطلوب وأنه غير
فاعل بالدرجة المطلوبة في تلبية احتياجات الطلبة من البرنامج حيث ال يحقق أهداف اإلرااد
األكاديمي .فقد حصل مجال إجراءات القبول والتسجيل على متوسط حسابي ( )6.73ومجال
التوعيه والبرامج التعريفية على متوسط حسابي ( )6.76وكلها تقع ضمن درجات فاعلية
متوسطة ،بينما حصل المجال الثاني المرتبط بالمراد األكاديمي على متوسط حسابي ()6.28
وتعتبر درجة فاعلية منخفضة .ويتضح من هذه النتيجة أن الطلبة يعانون من ماكالت في
برنامج اإلرااد األكاديمي وهذه النتيجة ال تتوافق مع أهداف اإلرااد األكاديمي في مؤسسات
التعليم العالي من حيث تفعيل دور اإلرااد في اإلهتمام بتوافق وتكيف الطلبة مع متطلبات
الجامعة واالهتمام بالفروق الفردية وتنمية جوانب االبتكار واإلبداع لديهم ،وكذلك في مساعده
الطلبة لمواجهة ماكالتهم الاخصية واألكاديمية كإختيار التخصص المناسب لميولهم وقدراتهم،
وزيادة الوعي حول اللوائح والقوانين الجامعية واراادهم حول الخطط الدراسية والجدول الدراسي
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وكيفية اإليفاء بمتطلبات الدراسة كافة باإلضافه إلى تزويدهم بمهارات اكاديمية واجتماعية تعينهم
على مواجهة كل جديد وتساعدهم باإلستمرار بالجامعة (اافعي.)6118 ،
وقد أوضحت نتائج الدراسة الحالية أن برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد فعال إلى
حد ما ولكن لم يصل إلى المستوى المطلوب حيث عبر الطلبة عن عدم رضاهم عن فاعلية
البرنامج الحالي وقد يعود السبب إلى عدة عوامل منها قلة مااركة الطلبة في إجراءات التسجيل
كحرية اختيار المواد الدراسية واختيار األوقات المناسبة لهم  ،باإلضافه إلى افتقاد الطلبة إلى
المصادر التعليمية واإلراادية وقلة البرامج اإلرااديه واللقاءات المفتوحة وهذه النتيجة تتوافق مع
دراسة القحطاني والهاجري ( )6103التي أاارت إلى إنخفاض رضا الطلبة عن واقع اإلرااد
األكاديمي في جامعة الكويت وحاجته إلى تطوير ليلبي طموحات الطلبة من خدمات اإلرااد،
وكذلك اتفقت مع دراسة الطراونة وقطياات ( )6100التي توصلت إلى نتيجة تفيد بقلة رضا
الطلبة عن خدمات اإلرااد األكاديمي في الجامعة وقد يعود السبب في تاابه النتائج إلى
تاابهه الماكالت األكاديمية التي يتعرض إليها الطلبة الدارسين في الجامعات والمؤسسات.
بينما تتناقض نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة دمنجر ( )Damminger 2001الذي أاار إلى
وجود درجة عالية من الرضا لدى الطلبة عن برنامج اإلرااد األكاديمي وقد يعود السبب في
اختالف النتائج بين الدراستين إلى اختالف المتغيرات واختالف مجتمع الدراسة  ،والعينة،
والظروف التي تعيش فيها عينة الدراسة.
وفيما يخص بمناقاة نتائج التفصيلية لكل مجال من مجاالت اإلرااد األكاديمي ففي
مجال إجراءات القبول والتسجيل توضح النتائج وجود مؤارات داله على وجود ماكالت في
عمليات القبول والتسجيل ،وقد كانت معظم العبارات في المجال األول ضمن درجات الفاعلية
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المتوسطة وحصلت العبارة (يزودني موظف التسجيل بالجدول الدراسي في بداية كل فصل
دراسي) على أعلى المتوسطات الحسابية في المجال وهي دليل على أن إدارة القبول والتسجيل
تقوم بدور ملحوظ في تزويد الطلبة بالجدول الدراسي ومعرفة المواد الدراسية المسجلين بها في
الفصل الدراسي ،وتعتقد الباحثة أنه رغم الجهود المبذولة من ادارة المعهد فإن الطلبة غير
راضين عن عمليات القبول والتسجيل ويعود السبب في ذلك إلى رغبة الطلبة في اختيار المواد
الدراسية والقيام بالتسجيل الذاتي والحصول على الجدول الدراسي ،وتفعيل الموقع االلكتروني
للتسجيل ،والحصول على المعلومات وتذمر الطلبة من تأخر تسليمهم الجدول الدراسي
إلعتبارات وأسباب ادارية  .أما العبارة ( أستطيع زيارة مكتب القبول والتسجيل للحصول على
المعلومات في أي وقت) فقد جاءت في الترتيب الثاني وهي تدل على أن الطلبة مهتمون بزيارة
قسم القبول والتسجيل للحصول على المعلومات والتوجيه المناسبين خالل اليوم الدراسي ولكنهم
غير راضون إلى حد ما عن الخدمات المقدمة لهم ألسباب تعود إلى أنهم لم يحصلوا على
الترحيب الالزم عند زيارتهم لمكتب القبول والتسجيل أو ال يحصلون على إجابات تتناسب مع
رغباتهم وتوقعاتهم ،وهذه النتيجة متاابهه مع نتيجة دراسة الكندري ( )6112حيث وجدت أن
الطلبة لم يكونوا مرتاحين في التعامل مع موظفي القبول والتسجيل وال يترددون على مكاتب
اإلرااد والتوجيه إال ناد ار .
وأاار الطلبة إلى أن هناك ماكلة في عدم كتابة اسم المعلمين في الجدول الدراسي
والسبب في ذلك تأخر القسم األكاديمي في تحديد اسم المحاضر الذي سيقوم بتدريس المادة إما
لنقص عدد المحاضرين لتغطية المواد الدراسية أو انتظار وصول مدرسين جدد ،كذلك قد تعود
األسباب إلى التغيرات التي تحصل في اللحظه األخيرة بخصوص توزيع األنصبة التدريسية
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للمحاضرين .كذلك فإن النتائج أوضحت أن الطلبة يعانون ماكالت تتعلق بإختيار وتغيير
التخصص العلمي حيث ال تتوفر تخصصات متنوعة تلبي احتياجات الطلبة وليس هناك بدائل
كافية لإلختيار في حال رغب الطالب بتغير تخصصه العلمي ألسباب مختلفة منها سياسه طرح
البرامج الدراسية والتي تعود إلى ادارة المعهد وقسم المناهج األكاديمي وارتباط البرامج العلمية
المطروحة بحاجة سوق العمل المحلي .ويواجه طلبة المعهد ماكالت في عدم استخدام البريد
االلكتروني للتواصل مع ادارة اؤون الطلبة وقد يعود ذلك إلى إنهم يفضلون زياره مكتب اؤون
الطلبة ومقابلة الموظفين للحصول على المعلومات مباارة على التواصل عبر البريد االلكتروني،
كذلك قد يرى الطلبة أن استخدام البريد االلكتروني قد يسبب تأخي ار في اإلجابة عن استفساراتهم
أو أن التواصل عبر البريد اإللكتروني لم يزودهم بالمعلومات الكافية وهذه النتيجة تتوافق مع
دراسة بن زرعة ( )6103في قلة بالتواصل االلكتروني بين الطلبة وادارة القبول والتسجيل
ألسباب مختلفة تعود إلى الموظفين والطلبة.
من جهة أخرى فإن الطلبة يرون أن إجراءات القبول والتسجيل لم توظف إنتاار وتطور
التكنولوجيا في عملية التسجيل وتفعيل الموقع االلكتروني ،حيث يدرك الطلبة أهمية استخدام
التكنولوجيا والابكة المعلوماتية في الحصول على المعلومات وذلك مع توفر الوسائل كالحاسب
اآللي ،المحمول والهاتف النقال المزود بخدمة اإلنترنت وهي وسائل يستطيعون من خاللها
اإلطالع على سجلهم األكاديمي ،وجدولهم الدراسي ،ودرجاتهم باكل مباار وفي أي وقت.
وتعود األسباب إلى نقص الموارد واالمكانات وقلة عدد الطلبة المسجلين وكذلك في أن هذه
المعاهد مازالت جديدة نوعا بين مؤسسات التعليم الحالي حيث بدأت عام  6118وهي فترة
قصيرة نسبيا وتحتاج إلى وقت وخطط لتطور من أنظمتها الحالية بما يتناسب مع احتياجات
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الطلبة .إن هذه النتيجة تتفق مع دراسة ابن زرعه ( )6103حيث أاارت نتائج دراستها في أن
الطلبة غير راضون عن فاعلية إجراءات التسجيل وذلك لعدم وجود موقع إلكتروني يساعدهم في
التسجيل الذاتي  .كذلك أاار الطلبة إلى عدم رضاهم عن المواد الدراسية المطروحة وتوقيتها
من الساعه  8:31إلى 3:31ظه ار حيث ال تعطي مجاال كبي ار للطلبة إلختيار المواد الدراسية
والتوقيت الذين يرونه مناسبا لظروفهم وذلك نتيجة أن هذا النظام يختلف عن أنظمة الدراسة
المتبعة في عديد من الجامعات والكليات األكاديمية التي تعتمد التسجيل عبر نظام الساعات
الدراسية المعتمده بحيث يتيح التسجيل للطلبة بطرح بدائل للمواد الدراسية وبأوقات مختلفة مما
يمنحهم مجاال وحرية لإلختيار بما يتناسب مع رغباتهم وظروفهم الحياتية.
أما في المجال الثاني المرتبط بالمراد األكاديمي أوضحت النتائج العامة لإلستجابات
أن الطلبة يرون أن هناك ماكالت تتعلق بدور المراد األكاديمي في إراادهم وتوجيههم حيث
بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المجال ( )2.58وهذا مؤار واضح على وجود بعض
الماكالت المتعلقة بحصول الطلبة على إرااد وتوجيه من المراد األكاديمي وخاصة فيما
يتعلق بمساعدتهم على تفهم ماكالتهم الاخصية واالجتماعيه وايجاد الحلول المناسبة ونرى ذلك
واضحا في حصول العبارة (أالحظ تفهم المراد األكاديمي لماكالتي الاخصية) على متوسط
حسابي ( )2.35وتعتبر أقل المتوسطات الحسابية بين العبارات كافة في المجال الثاني ،وقد
يعود السبب في عدم رضى الطلبة عن دور المراد في حل ماكالتهم الاخصية في أن العديد
من المعلمين المنهمكين في أداء واجباتهم الوظيفية قد ال يجدون الوقت الكافي لالستماع إلى
مااكل الطلبة الاخصية أو يجدون أنفسهم عاجزين عن التدخل أو ايجاد حلول مناسبة
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للماكالت والصعوبات التي يعاني منها الطلبة ،أو يعتقد المعلمين أن هذه المهمة ليست من
ضمن مسؤولياتهم الوظيفية.
وتوضح النتائج أن الطلبة بحاجة لوجود مراد ذو خبرة ،ودراية ،ومهتم بالتواصل مع
الطلبة خالل أوقات اإلرااد وبعد أوقات ساعات اإلرااد ،حيث أن مهمة المراد تنتهي مع
إنتهاء اليوم الدراسي ومع نهاية الدوام الرسمي للمؤسسة ،وقد يحتاج بعض الطلبة إلى التواصل
مع المراد بعد أوقات الدوام للحصول على استاارات في المجال الاخصي واالجتماعي
واألكاديمي وقد ال يجد المعلمون أو المرادون دوافع إلى التواصل مع الطلبة خارج أوقات الدوام
الرسمي وتقديم خدمات اإلرااد .وترى الباحثة أن السبب في عدم رضا الطلبة عن أداء المراد
إلى اناغال المراد أو األستاذ بمهام تدريسية وادارية األمر الذي يعوقه عن أداء مهام اإلرااد
حيث يبلغ نصاب التدريس للمعلم مابين  62-08ساعة أسبوعيا األمر الذي ال يتيح للمعلمين
وقتا كافيا لتقديم خدمات اإلرااد والتي تعتبر ضمن المهام اإلضافية التي يجب عليهم االهتمام
بها ،كذلك فإن المعلمين والقائمين بأعمال التوجيه واإلرااد األكاديمي ليست لديهم المعلومات
الكافية أو المهارات الالزمة للقيام بتوجيه الطلبة نحو التخصصات المالئمة لميولهم وقدراتهم
حيث أنها تتطلب جلسات إرااديه واستخدام أدوات مساعدة كاإلختبارات الاخصية والنفسية التي
تكاف عن سمات الاخصية والميول والقدرات المهنية باإلضافة إلى افتقار بعض المرادين إلى
المعلومات الخاصة بمجاالت العمل المرتبطة بالتخصصات العلميه وربطها بواقع السوق
االماراتي واحتياج الطلبة إلى تعلم مهارات النجاح األكاديمي ومهارات كتابة السيرة الذاتيه واجراء
المقابالت المهنية بعد التخرج  ،باإلضافة إلى أن المراد ال يحصل على التدريب الالزم والكافي
لتقديم خدمات إراادية للطلبة مما تسببت في عدم رضي الطلبة عن أداء المراد األكاديمي.
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وقد تاابهت هذه النتيجة مع دراسة سعاده وآخرون ( )6117التي أفادت بأن الطلبة
يعانون ماكالت حادة في قلة الوقت المخصص من جانب المراد األكاديمي وكذلك تتفق
الطرونة و قطياات ( )6100ودراسة ابن زرعه ()6103
ا
نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة
ودراسة الباحثان عباده والسادة ( )0994ودراسة الخوالدة ( )0998ودراسة سعاده واخرون
( )6117حيث أفادت بأن المراد ال يقوم بدوره في عملية اإلرااد األكاديمي وارااد الطلبة نحو
إختيار التخصص العلمي المناسب .وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة دمنيجر
( )Damminger 2001في أن الطلبة يرون المرادون األكاديميون على درجة عاليه من
المعرفة والخبره في مجال اإلرااد وتوجيه الطلبة نحو التخصصات العلمية وكذلك تتفق مع
دراسة المهدي ( )6118فقد أوضحت نتائج دراسته بأن الطلبة كانوا أكثر رضي عن المعلومات
التي تتوفر لدى المراد األكاديمي حول اإلرااد األكاديمي.
أما في المجال الثالث فتاير النتائج باكل عام إلى أن فاعلية التوعية والبرامج التعريفية
كانت ضمن المتوسط وذلك بحصول المجال على متوسط حسابي بلغ ( )2.72ويتضح من
النتيجة أن مجال التوعية والورش التعريفية بحاجة إلى تحسين وتطوير في توفير المعلومات
والدعم المناسبين للطلبة بحيث يحقق أهداف برنامج اإلرااد األكاديمي ويساهم في نجاحه.
وترى الباحثة بأن الطلبة يعانون من صعوبات في الحصول على المعلومات اإلراادية الالزمة
حول المعهد ونظام الدراسة و إجراءات التسجيل والحصول على الجدول الدراسي ،وأن هناك
نقص في المصادر المساعدة التي تعين الطالب وتراده .وأاار الطلبة من خالل النتائج إلى
أنهم يعانون من ماكلة في قلة التنبيهات والتوعية حول السياسات األكاديمية والقوانين الطالبية
عبر مكتب اإلستقبال والرسائل النصية ،ويعود السبب إلى عدم جدوى هذه الوسائل إى أن
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بعض الطلبة قد التصلهم الرسائل النصية ألسباب مختلفة كتغير أرقام هواتفهم أو مااكل فنية
في النظام الخاص بإرسال الرسائل النصية أو في عدم تحديث الطلبة لبياناتهم لدى إدارة القبول
والتسجيل ،باإلضافه إلى أن بعض الطلبة ال ينتبهون إلى الرسائل النصيه التي تصلهم أوقد
يهملون قراءتها.
ومن المالحظ من استجابات الطلبة بأن هناك نقص في توفر المصادر التعليمية
واإلراادية وخاصة في مكاتب اإلرااد واالستقبال كالدليل اإلراادي للطلبة والمناورات التعريفية
ويعود السبب في عدم توفر المناورات والكتيبات إلى نقص في الموارد واإلمكانيات ،وعدم وجود
قسم خاص يهتم باالعالم والمطبوعات للطلبة والجمهور وهو ما ياكل ثغرة واضحة وحقيقة في
مجال التسويق والدعايه للمعاهد .وقد أاار الطلبة إلى ماكالت تتعلق بالحصول على الخطة
الدراسية وتوصيف المواد المطبوعة ويعود السبب في ذلك إلى تحفظ ادارة القبول والتسجيل إلى
عدم تزويد الطلبة بالخطط الدراسية وذلك نظ ار لعدم ثباتها وتغيرها من جانب الاؤون األكاديمية
والمناهج مما يولد بعض الماكالت مع الطلبة.
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مناقشة نتائج السؤال الثاني
الفروق في االتجاهات بين المجموعات المختلفة
.6هل توجد فروق داله إحصائيا على مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد من
وجهة نظر الطلبة تعود إلى النوع والمستوى الدراسي والتخصص الدراسي ؟
تعطي دراسة الفروق بين إجابات المجموعات المختلفة صورة واضحه عن االستجابات
وتاير اذا كانت هناك إختالفات بين المجموعات في االستجابات على بنود المقياس ،مما يعين
الباحثه على فهم أامل لتوجهات المجموعات المختلفة من الطلبة وقد تمت دراسة الفروق وفق
متغيرات الدراسة وهي (النوع ،المستوى الدراسي ،التخصص العلمي) .ولدراسة الفروق بين
استجابات الطلبة لمتغير النوع فقد تم استخدام اختبار( )T-Testوأوضحت النتائج بتحليل
الفروق عند مستوى الداللة ( )0.05 <Pإلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية دالة لمتغير
النوع في جميع المجاالت حيث بلغت درجة الداللة االحصائية ( .)1.70وبالرغم أن مستوى
الداللة العامة أاار إلى عدم وجود فروق إحصائية لمتغير النوع ولكن التحليل اإلحصائي
التفصيلي للمجاالت أاار إلى وجود فروقات دالة بالنسبة لمتغير النوع بدرجة داللة ()1.16
وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائي ( (1.12وذلك لصالح الطلبة الذكور .حيث كان
المتوسط الحسابي إلستجابات الذكور ( )2.92وهي أعلى من استجابات اإلناث بمتوسط
( ، )2.65وهذا ياير إلى أن الطلبة الذكور كانو أكثر استفاده ورضى عن فاعلية برنامج
اإلرااد األكاديمي في المعهد وقد يعود السبب في ذلك وحسب خبرة الباحثة إلى قيام الموظفين
بتسهيل وانجاز كافة العمليات المتعلقة بإجراءات القبول والتسجيل من اعداد الجدول الدراسي
وتسجيل المواد وتزويدهم بإراادات خاصة عن صفوفهم الدراسية ،وتسهيل اإلجراءات
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وتوضيحها للطلبة باكل دوري نظ ار لقلة عدد الطلبة الذكور الدارسين في المعهد مقارنة مع عدد
الطلبة اإلناث  ،وكذلك تعود الفروق إلى حرص الطالبات بمتابعة دراستهن الجامعية واهتمامهم
بمعرفة تفاصيل خدمات اإلرااد األكاديمي أكثر من الطالب الذكور الذين قد يكونوا ماغولين
ببعض األعمال المهنية أو غيرها من األمور وذلك كما جاء في دراسة محمد ( .)0992بينما لم
تكن هناك فروق دالة احصائيا تعود إلى متغير النوع في المجال الثاني والثالث المرتبط بالمراد
األكاديمي والتوعيه والبرامج التعريفية حيث كانت الداللة أعلى من مستوى الداللة (.)1.12
واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة سليمان ( )6118حول الرضا عن خدمات االاراف
األكاديمي لدى طالب جامعة السلطان قابوس حيث أوضحت نتائج دراستها بأن الطلبة الذكور
أكثر رضا عن خدمات اإلرااد األكاديمي من اإلناث .وكذلك مع دراسة الكندري ()6103
حول التوجيه واإلرااد األكاديمي في جامعة الكويت في أن هناك عالقة بين النوع واتجاه الطلبة
نحو المراد األكاديمي وذلك لصالح الطلبة الذكور .بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع
دراسة الماهداني والقحطاني ( )6100في عدم وجود عالقة بين رضا الطلبة عن المراد
األكاديمي والنوع.
الفروق في اتجاهات الطلبة حسب متغير المستوى الدراسي
بإستخدام التحليل االحصائي  One Way ANOVAلدراسة الفروق بين استجابات
الطلبة حسب متغير المستوى فقد أوضحت النتائج العامة أن هناك فروق دالة إحصائيا عند
مستوى الداللة ( .)1.12وأوضح التحليل التفصيلي للفروق بين المجاالت أن هناك فروق دالة
احصائيا بين استجابات الطلبة وفقا لمتغير المستوى الدراسي وذلك في المجال األول والثاني
والثالث حيث كانت الفروق أكثر وضوحا بين المستوين الخامس ،والسادس وذلك لصالح طلبة
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المستوى الخامس .وقد يعود السبب في ذلك حسب خبرة الباحثة إلى أن طلبة المستوى الخامس
أصبحوا في مرحلة متقدمة من دراستهم بالبرنامج وأكثر استق ار ار ووعيا بماكالتهم وطرق حلها
ولديهم إلمام باللوائح والقوانين واجراءات التسجيل وبالتالي فإنهم ال يحتاجون إلى استاارة المراد
بصفة مستمرة  ،كذلك قد يكون البرنامج الدراسي مزدحما ومضغوطا بحيث ال يتيح للطلبة
فرصة للتفكير في التدريب العملي والحصول على عمل كطلبة المستوى األخير من البرنامج.
بينما يعود استياء طلبة المستوى السادس (المستوى االخير في البرنامج حيث يعتبر الطالب
خريجا) إلى أن الطلبة في هذا المستوى يبدأون خطوات اإللتحاق بالتدريب العملي مما يدفعهم
إلى التفكير بمستقبلهم المهني بعد التخرج وكيفية الحصول على وظيفة تتالءم مع طموحاتهم ،
كذلك فإن سبب استياء الطلبة من المراد يعود إلى أن عدد من المعلمين القائمين بدور المراد
ال يستطيعون تزويد الطلبة بالمهارات والمعلومات التي يحتاجون اليها كاالستعداد للمهنة بعد
التخرج أو إرااد الطلبة حول الحصول على عمل بالتنسيق مع المؤسسات قبل التخرج من
البرنامج العلمي نظ ار لنقص التدريب والتوجيه الالزمين للمعلمين ليقوموا بتقديم خدمات إرااديه
مماثله للطلبة .كذلك فإن قلة البرامج واللقاءات المفتوحة مع الاركات والمؤسسات المحلية التي
تتيح إلى الطلبة التعرف بفرص التوظيف أدى إلى إستياء طلبة المستوى األخير من البرنامج
وعدم رضاهم عن فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي.
وتتوافق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الباحثين كاظم والغنبوصي ()6114
حول ماكالت اإلرااد األكاديمي في جامعة السلطان قابوس حيث دلت النتائج في أن هناك
فروق دالة احصائيا لمتغير المستوى الدراسي بين الطلبة لصالح الطلبة الدارسين في السنة
الخامسة حيث أظهروا اتجاها ايجابيا نحو اإلرااد األكاديمي .واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع
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دراسة الباحثة سليمان ( )6118في مدى رضا طلبة جامعة السلطان قابوس عن خدمات
اإلاراف األكاديمي حيث أاارت إلى عدم وجود فروق دالة احصائيا بين متغير المستوى
الدراسي ورأي الطلبة بفاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي .
الفروق في اتجاهات الطلبة حسب متغير التخصص العلمي
أوضح التحليل االحصائي الكلي الستجابات أفراد العينة إلى عدم وجود فروق دالة
احصائيا على مستوى ( )1.12لمتغير التخصص الدراسي على اتجاهات الطلبة نحو مجاالت
برنامج اإلرااد األكاديمي حيث كانت الداللة اإلحصائية ( )1.192وهي درجة غير دالة وأعلة
من ( )1.12وذلك ياير إلى أن التخصص العلمي للطلبة الدارسين في المعهد (الهندسة،
والصحة وسالمة ،وتقنية المعلومات ،المحاسبة ،والتأسيسي) لم يؤثر على وجهات نظر الطلبة
نحو مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي ويعود السبب في ذلك إلى أن عمليات واجراءات
اإلرااد األكاديمي للطلبة من مختلف التخصصات متاابهة لدى جميع موظفي القبول والتسجيل
والمرادين وبالتالي يتلقى جميع الطلبة من كافة التخصصات الخدمات اإلرااديه ذاتها مما أدى
إلى تاابه خبرات واتجاهات طلبة المعهد حول برنامج اإلرااد.
واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة سعادة وخليفة وعالية ( )6117حول ماكالت
التسجيل واإلرااد األكاديمي الجامعي لدى الطلبة حيث دلت نتائجها على عدم وجود عالقة
احصائية دالة بين متغير التخصص العلمي واتجاهات الطلبة نحو اإلرااد األكاديمي .بينما
اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة الخوالدة ( )0998حول طبيعة ماكالت اإلرااد
األكاديمي من وجهة نظر العاملين في دائرة القبول والتسجيل  ،حيث أوضحت الدراسة إلى
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وجود تبيان ذي إحصائية بين متوسطات الطلبة تبعا لمتغير التخصص على ماكالت دور
المراد والعالقة اإلراادية بين المراد والطالب والخطة الدراسية وتعليمات القبول والتسجيل.

مناقشة نتائج السؤال الثالث
يبحث السؤال الثالث عن المقترحات في كيفية تطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في
معهد أبوظبي للتدريب والتعليم المهني من وجهة نظر الطلبة وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال
من خالل اجابات الطلبة عن السؤال المفتوح :ماهي مقترحاتك لتطوير برنامج اإلرااد
األكاديمي في المعهد؟
تم جمع المعلومات من االستبانة وحساب المقترحات المتاابهه وتصنيفها تحت محاور
اإلرااد األكاديمي ،ففي مجال إجراءات القبول والتسجيل طرح الطلبة ست عار مقترحا أهمها
(تقليل عدد ساعات الدوام الرسمي الطويل) وحيث حصلت على أعلى التك اررات وبنسبة
 %28.0وهي نسبة عالية وتعبر عن حاجة ملحة لدى الطلبة في استبدال النظام الحالي للدوام
الرسمي بنظام آخر أقل في عدد ساعات الدراسة وأقترحوا بأن يكون الدوام على سبيل المثال من
الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظه ار أو من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظه ار ،ويعود السبب
في طرح هذا المقترح أن الطلبة يعتقدون بأن ساعات الدوام الحالية طويلة وممتدة وياعرون
خاللها بالتعب واإلرهاق والضغط .ترى الباحثة بأن عدد ساعات الدوام الدراسي معقولة وال
تاكل إرهاقا وضغطا على الطلبة ولكن قد يعود السبب في طرح هذا المقترح من جانب الطلبة
إلى رغبتهم في أن يكون الدوام الدراسي أكثر مرونة من حيث ساعات الدراسة كبعض األنظمة
المعتمدة في الجامعات والكليات كنظام التسجيل بالساعات المعتمده حيث يستطيع الطلبة ان
يسجلوا المواد الدراسية وياكلوا الجدول الدراسي بما يحقق رؤاهم الخاصة ويتالءم مع ظروفهم.
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وأاار الطلبة بنسبة  %08.2إلى أهمية مراعاة ظروف الطلبة المختلفة عند التأخر عن
المحاضرات وقبول األعذار الطيبة والاخصية بحيث تقلل من نسبة الغياب التي قد تعرضهم
لخطر الفصل األكاديمي والرسوب في الفصل الدراسي .وبرأي الباحثة أن هذا مقترح مرتبط
باللوائح األكاديمية للحضور والغياب المعتمده من قبل المعهد والتي تؤكد على أهمية إلتزام
الطلبة بالحضور اليومي للحصص الدراسية وحيث يستحق الطالب المتغيب عن الحضور على
إنذارات اكاديمية (إنذار أول = )%2و( إنذار ثاني = )%01وان زادت نسبة غياب الطالب عن
الحد المسموح له فإنه يتعرض إلى الفصل األكاديمي وكثي ار ما يتذمر الطلبة من سياسة
الحضور والغياب ويرونها غير عادلة حيث أنها ال تسمح لهم بالتغيب لفترات طويلة تتجاوز
خمسة مرات خالل الفصل الدراسي الممتد إلى ثالثة اهور مما أدى إلى تذمر الطلبة ومطالبتهم
بتغيير هذه السياسة .بينما جاء مقترح (زيادة عدد التخصصات العلمية المطروحه وتنوعها
للطلبة) في الترتيب الثالث من حيث األهمية بنسبة  %02.1ونستنتج بأن الطلبة يرون أن
هناك نقص في طرح التخصصات وقلة تنوعها مما ال يعطيهم مجاال إلختيار ما يتناسب مع
اهتماماتهم ورغباتهم الاخصية وكما أاارت الباحثة فإن السبب في عدم طرح برامج متنوعة إلى
سياسه المعهد وق ارراتها المرتبطة بقسم اؤون المناهج األكاديمية .كذلك أاارت المقترحات إلى
أن الطلبة يرون أهميه بأن يكتب اسم المحاضرين أمام المواد الدراسية في الجدول الدراسي حتى
يكون الطالب على اطالع بمدرس المادة .ويعود السبب في عدم كتابة اسم المعلم أمام المواد
الدراسية يعزى إلى عدم تحديد أسم المعلم من قبل االقسام العلمية إما لعدم توزيع نصاب المواد
الدراسيه للمحاضرين حتى بدايه العام الدراسي أو لعدم وجود معلمين في الكادر األكاديمي
وانتظار التعيينات الجديدة للمعلمين.
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أما في مجال المقترحات المرتبطة بالمراد األكاديمي فقد أاار الطلبة إلى عدد من
المقترحات وبلغت ثمانية مقترحات ،حيث حصل مقترح (أن يهتم المراد بنجاح الطلبة ومساعدة
المنذرين اكاديميا والذين يعانون صعوبات دراسية) على  2تك اررات بنسبة  %30.2وتاير إلى
أن بعض الطلبة الحاصلين على إنذارات أكاديمية بحاجه إلى متابعة وتوجيه مركز من المراد
األكاديمي لمساعدتهم على تخطي الصعوبات األكاديمية والنجاح في الدراسة وتعود األسباب
إلى أن المراد األكاديمي هو ذاته المعلم الذي يناغل بالتدريس واألعمال اإلدارية ( -02ساعة
 )62أو أكثر مما ال يتيح أمامه المجال لتقديم خدمات اإلرااد باكل مريح ومناسب للطلبة
وذلك أدى إلى عدم قدرة المعلمين إلى تحديد اوقات مناسبة لإلرااد بسبب معاناة المعلمين من
قلة الوقت واناغالهم الدائم مما كان له األثر السلبي على إرااد الطلبة ،كذلك أاار الطلبة إلى
مقترح تخصيص موقع الكتروني يتواصل خالله الطلبة مع األساتذة ويعود السبب في ذلك في
تفضيل العديد من الطلبة عرض ماكالتهم باكل غير مباار عن طريق البريد االلكتروني أو
برامج التواصل االجتماعي كالفيس بوك وتويتر نظ ار لطبيعة بعض الطلبة الذين لديهم خجال
والذين ال ياعرون بالراحة في التعبير عن مااكلهم باكل مباار وجها لوجه مع اآلخرين ،وقد
يعود السبب في ذلك إلى وجود نقص في المهارات االجتماعية والتواصل الفعال مع اآلخرين
وخاصة في بيئة الجامعة حيث يتعاملون مع اريحه مختلفة من الطلبة واألساتذه.
أما المقترحات التي أاار إليها الطلبة في مجال التوعيه والبرامج التعريفية بلغت عارة
طرق لزياده فاعلية المجال وحصل مقترح (توفير معلومات عن مجاالت العمل المختلفة للطلب)
على أعلى التك اررات بمجموع  4تك اررات وبنسبة  %61وتاير إلى رغبة الطلبة في الحصول
على معلومات عن مجاالت العمل المختلفة والاواغر الوظيفية في المؤسسات المختلفة .وترى
الباحثة أن هذا المقترح يعكس قلق كل من فئة الخريجين والمستمرين حول الحصول على عمل
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بعد التخرج وذلك لعدة عوامل منها محدودية الوظائف والاواغر المهنية في مدينة العين ،وعدم
قيام المعهد بدور أكبر في تنسيق الفرص الوظيفية مع الاركات والمؤسسات المحلية .كذلك فإن
بعض الخريجين يعانون من نقص في المهارات والمعلومات حول كيفية الحصول على وظائف
والتنسيق مع الاركات والمؤسسات .وجاء مقترح (توفير كتيبات ومناورات إرااديه للطلبة) في
الترتيب الثاني وبنسبة  %02وتوضح اهتمام الطلبة بالحصول على المطبوعات ومصادر
المعلومات عن الدراسة واللوائح والسياسات المعمول بها وبالرجوع إلى األسباب فإن قلة الموارد
البارية والماديه وعدم وجود قسم للتسويق والدعاية واصدار المناورات وعدم تحديث الموقع
االلكتروني للمعاهد أدى إلى وجود قصور في هذا المجال ،وبالتالي أصبحت المعاهد تقوم
بمجهودات فردية ال تكفي لتلبية احتياجات الطلبة من المطبوعات والمعلومات اإلراادية .ومن
وجهة نظر الباحثة فإن توفر المصادر المتنوعة تمد الطالب بالمعلومات المكتوبة التي تعتبر
دليل مساعد إلرااد الطلبة عن كل ما يتعلق بالمعهد والدراسة فيه.

مناقشة النتائج النوعية
هدفت أسئلة المقابلة إلى معرفة مدى فاعلية برنامج اإلرااد األكاديمي في معهد
أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من وجهة نظر الطلبة ،حيث تم جمع النتائج وتحليلها
وتصنيفها وايجاد العالقة بينها وتحويلها إلى موضوعات محددة.

مناقاة السؤال األول :من خالل تجربتك ورأيك الاخصي كيف ترى برنامج اإلرااد األكاديمي
المعمول به في المعهد من حيث إجراءات التسجيل للمواد الدراسية واختيار المواد واستالم
الجدول الدراسي؟
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 .1إجراءات القبول والتسجيل غير مريحة واشبه ما تكون بالنظام المدرسي.
ترى الباحثة من خالل استجابات الطلبة بأن ما نسبته  %72.4وجدوا إجراءات
التسجيل والقبول غير مريحه وال تزودهم بالمعلومات الكافية وأنها تتم عبر إدارة القبول والتسجيل
حيث يتم تسليم الطالب الجدول الدراسي مما ياعرهم بعدم اإلرتياح وقلة المااركة ،وقد ياعر
بعض الطلبة بأنهم لم يحصلوا على معلومات كافية أو تفاصيل أكثر حول الجدول الدراسي
واجراءاتالتسجيل في المواد الدراسيه .إن نظام التسجيل الحالي ال يتوافق مع أسلوب الحياه
الجامعية وحيث أن لدى الطلبة تصورات مختلفة حول اختيار المواد وتسجيلها واعداد الجدول
الدراسي الذي يتناسب مع ظروفهم وحياتهم وذلك يتعارض مع األنظمة المعمول بها في المعهد
حيث تكون أقرب إلى النظام المدرسي الذي يهتم بتسجيل الطلبة بالمواد الدراسية وتجهيز
الجداول الدراسية للطلبة والحاقهم بالصفوف الدراسية.
وترى الباحثه أن الطلبة الذين عبروا عن إرتياحهم إلجراءات التسجيل والتي بلغت
نسبتهم  %07.2هي اريحة الطلبة المستجدين الذين إنتقلوا من مرحلة الدراسة بالمدرسة إلى
المرحله الجامعية الجديدة التي ترتبط باعور الطلبة الجدد بمااعر مختلفة من الخوف ،والقلق،
وصعوبة في التكيف ،وهي الفئة التي ال ترغب في خوض تجارب جديده أو تحمل المسؤوليات
لقلة الوعي والخبرة ويحتاجون إلى وقت أطول للتكيف مع الوضع الجديد ،لذلك نراهم ياعرون
باألمان واإلرتياح في أن تتولى اإلدارة مسؤولية التسجيل وتسليم الطالب الجدول الدراسي جاه از
وذلك استم ار ار على ما ألفوه في المدرسة.
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 .2نظام التسجيل قديم وال يواكب التطور التكنولوجي في الجامعات االخرى بدولة
اإلمارات.
لقد أوضح الطلبة بنسبة  %88.6بأن نظام التسجيل ال يواكب استخدام التكنولوجيا أو
تنوع وسائل التواصل المنتاره في العالم ،وترى الباحثة من خالل حديث الطلبة أنهم أكثر وعيا
وادراكا ألهمية التكنولوجيا واستخداماتها في التواصل الفعال وخاصة المتعلقة باؤونهم األكاديمية
من حيث ربط التكنولوجيا بالتسجيل واعداد الجدول والحصول على السجل األكاديمي واالطالع
على درجاتهم وتحديث بياناتهم .إن الطلبة يرون بأن نظام التسجيل قديما وتقليديا وال يتمااي
مع التكنولوجيا المتنتارة في العصر الحالي وحيث أن التطور التكنولوجي فرض على الدول
والمجتمعات اإلستفادة من األنظمة المتطورة والتكنولوجيا وأصبحت العديد من المؤسسات
التعليمية تتجه نحو التعلم اإللكتروني وجعل الطلبة أكثر مااركه في تحمل المسؤوليه األكاديميه
وتسجيل المواد الدراسية واختيار المقررات ويعود السبب إلى نظام التسجيل الحالي كونه نظاما
تقليديا تتولي فيه إدارة المعهد تسجيل الطلبة وتجهيز الجداول الدراسية لهم وال تعطي المجال
الكبير للطلبة لإلستخدام الموقع االلكتروني والقيام بعمليه التسجيل الذاتي وقد يعود السبب في
ذلك إلى أن المعاهد جديدة نوعا مقارنة مع المؤسسات التعليمية في الدولة وأنها تحتاج إلى
وقت النجاز هذا الماروع.
 .3نظام الدراسة بالفصول (الدفعة) يسبب ضغطاً نفسياً واجتماعياً على الطلبة.
وترى الباحثة من خالل استجابات الطلبة أن هناك اتجاهين مختلفين حول نظام الدفعة
الدراسية يعود الي تنوع العينة من مستجدين وطلبة مستمرين وخريجين بحيث إنتقد الطلبة
وبنسبة  %82.8نظام الدراسة الحالي ويعتبرونه عائقا في تقدم الطلبة ،حيث يضعهم في إطار
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محدد غير مرن يجبر الطلبة على االستمرار بالدراسة مدة سنتين دراسبتبن ليستكملوا متطلبات
البرنامج .وقد تسبب نظام الدراسة في اعور بعض الطلبة بالضغط النفسي وعدم اإلرتياح كونه
ال يراعي ظروف الطلبة الذين قد يحتاجون إلى وقف تسجيل ،أو اإلنسحاب المؤقت ألسباب
مختلفة منها السفر أو العالج الطبي أو الزواج أو الظروف الاخصية األخرى حيث يتسبب
وقف تسجيل الطالب في تعطيل تقدمه الدراسي لفترة زمنيه قد تطول أو تقصر حسب توفر نفس
التخصص ونفس المستوى الدراسي في الفصل الدراسي القادم .وترى الباحثة بأن نظام الدراسة
بالدفعة الدراسية يختلف عن األنظمة الدراسية المتبعة في بعض الجامعات بدولة اإلمارات حيث
تتيح للطالب تسجيل المواد الدراسية فصليا دون ارتباطه بنظام الدفعة الدراسية وامكانية وقف
تسجيل لفصل دراسي أو أكثر وامكانية العوده الحقا الستكمال متطلبات البرنامج .أما الطلبة
الذين أبدوا ارتياحهم للدراسة بنظام الدفعة ونسبتهم  %07.2فيعود ذلك إلى اعورهم بأنه نظام
مناسب بحيث يتيح المجال للطلبة استكمال متطلبات المؤهل األكاديمي خالل سنتين
متواصلتين ،وهو نظام يوفر عليهم الكثير من الوقت ويساعدهم على التخرج والحصول على
الاهاده األكاديمية التي تؤهلهم للحياة المهنية والدخول إلى مجال سوق العمل بسرعة ،وذلك
على عكس البرامج الدراسية في المؤسسات التعليمية األخرى التي تطرح برامج دراسية مثل
البكالوريوس وتستغرق فترة ما تقارب األربع سنوات وقد تزيد حتى يتخرج الطالب بمؤهل علمي.
 .4يساهم توفير برامج دراسية مختلفة ومتنوعة في تلبية احتياجات الطلبة ورضاهم عن
الدراسة.
أاار الطلبة بنسبة  %79.4بأن هناك نقص في البرامج الدراسية المطروحه بالمعهد
مما تسبب في قلة االختيار بعدد معين من البرامج التي قد ال يرغب بها الطلبة المسجلون.
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وترى الباحثة إن قلة الخيارات أمام الطلبة قد تضعهم في مأزق حقيقي ما بين اإلنسحاب من
المعهد أو القبول بالتخصصات المفروضه عليهم ،األمر الذي يخلق نوع من عدم االرتياح وقلة
الرضى عن البرنامج الذي يدرسونه .إن الطلبة ياعرون بأن عدم طرح تخصصات متنوعه
يجبرهم على دراسة تخصصات ال تتناسب مع ميولهم و طموحاتهم المستقبليه وقد يؤثر ذلك
على دافعية الطلبة في اإلستمرار بالدراسه والنجاح .من ناحيه أخرى قد يؤدي نقص التنوع في
البرامج المطروحه في إنسحاب بعض الطلبة وبحثهم عن فرص تعليميه في مؤسسات أخرى
تلبي طموحاتهم وتوفر لهم برامج يرغبون بها .وترى الباحثه إن توفير برامج دراسية أكثر تنوعا
سيسهم في تلبية احتياجات الطلبة وعلى تكيفهم مع الحياه الجامعية ويقلل من عدد الماكالت
األكاديمية التي تصاحب اختيار تخصصات ال تتالءم مع قدرات الطالب كحصولهم على
اإلنذارات األكاديمية ،وانخفاض المستوى الدراسي ،والفال.
 .5اليوم الدراسي طويل ومزدحم بالحصص الدراسية وقلة أوقات االستراحه بين
المحاضرات.
أوضح العديد من الطلبة وبنسبة  %82.6عن اعتراضهم وعدم ارتياحهم من الدوام
الدراسي الطويل والجدول المضغوط بالمحاضرات وقلة أوقات االستراحات بينهم .وترى الباحثه
ب أن الطلبة غير راضون عن نظام الجدول الدراسي الموحد الذي يفرض عليهم االلتزام باليوم
الدراسي الطويل من الساعة  8:31صباحا وحتى  3:31ظه ار وذلك من يوم األحد إلى يوم
الخميس أسبوعيا .إن هذا النظام مرتبط بالخطه التاغيلية للقبول والتسجيل حيث أن متطلبات
الحصول على المؤهل األكاديمي يلزم استمرار الطلبة في الدراسة بالبرنامج لمده سنتين
متواصلتين وباكل مكثف ومضغوط  ،األمر الذي تسبب في اعور الطلبة بالضغط واإلرهاق
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كون الجدول الدراسي يفرض عليهم ساعات دراسيه طويله مع أوقات استراحة قليلة ،مما كان له
األثر السلبي في دفع العديد من الطلبة إلى كثرة التغيب والحصول على اإلنذارات األكاديمية،
وتاير النتيجة في أن الطلبة يحتاجون إلى نظام دراسي أكثر مرونة يساعدهم في انجاز
متطلبات الدراسة وبنفس الوقت ال يتعارض مع حياتهم الاخصية وظروفهم الحياتية  ،فالعديد
من الطلبة لديهم إلتزامات أسرية وطبية تتطلب منهم التواجد أو التغيب لساعات معينة لاليفاء
بهذه المتطلبات وهذا يتعارض مع ساعات الدوام الممتده والمتواصله يوميا مما يسبب عدم
ارتياح وضيق في عدم مالئمة الجدول الدراسي المزدحم بالحصص الدراسية لظروفهم
الاخصية.

مناقاة السؤال الثاني :مو رأيك باللوائح واألنظمة األكاديمية والسياسات المعتمدة
بالمعهد وأثرها علي إنجازك وتقدمك الدراسي؟
 .1تغيير اللوائح والسياسات الخاصه بالحضور والغياب اليومي واإلنذارات األكاديمية.
مجموعه كبيره من الطلبة وعددهم  %88.6ابدو رأيهم بصراحه حول عدم مرونة اللوائح
والقوانين الخاصة بالحضور والغياب ونظام اإلنذارات األكاديمية حيث إنه ال يراعي ظروف
الطلبة الاخصية والعائلية والطبية وترى الباحثة بأن تنوع ارائح الطلبة الدارسين في المعهد من
عمر 07سنة وحتى  41سنه ساعد في خلق بعض الماكالت لدي الطلبة وخاصة المتزوجين
المسؤولين عن أسرهم وكذلك الطلبة الذين يعانون من ظروف أسرية أو مرضية ،وان اللوائح
والقوانين الخاصة بالحضور والغياب تلزم الطلبة بعدم التغيب ألكثر من خمسة أيام خالل
الفصل الدراسي الممتد إلى ثالثة اهور ،حيث أن التغيب لفترة طويلة يعرض الطالب إلى
الحصول على إنذار اكاديمي أول  %2واستمرار تغيبه يعرضه لإلنذار الثاني  .%01وسياسة
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الحضور والغياب تاكل مفترق طرق للطلبة الذين يعانون من ظروف تضطرهم إلى التغيب لفترة
طويلة ألسباب صحية أو اخصية مما يدفعهم إلى التقدم بطلب وقف تسجيل حتى يستطيعو
التغلب على ظروفهم الاخصية والعوده الحقا إلستكمال الدراسة .وهذا قد يتسبب في إحداث
ماكلة أخرى هي عدم توفر المستوى الدراسي والتخصص الدراسي ذاته في الفصل الالحق
والذي يحدد امكانية عودة الطالب للدراسة أو انتظاره لفترة أطول.
 .2ال تتم معادلة المواد وشهادات الدورات التدريبيه مثل  ICDELأو  IC3التي درست
من قبل.
لقد أبدى الطلبة رأيهم حول معادلة بعض المواد الموجودة في الخطط الدراسية حيث قال
ما نسبته  %20.7إن اللوائح المعمول بها في المعهد ال تعادل بعض المواد التي درسوها في
جامعات أخرى ،وترى الباحثه أن بعض الطلبة عبروا عن استيائهم من اضط ارراهم إلى دراسة
المواد الدراسية التي سبق لهم دراستها كمهارات تقنية المعلومات واللغة اإلنجليزية حيث أن قونين
المعهد ال تمنحهم استنثاء ونجاحا في هذه المواد إال باروط يجب أن يستوفيها الطالب حتى
يحصل على االستثناء وبالتي ال يستطيع الطالب مطابقة الاروط مما يضطرهم إلى دراسة
المواد مرة أخرى ،مما يجعلهم ياعرون باإلحباط لعدم قبول المعادلة إلختالف المنهج المهني
بالمعهد عن باقي المؤسسات التعليميه األكاديمية مما ياعرهم بأنهم يضيعون الوقت ويضطرون
إلى دراسه المواد مره أخرى .إن نظام الدراسة في المعهد هو نظام دراسة مهنية وليست أكاديمية
وتختلف عن أنظمة الدراسة األخرى في الجامعات من حيث اعتماده على نظام الدفعة
األكاديمية وهو يختلف عن أنظمة الجامعات التي تعتمد على نظام التسجيل بالساعات المعتمده
المرن  .كذلك يختلف نظام المعهد من حيث المناهج والساعات المعتمدة وتوصيف المواد
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الدراسية مما ياكل أزمة لدى الطلبة الذين يرغبون في معادلة المواد الدراسة وتخطيها باكل
أسرع.
 .3تطوير اللوائح الخاصة ببرامج مساعدة الطلبة المتعثرين دراسياً والمنسحبين من
الدراسة والمتقدمين لوقف تسجيل.
لقد أبدى الطلبة ونسبتهم  %72.4أهمية مراجعة وتطوير اللوائح الخاصة ببرامج دعم
ومساعدة الطلبة المنسحبين والمتعثرين دراسيا .وترى الباحثة إن بعض الطلبة يعانون من
صعوبات تعلم بسبب عدم قدرتهم على التكيف مع متطلبات الدراسة أو ألسباب اخصية،
واجتماعيه وكذلك بسبب حصولهم على اإلنذارات األكاديمية بسبب كثرة الغياب .وياكل النجاح
في اجتياز مهارات اللغة اإلنجيلزيه تحديا كبي ار للطلبة حيث أن نظام الدراسة في المنهج يعتمد
على تمكن الطلبة من النجاح في مواد اللغه اإلنجليزية والتقدم في التخصص العلمي ،ومن
المالحظ أن العديد من الطلبة غير قادرين على تخطي مستويات اللغه اإلنجليزيه في البرنامج
وبالتالي فإنهم يلجؤون إلى التقدم بطلب إنسحاب أو وقف تسجيل أو الحصول على درجات
منخفضه والنجاح بصعوبة أو اختبار تجربة الفال والرسوب .إن هؤالء الطلبة أحوج ما يكونوا
إلى برامج دعم ومساندة اكاديمية تساعدهم في حل الماكالت الدراسية ومعرفة متطلبات الدراسة
للنجاح في المواد وهذا يتطلب التعاون بين إدارة المناهج والكادر األكاديمي واإلدارة العليا لسن
قوانين تدعم الطلبة المتعثرين ،والذين يعانون من ماكالت تعليمية وتقديم برامج فعالة في هذا
الجانب.
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مناقاة السؤال الثالث :ما رأيك بالمراد األكاديمي واألساتذة الذين يقومون بعملية التوجيه
واإلرااد ومساعدتك في اختيار التخصص المناسب لميولك وقدراتك؟
 .1عدم توفر مرشد اكاديمي متخصص في تقديم اإلرشاد والتوجيه للطلبة نحو اختيار
التخصص العلمي وتقديم معلومات التوظيف والمهن و خاصة في بداية العام
الدراسي .
أوضح الطلبة وبنسبة  %86.3رأيهم حول عدم توفر مراد اكاديمي متخصص في
تقديم خدمات اإلرااد والتوجيه المهني وخاصة فيما يتعلق بإختيار التخصص المناسب لميولهم
واهتماماتهم وتوفر المعلومات الواضحة عن المستقبل الوظيفي بعد التخرج وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج دراسة سعادة وآخرون ( )6117ودراسة الخوالدة ( )0998ودراسة عبادة والسادة
( )0994التي أاارت نتائجها بأن الطلبة لديهم ماكالت تتعلق بدور المراد في إرااد الطلبة
نحو اختيار التخصص العلمي المناسب .ومن خالل رأي الطلبة يتضح بأن هناك ضرورة
ملحة في توظيف مراد أكاديمي ومهني ملم بالبرامج العلمية ويقوم بتوجيه الطلبة نحو
التخصصات العلمية التي تتناسب مع طموحاتهم وميولهم ويتأتي ذلك بتقديم خدمات التوجيه
الفردي أو بتنظيم ورش عمل تعريفية .كذلك إن إستمرار المراد األكاديمي بمتابعة تقدم الطلبة
في التخصص ومنحهم خيارات بديلة لحل الماكالت ،والتعامل مع األزمات .من المهم أن
يتميز المراد األكاديمي بالخبرة النماسبة والكفاءة المطلوبة بحيث يعمل على توفير قاعدة
بيانات حديثة عن المؤسسات والاركات المحليه في الدولة والاواغر الوظيفية التي تتالءم مع
تخصصات الطلبة .وقد برزت ماكالت في دور المراد لعدة عوامل منها اناغال المراد
بنصاب التدريس واعتقاد بعضهم انه ليس من مهامهم الوظيفية القيام بحل ماكالت الطلبة
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ومتابعتها  ،باإلضافة إلى أن العديد من المعلمين غير مدربين أو مؤهلين للقيام بعمليات اإلرااد
األكاديمي وتوجيه الطلبة نحو اختيار التخصص العلمي.
 .2ال يوفر المرشد أو االساتذة وقتاً مناسباً إلرشاد وتوجيه الطلبة خالل اليوم الدراسي.
يرى الطلبة وبنسبة  %88.6بأن المراد األكاديمي وبعض األساتذة العاملين في مجال
اإلرااد األكاديمي ال يوفرون الوقت المناسب والكافي لتقديم خدمات اإلرااد والتوجيه للطلبة
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة حجايا وعبدربه ( )6118التي أفادت بأن المراد ال يلتزم
بساعات اإلرااد األكاديمي إلرااد الطلبة ،وكذلك أفادت النتائج في دراسة ابن زرعة ()6103
بأن  %34من الطلبة يرون أن المراد ال يوفر وقتا لإلرااد إلناغاله باألعمال اإلدارية وأن
ساعات اإلرااد غير معلنة للطلبة .وتعتقد الباحثة بأن السبب في عدم تحديد أوقات مناسبة
ومحددة ومعلن عنها لتقديم خدمات اإلرااد والتوجيه للطلبة إلناغال رؤساء األقسام ،واالساتذه،
والمرادين في األعمال اإلداريه وفي التدريس حيث يناغل المعلم باكل يومي بنصاب دراسي
ما بين  62-08ساعة في األسبوع وذلك ال يمنحه المجال لتقديم إرااد مناسب ومساعدة للطلبة
الذين يعانون من صعوبات دراسية أو الطلبة الذين بحاجة إلى دعم أكاديمي .وكثير ما يناغل
المراد باألعمال اإلداريه التي تستقطع وقتا طويال من يوم العمل مما أدى إلى قلة األوقات
المخصصة لإلرااد .وهذا يعزز حاجة الطلبة إلى مرادين متخصصين ومتفرغين لتقديم
استاارات وتوجيه في األوقات التي تالئمهم .ومن المهم أن يعلن األساتذة والعاملين في اإلرااد
ساعات محددة لمساعدة الطلبة وتلبية احتياجاتهم اإلراادية وتعتبر ساعات اإلستراحه بين
المحاضرات من األوقات المناسبة لتقديم خدمات اإلرااد للطلبة ولكن معظم األساتذه يناغلون
باألعمال اإلدارية التي تحول دون االهتمام بالطلبة.
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مناقاة السؤال الرابع :كيف ترى دور المراد األكاديمي في مساعدتك على مواجهة الماكالت
الاخصية واألكاديمية وايجاد الحلول المناسبة؟
المرشد ال يتفهم مشكالت الطلبة الشخصية واألكاديمي وأثر ذلك على نجاحهم
وتقدمهم الدراسي.
أفاد عدد من الطلبة وبنسبة  %21بأن المراد ال يتفهم ماكالتهم الاخصية والعائلية
أو ال يستطيع تقديم المساعدة المطلوبة وخاصة عند مناقاتهم أسباب الغياب وحصولهم على
اإلنذارات األكاديمية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ابن زرعه ( )6103ومع دراسة المهدي
( )6118في أن الطلبة غير راضين عن المعلومات التي يمتلكها المراد وأنه غير متفهم
لماكالتهم وأهدافهم األكاديمية  .وترى الباحثة أن األسباب في عدم تفهم المراد لماكالت
الطلبة في أن العديد من المرادين ال يجدون الوقت الكافي لالستماع وتبادل النقاش حول
ماكالت الطلبة الاخصية  ،وقد ال يكون لدى المراد اإلهتمام والدوافع لإلهتمام بماكالت
الطلبة ،كذلك في كون بعض المرادين ال يستطيعون مساعدة الطلبة في التغلب على ماكالتهم
الاخصية وقد ياعرون بانهم ال يقدمون مساعدة حقيقيه للطلبة ،كذلك فإن بعض المعلمين
تنقصهم المهارات والبرامج التدريبية في إرااد الطلبة حول مختلف الموضوعات التي تهم
الطلبة.
إن الطلبة بحاجة إلى مراد ملم بوسائل حل الماكالت ودعم الطلبة وتقديم المساعدة
في الجوانب اإلجتماعيه والنفسية األمر الذي سيساعد الطلبة على التكيف مع الحياة الجامعية
ومعرفة كيفية تلبية متطلبات الدراسة بسهوله ويسر .إن المراد األكاديمي ذو الخبرة المناسبة
سيقدم الدعم المناسب إلى الطلبة في إراادهم نحو تفهم همومهم وحل ماكالتهم ويساعدهم في
التأقلم مع مسؤولياتهم األكاديمية بالمعهد ،كذلك في أن يقوم بتوجيههم نحو اكتساب مهارات

121

اجتماعية وأكاديمية تساعدهم على النجاح الدراسي والتغلب على الصعوبات الاخصية مثل
مهارات إدارة وتنظيم الوقت ،وضبط اإلنفعاالت ،والغضب ،والتغلب على القلق والتوتر والسيطرة
على الضغوط النفسية  ،ومعرفة كيفية مواجهة الصعوبات العائلية وأزمات العالقات مع اآلخرين
التي قد تكون سببا مساعدا في تعثرهم الدراسي.

مناقاة السؤال الخامس :ما رأيك بالوسائل التعريفية التي يستخدمها المعهد في تزويد الطلبة
بالمعلومات الهامه حول األنظمة واللوائح األكاديمية واج ارءت التسجيل والخطط الدراسية واختيار
التخصص والتعريف عن مجاالت العمل؟
 .1ال توجد خطط دراسية مطبوعة تساعد الطلبة على معرفة المواد المطروحه في كل
تخصص علمي.
أوضح الطلبة وبنسبة  %71.2بأن هناك ماكلة في عدم توفر الخطط الدراسية
المطبوعة للتخصصات المطروحة بالمعهد وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة خوالده ()0998
الذي توصل إلى أن طلبة الجامعة لديهم ماكالت تتعلق بعدم توفر الخطط الدراسية المطبوعة.
وبرأي الباحثة فإن عدم توفر الخطط الدراسية المطبوعة ترجع إلى نقص في الموارد واالمكانات،
وعدم إلمام اإلدارة بأهميه التوعية واإلرااد الالزمين للطبة .إن الخطة الدراسية ومعرفة المواد
الدراسية التي سيدرسها الطلبة هي جزء من النظام الجامعي الذي يجعلهم أكثر معرفة وانتماءا
للبرنامج العلمي الذي يلتحقون به ودراية بمتطلبات الدراسة والنجاح األكاديمي .إن الخطط
الدراسيه توفر معلومات عن المنهج الدراسي وعدد المواد وساعتها المعتمدة ومواعيد طرحها
األمر الذي يجعل الطلبة على معرفة واضحة بمسارهم األكاديمي وأن عدم توفر الخطط يسبب
إاكاليات وخاصة في كون بعض الطلبة المسجلين بالمعهد درسوا في مؤسسات أخرى اطلعوا
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على تجارب وأنظمة تسجيل مختلفة عن نظام المعهد مما يجعلهم يقارونو المعهد مع تلك
الجامعات والمؤسسات التعليمية.
 .2قلة البرامج التعريفية في كل فصل دراسي للطلبة المستجدين عن التخصصات
المطروحة وأنظمة الدراسة.
أاار الطلبة وبنسبة  %72.4بأن هناك البرامج التعريفية المقدمة غير كافية وانهم
بحاجة إلى عقد لقاءات مفتوحة بين الطلبة وادارة المعهد والكادر األكاديمي وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة خوالده ( )0998التي توصلت إلى نتيجة مفادها بأن الطلبة غير راضون عن فاعلية
وسائل التواصل والبرامج التعريفية لألنظمة الجامعية واجراءات التسجيل .وترى الباحثة أن
السبب في قلة البرامج التعريفية يعود إلى قلة المتخصصين في تنظيم البرامج اإلراادية
المساعدة للطلبة  ،كذلك في عدم ادراك إدارة المعهد ألهميه اإلرااد والتوجيه للطلبة وخاصة
كبير من الطلبة وخاصة المستجدين بحاجة إلي توعية حول البرامج
ا
المستجدين .إن عددا
األكاديمية في المؤسسة وأنظمة الدراسة ،وطرق التسجيل ،واللوائح واألنظمة الطالبية .بلغ عدد
البرامج التعريفية وورش العمل المقدمه للطلبة في العام األكاديمي ما بين الواحد الى ثالثة برامج
تعريفية واراادية ولقاءات مفتوحة تقدم في بداية كل فصل دراسي .إن توفر هذه المعلومات عبر
ورش العمل واللقاءات التعريفية يساعد الطلبة على فهم الحياة الجامعية والتوافق معها بنجاح،
كذلك يجب أال تقتصر اللقاءات التعريفية وورش العمل على الطلبة المستجدين بل تمتد إلى
الطلبة المستمرين والذين هم على أبواب التخرج حيث هم بحاجة إلى توعية مستمرة بمجاالت
العمل المتوفرة واكسابهم مهارات في كتابة السيرة الذاتية والمقابالت المهنية وغيرها من المهارات
الهامة للخريج.
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السؤال السادس :ما رأيك بالمصادر التي تزود الطلبة بالمعلومات التي تهمهه كالكتيبات
اإلرااديه  ،دليل الطالب اإلراادي ،ملصقات  ،اعإلنات  ،رسائل نصيه وغيرها؟
نقص المصادر اإلرشاديه المطبوعه واإللكترونية وعدم توفر دليل الطالب اإلرشادي
إلرشاد الطلبة.
ترى ما نسبته  %28.8من الطلبة بأن المعهد بحاجة إلى توفير مصادر متنوعة
للمعلومات اإلراادية التي يستطيعون من خاللها الحصول على التوجيه واإلرااد الالزمين
كدليل الطالب اإلراادي والكتيبات اإلراادية المختلفة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ابن زرعه
( )6103التي أفادت في أن الطلبة لديهم ماكالت في الحصول على المعلومات اإلرااديه
ونقص في مصادر المعلومات وخاصة الدليل اإلراادي للطالب .وتعتقد الباحثة أن الطلبة لديهم
ماكالت في الحصول على مصادر المعلومات اإلراادية المطبوعه واإللكترونية حيث انها
تلعب دو ار هاما في توعية الطلبة وخاصة المستجدين بأنظمة الدراسة واجراءات القبول
والتسجيل ،والجدول الدراسي ،ومعلومات تفصيلية عن البرامج األكاديمية واللوائح والسياسات
المعتمدة .ويعتبر دليل الطالب اإلراادي والكتيبات التعريفية من المصادر الهامة للطلبة
المستجدين والمستمرين وعدم توفرها يجعلهم بحاجة إلى إرااد مستمر .وعدم توفر هذه المصادر
يرجع إلى نقص في االمكانات وعدم توفر قسم خاص باالعالم والتسويق يساعد في إصدار هذه
المطبوعات المهمه للطلبة والجمهور.
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توصيات الدراسة
بناء على نتائج الدراسة التي أوضحت وجود بعض الماكالت التي تحتاج إلى تطوير
في مجاالت اإلرااد األكاديمي فإن الباحثة توصي ببعض المقترحات والتوصيات التي قد
تساعد في تطوير وتحسين برنامج اإلرااد األكاديمي وهي كالتالي:
 .0مقترحات في مجال إجراءات القبول والتسجيل:
 تطوير خدمات الموقع االلكتروني الخاص بطلبة المعهد فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وتوفير واختيار المواد الدراسية ،واجراء عملية التسجيل الذاتي ،والحصول على السجل
الدراسي ،والدرجات ،والخطط الدراسية للبرامج العلمية.
 إعادة النظر في نظام الدراسة المعتمد على قبول الطلبة واستمرارهم بالبرنامج بنظام الدفعةالدراسية وحيث أن هناك حاجة إلى اإلنتقال إلى أنظمة أكثر مرونة في الساعات الدراسية
واختيار المواد والنظر في إمكانية االتجاه نحو اعتماد نظام التسجيل بنظام بالساعات
المعتمده بحيث يسهل على الطلبة استكمال متطلبات الدراسة دون اإلضطرار إلى
اإلنتظار فصل دراسي أو أكثر.
 اإلهتمام بتنوع الاريحة الطالبية المنتسبه إلى المعهد وتلبية احتياجاتهم المختلفة وذلكعبر طرح المواد في الفترة الدراسية المسائية إلى جانب الصباحية ،بحيث يتمكن الطلبة
العاملين وأصحاب األسر والراغبين في الدراسة المسائية في الحصول على المؤهل
بنجاح.
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 زياده التخصصات العلمية والبرامج المهنية المطروحة للطلبة وذلك حتى يتم تلبية ميولواتجاهات الطلبة نحو العلوم المختلفة وبما ال يتعارض مع سياسات ولوائح المؤسسه
التعليمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي.
 تطوير السياسات واللوائح بحيث يتم تاكيل لجنة عليا تارف على برامج دعم الطلبةونجاحهم وتقدم خدمات مساعدة للطلبة المتعثرين والذين يعانون من صعوبات تعلم
والمنذرين وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تقويه وبرامج مهارات الحياة وبرامج إرااديه لتأكيد
نجاحهم واجتيازهم الصعوبات والعقبات الدراسية.
 تقديم فرص للتطوير الذاتي واكساب الموظفين والمرادين العاملين في مجال اإلراادبحيث يتم إلحاقهم ببرامج ودورات تدريبيه مناسبة في مختلف الموضوعات التي تخص
نظام معلومات الطلبة والتسجيل ،واإلرااد الطالبي ،والبرامج المهنية ،ومهارات خدمة
العمالء ،والرد على الهاتف ،والتواصل الفعال.
 .3مقترحات في مجال تطوير عمل المراد األكاديمي
 توفير مرادين أكاديمين متفرغين لتقديم خدمات اإلرااد األكاديمي واإلجتماعي للطلبة.بحيث يتم تحديد أوقات لإلرااد تتناسب مع أوقات فراغ الطلبة يستطيعون من خاللها
رؤية المراد ومناقاته حول مختلف المواضيع الدراسيه والتي لها عالقه بتخصصهم
وتقدمهم الدراسي.
 تعيين مرادين في المجال األكاديمي والمهني ومن لديهم خبرة مناسبة في إرااد الطلبةنحو اختيار التخصصات العلمية ومساعدة الطلبة على اتخاذ القرار المهني المالئم .على
أن يكون المراد لديه اهتمام ويتحلى بمهارات تساعده في التعامل مع الطلبة المتفوقين
والمتعثرين دراسيا والمبدعين لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.
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 .4مقترحات في مجال تطوير التوعية والبرامج التعريفية.
 زيادة وسائل التواصل والتفاعل مع الطلبة عن طريق تفعيل التواصل اإللكتروني المبااربحيث يستطيع الطلبة إرسال استفساراتهم ومقترحاتهم عبر البريد اإللكتروني وتلقي
اإلستجابه سريعا ،كذلك توفير خط ساخن لتلقي اإلتصاالت والرد على استفسارات الطلبة
والجمهور.
 زيادة عدد الب ارمج التوعويه واللقاءات المفتوحة بين الطلبة وادارة المعهد بحيث يستطيعالطلبة من خالل اللقاءات المفتوحة التواصل مباارة مع الكادر اإلداري وطرح مقترحاتهم
وماكالتهم وأن ياعروا بأن آرائهم موضع تقدير واهتمام.
-

اإلهتمام بتوفير مصادر المعلومات المختلفة المطبوعة واإللكترونية وذلك لجميع الطلبة
المستجدين والمستمرين واعداد دليل إراادي للطلبة وتوفير الكتيبات التعريفية والتي تعتبر
من أهم المصادر التي يجب على جميع الطلبة الحصول عليها في بداية كل عام دراسي،
وتحديث الموقع اإللكتروني بمستجدات الدراسة والجداول الدراسية والبرامج العلمية .كذلك
نار االعالنات باستخدام وسائل اإلتصال السريعة مثل الرسائل النصيه وعبر البريد
االلكتروني.
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المالحق
ملحق ( :)1استبانة
مدى فعالية برنامج اإلرشاد األكاديمي في معهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا ومقترحات
تطويره من وجهة نظر الطلبة

عزيزي الطالب /الطالبة
ندعوك إلى المااركة في استطالع رأي الطلبة حول كفاءة برنامج اإلرااد األكاديمي في معهد الجاهلي للعلوم
والتكنولوجيا وتهدف االستبانة إلى معرفة الماكالت والصعوبات التي تواجهه الطلبة واحتياجاتهم من برامج
اإلرااد األكاديمي وتقييم مدى فعالية برنامج اإلرااد األكاديمي في إرااد الطلبة المسجلين بالمعهد.
علما بأن تعبئة االستبانة تستغرق  10د  15دقائق  ،وكافة المعلومات الواردة في االستبانة ستعامل بسرية تامة
لذلك الداعي لكتابة اسم الماارك أو أي معلومات اخرى تدل على الهوية الاخصية

شاكرين لكم حسن التعاون ،،
الباحثة أمساء الدرمكي
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المعلومات عامة
 . 0الجنس :

ذكر

 .6المستوى االجتماعي:

أعزب

أنثى

العمر

متزوج

----------------ارمل

مطلق

أخرى  :اذكرها ................
 .3المرحلة الدراسية :stage

.4التخصص الدراسي الحالي:

األولى

الثانية

الخامسة

السادسة

الصحة والسالمة

المحاسبة

الهندسة

البرنامج التأسيسي

الرابعة

الثالثة

تقنية المعلومات

تخصص آخر اذكره ..........................

أسئلة االستبانة :الرجاء قراءة السؤال واختيار ما تراه متوافقا مع رأيك ومن خالل تجربتك  ،واختيار اجابة
واحدة فقط لكل سؤال  ،علما بأنه ليس هناك إجابة صحيحة أو خاطئة .

أوالً :فعالية القبول والتسجيل

العبارة
0

يزودني موظف التسجيل بالجدول الدراسي في
بداية كل فصل دراسي.

6

اتلقى معلومات عن إجراءاتالتسجيل والسحب
واالضافه في بداية العام الدراسي .

3

يستطيع الطالب اختيار اوقات المحاضرة المناسبة
له .

4

أرى ان موظفين القبول والتسجيل لديهم خبرة
ومعلومات مناسبة.

2

استطيع اختيار التخصص العلمي الذي ارغب
بدراسته .

2

أرى أن هناك تخصصات متنوعة مطروحة تلبي
احتياجاتي.

7

يساعدني الموقع االلكتروني للمعهد في الحصول

أوافق بادة

أوافق

طبيعي

ال أوافق

ال اوافق
بادة
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على الجدول الدراسي والدرجات.
8

استطيع زيارة مكتب القبول والتسجيل للحصول
على المعلومات في اي وقت .

9

احصل على معلومات كافية حول التسجيل وخطة
المواد الدراسية من الموقع االلكتروني.

01

استخدم البريد االلكتروني ( االيميل ) للتواصل مع
ادارة اؤون الطلبة.

00

اجد اسم االستاذ مكتوبا امام كل مادة مسجله
بالجدول الدراسي.

06

اجد رقم هاتف ( خط ساخن ) لالستفسارات
والتواصل مع القبول والتسجيل.

03

استطيع تغيير تخصصي الدراسي خالل العام
الدراسي .

04

احصل على استثناء من دراسة بعض المواد
الدراسية كحصص اللغه االنجليزيه والحاسب
اآللي اذا توفرت الاروط.

ثانياً :فعالية المرشد األكاديمي
العبارة

أوافق بادة

أوافق

طبيعي

ال أوافق

ال اوافق
بادة

15

يساعدني المراد األكاديمي في إختيار التخصص
المناسب لقدرتي وميولي.

16

يزودني المراد األكاديمي بالخطة الدراسية الخاصة
بتخصصي األكاديمي .

17

يزودني المراد األكاديمي بمعلومات كافية عن
القبول والتسجيل في التخصصات العلمية.

18

أالحظ اهتمام المراد األكاديمي بمتابعة تقدمي
الدراسي في التخصص العلمي.

19

يستعين المراد األكاديمي بملف خاص لمتابعتي
في اؤون اإلرااد.

20

يساعدني المراد األكاديمي في التعرف على
المهن المرتبطة بالتخصص العلمي .

21

يساعدني المراد في االستعداد لمتطلبات للمهنة
بعد التخرج (كتابة السيرة الذاتيه وكيفية اجراء
المقابالت المهنية).

22

يساعدني المراد في الحصول على عمل بالتنسيق
مع المؤسسات وذلك قبل التخرج.

23

اتلقي توجيه وارااد مستمر من المراد األكاديمي.
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24

ينصحني المراد بطرق الدراسة وتنظيم الوقت.

25

يساعدني المراد في حل ماكالت الغياب
واالنذارات األكاديمية.

26

أرى أن المراد األكاديمي يمتلك خبرة كافية
إلراادي.

27

أجد تواصل مستمر من المراد األكاديمي.

28

االحظ تعاون واهتمام من المراد األكاديمي.

29

أالحظ تفهم المراد األكاديمي لماكالتي
الاخصية.

30

أستطيع إستاارة المراد األكاديمي خارج أوقات
اإلرااد.

ثالثاً :فعالية التوعية والبرامج التعريفية
العبارة
30

يتم تزويدي بمعلومات عن التخصصات العلمية
المطروحه في المعهد.

36

يتم إعالمي باللوائح واالنظمة األكاديمية عن طريق
مكتب اؤون الطلبة و المراد األكاديمي.

33

يتم تزويدي بمحاضرات عن فرص العمل المرتبطه
بتخصصي العلمي .

34

يتم إلحاقي بلقاء تعريفي حول انظمة الدراسة بالمعهد
وذلك في بداية العام الدراسي.

32

يتم تزويدي بمعلومات عن قوانين الحضور والغياب
في بداية الفصل الدراسي

32

يتم إعالمي باروط القبول واجراءات تغير التخصص
العلمي في بداية العام الدراسي.

37

يتم تزويدي بإراادات وتوجيهات حول الجدول الدراسي
ومواعيد واماكن المحاضرات قبل بدء الدراسة.

38

يتم إعالمي بالمعلومات حول اللوائح واالنظمة عن
طريق لوحات االعالنات في المبني.

39

أستطيع الحصول على المطبوعات والمناورات
التعريفية حول األنظمة األكاديمية من مكتب
االستقبال.

أوافق بادة

أوافق

طبيعي

ال أوافق

ال اوافق
بادة
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41

احصل على دليل الطلبة اإلراادي في بداية كل عام
دراسي

40

أتلقي رسائل نصية عبر الهاتف حول اللوائح
والسياسات األكاديمية.

46

أتلقي رسائل عبر البريد اإللكتروني حول السياسات
المعمول بها في المعهد .

43

أستطيع الحصول على توصيف المواد الدراسية (
الخطة الدراسية) المطبوعة من مكتب اؤون الطلبة أو
المراد األكاديمي.

-

ماهي مقترحاتك لتطوير برنامج اإلرااد األكاديمي في المعهد .

...................................................................................................
...................................................................................................
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 من خالل تجربتك ورأيك الاخصي كيف ترى برنامج اإلرااد األكاديمي المعمول به في
المعهد من حيث إجراءات التسجيل للمواد الدراسية واختيار المواد واستالم الجدول الدراسي .
 ما رأيك باللوائح واألنظمة األكاديمية والسياسات المعتمده بالمعهد وأثرها علي انجازك
وتقدمك الدراسي؟
 ما رأيك بالمراد األكاديمي واالساتذة الذين يقومون بعملية التوجيه واإلرااد ومساعدتك في
اختيار التخصص المناسب لميولك وقدراتك ؟
 كيف ترى دور المراد األكاديمي في مساعدتك على مواجهة الماكالت الاخصية
واألكاديمية وايجاد الحلول المناسبة.
 ما رأيك بالوسائل التعريفية التي يستخدمها المعهد في تزويد الطلبة بالمعلومات الهامه حول
االنظمة واللوائح األكاديمية واجراءات التسجيل والخطط الدراسية واختيار التخصص
والتعريف عن مجاالت العمل؟
 ما رأيك بالمصادر التي تزود الطلبة بالمعلومات التي تهمهه كالكتيبات اإلرااديه  ،دليل
الطالب اإلراادي ،ملصقات  ،اعالنات  ،رسائل نصيه وغيرها ؟
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