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أ.د .مصطفى عشوي
نائب مدير الجامعة لشؤون التخطيط و البحث و التطوير
الجامعة العربية المفتوحة

كلمة الدكتور موسى بن عبدهللا الكندي
مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة -سلطنة عُمان
سععععععألخ األستاألستسعععععع خبألس ععععععي ئيسألجاععععععئ ألس ،ععععععئسلنألي عععععع
س ك يم أل
سألخ األس مألك مألستاألستس خبألس ي ئيألأ ميألس وس نألي

أل خ ألعععععع ألس عععععع

أليسجععععععنأل

ععععععخأل

أل خ أل ألنزوى .أل

ستاألستسععععععع خبألس عععععععي ئيسأل ،عععععععي نألج عععععععئ ألنخ عععععععاأل عععععععيي ألس اخ ألععععععع ألس أل ععععععع ألس م ئ ععععععع أل
ئئنألس خي طألوألس احثألوألس يئي  .أل
سإلخئاألوألستخئستألض ئل خألس ك سمأل نأل سخلألوألخخيجألس س ي  .أل
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته،،،
يي عععععاأل عععععنألأنألأجععععع ألجعععععنأل عععععخ ألسععععع وي ألوألفتعععععيي أل ععععع ي كمأل يخنعععععخأللعععععنأل عععععلألسل عععععخ أل
س عععععععيواألسإل م ععععععع أل جعععععععنألسإلياعععععععخ ألست عععععععخ يمنأللعععععععنألس اخ ألعععععععختألوألس م سسعععععععختألس أل م ععععععع ألوأل
س نألف ظمهخألس اخ أل ألس أل ألس م ئ أللنألل عألس ي ألجمخن .أل
نععععععيياأل م ألععععععخأللععععععنألفألخ ععععععخأل ععععععيألس يخ ععععععاألأنألج ععععععخألأنألنعععععع م ألس خ خفعععععع ألوأل مئ عععععع ألوأل
س حعععععييختألس عععععنأليئس ههعععععخألوأل عععععئأليسعععععألنأل عععععنأل عععععخ ألن سععععع أل عععععنألخععععع ألس أل ععععع مألس اعععععخ ألن ألوأل
أنأل ععععععععخاألأسسععععععععخألوأل ألععععععععخي ألجخ م عععععععع ألوأل مخيسععععععععختأل ه عععععععع ألفحكععععععععمألجم عععععععع ألسإلياععععععععخ أل
ست ععععععععععخ يمن.أل مععععععععععخأل نععععععععععيياألأنأل ععععععععععخاألفاععععععععععخي ألوأل يسسععععععععععختأل ععععععععععيي األ خ م س ألعععععععععع ألوأل
سالس أل سض أل ضخل أل نألأنألفاخ ألس خا ستأل نألس اخ ألختألأ أللنألغخي ألست م  .أل
ععععععلأل عععععع غألس ععععععيوسجنألوألغ ععععععخأل خنععععععرألس م ي عععععع أللععععععنألف ظعععععع مألس اخ ألعععععع ألس أل عععععع ألس م ئ عععععع أل
هععععع غألس عععععيواألس عععععنألنسعععععألنأل عععععنألخ هعععععخأل عععععنألفيعععععئي أل خجعععععياألس مأل لععععع أل عععععيىألست عععععخ يم نألوأل
س م ععععععع إل نأل خإلياعععععععخ ألست عععععععخ يمن ألوألفاعععععععخ ألس اعععععععخي أل معععععععخأليسعععععععهمأللعععععععنألساليفتعععععععخ أل هععععععع غأل
س خي ألس هخ أل إلخي  .أل
ن ععععععك أل ام ععععععيألس حكععععععئيألوألس م ععععععخي
خ ألط ا أللنألس ي ألجألمخن .أل
وألس س مألج كمألوألي م ألهللاألوأل

خف  .أل

ألوألن م ععععععنأل هععععععمألسسعععععع خ األ معععععع األوأل ععععععئسأل م ألععععععخأل ألوأل
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ملخص
تتن ا هذ اارا ة حموةي ا ا و مهماان أههلم ا ب مااين متااحمةر ت اام

وةي ا ةة ا ي ااتو ة ما ا ة ا ت ا ة ت ا

ةألك ميت ة ختل حن فلس ةإلوشا ةألكا مي أ أةتا هف ةلتا ةإلوشا ةألكا مي أ هو ةإلوشا ةألكا مي

ة ا ةم

تار ت ة اا وأ

هة اتق ن ة ط ين هة شحم ةألك مي هةقرتة ي ة طتو م ختذ أيئل م ت ا هعااهل هلارة ة ا ف حتاحم إلسان ةإلوشا
ما .

ةألك مي

هث متهم أ هعع ت و أهيل تط

مظ م ةإلوش ةألك مي

ما ة ا تا ة ت ا هفاظ مظ مها ة تالتما جة احمم ك ها اً نا ة

ةلى مت ئ ة حموةي ة تحمةمت ة ش و إ ته أةتا هةلى ة وو اض ة ما ي

رة ة ع ع.

مااع ة ات م ا ي متااحمةمت أ هزع مقتا ي تالااظ إلوش ا ةألكا مي م ا هعااع ةاااحم ة تا ضأ هقااحم أع ا ن لمقتا ي أياائل م ت ا كم ا
ين عااأ أ ما ا .اااهل ة ات ما ي ما فا ع ة ماا ة ا تا ة ت ا
هةحل ي ا وأ هة ل ا ةإليلت ا ه ةحت ا أ هقااحم تااع لااو
ة

هل

ةيل 0444

ا ة اتن ا

ااهل ة ااب تتا ةف فتها ثتثا ا ةم أك ميتا إ ةو ةألةما ذ
ا ةيل 054

ا ا ه ا ا ةلم ا ا ا ةااحم ة طااتو

فا ع

ا ه ا.

هقااحم تنااهل متا ئ ة حموةيا ة تحمةمتا أا ةة ا ي ة طااتو ةة تا حنا فلسا ةإلوشا ةألكا مي هةب ة ةتا أ أةتا هف ةلتا ةإلوشا
ةألك ميت هو ةإلوش ةألك مي
ا ئت

ةا ة

تر ت ة ا و هة اتق ةإلوش

ان ة ط اين هة شاحمأ كما تناهل ة نتا ئ ةاحمم هبا فا ه

ةة ا ي ة طااتو سااين ة ن ا ع ةإلبتم ا ة (ة اان )أ ه سااين ة ا ةم ةألك ميت ا ة ختل ا ه سااين ة ساان ةي

ة حموةيت ة ختل .
ه إلع ف لنت ئ ة شا و إ تها ة ن ةا ةا تطاتاظ ة قتا ي ة ما أ فقاحم
ةإلوشا ةألكا مي

نا ثتثا أيائل م ت ا ةلاى ة طاتو تتالاظ ت سان

ماا ة ا تا ة ت ا أ ه ا اتلاامي ةإلوشا ةألكا مي

ة تالاات ة تا ض ةنا

ة تالاات ة تقلتااحم أ هكتاامي

اتلمي؟
وكا ي ماظا ةإلب ا ي ةا ة ساوة ن ةألهذ هة وا ر ا ذ عا هو تق ا ة ت ةيا اان ة طااتو هة شااحم ةألكا ميتن هةياات حمة
هأي تين بحم حم لت ةي مع ة شحم أ هإ ةم ة طتو ة حم مب ةبا ة شحم ةألك مين ةحملاحم
أم فتم تالظ سوةذ ة و ع فقحم أب و م ق وو  54%م أف ة ة اتن أا ةإلوش ةألك مي
ة تالت ة تقلتحم أ هأا ن ك ع هو إل تم م إلوش ةألك مي
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ة تالت ة ت ض أكو مم

هلا قاا احم ة تسا ت .
ة تالت ة ت ض اتلامي ةنا

ةلت

ة تالت ة تقلتحم .

مقدمة:
كوري م
ات ةإلوش ةألك مي
ة تحمو ة ر شتم ةلى ة تحمو
ة حم منه ةلى إلقتظ أ حمةفه ن
ش هط ة ن ض هة تخ ج هفظ خطط
تئ ي ةةتم متخ .

تئ
ة ما ي هخ ي ة ب تتاع مظ م "ة س ة ي" ب ة م ة ام ةألك مي ألة
إلوش ةألك مي مس ةحم ة طتو هخ ي
هة ا ع هة الم هخحمم ةجملتمع .هة ق
م م وةي أه خت ص مان هفه
ة ةلى فه متطلا ي إكم ذ ة س و ةألك مي
وةيت تاحم ة لت ي هة ام ةي هة ما يأ ههفظ ش هط أك ميت ماتمحم م

ه ة ةقعأ فإا ن ك تا و مي متاحم

فم ن را ة تا و ميأ

ه م ةإلوش ةألك مي هإا ك مهل متق و

ة اىن هةهلحم

تا مي (أ مت ا) ة سااتن ي تع أكحم أا "ةإلوش ةألك مي ةملت شرتك فته ك م ة شحم ةألك مي هة ط ين ةتق
مش الي ة ط ين .ه ت ا ةإلوش مو ت أ نا لم شحم أا ق م حمهو ة ال هة ب م ختذ
ن مت ت ها ً لت
ش ةك ت ةلت حتحم

إلسن ة ة ة رةيت لط ينأ هإي ز أ حمةف " (أ مت اأ  .(O'Banion, T. ,1972) )2791أم

(ك اأ  )1440أ فقحم أش و إىل أم إلوش ةألك مي ت م الي ق م فته ممو ة ة ويس ةألك ميت تقحممي ت بت ط ين
ذ ق ت أك ميت أ ةبتم ةت أه شخ ت  .هتتمو اتا رة ة ت بت تقحممي مال م يأ ةقرتة يأ إوش ةي أه
ب ما
ة قت م ت ين ة ط ين أه ةإلش ة ةلت أه ىت تالتم .
ه اااحمه م ا م ةبا ا ة حموةي ا ي ة س ا ق أا ن ا ك ةتق ا ةة ت ا اان تقااحممي ةإلوش ا ةألك ا مي لطااتو هي ا ه هتط ا و هةااحمم
اارة ةجملا ذ
تسا حت  .هقااحم قا م و تااهل ( (Pargett, 2011) )1422تلخااتص ما ت ياالهل إ تا ماظا ة حموةيا ي ة سا ق
تااع أكااحم أا ماظا ة حموةي ا ي ة سا ق توكااحم هبا ةتق ا إة تا اان ةإلوشا ةألك ا مي هتطا و ة طااتو هيا ه هوع ا
تع تشري ماظ ة حموةي ي ةإلم قت إىل هب ةتق ق ن ةإلوش ةألك مي هتط و ة طتوأ هوعا ةا ة ماا أ هةا
خ هت ة ما خ ي إاة ك ا ة شحم ةألك مي تاع أيل تط .
ن ه أمحمويا ا ()1445

أما هو ة شاحمأ فقاحم احم ا ةاحم ما ة اا ون ما تانه ا ( )1442جLove, 2003ك ه يا
)Schreiner & Anderson, 2005ك تاع أشا وة إىل أا هو ة شاحم تموا مسا ةحم ة ط اين ةلاى ةختا ا ة قا ةوةي
ةألك ميتا أ ةكتشا أيا تين ة ااتال أ مم ويا ةملتا إلحم ااحم ةأل احمة هتقنتا ي ا ة شا تيأ هةحل ا ذ ةلااى ة ااحمة ة ا هو
ةإلوش .
تئ تحمو أه شخ متخ
هةخلحمم ي ة ب ت ف ة ويس ة تالتمت  .هقحم ا ة شحم را ةحل ة
ه ةإلوش ةألكا مي
ة ت حم ي ن ةحمم هب
ة ويسا ي ةألك ميتا إما
احمم هة ة طتو ةت
ة ق ةألك ميت .

ماظا ة ماا ي ة ا تا هخ يا ةحل متا
أمظم ومست إلوش ةألك مي ماظ ة
ااحمم ك ا هفا تا ة قا ئمن ةلتا أ أه شاحم
ةإلوش ةألك مي هة هفه ةن أ هةإليتا م
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منها ت ةبها ااض ة ت احم ي هة شا تي .هتارتةهض ارا
اض
ما ي ةحل مت أ هةحمم فا ت ةإلوش ةألك مي
ة ااين ة حموةيا هة ا وا ةلاى أة ا تئا ة تاحمو أ أه
متئه ةختت و ة تخ ي هة ق وةي ه ري ا ً م

هم ن م تا ف اااض ارا ة شا تي ة ماا ي ة ا تا ةااحم ة تا ض ماحم يامي ( )2775ة ار أشا و إىل أا ةإلوشا
ةألك ا مي ت تن ا ا ا ااض ة شا ا تي ة ااب ت ب ااع إىل ة ااحمم هع ا ض فلسا ا ت أ هأ حمةفا ا هةب ة ةت ا ااحم ا ااض ة ط ااتوأ هأا اارا
ة ما ي.
ة ش تي توث يلا ةلى ةة ي ة طتو حن ةإلوش هت ةفقه ة حموةي
همظ ة ألةت رة ة ع عأ هةوتا ط فا ت هك
ة ماا ة ا تا ة ت ا اقااحم مااحمه ةقلتمتا تطا

ختذ را ة سن (.)1420

ةإلوش ةألك مي ن ض ة طاتو هيا ض ة ويسا ة تالتمتا م ساه أ فقاحم ةاهل
ةإلوشا ةألكا مي

ة ماا ي ة ا تا هة ويسا ي ة تالتمتا مبسااقط (ةما ا)

ه نا ا أا مشااري حتاارة ة ااحم إىل أم ا همظ ا ة الوت ا ع مسااا تس ا و ة طااتو (ةمس ا وأ ةمقط ا ع)

ة ت

فإا هعع مظ م إلوش ةألك مي

ما هتا ا

اااض ف ا هع ة ما ا ة ا ت ا

ة ي ئ هةإلم م ي أياأ حمف مهم ه ة بت.

فا ع ة ماا ة ا تا
وة ة طتو ذ هةقع ةإلوشحم ةألك مي
هم رة ة نطلظأ قمن إةحمة وةي متحمةمت ت فته ةيتق
ة ت ا حمه ا ة ااهلأ هكت ت ا تط ا ا حت ااحم تط ا أ ةئه ا ةألك ا مي أ هي ا ه أ ه ق ا ئه ة ما ا ااىت تخ ب ا ة منه ا
شه ةي ماتمحم .
أهداف الدراسة
 -2ما ف
 -1ما ف
 -2ما ف
 -0ما ف
 -5تط

ةة ا
ةة ا
ةة ا
ةة ا
ةملت

تو ة
تو ة
تو ة
تو ة
ةإلوش

ما .

ما ة ا ت ة ت حن فلس ةإلوش ةألك مي هةب ة ةت
ما ة ا ت ة ت حن أةت هف ةلت ةإلوش ةألك مي .
ما ة ا ت ة ت حن هو ةإلوش ةألك مي تر ت ة ا و ة ب ت ةبهه .
ما ة ا ت ة ت حن ة اتق ةإلوش ن ة ط ين هة شحم.
ة ما ة ا ت ة ت ةلى ع ةقرتة ي ة طتوأ هة وو ة ما ي ةألخ .
ةألك مي

أسئلة الدراسة:
 -0ا ت بااحم فا ه

ةا ة

ا ئت

ةة ا ي ااتو ة ما ا ة ا تا ة ت ا حنا فلس ا ةإلوش ا ةألكا مي

(ة ن ع ةالبتم ة )أ ه سين ة تخ ص (ة م م ةألك مي )أ ه سين ة ست

ة حموةي (ة سن ة حموةيت )؟

ةة ا ي اتو ة ماا ة ا تا ة ت ا

ا ذ هو ةإلوشا ةألكا مي

-1

ت بحم ف ه

ة ة

ئت

ه ا مش ا تي ة طااتو ةألك ميت ا
ة ست
-2

ة حموةي (ة سن ة حموةيت )؟
ت بحم ف ه

ة ة

ئت

 -0م

تار ت ة اا و

سااين ة اان (ة ن ا ع ةالبتم ا ة )أ ه سااين ة تخ ااص (ة م ا م ةألك ا مي )أ ه سااين
ةة ي تو ة ما ة ا ت ة ت

حن ة اتق ةإلوش

ة ن (ة ن ع ةالبتم ة )أ ه سين ة تخ ص (ة م م ةألك مي )أ ه سين ة ست
أ

سااين ة اان

ةقرتة ي ة طتو ت سن هتط

ةإلوش ةألك مي
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ن ة ط ين هة شحم ساين

ة حموةي (ة سن ة حموةيت )؟

ما ة ا ت ة ت

؟

منهجية البحث:
ة نه ة تاع را ة حموةي ة نه ة ي ة ق ئ ةلى ت ز ع ةيتا م
 SPSSسين م تقت ت ةإلب ة أيئل ة حموةي .

مع ة ات م ي هإللتله إللتت ة

هقحم مت ة رتكت ةلى ةيتخ ةج مت يط ي ةة ي ة طتو حن ةإلوش ةألك مي أ ه وةي ة ه

(ة ن ع) هة ست

ة حموةي هة تخ ص ها ً يتام ذ ةختا و يأ هإللت ة تا

ئت يتام ذ م

ةالة ي سين ة ن

أه ةالختا وةي ة ت ةمرت .

أداة جمع البيانات:
ةاحم ة ت ض محم ( .)2775ه ةا و ة مقت ي شتم ةلى  12فق .
را ة حموةي م
وي ةأل ة ة ستامل
أهةفظ شحم أ أهةفظ أ ري م ةفظ أ ري م ةفظ ةلى ةإل ت أ ه ق را ة احمةئ
ه إلب ةلى ة قت ي ن ك أو ا حمةئ
أو ع وب ي ه 0أ 2أ 1أ  2رة نسا لاا وةي ةإلة ت أ أم ة اا وةي ة سلات فتا ة حموب ي ةنحم ة اا وةي.
ه قحم ق م ماحم ة قت ي حبس و يحمق يتخحمةم ة حم ة ا مل هقحم أي ة ت لت ة ياا ة ةم  .ه ة ا ع اه
أو ا م م ي أي يت ه
 -2فلس ةإلوش ةألك مي هإب ة ةت .
 -1أةت هف ةلت ةإلوش ةألك مي .
 -2هو ةإلوش ةألك مي
 -0ة اتق ةإلوش

تر ت ة ا و ه

مش تي ة طتو.

ن ة ط ين هة شحم.

اظ إةا ة تطاتاظ تاع كا ا ما ما ةالوتاا ط ان ة تطاتقان  4.97ه ا
هقحم قا م يا ين ة قتا ي حبسا و ثاا ي ة قتا ي ةا
ظ أ ك هما خ فقحم لو  4..5ه قتم مقا .
ما م م ت ع .أم ما م ة وا ي ة
ه إلع ف إىل نا ارة ة قتا يأ فقاحم مت ا ض ةاحم أيائل م ت ا احمفه اع ةقرتة ا ي ما ة طاتو تطا ةإلوشا ةألكا مي
ة تالات ة تا ض ةنا
ة م هما ف إ ةوك ة طاتو الخاتت ةإلوشا ةألكا مي
ما أ هإلسن ةخل حمم ي ة قحمم إ ته
ة تالت ة تقلتحم .
عينة البحث:
ت ا ةجملتمع ةأليل لا ع م جمم ع تو ف ع ة ما ة ا ت ة ت

هل هة ا و ةحم

هقااحم مت ةختتا و ةتنا ةنق ا ما ة ساان ةي ة حمةوياات ة ختل ا (ما ة ساان ةألهىل إىل ة ة اا )

مث مت ال

ا ه اا .

م لا ة ا ا و يأ هما ة ا ةم

ع (إ ةو ةألةم ذأ ةحل ي و هتقنت ة ال م يأ ة ل ةإليلت ه ةحت ) .مت ةإلختت و ط قا ةختت و ا
ةألك ميت ة وتث ة ت ةف
ة ةم ة رك و ه لين منه ع ة ات م ي م ة طتو سين
تئ ة تحمو
هتط ةت تع مت ت ز ع ةاليتا م ي ةلى أة
ة اتن ة نه ئت  074ا ه ا .
ة ت حم حم ة رك و .هقحم مت ت ز ع أكو م  044ةيتا م أ ه لو
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النتائج:
ثبات المقياس:
لن ةلى قتم أ ك هما خ ة ة ئت تع ل هل قتم أ  0.735هتات
ةلته ي ين ة قت ي هة ب مل تت هز .0.65
ةب

را ة قتم ةحمل

ةلته أكا ما ة قتما

صدق المقياس:
إلة ما م ة حم لمقت ي ةيتخحممن ة اتق ة تق ات ة ت ت
2r
1 r

تااع  rا ما م ا ةالوتا ا ط اان م ا

Validity 

ةالختا ا و أه ةالي ااتا م  Correlation Between Formsهة اار س ا ه

0.517أ ةلت فإ ّا
2r
)2 (0.517
1.034


 0.682
1 r
)1  (0.517
1  0.517

Validity 

Validity  0.83

ه

قتم ة ت تحمذ ةلى أا ةالختا و ة م

ةيط ة ا ع قت م هعع قت ي أ أم ي حل قت ي ة مين ة ق ا هال

قت ب ما ي ةا.
النتائج الديمغرافية:
 -0توزيع أفراد العينة حسب السنوات الدراسية:
مت اام م ا ة ااحمهذ أ م ا ا أا ااتو م ل ا ة ا ا و ي ة اار ةشاارتك ة ةتن ا ة ا ااع ميول ا ا ة ساان ةي ة حموةياات ةألو ااعأ هأا
تو ة سن ةألهىل أكو متوتت إا ل هل مساته  25.2%م جمم ع أف ة ة اتن .
بحمهذ وق ( )2ت ز ع ة طتو سين ة سن ةي ة حموةيت
العدد

النسبة المئوية

السنة الدراسية
ةألهىل

172

35.1%

ة و مت

143

29.2%

ةو و

110

22.4%

ة ةا

65

13.3%

490

100%

المجموع

6

ش

وق ( )2ة ت ز ع ة نسيب لطتو سين ة سن ةي ة حموةيت

13.3%

35.1%
22.4%

29.2%

 -2توزيع أفراد العينة حسب التخصصات (البرامج األكاديمية):
مت م م ة احمهذ أ ما ا أا اتو ما م إ ةو ةألةما ذ ميولا ا أةلاى مساا ما ة طاتو ة شا وكن ة اتنا ه ارة شا بتاحم
ألا تو رة ة م م ش ل ا ةأل ات ف ع ة هلأ ه لته ة رتتتين هةأل لات تو م م ة ل ةإليلت ه ةحت .
بحمهذ وق ( )1ت ز ع ة طتو سين ة تخ ص (ة م م ةألك مي )

التخصص

ش

العدد

النسبة المئوية

إ ةو ةألةم ذ

236

48.2%

ة ل إيلت ه ةحت

196

40.0%

تقنت مال م ي هةحل يا

58

11.8%

المجموع

490

100%

وق ( )1ة ت ز ع ة نسيب لطتو سين ة تخ ص (ة م م ةألك مي )

40.0%

48.2%

11.8%
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 -2توزيع أفراد العينة حسب النوع:
تااان م ا ة ااحمهذ أةااتا أا مسااا ةإلم ا ة مااوتي ة اتن ا تالااو  64.3%ه ا مسااا تا ا ةوت ا ع مسااا ةإلم ا
م م ة ل ةإليلت ه ةحت .
ة هل مق وم نسا ة رك و شىت ة ةم ةألك ميت هخ ي
بحمهذ وق ( )2ت ز ع ة طتو سين ة ن ع
العدد

النسبة المئوية

النوع
اك

175

35.7%

أموى

315

64.3%

490

100%

المجموع
ش

وق ( )2ة ت ز ع ة نسيب لطتو سين ة ن ع

35.7%

64.3%
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فاع

النتائج العامة:
اعتدالية توزيع مجموع درجات العينة في المحاور األربعة والدرجة الكلية:
تاااحم ةختاا وةي ةالةتحمة تا  Normality Testsأه ةختاا وةي ة شاامي ةا ةةتحمة تا ت ز ااع ة ااحموب ي ما ة قا ت ةإل ا ئت
ة هما ة ااب ت شااحمم إىل ةختتا و أيا تين ةإل ا ةاليااتحماليل ة ن يااا ت لتا ة ات ما يأ تااع ت شااحمم إما إىل ةيااتخحمةم أيا تين
ا ة الم ا أه ة ةماارت (إاة ك ا ا ة ت ز ااع ةةتااحمة ت ) أه ةيااتخحمةم أي ا تين ةإل

ةإل

ا

ة ت ز ع ري ةةتحمةيل) ( شري.)3002 ،

ااري ة الم ا أه ة ت ا ةمرت (إاة ك ا ا

اتا ةختاا و (ك با وه – مسريما ) لاتنا ة ة ااحم ) )One-Sample Kolmogorov- Smirnov Testأ ااحم
ةالختا وةي ةإل ئت ة هم ة ب تستخحمم ف ص ة ات م ي ا ف فتم إاة ك مهل م زة ت ز ا اتاتا أم ال .ه ا اطاى ماا مل
ةالختا و همست ة حمال ةإل ئت ةحملس و.
ة ت ز ع ة طاتا ة قحمو مو ة يط ةحلس يب هةالحن ة ة ات و أ هقتم إ
ه ع

رة ةالختا و ن ة عتتن ة ت تتن

 ة عت ة

( )H0ة ات م ي ة تالق مب م ع ة حموب ي خت ع لت ز ع ة طاتا .

 ة عت ة احم ل ( )H1ة ات م ي ة تالق مب م ع ة حموب ي ال خت ع لت ز ع ة طاتا .
تطاتااظ اارة ةالختاا و ةلااى جمما ع وبا ي ة طااتو
ة ت يل.

ةحملا هو ةألو اا هة حموبا ة لتا مت

بحمهذ وق ( )0مت ئ ةختا و ة عت ي جك ب وه – مسريم لاتن ة ة حم ك
ة طتو ةحمل هو ةألو ا هة حموب ة لت
الفرضية الصفرية

ا ةلااى ة نتا ئ ة ا هعا

ص إةتحمة ت ت ز ع جمم ع وب ي

الداللة اإلحصائية

ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو
ة طاتا

ا و فلس ا ةإلوش ا ةألك ا مي تاااع ة ت ز ااع

ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو
ة ت ز ع ة طاتا

ا و أةت ا هف ةلت ا ةإلوش ا ةألك ا مي تاااع
تر ت ة ا و

ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو
تاع ة ت ز ع ة طاتا

و هو ةإلوش ةألك مي

ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو
تاع ة ت ز ع ة طاتا

ا و ة اتق ا ةإلوش ا

ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو

و ة حموب ة لت تاع ة ت ز ع ة طاتا

اان ة ط ااين هة شااحم

ة ااحمهذ

القرار

0.000

وفض ة ف ة

0.031

وفض ة ف ة

0.000

وفض ة ف ة

0.000

وفض ة ف ة

0.318

قا ذ ة ف ة

مت م م ة حمهذ أةتا أا قتم مست ة حمال ةال ئت ك م ةحمل هو ةألو ا ك مهل أق م  0.05ه ت يل فإمن م فض
ة عت ة ا هأا جمما ع وبا ي ة طاتو أ ا و ما ارا ةحملا هو ةألو اا ال تااع ة ت ز اع ة طاتاا ها اً ألا ا اه ا
ت ز ع ملت ٍ م ت ة تمن  Skewed to the Rightه ا ه ت ز ع ملت ٍ م ت ة تس و .Skewed to the Left
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هأا جمم ع
و ة حموب ة لت ك مهل أك م  0.05ه ت يل فإمن مقا ة عت ة
أم قتم مست ة حمال ةال ئت
وب ي ة طتو ة ل تاع ة ت ز ع ة طاتا ه رة مي ت سريا ا ة حموب ة لت متو جمم ع وب ي ة طتو ةحمل هو ةألو ا
همتت تحمةخ ة حموب ي ة لت م ت ة تمن مع ة احموب ي ة لت ا م تا ة تسا و ةكتساين ة شا ة نها ئ لحموبا ة لتا شا
ة ت ز ع ة طاتا .
ةيتن ة ةلى مت ئ ة حمهذ وق ( )0فإمن ينستخحمم

را ة حموةي ةالختا وةي ةال

هةختاا و ك هي ا ذ -هة اات ) لم ا هو ةألو ا ا أ تنم ا ينسااتخحمم ةالختا ا وةي ةال
ة تا

 ) ANOVAحمل و ة حموب ة لت فقط.

ئت اري ة المتا (موا ةختاا و م اع كا
ا ئت ة المت ا (مو ا ةختا ا و tه ةختا ا و إللت ا

اختبار مربع كاي للعالقة بين المتغيرات الديموغرافية وفلسفة اإلرشاد األكاديمي وإجراءاته:
ات ةختا و م ع كا

 Chi-squared Testما أكوا ةالختاا وةي اري ة المتا شات ة ه ساتخحمم ك ختاا و با ةوتاا ط

ن مت ري أه ةحمم (أ أا ر ة ت ري مستقتا ة ا هم )أ كم تساتخحمم قتما م اع كا
ة قت مع ة ت ز ع ة ت قع .Goodness of Fit
بحمهذ وق ( )5ةختا و م ع ك
المتغير المستقل
النوع
التخصص
السنة الدراسية
المتغير المستقل
النوع
التخصص
السنة الدراسية
المتغير المستقل
النوع
التخصص
السنة الدراسية
المتغيرالمستقل
النوع
التخصص
السنة الدراسية

الختاا و ماحم ةت ا ت ز اع

لاتق ن ة ت ريةي ة حممي ةفت هةن ي ةإلوش ةألك مي

المتغير التابع

قيمة مربع كاي

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

0.24

2

4.886

5.51

4

4.239

26.80

.

0.000

قيمة مربع كاي

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

0.80

1

0.669

4.54

0

0.338

8.98

.

0.175

قيمة مربع كاي

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

4.19

1

0.123

3.79

0

0.435

32.7

.

0.000

قيمة مربع كاي

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

1.15

1

0.563

4.29

0

0.368

19.29

.

0.004

فلسفة اإلرشاد

األكاديمي وإجراءاته
المتغير التابع
أهمية وفاعلية اإلرشاد
األكاديمي

المتغير التابع
دور اإلرشاد األكاديمي
في تذليل الصعاب
المتغير التابع
العالقة اإلرشادية بين
الطالب والمرشد
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مستنت م ة حمهذ وق ( )5م ل
( )0ك مهل قتم ة حمال ةإل

ئت الختا و م ع كا

لاتقا ان مت اري ة نا ع هة تخ اص ماع فلسا ةإلوشا ةألكا مي أكبرر

ما  0.05ه تا يل ال ت بااحم فا ه اةي ال ا إ ا ئت إ وةك فلسا ةإلوشا ةألكا مي تاا ت ااري (ة نا ع هة تخ ااص)أ
تنم ا ت بااحم ف ا ه اةي ال ا إ ا ئت إ وةك فلس ا ةإلوش ا ةألك ا مي تا ا ت ااري ة ساان ة حموةياات ا حل ة ساان ة حموةياات
ةألهىل.
( )2ك مهل قتم ة حمال ةإل

ئت الختا و م ع ك

لاتق ن ة ت اريةي ة حممي ةفتا ة وتثا ماع مت اري (أةتا هف ةلتا ةإلوشا

ةألك ا مي ) أكب ررر م ا 0.05أ ه ت ا يل ال ت ب ااحم ف ا ه اةي ال ا إ
ت ريةي ة ن ع هة تخ ص هة سن ة حموةيت .
( )2ك مهل قتم ة حمال ةإل

ئت الختا و م ع ك

إ وةك أةت ا هف ةلت ا ةإلوش ا ةألك ا مي تاا ا

ا ئت

لاتق ن مت ري (ة ن ع هة تخ ص) مع مت ري ( هو ةإلوشا ةألكا مي

تاار ت ة ااا و) أكبررر م ا  0.05ه ت ا يل ال ت بااحم ف ا ه اةي ال ا إ

ا ئت

إ وةك هو ةإلوش ا ةألك ا مي

تاار ت

ت ااري (ة نا ع هة تخ ااص)أ تنما ت بااحم فا ه اةي ال ا إ
حل ة سن ة حموةيت ةألهىل.
ت ري ة سن ة حموةيت

ا ئت

إ وةك هو ةإلوش ا ةألكا مي

تاار ت

ة ااا و تاا
ة ا و تا

( )2ك مهل قتم ة حمال ةإل

ئت الختا و م ع ك

لاتق ان مت اري (ة نا ع هة تخ اص) ماع مت اري (ة اتقا ةإلوشا

ة ط اين هة شاحم) أكبرر ما  0.05ه تا يل ال ت باحم فا ه اةي ال ا إ
تا ت ري (ة ن ع هة تخ اص)أ تنما ت باحم فا ه اةي ال ا إ
حل ة سن ة حموةيت ةألهىل.
ت ري ة سن ة حموةيت

ا ئت

ا ئت

إ وةك ة اتقا ةإلوشا

إ وةك ة اتقا ةإلوشا

ان

ان ة ط اين هة شاحم

ان ة ط اين هة شاحم تاا

اختبار (كروسكال– واليس  )Kruskal-Wallisللكشف عن اتجاهات لدى الطالب تجاه اإلرشاد األكاديمي:
ات ةختا و (ك هي ذ– هة ت  )Kruskal-Wallisم ةأليا تين ة تمالمتا ة هما هة ساتخحمم ق وما جمما ةتن أه أكوا
م ا جمتمااان
ما ةجملم ة ا ي ما ت م ا ي ة اتن ا لتاا ةلااى ما إاة ك مااهل ةجملم ةت ا ا  /أه ةجملم ةا ي مس ا ت ا /أه مسا
خمتل ن /أه جمتما ي خمتل أ ههلم  /أه هل م

.)1442

ة ت يط ةحلس يبأ أم أهنم مس
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تن /أه مسا

ما جمتماع هة احمأ ( شاري،

(أ) اختبار (كروسركال– والريس  )Kruskal-Wallisللكشرف عرن اتجاهرات لردى الطرالب تجراه اإلرشراد األكراديمي
وفقاً للنوع:

بحمهذ وق ( ).ةختا و (ك هي ذ– هة ت  )Kruskal-Wallisل شمي
ة ةة ي حم ة طتو ة ا ةإلوش ةألك مي هفق لن ع
الفرضية الصفرية
ا ا و فلس ا ا ةإلوشا ا ةألك ا ا مي متس ا ا ه

ت ز ااع جمم ا ا ع وبا ا ي ة ط ااتو

جمم ةب ة ن ع (اك  /إموى)

و أةت هف ةلت ةإلوش ةألك مي متسا ه

ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو

جمم ةب ة ن ع (اك  /إموى)

ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو
متس ه

و هو ةإلوش ةألك مي

جمم ةب ة ن ع (اك  /إموى)

ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو
متس ه

تر ت ة اا و
اان ة ط ااين هة شااحم

ا و ة اتق ا ةإلوش ا

جمم ةب ة ن ع (اك  /أموى)

الداللة اإلحصائية

القرار

0.199

قا ذ ة ف
ة

0.686

وفض ة ف
ة

0.257

وفض ة ف
ة

0.262

وفض ة ف
ة

تان م ة حمهذ أةتا أا تع قت مست ة حمال ةال ئت ةحمل هو ةألو ا ك مهل أكبر م  0.05ه تا يل فإمنا ال ما فض
ة عاات ة ا أ هأا ت ز ااع ة تااين ةحملسا جملما ع وبا ي ة ط اا كا ا و ا ت ز ااع متسا ٍه أ أا ةة ا ي ة طااتو ما
تااع ة نا ع (اكا  /أموااى) م تا ةإلوشا ةألكا مي

مساات

هة ااحم .تاتا

ة نظ ة بنسه (اك  /أموى) نظ ها إىل ةإلوش ةألك مي

اارا ة نتت ا مهما ل ا ا ااً أا ة طااتو ااض

م ة م مه

مسريهت ةألك ميت .

(ب) اختبار (كروسكال– واليس  )Kruskal-Wallisللكشف عن اتجاهرات الطرالب تجراه اإلرشراد األكراديمي وفقراً
للتخصص:
بحمهذ وق ( :)7ةختا و (ك هي ذ– هة ت  )Kruskal-Wallisل شمي
ة ةة ي ة طتو ة ا ةإلوش ةألك مي هفق لتخ ص
الفرضية الصفرية H0
ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو
ة تخ ص (إ ةو أةم ذ /ي و/
ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو

و فلس ةإلوش ةألك مي متس ه
إيلت ).

ا و أةت ا هف ةلت ا ةإلوش ا ةألك ا مي متس ا ه

جمم ة ي ة تخ ص (إ ةو أةم ذ /تقنت مال م ي ه يا /
ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو
متس ه

إيلت ).

ا و هو ةإلوش ا ةألك ا مي

تاار ت ة ااا و

جمم ة ي ة تخ ص (إ ةو أةم ذ /تقنت مال م ي ه يا /

ت ز ع جمم ع وبا ي ة طاتو

جمم ةا ي

ا و ة اتقا ةإلوشا

إيلت ).

ان ة ط اين هة شاحم متسا ه

جمم ة ي ة تخ ص (إ ةو أةم ذ /تقنت مال م ي ه يا /
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إيلت ).

الداللة اإلحصائية

القرار

0.024

وفض ة عت
ة

0.345

قا ذ ة عت
ة

0.341

قا ذ ة عت
ة

0.327

قا ذ ة عت
ة

ا و فلسا ةإلوش ا ةألكا مي ا ( )0.024هأهنا أق ا م ا
ت ااأ م ا ة ااحمهذ أةااتا أا قتما مساات ة حمال ا ةال ا ئت
ا و فلسا ةإلوشا ةألكا مي ا ت ز ااع ااري متسا ه
0.05أ ه تا يل فااإا ت ز ااع ة تااين ةحملسا جملما ع وبا ي ة طااتو
جمم ة ا ي ة تخ ااص (إ ةو أةم ا ذ /تقنت ا مال م ا ي ه يااا  /ا إيلت ا )أ هأا ن ا ك ةة ا أةلااى ااحم
ةألةم ذ م ت ةإلةتق لس ةإلوش ةألك مي هإب ة ةت .

لا ا خت ااص إ ةو

م ب مين خ ك مهل قت مست ة حمال ةال ئت ك ةحمل هو ة تاقت أك م  0.05ه ت يل فإمن مقاا ة عات ة ا
هأا ت ز ع ة تين ةحملس جملم ع وب ي ة طتو ك و م ةحمل هو ة وتثا ة تاقتا ا ت ز اع متسا ٍه أ أما ال ت باحم فا ه
ت ري ة تخ ص (إ ةو أةم ذ /تقنت مال م ي ه يا /

ةة ي ة طتو م ت ةإلوش ةألك مي تا

إيلت ).

(ج) اختبار (كروسركال– والريس  )Kruskal-Wallisللكشرف عرن اتجاهرات الطرالب نحرو اإلرشراد األكراديمي وفقراً
للسنة الدراسية:
بحمهذ وق ( )0ةختا و (ك هي ذ– هة ت  )Kruskal-Wallisل شمي
ة ةة ي ة طتو حن ةإلوش ةألك مي هفق لسن ة حموةيت
الفرضية الصفرية H0
ت ز ااع جمما ا ع وبا ا ي ة ط ااتو
جمم ة ي ة سن ةي ة حموةيت ةألو ع.

ا ا و فلسا ا ةإلوشا ا ةألكا ا مي متسا ا ه

ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو
جمم ة ي ة سن ةي ة حموةيت ةألو ع.

و أةت هف ةلت ةإلوش ةألك مي متس ه

و هو ةإلوش ةألك مي
ت ز ع جمم ع وب ي ة طتو
متس ه جمم ة ي ة سن ةي ة حموةيت ةألو ع.
ا و ة اتق ا ةإلوش ا
ت ز ااع جمم ا ع وب ا ي ة طااتو
متس ه جمم ة ي ة سن ةي ة حموةيت ةألو ع.
مت م م ة حمهذ أةتا أا ة تم ذ ةخلط

تر ت ة ا و
اان ة ط ااين هة شااحم

الداللة اإلحصائية

القرار

0.000

وفض ة عت
ة

0.247

قا ذ ة عت
ة

0.000

وفض ة عت
ة

0.005

وفض ة عت
ة

و (أةت هف ةلت ةإلوش ةألك مي ) ك ا أكبر م  .0.05ه ت يلأ فإا ت ز ع

ت ز اع متسا ه
ة تين ةحملس جملم ع وب ي ة طتو ر ةحمل و
هب ف ه اةي ال ة ئت ة سن ةي ة حموةيت ة ختل .

جمم ةا ي ة سان ةي ة حموةيات ةألو اع مما ااع ةاحمم

نسااا لم ا هو فلس ا ةإلوش ا ةألك ا مي أ هو ةإلوش ا ةألك ا مي

اان ة ط ااين

أم ا

تاار ت ة ااا وأ ة اتق ا ةإلوش ا

هة شحم أ فإا ة تم ذ ةخلط أقل م 0.05أ ه ت يل فإا ت ز ع ة تين ةحملس جملم ع وب ي ة طتو
ااري متسا ه

جمم ةا ي ة ساان ةي ة حموةياات ةألو ااعأ هأا ةة ا ي لاا ة ساان ةألهىل حنا ةإلوشا ةألكا مي

هة حمهو هة اتق ك مهل أعلى (أكثر ايجابية) م ةة ي ة طتو
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ة سن ةي ة وتث ةألخ

را ةحمل هو ا ت ز اع
ا هو ة لس ا

(ة و مت  /ة و و  /ة ة ا ).

تحليل التباين للكشف عن الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية وفقاً للمتغيرات الديموغرافية:
عاأ ة احمهذ وقا ( )7ة تا يل إللتا ة تاا
ة حممي ةفت .

ل شامي ةا ة ا ه ان ة ت ياط ي ةحلسا ت ت اري ة حموبا ة لتا هفقا لمت اريةي

بحمهذ وق ( )7إللت ة تا  ANOVAل شمي ة ة ه ن ة ت يط ي ةحلس ت
ت ري ة حموب ة لت هفق لمت ريةي ة حممي ةفت
المتغير

مصدر التباين
بين المجموعات

الن ر ر ر رروع

التخصص

السنة الدراسية

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات قيمة F

الحرية

119.97

1

119.971

داخل المجموعات

93010.93

474

196.226

المجموع

93130.90

475

بين المجموعات

789.357

2

394.68

داخل المجموعات

92341.54

473

195.23

المجموع

93130.90

475

بين المجموعات

2913.02

3

971.005

داخل المجموعات

90217.88

472

191.140

المجموع

93130.90

475

الداللة

اإلحصائية

0.61

2.02

5.08

0.435

0.134

0.002

مستتن م ة حمهذ أةتا م ل
( )0ةحمم هب ف ه اةي ال إ
ةخلط ( )0.435ه

ئت ان مت ياط ة احموب ي ة لتا تاا

أك م .0.05

( )2ةحمم هب ف ه اةي ال إ
ه يا /

ت اري ة نا ع (اكا و /إما ) تاع كا ا ة تما ذ

ئت ن مت يط ي ة حموب ي ة لت تا

ت ري ة تخ ص (إ ةو أةم ذ /تقنت مال ما ي

إيلت ) تع ك ا ة تم ذ ةخلط ( )0.134ه أك م .0.05

( )2هب ف ه اةي ال إ

ئت ن مت يط ي ة حموب ي ة لت تا

تع ك ا ة تم ذ ةخلط ( )0.002ه أي م .0.05

ت ري ة سن ة حموةيت جةألهىل /ة و مت  /ة و و  /ة ة ا ك

اارا ةحل ا ا فإمنا ا مس ااتخحمم ةختا ا ا و (ش اات ت  )Scheffeل ش اامي ة ا ا ةجملم ةا ا ي ة ااب حت ا ا فا ا ه اةي ال ا ا إ
مت يط هت .
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ا ا ئت

بحمهذ وق ( )24مت ئ ةختا و (شت ت  )Scheffeل شمي ة ة ه ن ة ت يط ي ةحلس ت
ت ري ة حموب ة لت هفق ت ري ة سن ة حموةيت
المجموعة األولى

المجموعة الثانية

الفرق بين

المتوسطين

السنة الثانية
السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة
*ة

اه ال إ

الخطأ المعياري للفرق

الداللة

اإلحصائية

3.981

1.587

*

6.062

1.716

4.006

السنة الرابعة

5.090

2.028

4.099

السنة األولى

-3.981

1.587

4.100

السنة الثالثة

2.081

1.793

4.718

السنة الرابعة

1.109

2.093

4.964

السنة األولى

*-6.062

1.716

4.006

السنة الثانية

-2.081

1.793

4.718

السنة الرابعة

-0.972

2.192

4.978

السنة األولى

-5.090

2.028

4.099

السنة الثانية

-1.109

2.093

4.964

السنة الثالثة

4.972

2.192

4.978

السنة الثالثة

ئت إلهل مست

4.100

ة حمال .0.05

ت أ م ة حمهذ وق ( )24أةتا هب ف ه اةي ال إ

ئت ان مت ياط ةجملما ع ة لا احموب ي ة طاتو

ة سانتن

ا حل ة ساان
ة حموةيااتتن ةألهىل هة و و ا تااع ك مااهل قتم ا ة حمال ا ةإل ا ئت ( (0.006ه ا أق ا م ا  0.05ه اارا ة ا ه
ة ما مسا نط ةلت م
ة حموةيت ةألهىل ه مي أا ا ا ً ل ب ة اري إلوش ةألك مي لطلا ة ست حم
ةخله تش تع ة ط ين ةلى ةالةتم ةلى م س همت تن م ةخت ا ة ق ةوةي هإلم ة سوه ت يأ إع ف إىل أةتا
فلس إلم
تار ت ة اا و ة اب ةبهها
هف ةلت ةإلوش ةألك مي نسا طتو ة سن ةألهىلأ رة إىل ب مين هو ةإلوش ةألك مي
اتو ة ساان ةألهىل ه ا احم و ةهااحم ماا أ ةعامي إىل ا ااً ا بته انا بسا و ما ة وقا تاانه ه اان م شاحم ه قااحم متتااحم
ىت خت به م ة ما .
هتحمذ را ة نتت ةلى أةت ةإلوش ةألك مي لطتو هخ ي تو ة سن ةألهىل ه رة م ت ظ مع ة حموةي ي ة س ق هة ةقع
تع نا لطتو ة ست حم ةيتتا و ة عع ة حم حم نسا إ ته أ هة ت ةفظ ما ت قتظ أ حمةفه ة حموةيت .
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التحليل الكيفي الستبانة اإلرشاد األكاديمي
قمنا بتحليل اجابات الطالب عن األئسلل المتتحح ي ائستبان البح .حلصننا هم النتال ييما يل

أوالً :اقتراحات الطلبة لتحسين اإلرشاد األكاديمي بالجامعة:
قاحممهل جمم ةا ة طلاا ة شا وكن

ةيااتا م ةإلوشا ةألكا مي جمم ةا ما ةالقرت ا ي ة ااب ما شا هن إلساان ةإلوشا ةألكا مي

ما (م هبه مظه ) ةلى ة ن

ة ت يل

 -2ة ت كتحم ةلى أةت خت تص م شحم لطلا ة ست حم هتسلتط ة
وري م ةألم و ة مات (مو ة تخ ص ة ن يين و تي ة طلا

لتخ ص ة ن يين ) .
هو ةا

 -1ت

ا لط ين ة ةئظ وةيت

 -2خت تص أهق ي خمتل هةع

ه قتق أ مت

 -0خت اتص عا ماع حمة ا كا ف ا

ة ست حم (ألهن ا ل ا هال س ا).

 -.ز

ةحم ي ة ي ةإلش ة م أم

 -9أا ا ا لم شااحم خا كاااري
تا ذ ماه ةألف و هة ش هو .

تع أا ت و ةالوش ة ا ذ وث يلا

ةختت و ة ط ين

ىت ت ةالش ة ةلت
ة ط ين هة شحم ما م ةال تق فته .

وةيا توشا ةالكا مي

 -5ة ت ةم ة شحم حترا ة ةةتحم ه م ا حم

ةلاى ارة ة عا ع ة ها ااحمم ما فا ة طلاا ة سات حم

ىت مي

ا ًأ ىت تم

متااع ة طاتو يا ة ة سات حم أه ة سااتم أ ه ا ألخص

لطلا ة ب ع إ ت فتهم أه مىت ةيتحمةهل ةحل ب ر ً.
ة ط ين م ةاليت

هعااع ةخلطااط ة حموةياات لط ااينأ هأا ت لااى

ةق

م ةملت ةالوش .

ا ةلااى إلما ةالياائل ما ة طااتو هأا

 -0ةختتا و م شااحم مت تنا ملمن ا ألم و ة ماتا هميتل ا ا فهما ةمتقا ل ةمااين ة رت ا أ هتا ز اه ةلااى ة طااتو -خ يا
ة حم  -ما ة أه حمة ة
م ة ة هة شاينأ همنأ ة ش

(مي أا ا ةالش ة قا حمة ة
ة حم م ة ت ت ي مو تس ت ة ة .

) ها ً ت

ة ش ك ة ب ساااه ق ا ة واري

ا تاارو ة لقا ة ا شا ) (ز ا فا تا ا ةالوشا ) كإ ما ج مظا م
ة لق ن ة ط ين هة شا (
 -7أا ت تن ع
 SISأه  LMSم ااوت ةملت ا ةالش ا ة هة خ ا ذ ةمس ا ة ش ا فن ةألك ا مي فته ا أ أه ة ت ةي ا م ااع ة ط ااين ة ا ةالمي ااتتي ةه
ةالت ذ ةهل ت

أه ة ي ئ ة ق ري  SMSأه (ة ةتس و)أ هأا ت ة وةج ي ة ي ة لق مع ةي ة شحم

 -24أخر م ةحم م ة ش

بحمهذ ة ط ين.

قا ق ئ ة هي ئ ة ت ةي ة ختل .

 -22ة ااين ةل ااى ة ش ااحم ةة ااتم ة ط ااتو أما ا مشا ا فه أهالأ هت ااركري ة ط ااتو ةتتا ا أ ه أا اا ا و ة شا ا
ةةتحم.
همت قته

ي ااتحمة ة طتوأ

 -21ز ا ةااحم ة شااحم ه ااوه ةلااى اارذ ة ااحم م ا ة ت ةت ا هةالوش ا لطلا ا أ هتقلت ا ةااحم ة طااتو ا ةياات ا ااىت تاات
و ة ولى.
ةاليت م ةملت ةالش ة
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ق لا ة طااتو هةلااى هبا ةخل ا ع ة طلاا ة اار

 -22خت ااتص م ةةتااحم إبا و ا ما قاا ة شا
متر ر .
 -20خت تص أهق ي مس ئت إلش ة ها ً ق ل ة طلا ة ر

امل ا يا

ويس ي هة شك ي هة

 -25ة ةم ة طلا ة حم مب ةبا ة شحم هإلحم حم م شحم هل م أهذ م وةي ت
هل ةائ حمة مش ةو أ تنم مي هل ما ته ال ق .
 -2.أا

اةش

ةالك مي

مس

 -25ةوي ذ تق و م ة شحم لطتو

ىت خت ج ة ط ين (م أم

 -20خت تص أة

 -27ةا عأ لط ين ف
 -14هعع تقتت م

ة

حل ةحل مت .

أخط ة تس ت أه تسا تلهملم ة تشا

ا ً) .

و مستم .

 -29ت يتع مظل ةإلش ة إةط يت ت لمش
ة ط ين أم ك كوري ألمت م ةملت ة تس ت .
تئ تحمو

ااحم ه ماااحمالي متحممتا أه

مت ن م مس ةحم ة ط ين ةلى ة تس ت هت فري ة قهل حبتاع ال ت ا ك

هو أا

توش ةالك مي ت

م ة م ةر

قا تس تله هأا س ذ ة ط ين ة ة ة ة ب ين

لم شحم همان أ هو ط ةملت ةإلش ة

 -12أا ت ت بت ة طتو ة ت قن مبس ةحم ة طتو ةآلخ

تقتت ة ا م أليت ا

حموي ا ة ط ين.
ة تس ت فته همحم قحموت ةلت .
هن ة ا م.

(كن ع م ةالش ة ة ةز ).

ثانياً :االختالف ما بين اإلرشاد األكاديمي في التعليم المفتوح والتعليم التقليدي:
با ةخاتت
مت ت بت يوةذ جملم ةا ة طلاا ة شا وكن ةياتا م ةإلوشا ةألكا مي ةا ةةتقا
ة تالت ة ت ض هة تالت ة تقلتحم أ هك ا ة ت ز ع ة ت ةو هة نسيب تيت ي ةلى ة ن ة ت يل
بحمهذ وق ( )22ت ز ع ةيت ي ة طتو ذ ةالختت
ة تالت ة ت ض هة تالت ة تقلتحم
االستجابة

ن ةإلوش ةألك مي

العدد

النسبة المئوية

ما

186

47.9%

ال

202

52.1%

المجموع

388

100%

مل ست ين

102

المجموع الكلي

291
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ةإلوشا ةألكا مي ان

ة تال اات ة ت ا ض هة تال اات
ةإلوش ا ةألك ا مي
( )47.9%م ا أف ا ة ةتن ا ة حموةي ا أف ا هة ا هن اتق ااحمها ب ا إخ ااتت
ة تقلت حم رة ةإلختت م ب ألي ألا ق ة حموةي خمتل ا ان ة نا ةن تنما ك ماهل مساا ة ار ال اتقاحمها با ارة
ةإلختت

(.)52.1%
ش

وق ( )0ة ت ز ع ة نسيب اليت ي ة طتو ذ ةالختت
ة تالت ة ت ض هة تالت ة تقلتحم

ن ةإلوش ةألك مي

47.9%

52.1%

متو

رة ةالختت

ةآليت
م منظ ه مس ي هةع

 -2ت مي ةإلش ة ةألك مي
هة طتو ةلى حم ي ة .
ة تالت ة تقلتحم م مستم هةلى مست
 -1ت مي ةإلش ة ةألك مي
ة تالت ة تقلتحم م م ا هةمتظ هاه وؤ
 -2ت مي ةإلش ة ةألك مي
ة تالت ة تقلتحم ا زم حم هأم ك
 -0ت مي ةإلش ة ةألك مي
ة تالاات ة تقلتااحم م ا إبا ا و هال ااحم
 -5ت اامي ةإلش ا ة ةألك ا مي
اض ة ذ ة حموةيت .
لط ين ة تس ت
 -.ت مي ةإلش ة ةألك مي
م سه كارية م به أخ .
 -9ت اامي ةإلشا ة ةألكا مي
ةلى ت بت ة ط ين همس ةحمت .

ة تالت ة تقلتحم
ة تالاات ة تقلتااحم

ة تالت ة تقلتحم هم أ ا مس تا ةال تما م ا ما قاا ة شاحم
ةذم ةت ا .
لمستقا .
ث ت ههةع .
خم
اااض ة ما ا ي م ا ت قتااع ة ش ا

ما ا ف ة قاهل ما بها أ هأا ة قاهل ة منا ض لط اين
ت ةيا هة ت ةا أكوا اان ة شا

ااىت مي ا
ةملتا ةالشا ة

هة ط ااينأ إلعا ف أا حم ا ة قااحمو

ة تالاات ة ت ا ض ة تم م ا أك ا م ا ة شااحم هة ط ااين ما ا طاتا ا مظ ا م ة تالاات ة ت ا ض
 -0ةااين أا لقااى ةإلش ا ة ةألك ا مي
ا ة ا ة أ إلعا ف إىل ةياتخحمةم أ هةي ة اتال ةا ااحم ههبا
ة ق ئم ةلى ة لق ةي ة تالتمتا ة قلتلا خاتذ ةألياا عأ هكا
ت هي ة ست ةالةم و.
 -7ةين أا ت ض إلش ة ةألك مي ة تالت ة ت ض هقهل أك
ة ين ة ت ت ة حموةي ه ت ةلى ةحمل ع .
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وري ة ة تالت ة تقلتحم ألا ة ط ين اتمحم ةلى م س

م ا أةتت ا أ هأا ة طااتو
ة تالاات ة ت ا ض م ا ااري هةعااأ ة اااىن ه اات ا أ هو ا
 -24ت اامي ةإلش ا ة ةألك ا مي
ةهل ا أةتت إم ساين ةحمم ة سوةذ ةن أ أه ة ه ب اأ أه ت و ة ش ةألك مي أ أه قل خ ة ش ةألك مي .
ة تالاات ة تا ض ما ىلتا ج إىل ت ةيا شا أكا اان ة شا هة ط ااينأ هأا سا
 -22ت اامي ةإلشا ة ةألكا مي
ز ة وق ن حم ة ط ينأ ه س ةحما ةخت ا ق ةوةت ة ت هت بته سل ة حموةي ة تأ.
ثالثاً :اقتراحات لتحسين التعليم والتحصيل الدراسي وتحقيق النجاح للطالب في الجامعة العربية المفتوحة:
متولهل ةالقرتة ي ة ب أ حم هل ةيط أف ة ة اتن ت سن ة تالت هة ت
ة ت فتم ل

ت ة حموةي هإلقتظ ة ن ض لطاتو

ة ماا ة ا تا

في محور اإلرشاد األكاديمي:
 -2ت ات ةالوش هةال تم م ةلى أةلى ة ست يأ هإلستن هةةط ة ط ين أك ب ة ي من هةاليتم ع ش كل م ب مين
ة شحم ةألك ميتن.
 -1ة ام ةلى ت فري م شحم أك ميتن م أي و ةخل هت ز اه ةلى تع ةألهق ي.
تئ ة تحمو

 -3إبا و ةة

ةلى مم ويت

و فا هتنستظ ةالمت م ي ة

لت هة ةبا ي همت ا ةخلطط ة حموةيت .

هوةي تالتمتا هماحمهةي هلا الهنا حب با ا خ يا

 -0ت وتمي ةالوشا لطاتو ة سات حم هةال تما م حتا أ هةما
مش ةو ة ما .
 -5خت تص ي ة ي ث ت هما هف ةم من اج هت ز اه م قا ة شحمأ هة ت ا ة ستم لطتو.
ة قاعأ هت ياتع ما ةةن ة ت ةيا ان ة طاتو هةأليا تر شا
 -.هعع ةيا ة شاحم ةألكا مي
ة شحم ي ة ك ا ما ش ة أم ة رتهمت .
 -9هعااع كتااين ةوش ا
ة ما .
 -0هعع

إوش

 -7ةحمم ت تري ة ش

لمساات حم تس ا ةحم

مساته

ةكا أ هإلقتاظ ة ت ةيا ماع

ةلااى ةختت ا و ة ا ة أ ه س ا و ة اااحمذ هكت ت ا ت تااري ة تخ ااصأ هك ا ش ا ة ا

ة م ت عأ كت ت وفع ة احمذ.
ةألك مي

أ ةيتم ةو م

ة شحم لط ينأ هة سم ض ت تري ة ش

ةحمم ت ةل مع ة ط ين.

في محور المهارات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس:
 -2تطا ا ة س اات
لم ع .

ة ها ا و لمحموي اان هةةتاا ا و ةخلا ا ة ما ا مها ا ت ت اامي ةأليا ا تر أ هت ي ااتمي ة س اام ي ة س اال كت هة ه و ا ا

تم ة طتو م متق ةألي تر همن قشاته أ أه ز ا
 -1ز أة ةهلتئ ة تحمو ست هتقلت ة حمهةم ة ئ
ة تات لمحمةهمن ب ئت تع أا ة وري م ة طتو ت ئهن ساين ةحمم هب ةحمل ع ة حمةئ .
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ة سا ة ي

 -2تاتن ة ة و اةي ةخل م محل ة بستري هة حمكت وة .
 -0ااع ةألي ا تر ةلااى ةتا ا ع ة ط ا ة ا ا
هةيتخحمةم خم ا يلتم ههةع .
 -5مت ا أ ة أة

في المحور األكاديمي:

ة تااحمو أ هةااحمم ة تط ا

تئ ة تحمو أ هتتاع أيا و ة ي و ام

ةعااتع ب مات ا

ةحمل ع ا ةي

ا ةلااى ة قااهلأ

وةي ي حبوت م ب ماه .

 -2هعع ت يتمي أكو لمق وةي ةالختت و ة تحم خلط ة ط ين ة حموةيت .
 -1ة ام ةلى ت ات ةحمل ع ةي ةال رتهمت عع ةحمل ع ةي ةلى شا ةإلمرتمهل.
 -2ة تحمو ين ةلى ةالمت م ي هكت ت ةإلب ة ةأليئل فته أ عع من اج ةختا وةي لمس ةحم ة ت ت .
 -0ت يت حمهذ ةالمت م ي هإةتم قهل ك قا ت و خ ةماق .
س وةي.
ين أ هةالةرتة
 -5ةةتم تع ة هع ىت ستطتع ة ط ين ة تس ت ة ع ة ر
 -.ت فري مظ من لتالت هة حم مظ م هة و ر م ت ض هوفع مسا ةحمل ع ةي.
 -9ز ة نش ي ةألك ميت مو هوةي ة تق ت سن ة ست ة تالتم .
 -0ت تاري مظا م ةحمل عا ةي ةحلا يل تنساتظ م ةةتاحم ةحمل عا ةي ا و بتاحم اتتئ م ةةتاحم ة اما ةخل يا طلاا هة ت ز اع ة ن ياين
لشاينأ ه ه م اض ة شاين ة ب ت لظ ه ةيتحمةى ةألم أا ت ا (خمتلط ل هو ).
ة ت س ةحم ة طتو ةبتت ز ةحم أك م ة ق وةي.
ة
 -7هعع مق و
 -24إ ا ة ةبااين ة اال  TMAهة تاا ض ةنا مت ما ي ق ااري ألهنا إلقااظ إل اات أةلااى هف ئااحم أكا هعا ة ااحموب ي
ا ةاحمم إ ئا ةاين شاحم حم
تختا و ة نها ئ أ هحتارة ا ا نا ك تقتات قتقا لطاتوأ هإعاا فا ع ة ال هة نساخأ ه
ة ةبا ي.
ةق ة نسخ
ااظ ةم ا ع ا ةي إع ا فت ةيااا ةت
 -22ز ا ة س ا ة ي ة حموةياات لم ا ة ة ااب إلم ا ةائ ا كا اريةأ أه م ا ة ة تخ ااصأ ة ا
لتلختص هة حم ة ام أ هةلى ة ما ةيت حمة أم ك بحم حم هق ة ي وةيت ك فت تاع رة ةخلت و.
 -21إةط وب ي حل و ةحمل ع ةي لتش تع.
 -22ز هقهل ةالمت م ي هتقلت كمت ة ة حموةيت ةالمت م ي.
 -20تواتهل ة ق ةوةي هةحمم ت تري ك ف .
 -25هعع خط هةع لحموةي .
 -2.خت ااتض ة نا ا هة ااب ال تتن ي ااين م ااع ا ا ة ال ما ا ي ة ااب ت ااحمويأ ت ااع أا ا ااض ة قا ا وةي ش ا ا ا ئا ا ما ا
ة ال م ي.
 -29أا ا ن ك هو ث ر حمال ة إة ة ق و هإاة فش ة ط ين فت اتحم ة ق و.
 -20ة ام نظ م تالت ةالق ةا.
 -27ز ة اين ة حموةي لطتو ةحل يلن ةلى ماحمذ ت ةكما  2مقا ط فما فا أ هإت ا ةجملا ذ ا ة ة تخ اص ة ا
ة ت .
 -14ت فري ةحم ك م ة شاين سين ة ت قتهل ة ن يين هت فري ةالي تر ااض ة ة ة هم ة تخ ص موت.
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ا و ةكوا م هما هحبتاع شاتم ةلااى ةختاا و هة احم

ة تا مأ همناع ة ت ا وو

ةالمت ما ي

 -12تنظات باحمهذ ةالمت ما ي
خ ي لخ ةن.
ة ت تخ تمي ة اين ة حموةي ةلى ة طتو.
 -11خت تص اض م ة ة تخ ص ة
تا ا أ هإت ا من ا اج ي ا ق ا
 -12إمش ا منتااحم خ ا ع المت م ا ي ة س ا ق أ إلع ا ف إىل هعااع ةمت م ا ي ي ا ق
ة قحمو ة ه و هتات ا أم ك عامي ة ط ين.
 -10تسهت اض ة ا متي هةإلب ة ةي ةالك ميت لطتو قس ة تس ت .
ىت ال ىلحم ع ط منت مي ة رت أه هن ته .
 -15ةال ت ةم حمل ع ةي م ةةتحم قحمو ةإلم ا م ب مين ةحمل ع
فهن ك ةحم م م ة ة ل ةاليلت ا ماوت حتا م ا ة عا ع مي ا عامه كتا و هة احم احمال
 -1.ع هو ت تري اض ة ن
ة تشتته حترا ة ط ق أ إإلع ف إىل ةم ةيت ت ة را ة ة همحم ف ةلتته لطتو.
لت ت ة رت
 -19هعع م ة ت
 -10إةط ة ط ين ف ي أخر م ة أكو حبسين مست ةا ة حموةي .
 -17أال ا ةالمت ا ةلى ةحل ي و كخت و أه حم تع أا ن ك ت ال ىلسن ا أ ة ةالمت ا حترة ةأليل و.
 -24خ ض ي ة ي ةة اتمحم لم ة ة اري ألهن توث ةلى ة احمذ.
ة ل ةاليلت (كت ه ث ) ه و مستم أ فهرا ة تق هل هو مه
 -22ةم هوةي تق
 -21تن ع ة ة لم ع هةحمم ة ت و .
 -22ز ةحم ةاليئل ةإلمت م ي هت ز ع وب هت و متس ه حمال ة يوة ن أه ثتث ا هل أهزةا ة ت مم و
إىل فقحمةا وب ي.
 -20ةحمم ز م ة ةنحم ة تخ ج.
ةألي ي ساين ظ ه ة ام .
 -25ةحمم ف ف شاين التن يين ة ط ينأ ألا ةختت و ة ط ين أليل و ة تالت ة ت ض ب
 -2.ةحمم ةع ف م ة خت ص أه مه وةي إىل ة ست ة تمهتحم .

تنمت أف و ة ط ين.

في المحور االجتماعي -النفسي:
 -2تر ت ة ا و ة تاط ي ذ إىل ة ما  -ةتا و مش ل م ست  -ت فري ي ي لت يت .
 -1تقلت ة رت ة ع ة كش ط ل ذ ةلى وخ ة قت .
م ة ما أ هت فري م ةقمي يت وةي ك فت .
ة ذ هأم ك ت فت
 -2ت فري يا ة ة
 -0م ةة ةحل الي ةالبتم ةت ه اتا ة حمهةمأ هاه ةال تت ب ي ةخل ي هم حم ه ة ذ.
و أف هك شخ ع وةشحم أ همب ق
 -5تا قت ة ال هةإلمتم هةال رتةم حم ة طلا مبا ملته
ة ط ين هة ما .
ةم .
 -.إةت قت ةال تم م هة ش فت أ هتط هة حم ةأل ة ة ما
احم حم م ة ت ةي.
 -9تش تع ة طلا ة ت قن حمةمه هإل ت
 -0تش تع ة طتو ة م هت تاه ة ما هما همته .
 -7تن شا و ة ا مل ة تحم هة ا هةال رتةم ة تا ذ ن ة طتو هةألي تر ةلى أوف ة ةقع.
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م مت م ة اتق ن

 -24خت ااتص قا تيااتم ع لطلا ا هشا ة هةقرت ا هت هة ت ا ك هتا ا ذ ة شا و ماها هبها ب ا أ هإمشا منتااحم ومس ا
ما .
ت عتأ ة ش تي ة ب ةبهه ة طتو هإ هل ل ه ي ة انت
 -22تا ذ ةخل ةي مع ة ما ي ةألخ .
 -21ةم ةم ت توقت ت لطتو.
ما .
 -22تن ع ة نش ي ة عت هةالبتم ةت
 -20ةال تم م ت ت ة ط ين هتنمتت .
في المحور المالي:

ىت ت غ لحموةي .
 -2ةحمم ع ط ة ط ين حمفع ة ي م ختذ ف ل ة حموةي هةت ة ي نه ة
 -1ت ات مظ م ةألقس ط ألا ة نظ م ةحل يل ت ة ط ين هةا ب ت ريا كت ت يحمة ة الو.
ة ت .
 -2خت تض أيا و ة ة ة
إة ة ط ين .
 -0ةم خ ةلى ة ق و
 -5إل ت ة طتو ة مت .
في محور تقنية المعلومات:
ةألمظما هإلما ة ماا ساوه ت تا خ ة ط اين

 -2إة ل ذ ي ا ش ل تاط ة نظ م ةنحم وفاع ة ةباين هتطا
ة ةبين ساين ة نظ م ألهن ت خر مق ت ر ً.
 -1ت ات ة ةيل أها ال ل ذ ةلى و ي ع خب ع ةيت س وةي ة طتو.
 -2تسلت ة ةبا ي تحم حمال ة مظ م  LMSستطتع تسلتمه ىت امي ة ط ةلى ة نظ م.
 -0تط ة قع ههعع م ةبا ي هةمت م ي ي ق أ هةت هقهل أ ذ لتسلت .
 -5هعع أمس ة شحم ةألك ميتن مظ م  LMSه .SIS

تسالت

مناقشة:
ت ااأ ما ة نتا ئ أةااتا أا نا ك ةت قا اان ة طااتو مهما كا ا بنسااه هةخت يااه همساات ة ة حموةيا ةلااى أةتا ةإلوشا
ةألك مي نسا ن ه ه رة م ت ظ مع ة نطظ همت ئ ة حموةي ي ة س ق  .هتان أ أا تو ة سن ةألهىل حم ه ةة ا
أكو ةة ت حن ةإلوش ةألك مي مق وم متئه ة سن ةي ة حموةيت ة ت ت .

هم ا ة ت ا ئ ة ه ا هلاارا ة حموةي ا أ ا ة ت كااحم م ا أا أا ة طااتو ااض ة نظ ا ة ا بنسااه (اك ا  /أموااى) نظ ا ها إىل ةإلوش ا
ةألك مي م ة م مه مسريهت ةألك ميتا أ هأما ال ت باحم فا ه اةي ال ا ة ا ئت ان ة طاتو هة ط اا ي ةة ا هت
حن هو ةإلوش ةألك مي ة ختل .
ه ا م تاتن را ة حموةي ه هع ض أا تو ة ما ة ا ت ة ت حموك ا أةت ةإلوش ةألك مي ض ة نظ ة ة ن ع
ةإلبتم ة هة تخ ص .هأا ة ة تحم ة س ن ة طتو سين ة سن ةي ة حموةيت .
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:المراجع والمصادر
:المراجع العربية
احمة أ

ما لطا ة هة نشا أ ب ماا

 ﺍ ا تل أ يا ض سنأ ﻭ خ ها التقويم النفسي ﻭﺍلقياﺱ ﺍلنفسيأ مطاا ﺩﺍﺭ ﺍ-2
.2774 حمة أ

أ ﺩﺍﺭ ﺍ المت ﺍ ﺩﻭ ت لنشﺭ ﻭﺍ تﻭﺯتع ﻭﺩﺍﺭ2 ا أ ما هةاأ ﻭ خا ها ﺍلقياﺱ والتقررويم فرري التربيررة وعلررم الررنفس ﻁ

 أ ا-1

.1441 ﺍ وق ف لنشﺭ ﻭﺍ تﻭﺯتعأ ةم ﻥأ ﺍألﺭﺩﻥأ
 (اإلص رردار العاش ررر)أ ة اهااحم ة ا ا يب لتااحمو ين هة ا اSPSS  شااريأ ياااحم ز ل ا ذ دليل ررل إل ررى البرن ررامج اإلحص ررائي-2
.1442 ئت أ ة ا ة أ

ةإل

 ةة ي اض تو ب ما ي ةإلم وةي حن ةإلوش ةألك مي هةتقت ت ةفقه.( 2775)  يمي ةاحم ة ت ضأ محم-0

.227 -72 ك أ ة سن ة ة ا أ0جب ما قط أ ة احم ج

ة رت

ة حموةي أ جمل مك ة ا
:المراجع األجنبية
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Undergraduate education has two general aims; involving students in the content of
learning and involving students with faculty. (Gordon, Habley, and Associates,
2000).The first process takes place in classes, lab meetings, students' clubs and other
extracurricular activities. In a world that is increasingly turning digital, the second
goal is becoming more difficult. One way to help students get more involved in their
college life is academic advising.
According to the USA –based National Academic Advising Association NACADA
(Nacada,2004), academic advising is
"A series of intentional interactions with a curriculum, a pedagogy, and a set
of student learning outcomes. Academic advising synthesizes and contextualizes
students' educational experiences within the frameworks of their aspirations,
abilities and lives to extend learning beyond campus boundaries and time frames."
The history of academic advising can be traced back to the middle of the 19th
century in America when a post secondary college namely Kenyon College in Ohio
required its students to choose a teaching faculty member to help them choose the
different courses in their attempt to get a university degree (Cook, 1999.) Early goals
of pairing students with a faculty aimed at supervising student's studies, living
environments, and religious practices rather than their psychic, cognitive and
educational development. This approach to academic advising began to change with
the huge numbers of students who flooded universities in the 1960s seeking post
secondary education .Higher education institutions started to meet the varied needs of
their students with the deployment of academic advisors. With the pressure of the
stakeholders to hold universities accountable for the quality of their learning
outcomes, and the desire of the institutions to retain students in colleges and reduce
attrition rates, they started to get students more involved in university life, university
community, and to help them build relationships with their colleagues and tutors.
Academic advising was then conceived as an important way to create a kind of
positive interaction between the students and the colleges. In the early 1970s,
academic advising started to drift away from what we call parent- like duties and tasks
of the 19th century and to move ahead towards a developmental approach to the whole
activity.
Again, academic advisors are the individuals on a college or a university campus
who are assigned the task of academic advising and who carry out the process of
advising. These individuals can be professional academic advisors whose only job on
campus is to do that or faculty members who spend part of their time on campus in
advising undergraduate students. The main purpose of this short research paper is to
provide an exploratory reading of some turning points in the history of academic
advising, to cast more light on the three academic advising models known worldwide
and to raise questions about the classic model that O'Banion initiated in 1972 and
whether it is still valid or not taking into consideration the unprecedented
technological advancement that universities are making use of at the moment. In spite
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of the fact that most higher education institutions recognize the importance of
academic advising, one can say that there is no consensus among researchers on one
definitive, authoritative and operational definition of what academic advising is. Early
research underlined the aspect of registration in the process of academic advising. It
was in 1972 that researchers started to relocate the focus of the process on the
developmental aspect of it. Terry O'Banion defined academic advising as" a process
in which advisor and advisee enter a dynamic relationship respectful of the student's
concerns .Ideally, the advisor serves as teacher and guide in an interactive partnership
aimed at enhancing the student's self awareness and fulfillment" (O'Banion, 1972).
This new recognition led O'Banion to envisage a five-step model in which both the
tutor advisor and the student advisee should move together in a joint endeavor to help
the student choose a study program that makes the best of the student's full potential.
The only way to realize that type of developmental advising is to empower the
advisee in the process of decision making, and responsibility sharing rather than
providing advice in a unidirectional relationship in which the person who knows
better tells another person what to do. The effort of O'Banion and Crookston in 1972
expanded the nature of and the philosophy of academic advising. Their innovative
contribution in that year helped to move academic advising from the traditional square
of the prescriptive ,patient-doctor relationship, and advice –giving, to a more
developmental approach to the whole activity .In developmental advising, both "the
advisor and the student differentially engage in a series of developmental tasks, the
successful completion of which results in varying degrees of learning by both
parties"(Crookstone,p.13) .Therefore, and due to this new insight into the nature of
the whole activity of academic advising, the new advisor should be well trained in the
two areas of adolescence and adult development. One has to assert that others have
also defined advising as developmental in the late 1970s and in the 1980s .The focus
of the majority of these points of views is that academic advising is a process based
on a close student-advisor relationship whose main Objective is to help the student
achieve his personal, professional and educational goals by making the best use of his
potential and the resources of the institution and community. To sum up, one thinks
that human growth which is based on self –responsibility is one of the most important
aims of academic advising.

In spite of that, it was not until 1979 that The National Academic Advising
Association (NACADA) was established. In 1980, the respective association
embarked on a project to set goals for academic advising. Though NACADA issued a
statement of six core values about academic advising in 1994, an authoritative
definition was not reached until 2004.The newly released definition was an all
inclusive statement to accommodate all types of academic advising practiced in
higher education. The very long definition asserts that the process of academic
advising is multifaceted, multidimensional and intentional process which is grounded
in teaching and learning and which has specific learning outcomes to be achieved
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(NACADA, 2004) .It is important to assert here that the eight goals of academic
advising issued by NACADA in 1980 have not been changed till the end of the first
decade of the new millennium. The eight goals emphasize the role and responsibility
of the advisor to help the advisee in understanding his life goals, vocational goals,
decision making mechanisms, the nature of academic programs ,and higher education
institutions and their relevance to work opportunities(Habley,p.40-41).In the late
1990s, a new insight was perceived into the goals of academic advising. Toni
Trombley, announced that in order for academic advising to be successful it has to
have a measurable impact upon students, be part of the institution's goals, be
continually evaluated and improved, and at last be well coordinated(Nacada,2004).

In order for academic advising to be done effectively, academic advisors have to
get some knowledge of adolescence and adult development theory. Getting this kind
of knowledge makes confusing things understandable and casts light on a lot of
circumstances and situations in the students' lives. . One can say that there are three
main approaches to the practice of academic advising worldwide. Each model is
characterized and informed by the objectives of the advisor-student interaction. These
include the developmental advising model that requires more time commitment and
resources than other models. This approach depends on establishing a relationship
between the guide and the student and draws on student and adult development
theories. It also seeks to help students comprehend academic, life and career goals.
Furthermore, one of the goals of this approach is to help students acquire the skills
and strategies of problem solving and decision making.
Second, comes the intrusive advising. The characteristic feature of this model is
that contact is usually initiated by the advisor rather than the student and most
probably at critical moments in the student's college tenure. That is to say, contact
takes place in the first or preparatory year, before opting for a major or a short period
before graduation. Furthermore, cohorts of university students may need this type of
academic guidance if they are low achievers and are placed under probation or even if
they are high achievers.

Thirdly, traditional or prescriptive advising depends on familiarizing the students
with the information pertaining to their academic study and life (academic programs,
courses, school policies, plans, progress, major programs requirements and course
selections).This kind of contact is usually started by the student and aims at
facilitating the student's' progress in his academic life. This type of guidance
entertains the immediate needs and questions of the students when they need it rather
than influence their long-term life objectives
At this point of the of the research paper, a review of a number of the most widely
held development theories will be quickly discussed. These include identity
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development theory, psychosocial theory, person-environment theory and cognitive
development theory. Generally speaking, most psychosocial theories make its main
focus life stages that human beings go through in their life cycle. Stages are seen as
phases of development in which a certain number of tasks are performed in the
process of identity development. The resolution of these tasks may lead to identity
development. These tasks are developmental in themselves. Throughout these phases
an individual acquires new skills and attitudes that empower and prepare him for
moving safely to the next stage or phase. The failure in performing the developmental
tasks makes the individual unable to deal with difficult situations and crises in later
life stages. Most of these notions and interpretations can be attributed to the work of
Erikson (1968).According to Erikson, development stages begin at birth and continue
throughout an individual's life span.

Cognitive-development theory usually intends to demonstrate how people
understand and interpret the meaning of their experiences
(Hamrick,Evans,&Schuh,2002).Piaget's work is the foundation of most of the
cognitive-development theories. Building on Piaget's work, Perry focused on
intellectual and ethical development of young adults (King, 1978).He argues that
young adults go through nine positions of development. The nine positions model
traces the evolutionary process of development in student's thinking about how they
understand truth, knowledge and values, life and responsibilities. Each position
reflects a student's way of thinking about the self as opposed to the outside world. The
more students advance and move through the positions, the more they are willing to
accept (may be without believing in) the ideas and values of others. The nine
positions are usually grouped in four categories ;Dualism ( black-white thinking) for
positions 1 and 2 ,Multiplicity(All viewpoints are valid without accurate evaluation)
for positions 3 and 4 ,Relativism( every point of view is relatively justified/little
decision making ability )) for positions 5 and 6, and lastly Commitment to
choices(accept diversity of ideas, but show commitment to some choices(ideas,
values, traditions, customs and religious beliefs) for stages 7 - 9.Advisors can no
doubt make use of these descriptions in helping their student develop decision
making skills

Identity development theory researchers built on the work of Erikson
(1968).Simply; this theory describes the development of identity in the stage of
adolescence. This theory asserts that identity is the culmination of earlier
developmental tasks. Furthermore, Identity has also been defined as the set of images,
the sense of self, which express who and what we really are. The last theory in the
short overview is the typology theory. This series of theories are not developmental
theories as they do not tend to explain behavioral practices in terms of development
phases .Instead, these theories see that behavior results from innate differences in
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mental functioning (Evans,2003).The theory in general asserts that personality type
determines how people make judgments, deal with the world around them and draw
conclusions. Holland (1985) developed a theory of six personality types. These are;
realistic, investigative, social, conventional, enterprising, and artistic .For him types
are models against which we can measure the real personality. Individuals due to this
theory process information according to the type they belong to.

Most of the researchers in academic advising research area believe that advisors
should be able to understand adolescence and adult development so as to help them
achieve their potential growth. This approach helps wholesome development of
students' life in and out of classroom. Most of the studies that focus on students'
expectation of and satisfaction with academic advising focus on the student-advisees
as they are the primary users of the service. Other studies in the field tried to evaluate
the advisors' perceptions of the whole activity. According to Habley, more research is
needed to help institutions and advisors expand their understanding of academic
advising (Habley,1986,p.6).In trying to assess students' satisfaction with the service of
academic advising, students assert that it is one of the most important services they
get on campus especially in course choices and class scheduling. Another study
asserted that there are no retention differences between graduate and under graduate
students who are making use of the service(Lowe and Toney,2000).In 2000 another
study(Noldon,Kim, and Sedlaced,2000) proved that students-advisee enjoyed
academic advising sessions with faculty members more than with staff advisors.
Again, in 1996 a study reported that students show preference for developmental
advising to prescriptive advising though they get more of the latter on campus
(Herndon, Kaiser, and Creamer,1996).However, they appreciate both.At last, some
studies focus on the complaints of academic advisors themselves of not being
rewarded or recognized and the absence of consideration of advising duties on
decision of promotion and tenure.
Conclusion
The whole practice of academic advising is usually more successful when
appointments are arranged face to face with the students. Such meetings are more
insightful to advisees when the interaction is face to face. Taking part in academic
advising reduces the student's feeling of estrangement and isolation and increases
their satisfaction. The effect of institutionalizing academic advising in post secondary
education has been very useful in terms of increasing students' retention, graduation
rates, as well as reducing attrition and withdrawal rates .Recent scholarship has
asserted that such positive results were based on research conducted in traditional and
non-traditional educational institutions.
Academic advising has been a part of higher education since the first half of the 19th
century. Academic advising has developed from a parental care taking activity to a
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new type of teaching willingly delivered to students to help them develop into better
learners and to empower them in their progressive process to become accountable
decision makers .NACADA has become the world leader in defining the activities of
academic advising, for developing measurable goals for advising and for enhancing
research in the that area. There are three models of academic advising known
worldwide; developmental, prescriptive and intrusive. Finally, there must be more
research to study academic advising not relying on student surveys of satisfaction, but
on observation and reflection.
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ABSTRACT
In the world of academic advising, the foundation of student’s learning, educational experience
and success do not rely solely on the competency, knowledge of the academic milieu and
counseling skills of academic advisors. As the student population increases and the universities
become more diversified in the United Arab Emirates (UAE), the development of an effective
advising delivery system is integral to support the growing needs of students. This paper gives
insights on the actual advising practices and systems implemented in Abu Dhabi University
(ADU) over the last three years. Academic advisors serve as the focal point between the different
units of the institution and students. Understanding the core principles of academic advising is
one of the fundamental requirements for an effective long-lasting relationship between the
advisor and the advisee that assures shared responsibility and life-long learning experience. In
addition to that, accuracy and consistency are critical components in the systematic advising of
the students towards the successful achievement of their goals. This paper details the
development, growth and outcomes of the Academic Advising Unit in ADU. It entails the
advisement strategies used for various areas like retention, supporting and ensuring student
engagement and success as well as recruitment activities. The Advising model used at ADU is
also reflected upon which is hybrid involving both faculty and academic advisors and focuses on
retention-based advising approach which is proactive and intensive. An in-depth analysis is made
on the principles, overall practices and technology used for academic advising here at Abu Dhabi
University.
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Literature Review

Academic advising is a support function that has been introduced in higher institutions
several decades ago and is being practiced to this day because of its proven effectiveness in
various areas, primarily student success. Over the years many definitions have evolved for
academic advising one of them being, “Student situations in which an institutional representative
gives insight or direction to a college student about an academic, social, or personal matter. The
nature of this direction might be to inform, suggest, counsel, discipline, coach, mentor, or even
teach.” (Kuhn, 2008).
As mentioned previously, academic advisement is considered as one of the major components of
the various functions and services in an academic institution that ensures continuous student
improvement and success, facilitates the coordination of activities in the institution and
assistance with retention, all of which eventually contributes to the educational institutions goals.
Effectiveness relates to the program goals achieved of the “degree to which they have been
reached.” (Boulmetis & Dutwin, 2000). Several researches have confirmed the importance of
academic advising for the effective functioning of both the institution and the student and thus
delivering the message that it is an important professional responsibility. Nonetheless the main
function of advising is considered to be guiding the students with regards to their programs and
courses for the realization of their academic and personal goals. In fact students enroll in
Universities hoping to attain high salary jobs and career progression (Astin, 2007). According to
O’Banion, academic advising mainly embraces the functions which include exploration of life
and vocational goals, program and course choice and scheduling courses (O'Banion T. , 1994).
There are a wide range of advising models used throughout the varied institutions all over the
world out of which the most prominent models that are functional involve Faculty members and
Professional academic advisors (Non-faculty staff) in the helm of the procedure. In the FacultyOnly model, all the students are assigned to instructors as such with no separate advising office.
The primary responsibility of the faculty is considered to be teaching and conducting research
while advising becomes an additional function. This model is followed pre-dominantly in the
Universities in the UAE since it is believed that academic advising is strongly linked to teaching
and learning activities in an institution. In the institutions where non-faculty staff serves, their
primary goal is the academic success of the students. In addition to this there are models where
both the faculty and staff academic advisors are involved in the advising process. This model is
famously expressed as dual or hybrid model where an individual student is assigned to both a
faculty member and a staff advisor. The model operates on the notion that the faculty advisor
takes care of the matters related to the major and an advisor takes care of issues like course
selection, processing of forms and gathering and dissemination of procedures and policies
(O'Banion T. , 1972).
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Academic advisors are considered as the focal point in institutions in terms of coordination
among the many departments that facilitates and complements the overall objective which is the
institutional goal. They are active partners that understand the basic characteristics of the
institution’s Programs and departments and mostly understand the needs of the students and are
able to direct them to all relevant campus offices and services. Advisors are the contact points of
the students in the phase where they get accustomed to the institution and its resources (Kramer,
1985).
Academic advising is a professional position that requires knowledge of diverse areas such as
problem-solving skills, communication techniques, and in-depth knowledge about the programs,
policies and procedures which have an effect on student retention. Research has shown that
advising is a significant component in increasing retention (Ryan, 1992). It is believed to have an
effect on retention since the Advisor is not just recommending courses and informing about
registration periods to students, in a good academic advising system a bond is created between
the advisor and advisee where the former guides and genuinely cares about the students and their
progress. Advising is especially significant for freshmen since they are in the transitional phase
from high school to college which can be a quite stressful period for them. The interpersonal
relationship between the advisor and the advisee has a significant influence on the student’s
understanding of the new environment and the ability to apply the information gained during the
advising session (Gordon & Habley, 2000).
Irrespective of the institution type or the location and culture of the country in which the
institution is located, says Ernst Pascarella and Patrick Terenzini, academic advising has a
substantial impact on student persistence (Pascarella & Terenzini, 2005).
Abu Dhabi University (ADU) Overview:

Founded in the year 2000 by His Highness Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan and other
distinguished citizens of the United Arab Emirates, Abu Dhabi University opened its doors in
September 2003 with 1000 students on its two campuses in Abu Dhabi and Al Ain (ADU, 2010).
Its mission is to offer a highly rewarding career oriented undergraduate and graduate degree
programs aligned with the needs of United Arab Emirates (UAE) and the region through
excellence in teaching, student learning, faculty scholarship and engagement in community
development.
In the UAE the nationally funded secondary, vocational, college and university education is in
single-gender settings or in other words is segregated which mirrors the religious and cultural
values of the UAE (Doiron, 2012). Thus ADU also follows the segregation system for its
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undergraduates. Abu Dhabi University is keen to enhance the quality of education through
intensive collaboration with international universities and other firms setting up high standard
review of its curriculum and has long-term endeavor to contribute and dominate in scientific
research and scholarly activities. Abu Dhabi University offers a wide range of undergraduate
degrees, postgraduate degrees and a doctorate based upon the American model of higher
education. There are four primary Colleges such as College of Business Administration (COBA),
College of Engineering (COE), College of Arts and Sciences (CAS) and University College
(UC). The degrees offered by CAS include seven undergraduate degree programs and one
postgraduate program; three additional undergraduate degree programs specifically for the UAE
Military. COBA offers six undergraduate, two postgraduate and as of the current academic year
the Doctorate in Business Administration. COE offers nine undergraduate and three postgraduate
programs. On the other hand, UC offers wide variety of general foundation courses for newly
admitted students mainly for the freshmen.
Abu Dhabi University’s currently serves over 5,300 students at its campuses in Abu Dhabi and
Al Ain; it has diverse student body of UAE nationals and foreign students from across the globe
with over 52 nationalities. ADU blends the finest traditions of the UAE with modern, fast-paced,
technologically-embedded educational methods gleaned from higher education systems around
the world; it embodies the best of the Arab and American education systems; ready to build
student’s English language skills and develop their quantitative and analytic abilities; prepared to
build technical knowledge and qualifications towards students chosen career; concerned on
interpersonal social skills for life in an international community; student-learner focused, where
market-driven theory and practice are merged; and is committed to being the best it can be and a
place where students excel. (ADU, 2013).
Academic Advising Practices and Delivery System in Abu Dhabi University

Academic Advising as a separate office began its mission in 2011 at Abu Dhabi University as
part of the university wide program in providing maximum support to help students achieve their
potential and academic goals. Previous to this students were assigned to faculty for advising
purposes, but the effectiveness of advising could not be achieved due to the other major
responsibilities of the faculty such as teaching, research and community service.
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Academic advisors were assigned to represent each college respectively. Cognizant with its
purpose, advisors initially conducts information sessions beginning Fall 2012 academic year that
serves as an essential way to convey the role, services and benefits of academic advising. The
content of these visits chiefly includes study plan, prerequisite issues, scheduling information,
course offerings, student’s responsibility, important dates, policies and procedure. In an effort to
sustain high quality of education and a well-versed students outcome, Abu Dhabi University
placed an "on-hold strategy" applied to those undergraduate students below 2.5 cumulative grade
point average (CGPA) who are considered as at-risk students including under-probation students
to meet their respective individual academic advisor. This practice allow advisors to conduct a
deliberate one-to-one session to ascertain academic related issues and student's setback thus
make an appropriate action, recommendation and adjustment necessary to change the status quo
of on-hold advisees.

Given the array of overwhelming academic and social issues that advisors and students must
manage during the college transition and early registration, an advising bi-weekly meeting was
designed to table various concerns and coordination. Advisors took the opportunity to brainstorm
and assess certain cases, make consultation with the College Deans, Department Chairs, Faculty
and relevant service departments to clarify and appropriately scrutinize critical inquiries and
exceptional student's condition. In addition to encompass the effectiveness of advising delivery
system, advisors provide assistance to Learning Support Center (LSC) and Writing Center (WC)
as tutors. In doing so, advisors proactively strengthen shared responsibility and life-long learning
experience with students by connecting them to co-curricular learning opportunities and at the
same time develops their critical thinking, study skills and language proficiency.

In 2013, Abu Dhabi University incorporated faculty advising in addition to academic advising
across the College of Engineering (COE), College of Business Administration (COBA) and
College of Arts & Sciences (CAS). The recently implemented practice opens up new avenuse for
students to not only look for answers to questions but seek mentors to help in acquiring the skills
to plan their academic futures. Faculty members are good advisors in this sense because they are
adept at creating an environment that facilitates both learning and student development in ways
consistent with the goals of developmental advising as it is typically understood, Kramer (as
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cited in Lowenstein, 2005-2009, p.126). In the Spring of 2014, University College (UC) adopted
the similar faculty advising method with a clear intention of identifying what academic support
students need; and consequently to provide student mentoring, professional advice on choosing a
major, highlight an in-depth course overview and finally to support academic advisors facilitate
students’ progression. Thus it can be stated that ADU is currently following a dual or hybrid
mode of advising where faculty take care of any advising related to the major, while the
academic advisors focuses on the technical and academic areas and acts as an advocate for the
students.

In the fall of 2002, the National Academic Advising Association (NACADA) administered a
web based survey to its members to assess their backgrounds and needs related to technology in
advising (Leonard, 2004). During that year, 25% of the respondents used web-based software on
a regular basis in conducting their advising role.
Parallel to the increasing demand of incorporating technology in advising and elevating its
productivity, ADU employed “AdvisorTrac” early Winter of 2012; a powerful and complete
management software for advising, counseling and other resource centers for colleges and
universities. It is completely a web based system which allows advisors to track advising visits,
record sessions and documentation, generate hundreds of pre-formatted and customized advising
reports, student activity, student progress etc., Advisees on the other hand can easily access the
system, view their own visit history and schedule their own appointments. To accentuate the
effectiveness of this system, academic advisors utilize the Oracle’s PeopleSoft application
designed to increase productivity and advising performance. This powerful tool gives advisor an
access to student’s general information, class attendance and schedules, transcript of records,
transfer credit, financial status etc.., E-mail remained constant as the point of communication
between advisors and other departments.

Resilient in the aforementioned practices and delivery system, ADU academic advisors
continuously strive to render best possible services in doing such activities indicated below
which form part of both recruitment and retention activities:
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OTHER ACTIVITY

PURPOSE

Facilitate Open Day and One Stop Shop

Recruitment and Retention

Support "Calling Project" of Admission Office

Recruitment and Retention

Conduct demographic surveys

Retention

Conduct Orientation for newly admitted UG & PG
Students

Academic Advising awareness

Administer Pre-Approval Forms, Grade Appeals and
Credit Transfer

Ensure proper procedure of student
application

Administer Change of Major, Minor Declarations,
Creation of Study Plan

Ensure proper procedure of student's change
of academic status, records and class
schedules.

Process Degree Audits to ensure eligibility of
graduating students

Ensure eligibility of graduating students

Proctoring Examinations

Ensure students respect the rules of Academic
Integrity

Effectiveness of Advising at ADU
Effective academic advising requires partnership and shared responsibility between the advisee
and the advisor which results in a long lasting learning experience.

A major key is

“communication”. Good, consistent and continuous communication can pave the way in making
the academic advising as fruitful and effective as it can be. Academic Advising at Abu Dhabi
University is shown to be more effective when academic advisors hold face to face appointments
or one-on-one session with their advisees because interactions make advising more meaningful
and significant for the students. In addition to this, the supportive, helpful and caring nature of
the advisor-advisee relationship plays a vital role to make advising effective and successful.
Students especially freshmen who are in transition from their high school to university life find
academic advising as an initial tool to link themselves to the institution. Students start to gain
information and knowledge that there are different units within the University that can actually
help them not only in their academic goals but as well as their personal growth. In line with this,
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students’ satisfaction increases and mitigates the feeling of isolation or disconnection from the
University as a whole. Assessing the effectiveness of academic advisors is very essential for an
institution that values this process (Habley & Morales, 1998). As mentioned before the software
AdvisorTrac enables the Advisor to track each of their advisees whenever a face to face session
is being held. The information collected through this software is attached in Appendix 1 which
shows the statistics of the inflow of students to the Advising offices from Spring 11-12 to date
and the various visit reasons are likewise mentioned.
There are multiple assessment methods, out of which student-evaluation and self-assessment is
of importance in ADU. Sets of questions have been stated in the student-evaluation survey for
students to answer. Please find attached a sample survey (sample size = 140) and the results of
the survey that was conducted on the students in Fall 12-13 who visited the Advising Office in
Appendix II. Since the hybrid mode of advising has been introduced in ADU, an effectual
assessment system is being developed to assess both the faculty advisors and academic advisors
without creating confusion for the students. The self-assessment of the academic advisor is
conducted with their supervisors in their respective Colleges.
Challenges in advising encountered at ADU
ADU can be considered as a very young university since this year we are celebrating our 10 th
year of existence. In addition to this the Academic Advising office was established in the
academic year 2010-2011. Thus we are still learning and more time and experience is needed for
this office to perform in a more effective way. Lack of professional training courses as well as
workshops or discussion forums to share academic advising ideas in the Gulf region is also a
challenge for improvements in the advising office.

Student attrition which is a major challenge for any institution occurs due to several reasons
where academic advisors are powerless. Student may leave the university due to personal reasons
such as changing future plans and shifting to different locations. Financial issues are also a
concern taking into consideration the current economic and political factors in the UAE.
Dismissal due to violating the academic integrity rules and continuous underperformance of the
students under probation for two years are also other factors of student attrition. For the PG
students attrition can be due to not fulfilling the admission conditions after one semester of their
studies such as failing to submit the English proficiency, the cumulative average or the
equivalency letter for the bachelor degree that is being earned outside the United Arab Emirates.
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Since the academic advising office in ADU is in its infancy the advisor-advisee ratio is very high
thus it is very demanding for the advisors to assure accuracy and consistency of information
provided to the students since any wrong piece of information may cause in spending or wasting
time, effort or money.
ADU is currently in the process of obtaining international accreditations for its various programs
and as a result there are many changes in the curricula and programs which may result in
students dissatisfaction due to change in course related aspects such as code, name and pre –
requisites (requirements). Other reasons may be changes in the schedules of courses in terms of
timings, days or the faculty who teaches a course. These continuous occurrences of change may
annoy and confuse the students. Probably these changes are out of control of an academic
advisor, yet they face the disappointment of the students and should always be alert and up to
date to guide and assist the students accordingly. For instance when a curriculum of a major
changes and be applied on new students who join the university in a specific academic year, the
academic advisor must clearly differentiate between those who follow the older plan and those
who follow the new. Some of the old students may wish to join the new plan. Therefore a clear,
precise procedure should be followed to advise each student separately.
Unreliable peer advice spreads wrong message to others and create rumors and the reason is each
student receive a different advice based on his/her case which can be different than other
students. But they perceive it be general information applicable for all the others. On the other
hand an academic advisor is a key reference for the right and accurate piece of information, no
matter how simple it is. They should always try their best in correcting the misunderstanding or
wrong perception of students.
As mentioned earlier in this paper and according the Academic Standing Policy at ADU,
bachelor students whose cumulative average drops below 2.0 out of 4.0 are placed in probation
and cannot remain at this level for a long time. They have a period of three semesters to raise and
improve the performance. Failure to do so can lead to unpleasant consequences such as being
dismissed from the university. The role of the academic advisor at ADU is very crucial in
assisting these students. They should meet them regularly, explain the level of the risk
threatening the student and identify the reason/s that affected the students to underperform.
These reasons can be health problems, career issues and pressures, family related problems or
lack in comprehension of some subjects such as analytical and mathematics courses. By carefully
identifying the dilemma faced by the students, the academic advisor can direct the students to the
right path, what to do and where to go. This is complicated and critical task. Some students don’t
disclose the information or some parts of it which make it hard for the advisor to assist deeply.
Some other students do not follow what the advisor say.
For example if the advisors inform a student to repeat a specific course to enhance the
performance, they face refusal of students. If the advisor informs the working student to register
fewer courses, later on they find out more courses registered. These are only two examples of
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many cases an advisor face. How to convince the students to abide by an advice is not easy or
simple. The duty of an advisor is to guide the students and provide a correct advice but not force
the students to something they don’t desire. At the end of the day, those students should be
mature enough to make their own decision; if they made a wrong one, they shouldn't be blaming
anyone but themselves.

Recommendations
Effective advising is a responsibility for all departments within an institution. Thus, given
that ADU has professional staff advisors, faculty advisors should be more focused on the
students’ academic life and making the student feel comfortable (Stokes, 1992).Since most
faculty members are new to advising or not familiar with degree requirements and campus
resources, their focus in advising should be more career based depending on the students’ major.
Having updated information and communicating with other departments particularly the
Student services and Career Development department will help advisors have current
information related to student activities and issues related to internship and placement
opportunities. As pointed out by (Tinto, 1999)”Students are more likely to persist and graduate in
settings that provide clear and consistent information about institutionally requirements”.
Moreover, having advisors teach at least one section of a University College course taken
by all freshmen such as University Study Skill (UNS 100) will further provide an opportunity to
highlight the importance of meeting with the advisors and building on good rapport with the
students. This will not only increase the frequency of student - advisor contact, but will also
assist the advisor in identifying other indicators that may be of concern to student attrition. Thus
integrating these indicators(Early warning signs) to identify at risk students for proper intrusive
advising.
Finally, we recommend a shared interest in retention and attrition as it is a joined
responsible between faculty, staff and academic advisors.

Limitations
Limited resources to further research in academic advising at ADU. Data from the survey for this
paper was gathered only from ADU for a particular semester (Fall 12/13) and thus limits its
generalizability. The research was also limited to the students’ interaction with the professional
academic advisors. Meetings recorded where only face to face meetings and not those through
phone, email or other means.
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ورقة عمل بعنوان:

" دور اإلرشاد االكاديمي في رفع المستوى التحصيلي والتكيفي للطالب الجامعي "

أ .نجالء عبدالمحسن الحميد
عضو هيئة تدريس متعاون بكلية التربية
الجامعة العربية المفتوحة -فرع المملكة العربية السعودية

ملخص البحث
يمثللا رشادللألك ريمللألكيم اكن اا أ أساساايا أ ومحوري اا أ فااي النلااا التعليمااي ،حيللي ي للت ربللموألوع ة ل يع
لم رجهللع ةمريللارت رجممأل يللع ونفسلليع وإنسللألنيع ل اللظا رل للأل رلم ظيمل و ظسللفما رلماو يللع  ،وت للت مظيللع
رشادألك ةفه ةهأل رلشـألةا  -ومأل يهأل رشادألك ريمألكيم  -ةن أهم ةأل ت ل ظيا رلوألة ألت لممكلين رلترابلين
يهأل ةن رلمكيف ريمألكيم ورل فس ورالجممأل ةع رل رقلـع رلم ظيمل رلولألة ةألالع ولألل ارةي رلريلا ت ظيتيلع
مأللم ظيم رلمفم ح ورلم ظيم رلمتةي ورلم تخمظف مظيـعً مأل ر ملألك رلاألللا لتةأل ملألم تظميل رً ل ةارحلا رلم ظليم
رل أل رلسألو ع لتاربما رلوألة يع .
رذ ت ت ةشكظع رلمكيف ةع رل أل رلوألة ذرت رثا وأللغ ظى دخصيع رلاأللا البيمأل رلوألة ألت رلم ت ممت
ن أل رلم ظيم رلمفم ح ورلم ظيم رلمتةي  ،وقت وجت مثيا ةلن رلتاربلألت رللى أم لت ت ر ل رلاظ لع رلولألة ين
يات ط رلى حت م يا ومساوهم أو رن راهم أو صظهم  ،ل لك يولا رشهمملأل وملأل يكفلا ا لأليمهم ورل ملا ظلى حلا
رلمشكالت رلم ت ماض ةسياتهم ريمألكيميع ورلم ظيميع .
و ةن ه أل وجت أم رالادألك ريمألكيم يسمويا لحألجألت رلاظ ع لم راظع رلتاربع رلوألة يع حيي يسأل تهم ظلى
لن رايل رالبلمفألكة رل صل
وظ اة أهتر هم ورتخألذ رل ارارت رلم ألب ع رلمم ظ ع ومسم ظهم ريمألكيم ورلمه
ةن جميع رشةكألنألت رلممألحع وأللوألة ألت  ،ممأل ي ما وألبممارا ظى ت سيط وتسهيا رشجارءرت رشكرايلع وهلت
ت تيم أ ضا رلختةألت وأج كهأل لظاظ ع زةن قيألب و ة ألييا رلول كة رلشلألةظع رلمل تسل ى إليهلأل رلمؤبسلع
رلم ظيميع ةألاع ظا رزكيألك وبألئا رالبمثمألا ورلم بع رلمظحل ظ ل رلمشلألايع رلم ظيميلع ورلفكايلع ورل حلي
رل ظم .
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وةللن ه ل ر رلم اظ ل جللألءت ه ل رل اقللع لمظسلليط رلض ل ء ح ل ل ةفه ل رالادللألك رالمللألكيم و القمللع وأللم جيللا
ورالادألك رلاالو ورلمااق رلى رواز أهتر رالادألك ريمألكيم ورل ألالا ذرت رل القلع ولا  ،ورولاز ةولألالت
رالادألك رالمألكيم ورن ر ا وا الً رلى رلصفألت رلالز ت ر اهأل وأللمادت رالمألكيم ورلتوا رلمم قع ة ا .
وةن ةالل رالرالع رل أل ل ض رل مألذج رل ألةع رلمسمختةع لالادألك ريمألكيم وتوألاب رلوألة ألت يهأل  ،بيمم
رلمااق بشكل موجز رلى تواوع رلوألة ع رل اويع رلمفم حع – وفاع رلس كيع  -ةوألل رالادلألك رالملألكيم
رل رقع  -رلم قألت  -رلم ماحألت ورلم ايألت ) .
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المحور األول  :االطار النلري لالرشاد االكاديمي

 رلمشكظع رلم ايف وأللمصاظحألت رل القع وين رالادألك رالمألكيم ورلم جيا رلاالو ةوألالت رالادألك رلاالو -أهتر

أن ر ا )

رالادألك ريمألكيم .

 رلمهألارت رل رجا ت ر اهأل وأللمادت رالمألكيمأوالأ  :المشـــــــــــــــــكلة
مظيع رلم ظيم رلوألة وص اة ألةع رلى ج ا رلاظ لع ر لاركرً ةمكلألةظين ل جميلع نل رح نمل هم رل ظيلع
تهت
ورالنف ألليع ورالجممأل يع ورلتاربليع  ،و لكل يم لت رلاألللا ل وانألةولا رلتاربل ل رلوألة لع ،يكل م وحألجلع
ةسمماة إلى رلم ظ ةألت رلتقي ع ن رلمماظ ألت رلم يوا ظيا راليفألء وهأل ورنوألزهلأل  ،و لن رشجلارءرت رلمل
يوـا ظيا رت أل هأل لضمألم إبمكمألل ه رلمماظ ـألت و وألح .
و ت ت ةشكظع رلمكيف ةع رل أل رلوألة ذرت أثا ولأللغ ظلى دخصليع رلاألللا البليمأل ل ن لأل رلتاربلع رلل ي
ي ممت ظى رلم ظيم رلمفم ح ورلم ظيم رلمتةي  .ملن ةلالل رالرلالع ظلى و لض رلتاربلألت رلسلألو ع رلمل ت ألولل
أب ألب تساب رلاالب ةن رلوألة ألت  ،وم لك ةن ةالل تواوم كرةا رلميترم وأللمالح ع رلم ألداة ورالحمكألك
ررلترئم وأللاظ ع ةالل ماة مظ  ،يمكن رل ل وأم :
• ت ت ر رلاالب رلولألة يين وجهظهلم وألالن ملع ورلظل رئق  ،قلت يلات ط رللى حلت م يلا وضل ف وبلألئا
رلم جيا ورالادألك رلاالو ورالمألكيم  ،ورل ي ي ت ةن أهم رلختةألت رلم تؤثا إيوألوأل ً نم رلاألللا
ة ا يأل ً وأمألكيميأل ً وةه يأل ً  ،ريةا رل ي قت يماتا ظيا تساب هؤالء رلاظ ا رو رن راهم رو صظهم .
ريةا رل ي ي كنأل رلى راح رلسؤرل رلمألل :
• ماهو الدور الذي يمكن يلعبه االرشاد االكاديمي كأحد أهم العناصر في تحقيق الهدف المنشاود مان
العملية التعليمية  ،للحد من تعثر الطلبه في مسيرتهم التعليمية ؟
ثانيا أ  :التعريف بالمصطلحات
أوالأ  :مفهو اإلرشاد االكاديمي  :ه رل ما رلمه

رل ي ي
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وا أ ضألء هيئع رلمتايس

رلوألة ألت :

 لم ايف رلاظ ع وألين مع رلتاربيع ورلاالويع و ةسأل تتهم ظى رةميألا رلمخصصألت رلم تم ألبا ةعةي لهم و قتارتهم وإةكألنألتهم رلمخمظفع .
 رلم ا رل رب ألب رلمشكالت رلم ت ق قتاة رلاأللا ظ رلمحصيا رل ظم ورلمفأل ا ةع ةماظ ألترلحيأل رلوألة يع.
 رلمسأل تة ورلت م ن راي زيألكة و رلاظ ا ومسئ ليألتهم ريمألكيميع وتشوي هم ظ و ل ةزيت ةنرلوهت حا رلمشكالت ريمألكيميع ورلشخصيع رلم تح ل كوم تح ي أهتر هم رلم ظيميع .
ع
 إادألك رلاأللا وت جيها رةميألا رلم اارت رلتاربيع رلم ألب ع حسا رلخاع ريمألكيميع رلملظحص ل ظى رلتاجع رل ظميع و وألح .
ثانياأ :مفهو التوجيه واالرشاد الطالبي  :ه رل ما رل ي ي وا ةوم ع ةن رلممخصصلين وي لى وألل مظيلع
رلماو يع وشكظهأل رل أل  ،ويسل ى رللى رممشلأل ة رهلا رلاظ لا وقلتارتهم رل رتيلع ورل ملا ظلى تال يا ةهلألارتهم
رلمخمظفا  ،وتشوي هم ظى رلمميز ورشوترع ةخمظف رالا تة ورلموألالت ويمضمن ةح اين ربألبين :
 -1اإلرشاااد النفسااي  :رل مللا رل ل ي ي ل ومسللأل تة رلاللالب ظللى رلم ر ل ةللع ةماظ للألت رلحيللألة رلوألة يللع ،و
ة رجهللع ةخمظللف رلمشللكالت رلماو يللع ورل فسلليع ةللن ةللالل ت للتيم وللارةي رلمشل اة ورلمسللأل تة رل ظميللع رلالزةللع
وشكا جمأل رو لفئع ةحتك .
 -2االرشاااد االجتماااعي  :رل مللا رل ل ي ي للى و حللي رلمشللكالت رالجممأل يللع ومللأل يهللأل رلمألليللع لمح ي ل رلم ر ل
رالجممأل لظاأللا رلوألة  ،ريةا رل ي يلؤكي ولا إللى راللملزر و ليم وة لألييا وأةالقيلألت رلمومملع ورلمفأل لا
رالجممأل رلسظيم ةع رآلةاين .
مساعد
ثأللثأل ً  :العالقة بين االرشاد االكاديمي والتوجيه الطالبي
الموضوع

رشادألك ريمألكيم

رلم جيا ورشادألك

رلوهع رلم ف

رل سم رل ظم

وحتة رلم جيا ورالادألك

رل ألئم وألل انألةي

أ ضألء هيئع رلمتايس

رلفئع رلمسمهت ع

رلاظ ع وألل سم ريمألكيم

رالهممأل
رلهت
ماة رل ما
رل القع

رلو رنا ريمألكيميع رل حمع

أةصألئين رجممأل ين /نفسيين
م

رظ ع رلوألة ع

رلو رنا رالجممأل يع ورل فسيع

مساعدة الطلبه لتحقيق األهداف التعليمية
ةالل ماة تسويا رلم اارت

ر رل رلس ع رلتاربيع

ةكما لظم جيا ورشادألك

ةكما لإلادألك ريمألكيم
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رمثا
ةن ةالل ه ر رلوتول يمضق ل أل رةمال رل القع وين رالادألك رالمألكيم ورلم جيا ورالادألك رلاالو
ع ورل ألئمين ظيا أو ماة رل ما ولك هم يمحتوم هت ورحت ووأللمألل نوت رم
ةن جألنا ب رء مألم وأللم
القع ما ة هم ةكمظا لتوا رآلةا وذلك ررألا تح ي رالهتر رلم ظيميع لظاأللا كرةا رل يئع رلوألة يع .
ة الطالب على التوافق مع متطلبات الحياة الجامعية ،و مواجهة
رابعا أ  :مجاالت االرشاد الطالبي ( أنواعه )
تتعدد مجاالت االرشاد ويمكن حصرها في العناصر التالية :
 -1االرشاد األكاديمي  :وه رلاميزة ريبألبيع لإلادألك ويهت إلى ةسأل تة رلاأللا لمح ي هت ا ةن كة ل
رلوألة ع وأيسا رلااق وذلك ةن ةالل ةسأل تتا ظى رلمكيف ةع رل أل ريمألكيم وإزرلع ريب ألب رلم تؤكي
إلى ت ثا وتؤةا وا لا إلى هت ا إذر مألن ه ريب ألب أب ألوأل أمألكيميع و ربماأل ع رلوألة ع حظهأل.
 -2اإلرشاد النفسي  :ويهت إلى ت جيا دخصيع رلاأللا ت جيهأل بظيمأل وترييا ن اتا ل فسا إلى ري ضا
وإكارك رل القع وي ا ووين رآلةاين وتحسي هأل ،ممأل يهت إلى ت ميع رلاألقألت ورل تارت رلم ج كة كرةا رلاأللا
لالبمفألكة ة هأل تحسين ةسم ر رل ظم وتمك ا ةن حا ةشألمظا و فسا ورتخألذ قارارتا وكفألءة .
 -3اإلرشاد االجتماعي  :ويهت إلى تهيئع رلاأللا لظم ألةا ةع ةومم ا ومأل يا ةن قيم وبظ ميألت وت ع
ورلمكيف ةع ذلك وت زيز كوا رلاأللا رلمسألهمع ةتةع رلموممع وت ميما.
 -4االرشاد الوقائي والتوعوي  :ويهت إلى ربم ألق رلمشألما ق ا وق هأل ن راي رلم يع ورلمث يف ،
حيي تمك ا ه رلوا ألت ةن إحسألم رلم ألةا ةع نفسا وةحياا وأكرء ةهألةا ماأللا وكفألءة ،ممأل تزاع لت
رلاأللا رل يم وريةالق رلفأل ظع مأةالقيألت رلاأللا وأةالقيألت رل ما ورل ت ن رلم ألها رلسيئع مأللرش
ورلمتةين وغيا ذلك ةن رلسظ ميألت رلاكيئع ،ممأل يهت ه ر رشادألك إلى ة ع وق ع رلمشألما رل فسيع لظاأللا
وذلك ن ر اي ت زيز رلو رنا رشيوألويع لتيا ومتاي ا ظى و ض رلمهألارت مأللما ع وةتةع رلموممع
وراق رلمفكيا رلويتة ورالومكألا وإيوألك رلحظ ل لظمشألما وذلك ليممكن ةن رلمسألهمع رلم ميع م ض أل ا
وةؤثا ويحسن ةن ن اتا ل فسا وةومم ا.
 -5االرشاد الوظيفي :
أللم رل ظألئف ورلمهن وألقمترا وت ًء ةن رةميألا
ويهت رشادألك رل ظيف إلى تهيئع رلاأللا لظتة ل
رلمخصص رلم ألبا وذلك ن راي رل يألس رل ظم رلتقي  ،وكاربع ب ق رل ما لم ا ع رلمهألارت رلماظ وع
لا وةن ثم تهيئع رلاأللا وتتاي ا ظى ه رلمهألارت وألش أل ع إلى ةسأل تة رلاأللا ظى ةهألارت رل حي ن
رل ظألئف مكمألوع رلسياة رل رتيع وةهألارت رلم ألوالت رلشخصيع ورحمار رل ما وراللمزر وأةالقيألتا إلى غيا
ذلك .
خامسا أ  :أهداف االرشاد األكاديمي
يهت

رالادألك ريمألكيم رلى تة أة ا يمكن ريوألزهأل يمأل يظ :
 تهيئع رلاظ ع رلمسموتين لم ا ع رلحيألة رلوألة يع . ةسأل تة رلاظ ع ظى رةميألا رلمخصص واوالا وأللمه لع رلمل تم ألبلا ةلع ةل ره هم وقلتارتهم وةيل لهمورحميألجللألت رلموممللع ومل لك ت صللياهم وللأللفاة رلم ظيميللع ورلمه يللع رلممل اة وتالئللم ةماظ للألت بل ق
رل ما .
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-

وحي رلمشكالت رلم ي رجههأل أو قت ي رجههأل رلاأللا أث ألء رلتاربع ب رء مألنل دخصليع أو رجممأل يلع
أو تاو يع ورل ما ظى إيوألك رلحظ ل رلم ألب ع رلم تكفا أم يسيا رلاألللا ل رلتاربلع بليارن حسل ألن
وت ا لا رلصحع رل فسيع .
رل ما ظى ةمألو لع ت لألايا ت لت رلالالب ةلالل كاربلمهم وت يليمهم  ،وةمألو لع أكرء رلالالب رلمم ثلاين
كاربيأل وتحسين ةسم يألتهم .
رل ما ظى رممشلأل ة رهلا وقلتارت وةيل ل رلالالب رلممفل قين أو غيلا رلممفل قين ظلى حلت بل رء
ورل ما ظى ت جيا وربمثمألا تظك رلم رها ورل تارت ورلمي ل يملأل ي ل ك ولألل فع ظلى رلاألللا ةألالع
ورلموممع وشكا أل وذلك وأللم ألوم ةع ركراة دؤوم رلاظ ا .
رلاأللا وريبمألذ ورشكراة) وشلكا لأل وأهلتر وةهلأل رشادلألك
رل ما ظى ت يع رلموممع رلوألة
رل مظيع رلم ظيميع.
رلاالو وكوا

سادسا أ  :المهارات الواجب توافرها بالمرشد االكاديمي
لضمألم تح ي رالهتر رلالزةع لالادألك رالمألكيم من رل رجا ت ر ا ةهألارت ةألاع لت رلمادت
ريمألكيم تمك ا ةن تأكيع رلتوا رلماظ ب ة ا وكفألءة ورقمترا  ،وةن ه أل نسمايع أم نحتك و ض رلمهألارت
رلم ي ر أم تم ا لظمادت ريمألكيم لك يسهم تح ي ريهتر رلماب ةع لا  ،ويمكن ت سميهأل رلى -:
أ.مهارت شخصية وانسانية تتمثل في التالي :
 مهارة القيادة  :ةن ةالل تك ين القع إيوألويع ةع رلاالب لظمأثيا ظيهم وةسأل تتهم رلسيا نحتح ي ريهتر رلماب ةع.
 مهارة التعاطف  :وي صت وهأل رل تاة ظى ةشألامع رلاالب ةشأل اهم ورنف ألالتهم لفهمهم وتك ينالقع جيتة ة هم تسأل ت ظى ت ظهم لإلادألك ورل صق ورلم جيا .
 مهارة التخطيط :وي صت وه رلمهألاة قتاة رلمادت ريمألكيم رلمممثظع ةسأل تة رلاأللا ظى تحتيلتريهتر وتح يظهأل إلى إجارءرت قألوظع لظمح ي  ،وةثألل ذللك ةسلأل تة رلاألللا ظلى رةميلألا رلمخصلص
رلمالئم لمح ي أهتر و يتة تم ظ ومسلم ظا رلتاربل ورلل ظيف  ،أو ةسلأل تتا ل إ لترك ةالع لا لع
ة تلا رلمارمم .
 مهارة التنليم :وي صت وهأل قتاة رلمادت ريمألكيم ظى ت يم أ مألل رشادألك وتاتي هأل وص اة تحرالبمفألكة رل ص ة هأل ،وي ا ذلك ظى ت يم ةظفألت رلاالب وأ مألل رلمسويا ورلح وغيا ذلك
ةن أ مألل رلمادت ريمألكيم .
ظلى
 مهارة االنصات الجيد  :ملن رلمهلم أم يكل م رلمادلت ريملألكيم ةسلمم أل ً جيلترً لاالولا ،يم لاآارئهللم  ،وأ كللألاهم  ،وة ماحللألتهم  ،ورلمشللكالت رلمل ي رجه نهللأل  ،ريةللا رلل ي ي للزز ث للمهم وأنفسللهم
وي ي رل القع وين رلمادت ووي هم ويمك ا وأللمألل ةن ةت يت رل م لهم .
للت ربللممأل ا
 مهااارة اتخاااق القاارارات وحاال المشااكالت :وه ل رلمهللألاة يحمألجهللأل رلمادللت ريمللألكيمظى رلمشكالت رلم ي رجه نهأل يم ظم م ة ا ميفيع تحتيلت
ل جهألت ن ا رلاالب وةحألواتهم لظم ا
رلمشكظع وو ع رلفاوض لحظهأل وةن ثم ةسأل تتهم التخألذ رل ارارت رلصحيحع رلالزةع لحا رلمشكظع.
 مهارة اإلرشاد الجمعي :وه رلمهألاة تخمص وأللم ألةا ةع ةوم ع ةن رلاالب يشمام م ةسلألعةأل ةثا رلوها وألل أل  ،رلمأةا رلتاربلـ  ،رلريلألب ،تلتن رلم لتل رلمارممل  ..ونايلت رلم ألةلا ةلع ذللك
وشللكا جم ل رةمصللألاًر لظ ق ل وتح ي ًللأل يهللتر أةللا ة هللأل إدللارك رلاللالب ل حللا ةشللكالتهم
ورل ال ل لظ مللألئي ورتخللألذ رل لارارت رلصللحيحع ورلم ألبل ع  ،وراي لع ذلللك هل جم هلم وت سلليمهم إلللى
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أب ألوهأل وةأل يماتا ظيهأل ثم يض م رلحظ ل

ةوم ألت وحيي يم ا م ظى رلمشكظع ويمحألواوم
لظم ألةا ة هأل ويمخ وم رل ارارت رلم ألب ع ل الجهأل.
 مهارة إدارة واستثمار الوقت  :وه ةهألاة ةهمع تشما جتولع ري مألل وت سي هأل  ،وتحتيت رلخاعورش أل ع وجتولع وت يم رلسأل ألت
رلزة يع ي مألل رلمادت رلم تشما ة ر يت رلمسويا ورلح
رلمكم يع رلم يمكن لظاالب ةن ةاللهأل رالجممألع ةع رلمادت وهأل.
ب -مهارات فنية تتعلق بالقدرة على القيا بمها االرشاد االكاديمي وتتمثل في التالي :
-

أم يك م رلمادت رالمألكيم ةظمأل ً وألين مع ريمألكيميع رلوألة ع ووخاع رل سم وتخصصألتا.
أم يس ى جألهتر لمث يف نفسا ةوألل رشادألك ليممكن ةن إ ألكة رلاالب.
رل تاة ظى ت تيم رلمش اة ريمألكيميع وت ايف رلاأللا وأ ضا رلم اارت وأنسا رل ترئا رلمااوحع.
ت ايف رلاأللا رلمسموت و أل رلم اارت ورلمسم يألت ورلمح يا ورل وألح ورلاب ب.
ت ايف رلاالب و م رلم يم ورارئ رحمسألب رلتاجألت لم رك رلمخصص.
رشلمأل ومفاكرت رلخاع رلتاربيع رلمسم يألت ورلمخصصألت ورلم رك ريبألبيع ورالةميألايلع) وت ايلف
رلاأللا و لك.
رشلملأل وأبللمألء رلمل رك وأاقألةهللأل وةماظ ألتهلأل ورلمل رك رلم ألكلللع لهلأل وتسظسللظهأل وإادلألك رلاللالب ي ضللا
رلس ا لالبمفألكة ة هأل.
تحتيت رلمسألا رينسا لظاأللا وو ع رلخاع رلتاربيع رلم ألب ع ل تارتا ورلم تمك ا ةن ربمكمألل
وانألةوا وأ ضا رلس ا.
ةسأل تة رلاأللا إكراة رل ق رلممألح لظمحأل ارت وأوقألت رلفارغ رلم يسمرظهأل رلمارج ع
ورلم رماة رلمكم ع وقأل ألت رالنمان .
ةارق ع ة تالت رلاالب وإادألك رلاالب ذوي رلم تالت رلم خفضع وتحفيزهم وت يههم لإلجارءرت
رلمم ع حيألل ذلك .
رلكشللف للن رلمهللألارت ورلم رهللا رلخألاللع رلمل يمممللع وهللأل رلاللالب أةلالً ل ال ظهأل وت ميمهللأل وشللكا
أ ضا.
تخالليط رل مظيللع رشادللألكيع و للأل ل ل لك و ل أكورت رشادللألك ةثللا تصللميم رالبللم يألنألت وتا ي ل ق ل رئم
رلمالح ع و رلم ألوالت رشادألكيع.
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المحور الثاني  :تجربة الجامعة العربية المفتوحة باالرشاد األكاديمي
( فرع السعودية )
-

ن رلوألة ع )
ن
ج رنا رلم جيا ورشادألك رلاالو
رلص وألت ورلم قألت
رلم ماحألت ورلم ايألت
رلخألتمع ورلخالاا

أوالأ  :نبذه عن الجامعة ( أعداد الطلبة )
أنشئ رلوألة ع رل اويع رلمفم حع ممشاوع او ت ظيم ت م ي غيا هألك لظاوق  ،يس ى رلى ت يا
اة ةمسألويع لظم ظيم رل ألل ورلمسمما لكا اك يحما دهألكة رلثألن يع ةن حتيث رلمخاج وقتيمهم وةمن ألتهم
رلاما رلم ظيم  ،ويم ا تك ةمكن ةن رلارغ ين ةن أو ألء رل رن رل او رل ين يماظ م كوةأل ً رلى ربمكمألل
ت ظيمهم وةن ذوي رالحميألجألت رلخألاع .
وت ت رلوألة ع وارةي ةسممتة ةن رلوألة ع رل اياألنيع رلمفم حع رلم تح ى وإ ممألك مألةا ة هأل  ،وألش أل ع رلى
ر ممألك ةحظ ةن وزراة رلم ظيم رل ألل رلس كي ل ارةوهأل رلممألحا وأللظرع رالنوظيزيع و وارةي رلماويع وأللظرع
رل اويع .
ثمألم كول اويع وة اهأل رلائيس وأللك ي  ،ويم ع لظفاع رلس كي
ولظوألة ع رل اويع رلمفم حع اوع
ةكألتا رقظيميع رغظا ة ألر رلممظكع .
و ي ظغ ةوم ع رلاظ ا رلمسوظين وفاع رلوألة ع رل اويع رلمفم حع وأللممظكع رل اويع رلس كيع رلفصا رلتارب
 ، ) 14144ة ز ين ظى رلمامز رلائيس وأللايألض ووألق رلمارمز
رالول ةن رل أل 3102 – 3102
ريقظيميع ريةا رلم مشاة رلممظكع ظى رل ح رلمألل :
3810

)Riyadh (Main

2858

Dammam

2507

Jeddah

443

Madina

328

Ahsa

198

Hail
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 وةن ةالل ه ر رلوتول ر ال ) يمضق ل أل أم رل س ع رالم ا ال ترك رلاظ ع
وأللايألض .
وةمأل يوتا رالدألاة رليلا رللى رم لتك رلالالب رلحألالظين ظلى راولع رنل رارت رمألكيميلع وتلم صلظهم ةلن رل سلم
رالمألكيم التموألوز  %3وذلك نس ع رلى رل تك رلكظ لظاظ ع رلمسوظين وأللفصا رالول لظ أل  3102وهل ةؤدلا
جيت  ،وم لك نوت أم  %3حصظ ر ظى راوع رن رارت رمألكيميع وتم ة حهم رلفااع لم راظع رلتاربلع وحلأللمهم
رالمألكيميع تح رلمالح ع ليمم ةمألو ع أكرئهم .
رلمامز رلائيس

ممأل ي

ق ذلك رلحأللع رلم ي ع

رلشكــــــا اقم . )0

انذار
انذارين
 3انذارات
 4انذارات
وفرصة
 4انذارات وفصل

8%

دكا اقم  ) 0رحصألئيع ن ر ترك رلاظ ع رلحألاظين ظى رن رارت رمألكيميع
وأللفصا رلتارب ريول لظ أل رلوألة
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3102

ثانيا أ  :جوانب التوجيه الطالبي واالرشاد االكاديمي
 oالقبول والتسجيل  :يحاة رل سم ظى وظ اة جميع ري كألا رلما يايع رلم ت ث ةن رل رقع رلم ظيم
لسيألبع
رلم ظيم رلمفم ح وي ما ظى تح ي هأل لم يع رلاظ ا وأن مع ول رئق رلوألة ع لالنتةألج ورلمكيف رل أل لظاأللا ،
وي

رالادألك يهأل ظى تة ن رح
-0
-3
-2
-2
-5

:
ا وايت رلاأللا تمضمن ةخمظف رلمسلموترت ورالحلترا رلمل

ارسال رسائل توعوية  :نصيا رو
تهم رلاأللا رلوألة .
اصدار دليل القبول للطالب  :يمضمن تفصيالت لوميع رلو رنا رالكرايع ورالمألكيميع رلمل تم ظل
واحظع رلاأللا رلم ظيميع .
اقامة ورش تهئية للطلبه  :لم يع رلاظ ع وت ايفهم وأن مع ول رئق رلوألة ع رالكرايلع وريمألكيميلع
ورلخلللتةألت رلاالويلللا وراللكماونيلللع رلمللل تميحهلللأل رلوألة لللا وتمضلللمن ن لللأل ةفمللل ح ولللين رلاظ لللع
ورلمسؤولين .
ايقونة على الموقع االلكتروني للجامعة  :تمضمن تة ةوألالت مألال النلألت رلتوايلع ورلخلتةألت
رلم ي تةهأل رل سم ورجارءرت ت في هأل .
خطة القباول والتساجيل الفصالية  :وهل ومثألولع كليلا رادلألكي لظوميلع رالقسلأل رلمشلألامع و مظيلع
رل ل ورلمسويا ما ةن ةامز رلايألض وت مم ظى رلمارمز ل ما ةاع ةمألثظع ق لا ولتء ملاة
رل ل ورلمسويا ةن ما صا كارب .
 oنلا معلومات الطالب  :ي ممت وأللوألة ع رل اويع رلمفم حا ن أل رلختةع رل رتيا لمسويا رلم اارت
وذلك ةن ةالل ن أل ة ظ ةألت رلاأللا رل ي ي ق لا ةاملا رلتاربليا وةسلم ت تةلا ورنولألز
لظم اارت رلتاربيا .
 oالمرشد االكااديمي باالقساا  :وهلم ر ضلألء هيئلع رلملتايس ذوي رللتور رلكألةلا ) رلل ين يم لل م
ةهمع رادألك رلاظ ا وت يمهم وأللخاع رلتاربيا ووأللم اارت رلمالئمع ب رء مألم ةالل ماة رل ل
ورلمسويا رو ةن ةالل رلسلأل ألت رلمكم يلع ظلى ةلترارل أل رلتاربل  ،و يمليق ن لأل رادلألك رلاظ لا
ظى ن أل ة ظ ةألت رلاأللا ااع يم ياظع رلمادت ريمألكيم ظى مأل ع رل يألنلألت رلمل يحمألجهلأل
ظللى حأللللع رلاأللللا رالمألكيميللع وبللوظا وجتولللا و للتك رالن ل رارت
رلمادللت ةللن ةللالل رلم للا
رلحألاا ظيهأل.
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ثالثا أ  :الصعوبات والمعوقات
وبالوقوف على الواقع يمكن حصر ابرز الصعوبات فيما يلي :
 -1أسباب تتعلق بالطالب :
وأهميع رالادألك رالمألكيم ووأللمألل اليك م ه ألك رلمزر وم ر يت ورجارءرت رالادألك
 ت رلرالمألكيم  ،وت أم ه ألك و ض ةن رلاظ ا رل ين هم ظى ةشألا رلمخاج ويوهظ م أو لتيهم
قص ا وفهم الئحع ةماظ ألت رلحص ل ظى رلتاجع رل ظميع .
 رل ض اليك م لتيا ا أل تألرةميألا رلمخصص رلمالئم
ف ةسم
رل اويع .

ن كة لا رل سم رالمألكيم رالةا رل ي يشكا رهميع كوا رالادألك
ةع رلمادتين رلريا رل ألر ين وأللظرع

رلاأللا وأللظرع رشنوظيزيع ووأللمألل يوت ا وع

 -3أسباب تتعلق بالمرشد االكاديمي :
-

ت رلمأل رلمادت رالمألكيم و رج ألتا ب رء مألن رمألكيميا رو دخصيا ممفهم ورحم رء رلاظ ا .

-

ت راللمأل وف يألت رالادألك ورالن مع رلمسمحتثع  ،وت و ضهم ال يمألوع رو ي حي وأللمسموترت .

-

ت ت ا ة ظ ةألت مأل يع لت رلمادت ن رالوا ت ال ي ا

ربمألئهم رو حمى ردكأللهم .

 قظع ر ضألء هيئع رلمتايس وراتفألع نصألوهم ووأللمألل يك م وقمهملالادألك .
-

ت رحمسألب بأل ألت رالادألكرالمألكيم

ي والي جت لتيا وق لظمفاغ

من نصألب ض هيئع رلمتايس .

 -3أسباب تتعلق بالنلا :
 -غيألب وحت ةخصصا لإلادألك ريمألكيم

هيكا رلوألة ع .

 ة ألنألة رلاظ ع ةن ب ء رل أل أحيألنأل ت اا رل أل  ،إغالق رلش ا ,ت ألاض ة ر يت رلوتولورالةم ألارت ةمأل يؤثا ظى ركرء رلاأللا كرةا رالةمحألم ووأللمألل يشكا ألئ أل ً لا ةن رلمكيف كرةا
رل يئع رلوألة يا ) .
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رابعا أ  :اهم التوصيات والمقترحات
جل كة رالادلألك

 -0رنشألء وحتة ةمخصصع لالادألك رالمألكيم ت لت لتك ةلن رلخلتةألت رلمل تا لع ةلن ةسلم
رالمألكيم وتك م ومثألوع همزة واا وين رالقسأل رالمألكيميع ورلاأللا ورالكرارت رلمسألنتة .
 -3رالبمفألكة رل ص ةلن ولارةي رلم رالا ولين رلمادلتين رالملألكيمين ورلاظ لا وةلتةألت رلم رالا رلم جل كة
ظى رالن مع راللكماونيع
من نصألب ما ض هيئع تتايس ويحتك لا تك ة ين ةن رلاظ لا لممألو لع
 -2رم يتةا رالادألك رالمألكيم
ركرئهم وةسم ت تةهم وةت رةكألنيع
 -2اوللط ةوم للع رلاللالب وألاقللألةهم رلوألة يللع وأبللمألء ةادللتهم وألل للأل وحيللي ي هللا ربللم رلمادللت وأللوللتول
رلتارب  ،يسمما رلاأللا ةع ةادت رالمألكيم ة كة لع وحمى تخاجا .
ررألا رالادألك رالمألكيم ةالل رل أل .
 -5ةاألل ع ما ض هيئع تتايس وم تيم ت ايا ن جه ك
 -6رالبمفألك ةن رلاظ ا رلخايوين رلممف قين وراحألب رلموألاب رل ألجحا ل ا هأل .
 -7ت زيز ابأللع رشادألك ريمألكيم لتي أبألت ة رلوألة ع ةلن ةلالل تكثيلف رل لارةي رلمتاي يلع و رلمحأل لارت
ووا رل ما و ت ل ألءرت ونتورت يم ألكل يهأل أ ضألء هيئع رلمتايس ة ارتهم ةهألارت رشادألك ريمألكيم
.
 -8ت تيم وارةي إادألكيع لظاالب رلمم ثاين لم ألونمهم توألوز ثارتهم وتح يل رل ولألح رلم شل ك وذللك ولألم
يحصللا رلمادللت رللالب ةوم مللا رلمم ثللاين ويمللألو هم ةللن وق ل يةللا ويالح هللم وأللم جيهللألت ورشادللألكرت
ورلمشلويع رلمسلمما ويسلأل تهم ظلى حلا ةشلكالت ت ليم رلولتول رلتاربل وجلتول رلمل رماة ورم ياظلا لهللم
رلمسأل تة رلممخصصع ةن مألكة دؤوم رلاالب إذر لز ريةا .
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الخالصة
 ةن ةالل ةألتم ربم ار ا ه ر رل حي يمكن ربمخالة رواز رل ألر رلمألليع :
 رم رالادللألك ال ي ل رالهممللأل وللألل رح رالمألكيميللع للط وللا يم للت إلللى رلوألنللا رلشخص ل ورل فس لورالجممأل ورلمه لظاأللا .
 لظمادللت ريمللألكيم ةصللألئص وورج للألت ال وللت ةللن تحتيللتهأل وتا ياهللأل وشللكا ةسللمما ومأليم ألبللا ةللعةصظحع رلاأللا و مألم ج كة رل مظيع رلم ظيميع .
 رل مظيلع رالادلألكيع هل مظيلع رتصلألل ةم ألكللع تللمم ولين رلا ينتح ي رل مألئي رلماج ورالبمفألك ة هأل .
ريوألو

رلاألللا ورلمادلت ) مالهملأل لللا كوا

 رلم جيا ورالادألك رلاالو ه ةتةع التخظ ةن رل لت رالنسلألنو ض هيئع رلمتايس  ،رالقسأل رلمسألنتة ورلاظ ع رنفسهم .

 ،وهل ر يماظلا تكلألثف جهل ك رالكراة

المراجع والمصادر

 -0رلاحللألم ،ةحمللت و أو ل ايللع ،بللهأل  ،)3113 .رلحألجللألت رشادللألكيع لللت رظ للع رلوألة للع رلهألدللميع ،ةوظللع
كاربألت رل ظ رلماو يع ،ةوظت  ،32رل تك  ،)0مألكة رل حي رل ظم  ،رلوألة ع رياكنيع .
 -3مألةا  ،ةحمت ظ  ، ) 3112 .ريةصألئ رل فس رلمتاب  ،رلا ع ريولى  ،ةامز رشبك تايع
لظكمألب .
 -2كليا رلاأللا  ،اع رلممظكع رل اويع رلس كيع  ،رلا ع . 3102
 -2ن أل ة ظ ةألت رلاأللا

اع رلممظكع رل اويع رلس كيع .
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∗ Key Performance Indicators
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ABSTRACT: Academic Advising is considered to be a vital tool in higher education institutions and at the
University of Buraimi where higher education is considered a journey of exploration, empowerment, and skill and
knowledge acquisition. Academic advising is intended to provide students with different skills such as problem
solving and decision making skills, challenge them to develop a systematic way of thinking, and allow them to
gain a clearer insight into their own goals and career perspectives. However in order to develop the students skills
further in term of the job market requirements, institutions of higher education must go beyond academic
advisement to enhance the learning process and competencies that are required in today’s environment.
Therefore the only way to enhance students learning process and competencies is through student engagement as
a tool for skill and competency development. Based on this the University of Buraimi has recently introduced a
student engagement and academic advisement centre to facilitate learning and engagement and to provide
positive psychological conditions for students by assisting them to acquire knowledge, perception, and
enablement. The Student Engagement and academic advisement Center (SEAAC) at University of Buraimi aims
to provide opportunities for students to integrate their abilities, talents, emotion, culture and social experiences
with their academic programs. Also, it offers students the chance to explore new interests, address personal
challenges, and develop talents and leadership skills. Through involvement in the provision of many academic,
psychological and activities and programs include counseling, outreach, advisement, consultation, training,
workshops, competency assessment, and education. With the engagement of students with the centre, students
can develop their abilities, skills, competencies, achievement and become more knowledgeable, and enabled to
empower them to take full advantage of their academic and individual experience which can be shared with
others. The purpose of this paper is to provide and share the University of Buraimi approach that was adapted
in implementing the student engagement and academic advisement center model in support of the student
learning process journey and some of the challenges that were faced during the initial implementation phase and
some potential were identified to overcome some recommendations of the identified challenges.
KEY WORDS: Student Engagement; Academic Advisement; Learning; Competencies; and Skill acquisition

INTRODUCTION:
The University of Buraimi [UoB] decided to initiate a specialized centre to focus on students
academic progression and how the centre can assist them during their academic life at the UoB rather
than just follow the traditional methods of academic advisement as students come from different
background of high school education, different regions of Oman and culture. The Initial idea of the
centre originated from the office of the Vice Chancellor in 2013 as a support mechanism for the students
where a system should be in place to assist students and direct them in order to enable them to
graduate and acquire the university competencies as university life is not just about obtaining a
degree, but acquiring skills that will enable them to acquire potential jobs.
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The Student Engagement and academic advisement Center (SEAAC) as an initial idea started
in August 2013 where the University of Buraimi has had a great ambition to facilitate academic
advisement, learning and engagement and to provide positive psychological condition for students by
assisting them to attain knowledge, and the required competencies. The Student Engagement and
academic advisement Center (SEAAC) at University of Buraimi aims to provide opportunities for
students to integrate their abilities, talents, emotion, culture and social experiences with their academic
programs. Also, it offers students the chance to explore new interests, address personal challenges, and
develop talents and leadership skills. Through involvement in the provision of many academic,
psychological and activities and SEAAC programs include counseling, outreach, advisement,
consultation, training, workshops, competency assessment, and education. With the engagement of
students with the centre, students can develop their abilities, skills, competencies, achievement and
become more knowledgeable, and enabled to empower them to take full advantage of their
academic and individual experience which can be shared with others. The SEAAC currently provides
assistances to students on the following three aspects:
1. Student Advisement and Counseling
2. Student Engagement
3. Student Training and Awareness
The purpose of this paper is to provide and share the University of Buraimi approach that was
adapted in implementing the first aspect [Student Advisement and Counseling] of the student
engagement and academic advisement center model in support of the student learning process
journey and some of the challenges that were faced during the initial implementation phase and some
potential recommendations were identified to overcome some of the identified challenges. Based on
this, the paper will be organized as follows:
Section 1: Academic Advising
Section 2: Psychological and Counseling
Section 3: Students Academic Complaints
ACADEMIC ADVISING PERSPECTIVES: BRIEF BACKGROUND
Academic Advising at UoB is aimed at improving and enhancing students' academic performance by
providing timely and appropriate learning and academic advising. Student’s Engagement & Academic
Advisement Centre (SEAAC) is responsible to ensure that relevant supportive interventions to all
advisees are available so that students improve, progress, and excel in their learning endeavors and
potential abilities. Its believed that that Academic advising is a core and continuous interactive process
of student’s life therefore students are assigned academic advisors throughout their academic life at
UoB. Academic advisors are assigned to all students by the Department of Admissions and Registration
electronically. Academic advisement at the UoB is recognized as an important element of student
academic life and aims to:







To provide academic advisement to the students who are receiving or potential may receive
academic warning letters
To provide academic advisement to the students on academic probation or may lead to
probation
To provide academic advisement to at-risk students
To achieve better understanding of the curricula and programs
To increase students awareness of their role in developing their academic study plan
To emphasize the importance of faculty member’s role in the academic advising process
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To facilitate academic and educational process to achieve the objectives and intended
outcomes
To improve the educational process and its learning outcomes
To ensure effective and real time study plans leading to a timely and efficient graduation

Academic Advising categorization:: Academic advising at UoB focuses on three different
aspects/approaches and they are as follows:
1. Students with warning letter(s) / or on probation students,
2. Students at-risk and
3. General academic advisement
For the first two types each college dean must appoint one (or more as appropriate) “Academic
Advisement Coordinator(s)”. The dean shall provide this information to SEAAC and Admission and
Registration department prior to the start of each semester. For the third type “General Academic
Advisement” advisees are allocated an academic advisor randomly from their respective college and
specialization chosen by the student.

Students with warning letter(s) / or on probation: The admission and registration department prepares

a list of students with warning letters and on probation, this list is sent to the relevant deans and once
received by the college deans, the college dean will coordinate with the academic advisement
coordinator, and academic advisors to provide recommendation related to students academic study
plans to enable them to improve their GPA and the recommendation is provided to each student
academic advisors for communication with the specific student as well as a copy of the
recommendation is provided to the SEAAC for follow up on whether the student has followed up the
recommendation and also whether the academic advisor has assisted the student in implementing the
provided recommendation. This will be implemented through the follow up regularly (two weeks
intervals) in consultation with the assigned college “Academic Advisement Coordinator”.

Monitoring At-risk Students: Students with CGPA below 2.0 are considered and classified as at-risk

students. At the beginning of each semester Admission and Registration department provides a list of
“at-risk students” to the college dean where assistance can be provided to at risk students through
academic advisement. The dean then assigns at risk students to the appropriate and qualified faculty
member(s) to provide a special study plan for these students where recommendations on certain
courses to be taken, repeated…etc and to monitor students progress throughout the semester to
anticipate early signal of problems. The faculty member who is responsible to monitor at-risk
student(s) must consider the coordination with the college academic advisement coordinator, where
the college academic advisement coordinator will work collaboratively with the SEAAC where follow
up meetings are taken with students as a measurement to ensure that students are provided with all
the support required to improve their CGPA.

General Academic Advising: students are allocated their academic advisors for their duration of study
through the electronic admission and registration system at the UoB, and based on regular meetings
with the academic advisors, academic advisors can direct students based on identified problems to the
appropriate department for further consultation such as student affairs or SEAAC for counseling
through the completion of appropriate forms.

Successful factors for academic advising - Cycle of cooperation: It’s believed that for academic advising
to be successful and reaches its full potential, there should be full cooperation among different
departments with the same objectives in mind which is helping students to succeed as we are in the
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business where our core business is the student. For successful academic advising, there are certain
procedures should be followed with failure and they are as follows:





The Admission and Registration department sends the list of students according to their type
[at risk, probation, and warned students] to responsible academic unit/department.
The Deans of Colleges will submit that list to the college academic coordinator and faculties.
Faculties Members will evaluate that types of students, provide recommendations, monitor
them and send some cases for further investigations to the SEAAC if improvements do not
occur
Student Engagement and academic advisement Center will study that cases then making
advisement sessions to identify the problems as it may be psychological or financial rather than
academic, and once identified, the specific cases will be directed to the concerned department
depending on the recommendation of the SEAAC

PSYCHOLOGICAL AND COUNSELING
Counseling at UoB is aimed to assist students to surmount their issues and support them to be
social and academic life by providing beneficial ways and strategies of counseling. Student’s
Engagement & Academic Advisement Centre (SEAAC) is responsible to ensure that the counsel is
concerned to all counselees are available so that students improve, progress, and excel in their cases,
status and situation. It’s believed that counseling is a very important process for student to be in health
mental life. Therefore, counselors are assigned to all students who are need of counseling by Student’s
Engagement & Academic Advisement Centre (SEAAC) in coordination with the colleges, section of
student affair and Department of Admissions and Registration. Specifically, counseling is a confidential
stages designed to help UoB students address their concerns to understand them self, and to know and
learn the effective ways/strategies to overcome their issues. Counseling involves a relationship between
student and a counsellor/adviser who has the aim to help students attain their individual goals. There
are certain procedures are followed to ensure that this is done effectively and efficiently for the best
interests of the UoB students:




All concerned departments [student affairs, admission and registration; college deans, faculty]
may direct students to the SEAAC for counseling after filling the appropriate forms
Students may go directly to the SEAAC seeking help with their cases as they may be aware of
specific issues
Student Engagement and academic advisement Center will study case by case and provide
counseling sessions, and recommendations are made. Once recommendations are made the
SEAAC will follow up on the matter to determine whether improvements have resulted or
alternative support is required

STUDENTS ACADEMIC COMPLAINTS
The goal of grievances (complaints) /allegations at UoB is to give students opportunity and the right to
express their views about any uncomfortable academic issue or problem that faced them during their
study life inside or outside class at university campus. Grievances (complaints) /Allegations at UoB
concern the academic issue or problem against instructor during university campus. Student’s
Engagement & Academic Advisement Centre (SEAAC) is responsible to receive and deal with this kind
of academic issues or problems with the circle of cooperation with all the concerned departments.
There are certain procedures are followed in reference to students academic complaints or allegations
to ensure that each case is dealt fairly:
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Informal Procedure:
University encourages students to solve their academic and other learning related complaints
informally between the student and the faculty/instructor. If student’s academic grievance is not sorted
out between both concerned parties then the matter shall be brought to the notice of the Dean/
Director CFS and/or their nominated person/advisor, who shall mediate and resolve the issue fairly.
Formal Procedure:
Students are allowed to follow formal academic grievance redress procedure through SEAAC in all
matters related to teaching and learning and academic entities. All on and off campus academic
grievances shall only be routed through SEAAC. The formal procedure for the academic grievance
redress shall be adopted in the following situations when:
Situation A: The student is not satisfied with the informal redress and/or the decisions following
interaction with instructor and/or dean/director, he/she may decide to bring the matter
to SEAAC for favor of further follow up actions.
Situation B: The Dean decides that informal interaction is not sufficient and it is more appropriate
to resolve the academic grievance formally through grievance redress committee.
Situation C: The Vice Chancellor decides that a particular student’s academic grievance complaint
shall be redressed through formal grievance procedure or the student is not satisfied
and wishes to appeal against the decision of the committee to the Vice Chancellor
Following procedure shall be adopted for formal grievance redress:
i)

Complainant student must contact SEAAC and complete an appropriate SEAAC form (Form - 10)
and attach evidences/witness authenticated statements of informal interaction/decision made by
the concerned instructor/dean with the written statement that complainant is not satisfied with the
informal interaction/decision and is willing to take up the matter formally.

SEAAC Role and Responsibilities:









SEAAC shall not entertain any academic grievance without ensuring that matter is in the
notice of dean.
SEAAC must ensure that student’s complaints involving compliance with academic standards
and quality requirements of UoB or external authorities are not entertained under this policy
(concerned academic entity shall exercise final decision in compliance with such requirements).
SEAAC must check record of the previous academic complaints of the same student, relevant
evidences, witnesses, outcomes, decisions, and the frequency of such complaints.
SEAAC must also check the academic profile and performance of the complainant to ensure
that student is not habitually bringing up such issues and also check past academic advising
records of the complainant to ensure that fair decision is made (student may have been
advised before on the same issue by the other faculty member(s) of the concerned College).
While verifying records if SEAAC finds out that complainant student falsified the facts. SEAAC
shall provide an opportunity to the student to withdraw the complaint and provide the details
and consequences of falsifying facts, inform complainant about student handbook policies, and
applicable student’s disciplinary penalties. If the student withdraws the complaint (in writing)
SEAAC shall dismiss the case and inform the concerned dean.
SEAAC is the custodian of all data, information, proceedings, and decisions and shall ensure the
confidentiality of all complaints.
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SEAAC is responsible to maintain and keep the records of all cases and provide information to
the Deans and the Vice Chancellor’s office as and when needed.
SEAAC shall also provide a summary to the Vice Chancellor and to the relevant academic
entity at the end of each semester.
If SEAAC is satisfied that student’s complaint needs proper attention and shall be resolved
formally through “Grievance Redress Committee”. SEAAC shall provide complete case file to
the concerned dean for initiation of grievance redress procedure.

ii) Within 2 working days after receiving case file from SEAAC dean of the concerned academic entity
shall constitute “Grievance Redress Committee” and shall nominate unbiased members to
ensure a fair decision. Committee shall examine the entire material, conduct enquiry by interview,
record enquiry findings, and then make recommendations supported by evidence to the Dean
within the five (5) working days.
iii) If the grievance redress committee recommends to the dean/director CFS that complainant has
falsified the facts then appropriate penalties shall be enforced. Once decision is approved by the
concerned Dean it shall be final and the complainant student shall be informed through SEAAC.
iv) If the complaint is found to be valid then the grievance redress committee shall make its
recommendations to the Dean who shall then take the final decision and submit action taken
reports to the VC’s office, other entities concerned and the student. The decision so conveyed shall
be final and binding on all parties concerned and the case shall be concluded and the file shall be
closed and kept in the custody of SEAAC.
NOTE: Failure to attend any enquiry shall lead to ex-parte decisions and such decision shall be final
and binding on all parties concerned.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS – ACCOMPLISHMENTS, CHALLENGES AND
POSSIBLE SOLUTIONS
Since the inception of SEAAC and its operation in Sept 2013 where SEAAC has worked closely with
various departments to assist students who are classified as at risk, warned students and on probation
students, SEAAC has worked with different departments where 56 students need help were identified
through the concerned departments. SEAAC made advising sessions for each student came or directed
by the concerned department/unit. After continuous support and evaluation of all received cases, the
result indicated that some of the received cases have psychological issues/problems but most of the
received cases faced English language proficiency problems as the UoB offers scientific programs which
require excellent command of English. However, based on the coordinated efforts of the UoB, 21
students out of 56 students overcame their probation cases and got more than 2 CGPA in fall semester
result. As an initial results of an early stage of the SEAAC, its believed that this is a success story of the
idea behind SEAAC
New ideas will always face resistance and certain obstacles as human nature is always resistance before
acceptance and the case at the UoB is no different as there are some obstacles were faced during the
fall semester such as:
-

Most of students did not cooperate with SEAAC or coordinators in colleges. For example,
they didn’t attend the at risk students meeting and did not come to SEAAC or academic
advisor of college to receive assistance or direction.
Some students were inconsistent and irregular in attending their advising sessions.
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-

Some faculties did not work closely with SEAAC or academic advising coordinators and
didn’t follow up or monitor students and were not aware of the policy despite the efforts of
the UoB in providing workshops, faculty handbook and email circulation.
Some faculties are not congruent to registration UoB policy of at risk students that by
registered warned students in more than 12 credit hours but their CGPA is less than 2.
Some advisors slackened in filling-up the SEAAC academic forms.
Some advisors delayed send the at risk students to SEAAC.

Based on some of the challenges that were faced during the implementation phase, some
recommendations were produced and they are still in the brainstorming sessions they have not been
materialized yet and the conference will provide a platform for discussion this further where more ideas
can be brought to the light for the best interests of the students. Some of the recommendations
reached are as follow:






Provide awards and incentives to students who collaborate with SEAAC and manage to
improve their CGPA
Initiate a peer assisted learning program by the students where support is provided through
students
The provision of workshops to faculty on academic advisement and how to tackle academic
advisement issues and to ensure that the study plan is clear to each faculty member of the
colleges
Continuous follow up on the matter through the academic advisement coordinator and the
college Dean
Place academic advisement as part of the faculty annual evaluation and consider the number
of students who have managed to pull out of at risk or warning status
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Abstract
Academic advising is very essential to the academic progress and student success in any
university. It also prepares students to choose the right career and leadership opportunities after
graduation. In blended learning environment, the number of face to face classes is less compared
to traditional classroom teaching. So in such environments, students have less chance to meet
their academic advisors than a normal learning environment. This paper is proposing an Expert
system model for academic advising in blended learning environment. The proposed model
consists of mainly six modules such as Course Plan, Communication, Graduate Planning,
Probation ,Personal and Advising. Course Plan Module helps the students in advising and
selecting the course. The module checks the status of the student and accordingly assigns the
next set of courses automatically. Here the module applies AI (Artificial Intelligence) techniques
in choosing the right set of courses. Communication Module is for an effective communication
between the advisee and advisor and other stakeholders in the system. It includes a chat window,
an email window, instant message window and a telephone interface which is integrated into a
single window and integrated with the course advising module. Graduate Planning Module helps
the students to plan their study in a convenient way. This module makes use of machine learning
techniques and helps the advisee to plan their graduation according to his/her current status.
Probation module alerts the student about probation possibility and help to improve himself from
probation. Various personal reasons which may affect the performance evaluations are analyzed
and informed to final Advising module by the personal module. The final Advising module
integrates the results of all other modules and prepare a summary . The system is implemented in
ASP.NET with C# as the front end and Microsoft SQL Server as a backend.
Keywords:
Advising,
course
plan,
communication,probation.Expert system.
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Introduction
Academic advising is very essential to the academic progress and student success in any
university. It also prepares students to choose the right career and leadership opportunities after
graduation. Students enrolled in all colleges and universities are assigned advisors to assist them
in planning and following a given educational program of study. The major responsibilities of an
academic advisor includes assistance in choosing the right educational program, monitoring the
academic progress of the advisee, clarification of any academic or college policies etc. An
advisor’s assistance is invaluable in helping students to choose a right career goal. In blended
learning environment the number of face to face classes is less compared to traditional class
room teaching. So in such environments, students have less chance to meet their academic
advisors than a normal learning environment. In this paper, we propose an intelligent system
model for academic advising in blended learning environment. The proposed system use the
reasoning methods to plan the course plan and thus making the advising of the student very
effective. To add the value to the advising we have divided the system to mainly six modules.
Course plan module, communication module, graduate planning module , probation module,
personal module and advising module.
Student academic advising is an essential task in educational institutions. Traditionally a
university student plans the courses semester-by-semester towards a degree through lengthy
meetings with the human academic advisor. Advising meetings are usually held during the
beginning of each academic semester. Since student advising is a time-consuming effort, there is
a need for computerization of some parts of the advising process. Utilizing a computerized
advising system, students can save the software consultation results and can then meet with the
human advisor for further consultation (if there is still a need for the traditional face-to-face
meeting). This hopefully will save valuable time for academic advisors and for students[1].
Expert system(ES) is a computer system that emulates the decision-making ability of a human
expert[2].Expert systems are designed to solve complex problems by reasoning about
knowledge, represented primarily as if–then rules rather than through conventional procedural
code. An expert system is divided into two sub-systems: the inference engine and the knowledge
base. The knowledge base represents facts and rules. The inference engine applies the rules to
the known facts to deduce new facts. Inference engines can also include explanation and
2

debugging capabilities[3]. The knowledge base represents facts about the world. The inference
engine is an automated reasoning system that evaluates the current state of the knowledge-base,
applies relevant rules, and then asserts new knowledge into the knowledge base. There are
primarily two modes for an inference engine: forward chaining and backward chaining. The
different approaches are dictated by whether the inference engine is being driven by the
antecedent (left hand side) or the consequent (right hand side) of the rule. In backward chaining
the system looks at possible conclusions and works backward to see if they might be true.
The paper has been divided into five sections. Section I covers Introduction to the areas in which
proposal is made. Section II describes about the Background study of expert system in Advising
systems. The proposed methodology is explained in Section III and Implementation is discussed
in Section IV. Conclusion has been explored in Section VI.

Background
From the literature we select two models of academic advising adopted in the proposed expert
system: Prescriptive advising model and developmental advising model. The prescriptive
advising model is characterized by an advisor student relationship in which students follow the
prescriptive procedure of their advisors without assuming responsibility for decision making[3].
The developmental advising models rely on a shared responsibility between the student and the
advisor in which the advisor directs the student to proper resources[4].
Literature studies show findings that support both models. For example, Fielstein L. in the
research paper titled "Developmental versus prescriptive advising: Must it be one or the other?"
stated that: "…intuitive students appeared to endorse the developmental approach to advising.
On the other hand, the more 'thinking' students did not value a collaborative relationship and
seemed more content with the criteria associated with prescriptive advising" [5]. In general
advisors need to look at each student as an individual with individual characteristics.
The proposed Expert system ExVisor covers the entire advising of the students by covering the
areas such as course plan selection, graduation plan, probation, communication and personal
.The integration of evaluation and summary of all these areas produces an efficient advising
module which can help human advisor for performance evaluation of the student.
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Methodology
The proposed ExVisor represents such specific advising knowledge and reasoning as rules in its
knowledge base component and reasoning strategies in its inference engine component. Thus, the
system developed in this research is unique in its specific knowledge base and reasoning
strategies and is intended to be of great help to the Advisors. Another particular feature of
ExVisor is the Ontological architecture of its knowledgebase as will be addressed in subsequent
sections.
Regarding the domain of academic advising, expert system technology seems to be the most
successful method of computerization because the dialogue between human advisor and the
student can be conveniently emulated by the dialogue between the ES and the student, and the
reasoning of the academic advisor can be successfully automated by the reasoning power of ES;
particularly the rule-based ES. A rule based ES captures human knowledge using If-Then rules
in a rule-based knowledge base. Academic advising process can be successfully modeled in
computers as a rule-based expert system since most advising regulations are based on academic
'rules' such as "if you pass course A, then you can register course B" and so on. The proposed
system in this research (IS-Advisor) is modeled as an ES with a Knowledge base, thus the main
components of IS-Advisor are: The Database , the rule-based knowledge base, the inference
engine, and the user interface. The ES can explain its results by tracing the If-Then rules used to
reach the conclusions through a component called the explanation subsystem.
The proposed system consists of six modules to summarize performance evaluation of a student.
They are course plan module, Graduation module, communication module, probation module ,
personal module and final advising module.
Course Plan Module: This module helps the students in advising and selecting course. The
existing systems are not intelligent in nature. The advisor checks the transcript of the student and
according to his/her status, the next set of courses are advised as per the course plan after
checking the pre-requisite. In the proposed model, the course advising module does this task in
an intelligent way. The module checks the status of the student and accordingly assigns the next
set of courses automatically. Here the module applies AI (Artificial Intelligence) techniques in
4

choosing the right set of courses. For example, in the transcript, if the grade is low for a MATH
course, the system will not assign more number of MATH courses to that particular student if
possibility is there. Instead, it assigns relatively simple courses thus giving a chance for the
student to improve his/her GPA. Also, if the particular course is not offering in the current
semester, the system will take care of that too. Now even though the system advises the next set
of courses, student is also given an option to change this, but this is done only with the approval
of the academic advisor. Finally, the academic advisor has to approve the courses even though it
is advised by the system(Fig.1).

Figure 1 sample screen of course plan module
Communication Modules: This module is for the effective communication between the advisee
and advisor and other stake holders in the system. It includes a chat window, an email window,
instant message window and a telephone interface which is integrated in a single window for a
single interface and integrated with the course advising module. Academic advisors as well as
students are beneficial from this module. Using chat window, students can chat with their
advisors to clarify any academic related matters. Academic Advisors can send emails to their
advisees, also they can call their advisees using telephone interface. As it is integrated in a single
window it will be helpful for the advisor. Communication module is very important as the
students may not meet the advisor in person. Students can also communicate with the advisor
regarding their problem other than academic in their tenure at university. The advisor can direct
the students to student counselor or student affairs department as per need.
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Figure 2 sample screen shot of communication module.
Graduation Module:

This module will help the students to plan their study in a convenient

way. Many advisees wish to know the expected year of graduation according to their current
status. Also they always approach advisors to know about specific grades to be obtained for the
courses, in order to obtain a specific GPA or to come out from Academic Probation. But the
proposed module makes use of machine learning techniques and helps the advisee to plan their
graduation according to his/her current status. Advisee can divide the courses as per the left over
years and can plan their graduation in a better way.

Figure 3 Sample screen of Graduation module
Probation module: Probation checking is a vital part while evaluating the performance
evaluation of a student.These are the leading factors to the termination of a student from the
course.An Advisor has a key role in this by alarming the student about this and prevent from
critical actions.Probation rules are different in different universities. We are taking a standard of
three probations and then a termination.A student can fall on a probation if his semester GPA
6

becomes less than 2.During probation time student will be given only three units to improve his
performance.ExVisor can help the student in selecting the units so that he can score good GPA
and exit from the probation.If the Cumulative GPA becomes more than 2 student can come out
of probation.After three probations student will fall to a termination list.
Personal Module : All personal information of a student is stored in this module. This can help
the system to plan units and proper alarm to the advisor while evaluating the performance
evaluation of the student. Some personal matters may affect the student performance.In this case
special attention can be given to the student case.
Advising module : The advising module integrates the result of all other module results and
prepares a summary. This can help the human advisor to get alert and provide proper advising to
the student.

Implementation
As the proposed software is intelligent in nature, it will improve the student plan and study in the
blended learning environment. But the scope of this software is not limited to only Blended
learning environment but also to any other mode of study as technology is an integral part of
education. We use Artificial Intelligence methods, Knowledgebase and User Interface for the
implementation of the system. The system is implemented in ASP.NET with C# as the front end
and Microsoft SQL Server as a backend.

Conclusion
An Expert system can help the human advisor to do performance evaluation of the student and
alarm the student .The proposed Intelligent model has the components such as a database, rule
based knowledge base, inference engine and user interface. To gather the information of the
student in all areas we split the system in five major areas like course planning, graduation,
probation, communication and personal.The sixthe module is advising which integrates the
results of all other modules and make a summary . In each module, system will check all the
rules and suggest the possibility of advising. This prototype can help the human advisor for a
more efficient advising so that a better performance evaluation can be achieved. The system has
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a graphical user interface and simple menus; information is displayed in a way that is familiar for
both advisors and students
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Abstract
Officials in any higher educational institution lend academic advising great
importance due to its direct impact on the students’ performance at the
academic, scientific, cultural and social levels alike. Accordingly, CAS Ibri
has given a lot of interest to the academic advising process, conferring on
the academic advising committee the task of supervising to the smallest
detail the way academic advising action is being carried out in each
department.
This paper comprises a general description of the academic advising process,
including the main steps and measures taken in Ibri College in this respect
during this academic year. This study includes and analyses the most serious
problems pointed out by the students either collectively or individually. It
sheds light on the problems encountered by students under academic
probation and discusses a number of suggested solutions. This paper also
reviews the general challenges to the academic advising process, and
conclude with some suggestions and recommendations that may promote it
and improve its quality in Ibri College as well as on the level of Colleges of
Applied Sciences as a whole.

1

الملخص
معلوم أن عملية اإلرشاد األكاديمي في أية مؤسسة تعليمية عليا تحظى بكثير من اإلهتمام والرعاية
من قبل القائمين على هذه المؤسسات ،وذلك لتأثيرها المباشر على األداء العام للطلبة ،سواء تحصيلهم
األكاديمي أو العلمي أو الثقافي أو اإلجتماعي .من هنا يأتي إهتمام كلية عبري للعلوم التطبيقية بهذا
النشاط ،حيث أسندت للجنة اإلرشاد األكاديمي مهمة متابعة هذه العملية بكل تفاصيلها في األقسام
األكاديمية المختلفة.
تتضمن هذه الدراسة وصفا عاما لإلرشاد األكاديمي وأهم الخطوات واإلجراءات المتخذة في كلية
عبري للعلوم التطبيقية في هذا المجال ،خالل السنوات األخيرة .يشتمل هذا االبحث على أبرز
المشاكل المثارة من قبل طلبة الكلية بشكل جماعي أو فردي ،كما ويسلط الضوء على مشاكل الطلبة
الواقعين تحت المالحظة األكاديمية ويناقش بعض الحلول المقترحة لها .تستعرض هذه الدراسة
بالتحليل والتمحيص أهم التحديات والعوائق العامة التي تواجه عملية اإلرشاد األكاديمي ،وتختم
بالتطرق إلى بعض المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين هذا النشاط وتفعيله في كلية عبري
وفي كليات العلوم التطبيقية في سلطنة عمان بشكل عام.
 .1المقدمة
تعتبر عملية اإلرشاد األكاديمي عنصرا بارزا من عناصر الخطة التربوية في أية مؤسسة تعليمية
عليا ،كما وتعتبر واحدة من النشاطات المهمة واألساسية في الجامعات والكليات والمعاهد العليا،
وذلك لما لها من أثر في حل مشاكل الطلبة المختلفة] . [1كذلك فإن عملية اإلرشاد األكاديمي تساهم
وبشكل فعال في إكتشاف المواهب والقدرات الكامنة لدى الطلبة ومد يد العون لهم من أجل تطوير
هذه القدرات وإستغاللها على الوجه األمثل ،ناهيك عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في غرس المعاني
الصادقة والقيم النبيلة ،والتي من شأنها أن ترفد البيئة المحلية بخريجين مؤهلين علميا وتقنيا وأكاديميا
وإجتماعيا ]. [7-5
تساهم عملية اإلرشاد األكاديمي الفعالة في تطوير مهارات التواصل واإلبداع لدى الطلبة ،وفي تقوية
شخصياتهم وتعزيز الجوانب اإليجابية لديهم ،وتكريس معاني التعاون وروح العمل الجماعي ضمن
الفريق الواحد .كما وتساعد هذه العملية -إذا أعطيت حقها -الطلبة في إتخاذ القرارات المناسبة
وتكوين الشخصية القيادية ،وبالتالي تزويد المجتمع بأفراد قادرين على المساهمة في التقدم والنهضة
والرقي ].[9-6
تقوم عملية األرشاد األكاديمي في أية مؤسسة تعليمية عليا على عدة أركان أهمها؛ عضو هيئة
التدريس ،الطالب ،األنظمة والتعليمات ،األقسام غير األكاديمية بما تتضمنه من مرافق وخدمات .لذا
2

ومن أجل تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي ال بد من النهوض وتطوير أداء العناصر المذكورة سابقا،
سواء بالتوعية وتخصيص الوقت الكافي لهذه العملية ،أو بتأمين المرافق الالزمة إلجراء هذا النشاط
وتنفيذ الفعاليات المتعلقة به ][15 -10
ومن أجل إعطاء هذا الموضوع أهميته الالزمة فقد حاول بعض الباحثين تسليط الضوء على أهم
المشاكل الذي تعترضه مثل دراسة د .هيا سعد الرواف في كلية التربية جامعة الملك سعود والتي
بحثت في العوامل المؤدية إلى رسوب الطالبات المنتسبات لكليات البنات التابعة لوزارة التربية
والتعليم] ، [5ومثل دراسة األستاذة حنان عبد هللا الكواري التي عرضت لتجربة جامعة البحرين في
مجال اإلرشاد األكاديمي ]  ، [6وكتابات ناصر الحجيالن الصحفية حول مجموع عملية اإلرشاد
األكاديمي ] ، [9,8حيث يتفق الجميع على أهمية إثراء هذا الموضوع وإيالئه الوقت والعناية
الكافيين.
 .2الدراسة الميدانية ( المجتمع اإلحصائي وعينات الدراسة)
تتعلق دراستنا الميدانية التحليلية بكليات العلوم التطبيقية في سلطنة عمان ،ولكنها ركزت على كلية
عبري للعلوم التطبيقية على وجه التحديد .أجريت هذه الدراسة الميدانية على دفعات مختلفة من
الطالب ،حيث تفاوت حجم المجتمع اإلحصائي إبتداء من العشرات في بعض المستويات إلى
المئات في مستويات أخرى .وشملت هذه الدراسة عينات مختلفة من الطلبة من كلى الجنسين،
ومن الفرعين العلمي واألدبي ،ومن خريجي المدارس الحكومية والخاصة ،ومن ذوي القدرات
االعلمية المتباينة ،حيث كان التشتت واإلنحراف المعياري للمعدالت المدرسية كبيرا جدا .كما
شملت عينات الدراسة جميع الطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية حيث أن عددهم  38طالبا و
طالبة في أقسام الكلية خالل فصل الخريف  .3108هذا ولقد كان أكثر من  %23من أفراد العينة
ينتمون لقسم تقنية المعلومات إذ أنه القسم األكبر في كلية عبري للعلوم التطبيقية ( 628طالب وطالبة
تحت اشراف  83عضو هيئة تدريس في القسم) .وينبغي اإلشارة هنا إلى أن أفراد هذه العينات
المدروسة قد قدموا من بيئات ومناطق مختلفة ،مما يكسب هذه الدراسة شمولية أكبر ويجعل نتائجها
أكثر قدرة على التعميم.
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شكل  :1رسم بياني يبين نسبة الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية في قسم تقنية المعلومات في فصل الخريف 3112

 .3أدوات الدراسة
تنوعتتت أدوات الدراستتة وتعتتددت إذ إشتتتملت علتتى المقتتابالت الشخصتتية واإلجتماعتتات الدوريتتة متتع
الطلبة ،بشكل جماعي وفردي ، ،تحليل التقارير الواردة من المرشدين األكتاديميين ،مقابلتة المرشتدين
األكاديمين ورصد آراءهم ومناقشتها ،وكتذلك مراجعتة التقتارير المعتدة متن قبتل الكليتة والمرستلة إلتى
وزارة التعليم العالي للسنوات السابقة حول اإلرشاد األكاديمي.
 .4نموذج من الخطوات واإلجراءات المتخذه ضمن عملية اإلرشاد األكاديمي في كلية عبري
من المفيد هنا أن نستعرض نموذجا من الخطوات العملية التي تقوم كلية عبري للعلوم التطبيقية
بتنفيذها ضمن أنشطتها في عملية اإلرشاد األكاديمي .حيث شكلت لجنة رئيسية على مستوى الكلية
عهد لها مهمة اإلشراف الكامل على أنشطة اإلرشاد األكاديمي في الكلية .ومن أجل أن نكون محددين
أكثر نقدم نموجا لهذه اإلجراءات في أحد أقسام هذه الكلية ،أال وهو قسم تقنية المعلومات ،إذ يعتبر
هذا القسم هو األكبر في كلية عبري للعلوم التطبيقية ،لذا فإن ما يجري فيه من نشاط إرشادي يؤثر
بطريقة مباشرة وفعالة على األداء العام للكلية في هذا المجال .من أهم ما تم تنفيذه ،في العام
األكاديمي  ،2018-2013في قسم تقنية المعلومات في هذا المجال ،مايلي:
 تشكيل لجنة االرشاد االكاديمي في القسم و المكونة من ثالثة من اعضاء هيئة التدريسالناطقين باللغة العربية و االنكليزية و من وحدات القسم (تطوير برامجيات ,ادارة
المعلومات,شبكات و امن معلومات).
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مناقشة موضوع اإلرشاد األكاديمي في إجتماع مجلس القسم وفي اجتماعات لجنة االرشاد
االكاديمي في الكلية و لجنة االرشاد االكاديمي في القسم.
تعريف أعضاء هيئة التدريس الجدد بأسس وطبيعة اإلرشاد األكاديمي في الكلية من خالل
تنظيم ورشة عمل تعريفية
تنظيم ورش عمل لجميع اعضاء هيئة التدريس للتعريف بكيفية استخدام المصدر االلكترونية
مثل نظام البالك بورد و نظام تسجيل الطلبة في االرشاد االكاديمي.
يقوم فريق االرشاد االكاديمي بمتابعة الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية من خالل
إنشاء ملف خاص بكل طالب\طالبة.يوضع في داخله جدول الفصل الدراسي.
دعوة الطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية لإلجتماع كل بمرشده كل أسبوعين مرة
على األقل.
عقد إجتماع بين مسؤول اإلرشاد األكاديمي والطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية
لإلستماع ومناقشة مشاكلهم وحثهم على إيالء اإلرشاد األكاديمي اإلهتمام والعناية.
تصميم نموذج خاص لمتابعة الطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية ،بحيث تدون فيه أهم
النقاط التي نوقشت مع هؤالء الطلبة في اإلجتماعات ،كاألداء األكاديمي العام ،نسبة
الغيابات ،آخر االمتحانات واإلختبارات والنتائج فيها والمشاكل المثارة من قبل هؤالء الطلبة.
توزيع النموذج المذكور آنفا على جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم وتعريفهم
بعناصره.
بناء على ما ورد في بعض نماذج المتابعة وضعت بعض الحلول ومنها القيام بمحاضرات
ودروس إضافية.
متابعة الحاالت تحت المالحظة األكاديمية على أربعة مستويات :المرشد األكاديمي ورئيس
القسم ومركز القبول والتسجيل ومساعد العميد للشؤون األكاديمية والبحث العلمي.
القيام ببعض المحاضرات اإلضافية في عدة مواضيع من أهمها مواد الرياضيات وقواعد
البيانات والبرمجة.
تقديم محاضرة تضمنت نصائح وطرق التحضير واإلستعداد لإلمتحانات النهائية.
تعيين ساعة النشاط الطالبي في آخر يوم ثالثاء من كل شهر ليكون يوما رسميا لإلرشاد
األكاديمي في قسم تقنية المعلومات ،ولجميع الطلبة كل مع مرشده.
بإيعاز من مسؤول اإلشراف األكاديمي ،قام بعض الطلبة المتميزين بتقديم بعض الدروس
ومد يد العون لزمالئهم الذين هم بحاجة لذلك ،وخاصة في مادة الرياضيات.

 .5المشاكل العامة والجماعية المثارة من قبل الطلبة
يجمع كثير من الطلبة على وجود بعض المعوقات المشتركة ،ظهربعضها في السنوات األخيرة على
وجه الخصوص ،بينما يعتبر البعض اآلخر من المشاكل العامة والمزمنة .من أهم العوائق المشتركة
التي أثيرت من قبل الطلبة بشكل جماعي هي:
5

-

-

دمج بعض المجموعات في بعض المواد الدراسية في بعض األقسام ،مما كان له أألثر
السلبي على معنويات الطلبة وعلى أدائهم األكاديمي.
زيادة عدد الطالب في المجموعة الواحدة عن المأمول  -نوعا ما -من الفائدة والحصيلة
العلمية سواء في المحاضرات أو الدروس العملية.
الجهل العام بالتخصصات المتوفرة ،مما يؤثر سلبا على طريقة إختيار التخصص ضمن
أقسام الكلية المختلفة.
ضعف التأسيس السابق في مواد الرياضيات ،وإفتقار البرنامج المطبق حاليا في قسم تقنية
المعلومات وقسم اإلدارة الدولية للعدد والساعات الكافية لمقررات الرياضيات .ويتفق هذا
بشكل كامل مع النتائج التي تم التوصل لها في بعض الدراسات ] ، [3,2والتي بينت أثر
التأسيس السابق في مادة الرياضيات على أداء الطالب في المراحل الجامعية.
إفتقار تخصص البرمجيات في قسم تقنية المعلومات لمقررات كافية من البرمجة.
غياب الفكرة الشاملة والحقيقية عن سوق العمل لدى الطلبة.
تحميل الطلبة بمقررات كثيرة وصعبة من تخصصات أخرى.
إضطرار بعض الطلبة لإللتحاق بتخصص ال يريدوه.
جمع أكثر من إمتحان نهائي في نفس اليوم.
كثافة الفحوصات واإلختبارات الفترية والتقييمات على مدار الفصل الدراسي.
األعطال في شبكة المعلومات وأجهزة الحواسيب في بعض المختبرات.

 .6الطالب تحت المالحظة األكاديمية
يعتبر الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن  ، 3.1وهو ما يعادل نسبة  ،%26متعثرا أكاديميا
ويوضع تحت المالحظة األكاديمية لذلك الفصل الدراسي ،وإذا استمر وقوعه لثالث مرات متتابعة
تتخذ بحقة اإلجراءات األكاديمية ذات العالقة ].[16
وقد لوحظ ،ومن خالل مراجعة نتائج الطلبة في كليات العلوم التطبيقية ،للسنوات السابقة ،أن نسبة
الطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية تعتبر كبيرة نسبياُ .وعليه فإن عملية اإلرشاد األكاديمي في
كليات العلوم التطبيقية تركز كثيرا على كل ما من شأنه أن ييحسن من أداء هؤالء الطلبة ،كما أن
القائمين على هذه المؤسسات التعليم ية العليا يحدوهم األمل ويسعون جاهدين لتقليص عدد الطلبة
الواقعين ضمن هذه الشريحة .ففي كلية العلوم التطبيقية بعبري تمت متابعة هؤالء الطلبة على عدة
مستويات ،أال وهي:
 القسم األكاديمي ،وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات التي تمت اإلشارة لها في فقراتسابقة.
 مركز القبول والتسجيل ،وذلك من خالل المساعدة في التسجيل الصحيح للمقررات. مساعد العميد للشؤون األكاديمية والبحث العلمي ،وذلك من خالل الجلسات اإلرشادية.6

وعند الدراسة المستفيضة لشأن الطالب الواقعين تحت المالحظة األكاديمية ،وتحليل المعطيات
المتوفرة حول أداء الطلبة بشكل عام ،والطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية بشكل خاص،
نستطيع الخلوص إلى أن معظم األسباب التي تقف وراء ارتفاع أعداد أفراد هذه الشريحة إنما يمكن
تصنيفها ضمن حزمتين أساسيتين إثنتين وهما:



مجموعة عوامل أكاديمية وعملية.
مجموعة عوامل شكلية أو إجرائية.

فأما مجموعة العوامل اإلجرائية والشكلية ،فهي متعلقة بشكل أساسي بسلم الدرجات وبكيفية احتساب
معدل التقدير التراكمي ،وهو ما يحتاج إلى تفصيل ليس مجاله في هذا البحث ،وأما مجموعة العوامل
األكاديمية ،فهي ما كشفت عنه عملية اإلرشاد األكاديمي ،وهذا ما سيتم تناوله في الفقرات الالحقة.
 1.6المشاكل الخاصة المثارة من قبل الطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية
باإلضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة السابقة والذي يتعلق بطلبة الكلية بشكل عام ،هناك بعض المشاكل
الخاصة والفردية والتي كانت تثار من قبل الطلبة الواقعين تحت المالحظة األكاديمية ،ومن أهمها:
 ال ينعقد الفصل الصيفي إال في كلية بعينها ،مما يتسبب في كثير من اإلرهاق لطلبة كليةعبري.
 يشعر بعض الطلبة بمعاملة مختلفة خالل الفصل الصيفي ،حيث يركز مدرس المادة بصورةأكبر على الطلبة الذين يعرفهم مسبقا ،والذين ينتمون لتلك الكلية التي يعمل فيها ذلك
المدرس.
 السرعة الزائدة في شرح الدروس وإلقاء المحاضرات من قبل بعض أعضاء الهيئةالتدريسية.
 كمية المادة العلمية في بعض المقررات كبيرة وواسعة ،وطبيعة محتوى مقررات أخرىدسمة ومعقدة.
 الشدة الزائدة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في التقييم ومنح الدرجات. الشعوربعدم منحهم العناية الكافية من قبل أقسام الكلية ،بما فيها األقسام األكاديمية واإلداريةوقسم القبول والتسجيل.
 2.6أسباب الوقوع تحت المالحظة األكاديمية (من وجهة نظر المرشد األكاديمي)
بتحليل المعطيات المتوفرة في هذه الدراسة حول مجموع عملية اإلرشاد األكاديمي وتمحيص الوقائع
المتعلقة بها ،وبالمتابعة الحثيثة للحاالت الواقعة تحت المالحظة األكاديمية وإستقرائها عبر فترة
زمنية ليست بالقصيرة ،نستطيع القول أن حزمة من األسباب المتنوعة وجملة من الظروف المحيطة
هي التي تقف وراء وقوع بعض الطلبة في براثن هذه الفئة .ومن أهم هذه األسباب:
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-

-

-

قبول طلبة في قسم تقنية المعلومات بمعدالت مدرسية منخفضة ،مما يعني ضعفا مؤكدا في
التأسيس ال سيما في الشأن المتعلق بالمواد العلمية ،مما سيكون له األثر األبرز في إستمرار
معاناتهم خالل الدراسة الجامعية .وهذا ما تؤكده الدراسات التي تربط بين التعليم المدرسي
وبين مستويات األداء األكاديمي في الجامعات ]. [4
الضعف الشديد في مادة الرياضيات لدى الغالبية العظمى من هؤالء الطلبة ،ال سيما ونحن
نعلم أن أقسام علوم الحاسوب والمحاسبة واإلدارة كلها بحاجة إلى قدر كافي من مواد
الرياضيات .هذا ولقد أكدت دراسة ميدانية أخرى أجريناها في جامعة صحار أن اإلرتباط
بين المستوى العلمي العام وبين الفهم الرياضي الدقيق هو إرتباط وثيق ،وأن هناك تناسبا
طرديا بين المعرفة الرياضية وبين تطور الفكر وما يترتب عليه من إنجازات تأخذ بيد
المجتمع المحلي عاليا نحو التقدم في كافة الميادين العمرانية والصناعية بما يساهم في تطوير
اإلنتاج وتحسين اإلقتصاد ورفع المستوى المعيشي والدخل القومي ].[3,2
إجبار بعض الطلبة على دراسة تخصص دون رغبة منهم خاصة في قسم تقنية المعلومات،
على أساس أنه هو التخصص المتبقي والذي عليهم أن يلتحقوا به.
أسباب صحية ونفسية لدى بعض الطلبة مما يضعف قدرتهم على التركيز والتحصيل العلمي.
الضعف الشديد في مستوى اللغة اإلنجليزية لدى غالبية هؤالء الطلبة ،ومعلوم ما لذلك من
أثر على تحصيلهم العلمي حيث أن اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس ،ولقد أظهرت هذه
الدراسة أن تأثير هذا العامل أكبر في قسمي اإلتصاالت واإلدارة الدولية.
ظروف إجتماعية وأسرية لدى بعض الطلبة ،تضطرهم إلى محاولة التوفيق بين دراستهم
وإلتزامات إجتماعية تشدهم بعيدا عن الجو األكاديمي.
الغيابات الكثيرة والمتكررة من قبل بعض الطلبة ،أو تأخرهم عن الحضور في الموعد
المحدد للمحاضرات ،مما يوفت عليهم كثيرا من الفائدة ويحرمهم من التواصل المستمر.
الخجل الشديد لدى بعض الطلبة ،والذي يحرمهم من طرح األسئلة والتفاعل مع المحاضرة
ومع زمالئهم.
ضعف مقررات الرياضيات في قسمي تقنية المعلومات واإلدارة الدولية ،وضعف مقررات
البرمجة في قسم تقنية المعلومات وعدم إعطاؤها الوزن الكافي والساعات الالزمة.
بعض مواطن الخلل في المناهج ،كعدم مراعاة التسلسل المطلوب في ترتيب بعض
المقررات ،وفقدان بعض المقررات لمتطلباتها السابقة.
الكثافة الشديدة لإلمتحانات واإلختبارات على مدى الفصل الدراسي مما يشكل ضغطا زائدة
ال يستطيع بعض الطلبة التماشي معه.
بذل الكثير من األوقات والجهود في دراسة المتطلبات المطروحة من األقسام األخرى،
والتي -في نهاية المطاف -ال تساهم كثيرا بتكوين أكاديمي صلب لخريج متخصص.
الطبيعة المركزية لإلمتحانات النهائية.
إنضمام بعض الطلبة إلى الشعبة الصفية متأخرين عن زمالئهم ( عدة أسابيع في بعض
الحاالت).
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 عدم وجود الوقت الكافي للمدرس والمرشد من أجل إيالء هؤالء الطلبة العناية الكافية. إسناد بعض المقررات لمدرسين في غير إختصاصهم الدقيق ،مما يؤثر سلبا على أداءالمدرس ،وينعكس بالتالي على تحصيل هؤالء الطلبة ،إذ أن فاقد الشيء ال يعطيه.
 عدم االلتزام بالخطة الدراسية اثناء التسجيل االلكتروني من قبل الطلبة و عدم استشارةالمرشد االكاديمي قبل التسجيل
 3.6المساعدة في الخروج من تحت المالحظة األكاديمية
من أجل المساعدة في الخروج من تحت المالحظة األكاديمية وتقليل عدد الطالب في هذه الفئة ،هناك
جملة سبل مقترحة يتمحور معظمها حول محاولة التخلص من األسباب التي ذكرت في الفقرة السابقة
أو على األقل تقليص تأثيرها قدر اإلمكان ،ومن أهم هذه المقترحات:
 إ يجاد آلية أفضل لتوزيع الطلبة على األقسام والتخصصات المختلفة ،تأخذ بعين اإلعتبارقدراتهم ومستوياتهم األكاديمية وكذلك توجهاتهم الذاتية.
 تنظيم بعض المقررات اإلستدراكية يجتازها الطلبة من الفرع األدبي وذوي المستوياتالمتدنية،ال سيما في مواد الرياضيات لتجسير الهوة بينهم وبين زمالئهم اآلخرين.
 تحسين المناهج بتطعيمها بمواد رياضيات وبرمجة أكثر وزيادة عدد الساعات الصفية لهذهالمواد.
 تقليل عدد وكثافة المواد المأخوذة من األقسام األخرى والتي يتضمنها البرنامج الحالي. معالجة مواطن الخلل في المناهج والحرص على التسلسل السليم بين المقررات والتأكد منتوافر المتطلبات السابقة بشكل صحيح.
 عقد الدورات الالزمة للنهوض بمستوى اللغة اإلنجليزية لهؤالء الطلبة وخاصة فيتخصصي اإلتصاالت واإلدارة الدولية ،ال سيما اللغة ألغراض أكاديمية متعلقة بالتخصص.
 إتخاذ سياسة أكثر حزما تجاه التغيب أو التأخر عن المحاضرات. العناية الشديدة عند توزيع المقررات على المدرسين حسب التخصص والخبرة. التقليل من كثافة اإلمتحانات واإلختبارات خالل الفصل الدراسي. عدم السماح باإللتحاق المتأخر بالشعبة الصفية. تشجيع الطلبة وتحفيزهم على المشاركة الفعالة واإلبتعاد عن الخجل في طرح األسئلة وإبداءالرأي.
 تحليل المشاكل اإلجتماعية والنفسية لدى الطلبة الذين يعانون منها تمهيدا للبحث عن الحلولوتقديم يد العون.
 اإلستعانة بالطلبة المتميزين لمساعدة زمالئهم ممن هم بحاجة لذلك ،إذ أن الطالب قادر فيكثير من األحيان على تفهم مشكلة زميله أكثر من المرشد نفسه.
 تعزيز عملية اإلرشاد األكاديمي في األقسام ،من خالل إيالئها العناية والوقت الكافيين،وإثارة إهتمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بهذه النشاط .
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 التعاون والتنسيق الشديدين بين جميع أقسام الكلية األكاديمية وغير األكاديمية لتحقيق الغرضالمذكور سالفا.

 4.6إجراءات إضافية لمساعدة الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية في قسم تقنية
المعلومات:
أوال :التنظيم والمتابعة
 تم تشكيل فريق عمل لإلرشاد االكاديمي والمكون من ثالثة أكاديمين في القسم ،والمهمة الرئيسية
لهذا الفريق هي التنسيق مع المرشدين االكاديمين في متابعة الطلبة الواقعين تحت المالحظة
األكاديمية من خالل:
 التواصل و التنسيق مع مركز القبول والتسجيل للحصول على قوائم اإلرشاد االكاديميوالمتضّمنة الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية خالل الفصل االول والثاني للعام
االكاديمي  3108-3103وتوزيعها على المرشدين األكاديمين في القسم.
 إبالغ الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية بضرورة مراجعة المرشدين االكاديمين والتواصل معهم من خالل تسليم الطلبة رسائل ابالغ تتضمن تاريخ ووقت ومكان االجتماع
المحددة من قبل المرشد االكاديمي.
 تنظيم عملية تسجيل الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية من خالل وضع خطة تسجيلالفصل الثاني قبل نهاية الفصل االول وهكذا (مع وتحضير خطة بديلة للطلبة في حالة
الخروج من المالحظة االكاديمية بالنسبة للطالب) ،حيث يتم اعدادها بالتعاون و التنسيق من
قبل لجنة االرشاد و المرشدين االكاديمين للطلبة و بالتالي يمكن للطلبة التسجيل عبر نظام
التسجيل االلكتروني حسب خطة التسجيل.
 عمل ملف لكل طالب من الطلبة الواقعين تحت المالحظة من قبل أ.صالح يتضمن جدولالطالب او الطالبة ،المواد مع التقدير التي تم تسجيلها ،الخطة الدراسية الخاصة بالطالب او
الطالبة مع استمارة المتابعة.
 تم توثيق اجتماع المرشد االكاديمي مع الطالب من خالل تدوين المعلومات في االستمارة. تم توثيق اجتماع المرشد االكاديمي مع الطالب من خالل تدوين المعلومات في االستمارة معتوقيع المرشد االكاديمي و الطالب عليها.
ثانيا :التواصل مع الطلبة
 استخدام األنظمة اإللكترونية في اإلرشاد األكاديمي مثل نظام البالك بورد من خالل استخدام
النظام في توفير معلومات مفيدة للطلبة فيما يتعلق باإلرشاد االكاديمي مع الجدول التدريسي
للمرشد االكاديمي وكذلك إمكانية تواصل المرشد األكاديمي مع الطلبة من خالل نظام البريد
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االلكتروني في الكلية ( .)CAS EMAILاستخدام نظام معلومات الطلبة ( )SISمن اجل
الحصول على المعلومات الخاصة بالطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية مثل الجداول
الفصلية الخاصة بهم و المواد الدراسية التي تم تسجيلها مع الدرجات وغيرها.

شكل  :2استخدام نظام البالك بورد في االرشاد االكاديمي

 تنظيم اجتماع اإلرشاد االكاديمي الفصلي ( لجميع طلبة القسم و من ضمنهم الواقعين تحت
المالحظة االكاديمية).
 استخدام اكثر من طريقة من اجل ابالغ الطلبة لحضور اجتماع االرشاد االكاديمي الفصلي(جميع
طلبة القسم) حيث تم أستخدام االنظمة االلكترونية ( )CAS EMAILو البالك بورد في عرض
اعالن االجتماع  .كذلك وبالتعاون مع مركز مصادر التعلم تم استخدام شاشات العرض
االلكتروني في عرض االعالن .و بالتعاون مع مركز القبول والتسجيل تم ارسائل رسائل نصية
( )SMSعبر الهواتف النقالة للطلبة البالغهم موعد االجتماع باالضافة الى استخدام لوحات
االعالنات في الكلية لنفس الغرض.
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شكل  :3استخدام نظام البريد االلكتروني في االرشاد االكاديمي

ثالثا :ورشة العمل
 قامت لجنة االرشاد االكاديمي بتنظيم ورشة عمل في االرشاد االكاديمي لجميع أعضاء هيئة
التدريس الجدد في الكلية جرى من خاللها تعريف االعضاء الجدد بالية االرشاد االكاديمي في
الكلية و دور المرشد االكاديمي
 تنفيذ ورشة عمل خاصة باالرشاد االكاديمي في القسم لجميع اعضاء هيئة التدريس بالقسم خالل
فصل الربيع  3108من قبل أ.صالح .تم خاللها الوقوف على الحاالت الخاصة للطلبة بالقسم و
من ضمنها الطلبة الواقعين تحت المالحظة االكاديمية و الية ادارة االجتماعات مع الطلبة.

شكل  :4خبر ورشة عمل االرشاد االكاديمي
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رابعا :أستخدام نظام يساعد الطلبة في حساب المعدل التراكمي:
 تم تصميم و تنفيذ نظام من قبل احد طلبة قسم تقنية المعلومات و تحت اشراف احد اعضاء هيئة
التدريس بالقسم حيث يقوم النظام بحساب المعدل التراكمي و التقدير المطلوب من قبل الطلبة
لتحقيقه من اجل زيادة المعدل التراكمي و الخروج من المالحظة االكاديمية.

شكل  :5نظام حساب المعدل التراكمي

 .7التحديات والعوائق العامة التي تواجه عملية اإلرشاد األكاديمي
تعاني عملية اإلرشاد األكاديمي في كلية عبري وفي مختلف الكليات بشكل عام من تحديات كثيرة
ومشاكل متغايرة تقف حجرعثرة في وجه ممارسة هذا النشاط بالشكل الفعال ،وتعيق تحقيق األهداف
المتوخاة من هذا النشاط بالشكل األمثل .ومن أبرز هذه التحديات:
 ضعف التواصل بين المرشدين وطلبتهم. الصعوبات المتنوعة التي تعترض إجراء هذا التواصل ،كتأمين األماكن واألوقات المناسبةوغيرها.
 ضعف فعالية طرق اإلعالن وتبليغ الطلبة بمواعيد اإلجتماعات والتي يكتنف معظمها كثيرمن التعقيد ،سواء ما يتعلق باإلتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة أو إستخدام اللوحة
اإللكترونية أو تعليق إعالن على الحائط أو غيرها.
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األحمال التدريسية العالية للمرشدين ،مما ينتج عنه تقلص الوقت المتوفر لديهم لمنح هذا
النشاط حقه.
عدم توافر الرغبة الحقيقية لدى كثير من الطلبة في التفاعل مع عملية اإلرشاد األكاديمي،
وعدم إيمان البعض أو حتى شعورهم بأهمية هذا النشاط وبجدوى التعاطي معه.
عدم شعور بعض أعضاء الهيئة التدريسية بأهمية اإلرشاد األكاديمي في خدمة العملية
التعليمية وفي تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية العليا.
نتيجة لعدم اإلستقرار في األقسام األكاديمية من حيث إلتحاق أعضاء هيئة تدريس جدد،
ومعظمهم بحاجة إلى تعريف بالبيئة المحيطة وبحيثيات اإلرشاد األكاديمي في الكلية ،وهذا
ما يتطلب الوقت والجهد ،مما يؤثر سلبا على عملية اإلرشاد األكاديمي.
عدد الطلبة المخصص لكل مرشد كبير نسبيا مما يضعف من التركيز.
ضعف التنسيق بين األقسام المختلفة في الكليات بخصوص هذا الشأن.

 .8المقترحات والتوصيات لتحسين عملية اإلرشاد األكاديمي بشكل عام
من أجل تحسين عملية اإلرشاد األكاديمي وتفعيلها في كلية عبري وفي الكليات المختلفة بشكل عام،
هناك عدة مقترحات وتوصيات ال بد من أخذها بعين اإلعتبار ووضعها موضع التطبيق ،ومن
أبرزها:
 تو عية الطلبة بأهمية اإلرشاد األكاديمي ،من خالل محاضرات تعريفية وندوات تثقيفية،وإستغالل األسبوع التعريفي لهذا الغرض بشكل فعال.
 توعية المدرسين أكثر بأهمية هذا اإلرشاد في مجموع العملية التربوية والتعليمية وبدورهماألساسي في تعزيزه وإثرائه.
 تشجيع المدرسين على تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي ،ومنحهم وقتا أطول لهذه العمليةوذلك ال يكون إال من خالل تخفيض األحمال التدريسية.
 تفعيل اإلقتراح بتعيين مسؤول لإلرشاد األكاديمي في كل قسم ولكن بحمل تدريسي منخفض،وهذا ضروري ال سيما إذا علمنا أن قسم تقنية المعلومات في كلية عبري على سبيل المثال
يضم  33مدرسا كلهم بحاجة إلى متابعة في شأن اإلرشاد األكاديمي من أجل التفعيل الحقيقي
لهذا النشاط.
 تعاون األقسام األكاديمية واإلدارية والخدمات وقسم القبول والتسجيل في إنجاح هذه العملية. التغلب على مشكلة التواصل مع الطلبة ،وتفعيل وسائل إعالنية وطرق تبليغ لهم أكثر نجاعةودقة وفاعلية.
 تخفيف الضغوطات عن الطالب ،وذلك بتقليل عناصر التقييم من إمتحانات وإختبارات فتريةخالل الفصل الدراسي ،مما يمنحهم مساحة أوسع لإلهتمام بهذا النشاط.
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توسيع معنى عملية اإلرشاد األكاديمي لتشمل الجوانب اإليجابية ،من إكتشاف للمواهب
والقدرات الكامنة لدى الطلبة وتشجيعها ،وعدم قصر هذا النشاط على المشاكل وطرق حلها.
إشراك الطلبة المتميزين في نشاطات اإلرشاد األكاديمي وتفعيل دورهم في فعالياته لتشجيع
زمالئهم ومد يد العون لهم.
التفكير المسبق بعملية اإلرشاد األكاديمي ضمن خطة مرسومة سلفا.
اإلطالع على تجارب المؤسسات التعليمية العليا األخرى في هذا الحقل ،من أجل اإلستفادة
منها بما يتناسب مع الظروف المحلية في الكلية.
تطعيم عملية اإلرشاد بمحاضرات عن سوق العمل وفرص التوظيف ،مما يشجع الطلبة
ويجعلهم أكثر إهتماما بهذا النشاط.
تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات التربوية
التي تتناول اإلرشاد األكاديمي بالبحث والتمحيص.

 .9الخالصة
تعتبر عملية اإلرشاد األكاديمي واحدة من النشاطات المهمة واألساسية في أية مؤسسة تعليمية عليا،
لما لها من أثر في حل مشاكل الطلبة وفي إكتشاف مقدراتهم ومواهبهم .يتناول هذا البحث عملية
اإلرشاد األكاديمي في كلية عبري للعلوم التطبيقية ،حيث يسلط الضوء على أهم الخطوات
واإلجراءات التي تم تنفيذها في العام األكاديمي  ،3103-3100ومن أهمها؛ محاولة جعل هذا النشاط
دوريا ،وذلك من خالل إجتماع شهري لجميع طلبة كل قسم أكاديمي في آخر يوم إثنين من كل شهر،
كل طالب مع مرشده.
تلخص هذه الدراسة أهم المشاكل المشتركة والجماعية المثارة من قبل الطلبة في الكلية وهي؛ دمج
بعض المجموعات الصفية ،غياب الفكرة عن سوق العمل ،قلة الساعات المقررة لكل من مواد
الرياضيات والبرمجة ،المقررات الكثيفة المفروضة من تخصصات أخرى ،إزدياد عدد الطلبة في
الشعبة الصفية ،كثافة اإلختبارات الفترية ،واألعطال الفنية المتكررة في بعض المختبرات.
كذلك يعرض هذا البحث بعض المشاكل الخاصة والفردية المثارة من قبل الطلبة الواقعين تحت
المالحظة األكاديمية ،ومن أبرزها؛ ما يتعلق بإنعقاد الفصل الصيفي بعيدا عن كلية عبري ،كثافة
المادة العلمية في المقررات ،السرعة العالية في الشرح ،وعدم إيالئهم العناية الكافية من قبل القائمين
على الكلية.
يتناول هذا البحث بشيء من التحليل أهم األسباب في وقوع الطلبة تحت المالحظة األكاديمية وذلك
من وجهة نظر المرشد األكاديمي ،حيث تراوحت ما بين سياسات إجرائية في طريقة توزيع الطلبة
على التخصصات ،وما بين أسباب صحية وإجتماعية ونفسية ،إلى الضعف الشديد لدى هؤالء الطلبة
15

في مواد الرياضيات واللغة اإلنجليزية ،مرورا ببعض مواطن الخلل في المناهج والمقررات
التدريسية نفسها .وبناء عليه تم وصف بعض السبل التي من شأنها مساعدة هؤالء الطلبة ،ومن أهمها
الحد من األسباب السابقة ،اإلهتمام األكبر بمواد الرياضيات والبرمجة ،تشجيع هؤالءالطلبة
وتحفيزهم ،تعزيز عملية اإلرشاد األكاديمي في األقسام ،اإلهتمام بالتخصص عند توزيع المقررات
على المدرسين وغير ذلك.
تستعرض هذه الدراسة أهم التحديات والمشاكل التي تعيق تفعيل عملية اإلرشاد األكاديمي في كلية
عبري وفي الكليات المختلفة بشكل عام ،ومن أبرزها؛ ضعف التواصل بين المرشدين وطلبتهم
وصعوبة إجراء هذا التواصل ،األحمال التدريسية العالية للمرشدين األكاديمين ،عدم توفر الرغبة
الحقيقية لدى كثير من الطلبة وبعض المدرسين في التفاعل مع عملية اإلرشاد األكاديمي ،التغير
المستمر في مكونات الهيئة التدريسية ،ضعف التنسيق بين األقسام المختلفة في الكلية بهذا
الخصوص.
يختم هذا البحث بجملة من المقترحات والتوصيات لتحسين عملية اإلرشاد األكاديمي وتفعيلها ،ومن
أبرزها؛ توعية كل من المدرسين والطلبة بأهمية هذا النشاط وبدورهم األساسي في تعزيزه وإثرائه،
تشجيع المدرسين على تفعيل اإلرشاد األكاديمي ومنحهم وقتا أطول له ،تعيين مسؤول لإلرشاد
األكاديمي في كل قسم ولكن بحمل تدريسي منخفض ،تعاون أقسام الكلية في إنجاح هذه العملية،
التغلب على مشكلة التواصل مع الطلبة ،تقليل عناصر التقييم الفترية خالل الفصل الدراسي ،توسيع
عملية اإلرشاد األكاديمي إلبراز مواهب الطلبة وقدراتهم ،إشراك الطلبة المتميزين في نشاطات
اإلرشاد األكاديمي ،اإلطالع على تجارب المؤسسات التعليمية في هذا الحقل ،تطعيم عملية اإلرشاد
بمحاضرات عن سوق العمل وفرص التوظيف ،وتشجيع المدرسين والطلبة على المشاركة في
الندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا المجال.
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تجربة اإلرشاد األكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت في ضوء بعض التجارب العالمية
أ.شيخة محمد الدوسري

2

مـلـخـص
تجربة اإلرشاد األكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت في ضوء بعض التجارب العالمية
محور الورقة البحثية  :تجارب الجامعات العربية والعالمية في اإلرشاد األكاديمي واإلرشاد النفسي والتوجيه
المهني وكيفية اإلستفادة منها.
المقدمة:
تعتبر عملية التوجيه و االرشاد األكاديمي من أهم روافد العملية التعليمية اذ انها تقوم على تدريب الطالب على
حرية اختيار المواد ومن ثم تهيئته على استقبال وتقبل المواد الجديدة التي سوف يتعلمها مع بداية كل فصل
دراسي ضمن خطة واضحة بما يتناسب مع تخصصه وبما يتناسب مع أهداف العملية التعليمية .كما تتضمن
العملية اإلرشادية تعريف الطالب بالوائح واألنظمة األكاديمية ومساعدته على التغلب على مختلف المعوقات
األكاديمة ،واالجتماعية ،والصحية ،والنفسية والمادية .ولقد كان للجامعة العربية المفتوحة – فرع الكويت تجارب
رائدة في عملية التوجيه واإلرشاد األكاديمي للطلبة معنويا وماديا وتشجيع ورعاية الموهوبين ومساعدة
المتعثرين وتقويم مسيرتهم الدراسية بما يضمن تطور الطالب الشخصي والثقافي والمعرفي لتحقيق النجاح على
الصعيد األكاديمي والمهني .وسوف نتناول هذه التجربة بالتفصيل الى جانب التجارب االخرى في مختلف أقطار
العالم من خالل هذه الدراسة.
أهمية الورقة البحثية:
تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على موضوع مهم بالنسبة لمختلف الجامعات بمختلف تخصصاتها كما هو مهم
للطالب المستجد أو الذي يقف على عتبات التخرج .حيث أن العملية اإلرشادية تعتبر ركنا اساسيا لضمان جودة
مخرجات الجامعات وتثقيف الطالب وتزويده بمهارات صنع القرار واختيار األنسب فضال عن مساعدة الطالب
على تفادي أي عقبات من شأنها اعاقة دراسته واألخذ بيده لتحقيق النجاح الجامعي ومن ثم المهني  .وال شك أن
إلقاء الضوء على هذه العملية اإلرشادية سواء في الجامعة العربية المفتوحة-فرع الكويت -أو في مختلف
الجامعات العالمية إنما تهدف الى رفع كفاية العملية اإلرشادية في الجامعة العربية المفتوحة بمختلف أفرعها
وتعميم الفائدة بمايعود على الجامعة والطالب بالنفع على حد سواء لتكون بذلك الجامعة العربية المفتوحة نموذجا
يحتذى به.
أهداف الورقة البحثية:


إلقاء الضوء على الممارسات اإلرشادية الحالية في الجامعة العربية المفتوحة -فرع الكويت.



االستفادة من التجارب المختلفة لجامعات رائدة عالميا في عملية التوجيه واإلرشاد األكاديمي.
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تقديم التوصيات واإلرشادات لالرتقاء بمستوى التوجيه واإلرشاد األكاديمي في الجامعة العربية
المفتوحة وخاصة في فرع الكويت على ضوء متطلبات االعتماد المحلي بدولة الكويت.



تفعيل دور تبادل الخبرات اإلرشادية بصورة دورية للوقوف على التجارب الناجحة لالستفادةمنها.

اإلطار النظري :
المبحث األول :الممارسات اإلرشادية الحالية في الجامعة العربية المفتوحة –فرع الكويت:
تمهيد:
تعتبر الجامعة العربية المفتوحة – فرع الكويت -صرحا بناء في مجال التعليم والتنمية البشرية من حيث الدمج
بين التعليم المفتوح والتعليم التقليدي والتعلم الذاتي مما ينعكس ذلك في مخرجاتها من حيث الكيف والكم حيث تقوم
الجامعة بضخ أعداد اليستهان بها من الخريجين ذوي الخبرة في مختلف المجاالت العلمية التي تطرحها الجامعة
لسوق العمل المحلي و الخارجي  .وتكون هذه الدفعات من الخريجين متوائمة مع احتيجات الدولة من األيدي
العاملة ومتوافقة مع التغييرات العالمية من حيث التكنولوجيا والمهارات المختلفة لترفع من قيمة العملية التعليمية
وترتقي بها الى المستوى المطلوب .تقوم الجامعة العربية المفتوحة-فرع الكويت  -بتوفير كافة الخدمات للطبة من
قاعات دراسية ،ومختبرات مزودة بأحدث تكنولوجيا التعليم .ولعل من أبرز الخدمات المقدمة للطلبة هي خدمة
اإلرشاد األكاديمي للطالب بمختلف مراحل دراسته الجامعية ووصوال إلى التخرج بنجاح والذي سوف تتناوله
هذه الورقة للوقوف على مراحله وأبرز فوائده لكال الطريفين المتمثلين بالطالب والجامعة.
مفهوم اإلرشاد األكاديمي:
يعتبر االرشاد االكاديمي عالقة بناءة تقوم على الثقة بين المرشد والطالب من خالل مقابالت منظمة مع الطالب
ترمي الى مد يد العون له ومساعدته على إيجاد الحلول لمختلف المشكالت التي قد يواجها على المستوى
االكاديمي والشخصي ومحاولة التعامل معها بصورة إيجابية لتحقيق "الفاعلية الذاتية والكفاية الذاتية" وتحقيق
النجاح في مختلف الجوانب الحياتية كالمنزل والجامعة والمجتمع( .التوجيه واإلرشاد )2004-
العملية اإلرشادية المتبعة في الجامعة العربية المفتوحة – فرع الكويت:
تقوم العملية اإلرشادية على خطة واضحة موضوعة من قبل إدارة الجامعة والمعنيين من الهيئة التدريسية لتوفير
أفضل سبل الدعم للطالب وللمرشد خالل رحلتهما اإلرشادية ومن أهم أهدافها:


توجيه الطالب وتعريفه بنظام الجامعة وقوانينها وطرق الدراسة فيها.



تنمية قدرات الطالب على اتخاذ القرار واختيار المقررات بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم
وتخصصهم.



رعاية الطالب ومتابعتهم وضمان تنفيذ خطتهم الدراسية.



توفير المعلومات الصحيحة للطالب عن المقررات المطروحة وغيرها من الشؤون األكاديمية.
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تعليم الطالب كيفية التعامل مع المشكالت وكيفية إيجاد الحلول لهذه المشكالت.



تقديم النصح بما يخص معادلة المواد وتحويل التخصص والخطوات الواجب اتباعها.



تقديم النصح الدائم لتيسير العملية التعليمية والنجاح في الحياة األكاديمية والمهنية.



رفع هموم الطلبة ومشكالتهم للمعنيين من اإلدارة الجامعيه والهيئة التدريسية إليجاد الحلول لها.

المرشد األكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة -فرع الكويت :
ويكون عضو من هيئة التدريس وعلى دراية وكفاية تامة بالعملية اإلرشادية وبالمسارات التي تقدمها الجامعه
حسب االختصاص الذي يعني به المرشد .تتكفل الجامعة باعداد ورشة عمل تدريبية للمرشد االكاديمي قبل بداية
كل فصل دراسي يتم فيها تناول مختلف الخبرات وأي مستجدات تتعلق بالوائح والقوانين والمسارات التعليمية
وأي جديد يهم المرشد ويعينه على العملية اإلرشادية كما يتم تزويده بخطة الفصل الدراسي الجديدة والمعدة
بصورة مفصلة وجلية للمرشد حتى تتم العملية االرشادية بسالسة وسهوله .
تقوم العملية األرشادية على استخدام برنامج ال  SISوهو من البرامج المعينة للمرشد األكاديمي في العملية
اإلرشادية بحيث انه يعرض للمرشد كافة التفاصيل حول الطالب وتاريخه األكاديمي منذ بداية إلتحاقه بالجامعة
حتى وقت الجلسة اإلرشادية .ايضا يبين البرنامج اسم المرشد ومعدل الطالب وحالته ووضعه الراهن وما إذا
كانت هناك أي انذارات على الطالب .ايضا يقوم البرنامج بوضع خطة للطالب تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة
بعدد المواد التي تم اجتيازها ،أوالمواد المتبقية  ،اوتلك التي تم تأجيلها فضال عن المواد التي رسب فيها الطالب
ان وجدت.
طرق اإلرشاد في الجامعة العربية المفتوحة -فرع الكويت:
تقوم الجامعة بتحديد عدد معين من الطلبة لكل عضو هيئة تدريس في الجامعة وتنقسم مهام المرشد إلى مهمتين:
 .1مهام كتابية  :وذلك بتوقيع الجدول الموضوع للطالب والموافقة عليه كما يتم توقيع طلبات االستفسار
التي تتضمن زيادة عدد الوحدات أو تجاوز عدد الوحدات حسب الحالة وإدخال المواد عبر برنامج
اإلرشاد ورفعها للقبول والتسجيل إلتمام عملية التسجيل ودفع الرسوم.
 .2مهامه توجيهية :وذلك بإرشاد الطالب من لحظة قبوله في الجامعة حتى التخرج وذلك عن طريق عقد
لقاءات في فترات يتم تحديدها من قبل الجامعة بهدف التشاور وتزويد الطالب بالنصح حول الخطة
الدراسية والبدائل المتاحة وكيفية الحصول على أعلى الدرجات وتخطي العقبات واإلنذارات بمختلف
أنواعها ومساعدة المتعثرين دراسيا والوقوف على أسباب التسرب الدراسي .وتكون هذ اللقاءات في
بداية كل فصل و بصورة فردية .
يستطيع الطالب التعرف على مرشده األكاديمي ،وعلى خطته الدراسية منذ البداية من خالل برنامج SIS
ويستطيع التواصل مع مرشده من خالل الزيارات المكتبية خالل فترة اإلرشاد التي تعقد في بداية كل فصل أو ان
التواصل مع ال مرشد خالل الفصل الدراسي أي بعد إنقضاء الفترة اإلرشادية في بداية الفصل عن طريق البريد
اإللكتروني أو تحديد موعد مسبق مع المرشد.
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تنقسم الفترة اإلرشادية في بداية كل فصل إلى عدة أقسام حسب فئات الطلبة واالختصاصات ويتم التعامل مع كل
فئة على حدى وفي أيام معينة يتم تحديدها من قبل إدارة الجامعة ويتم اإلعالن عنها في نظام إدارة التعليم ال
 LMSالذي يعتبر حلقة الوصل بين الطالب وادارة الجامعة واألستاذه خالل العملية التعليمية .تنقسم فئات الطلبة
كالتالي:
 .1الطلبة المستجدين
 .2الطلبة المستمرين
 .3الطلبة المستمرين المتأخرين دراسيا
 .4الطلبة المستمرين المنذرين (إنذار أول – إنذار ثاني)
 .5الطلبة المستمرين المنذرين (إنذار ثالث)
 .6الطلبة تحت المالحظة (الحاصلين على إنذار رابع )
كما تعقد الجامعة اللقاءات التنويرة لكل اختصاص على حده .وتعتبر هذه اللقاءات من أهم أنواع اإلرشاد
األكاديمي الجماعي التي يتم فيها حث الطلبة على بذل الجهد واالجتهاد في الدراسة وعرض لوائح وقوانين
الجامعة كما يتم فيها ايضا عرض المستجدات في التخصص والمواد المطروحة .وفيها ايضا يتم حث الطالب
غلى اللجوء الى المرشد األكاديمي في حال رغبتهم االستزادة من التخصص وكيفية التسجيل وعدد المواد
وغيرها من األمور األكاديمية.
توفر الجامعة مكتب للتوجيه واإلرشاد تتمحور مهامه حول الطالب وضمان نجاح مسيرته التعليمية وتخرجه في
الوقت المحدد وفق الخطة التي يضعها المرشد األكاديمي ،وعلى وجه الخصوص ذوي االحتياجات الخاصة و
الطلبة اللذين يعانون من تدني األداء والمعدل .كما يعني المكتب بعمليات السحب واإلضافة واالنسحاب من
الفصل ووقف القيد والتحويل وتقديم االلتماسات بالتنسيق والتعاون مع المرشد األكاديمي فمهامهما تكمل بعضمها
البعض.ويلجأ الطالب لمكتب التوجيه واإلرشاد في حال استعصى عليه أمر ولم يتواجد مرشده األكاديمي في غير
أوقات اإلرشاد نظرا أل ن أغلب المرشدين في الجامعة من األساتذة المرتبطين بمواعيد المحاظرات فيكون مكتب
التوجيه بمثابة العون الدائم للطالب عند حاجته .كما يقوم المكتب بالتعاون مع إدارة الجامعة واألكاديمين وقسم
العالقات العامة وقسم نظم المعلومات بنشر واإلعالن عن ما يستجد بخصوص التسجيل والمواد المطروحة
والدورات المنعقدة واألنشطة واللوائح والقوانين بمختلف أنواعها عبر شاشات البالزما المثبته في أروقة الجامعة
وفي مختلف قنوات التواصل الحديثة كالفيس بوك وتويتر واالنستقرام .كما يتم تقديم التوجيه المهني بما يتناسب
مع ميول الطالب وقدراتهم وطموحاتهم الى جانب العمل على توفير فرص وظيفية لهم بالتعاون مع القطاع
الخاص و مكتب دعم العمالة والجامعة .كذلك تتبنى خريجيها وتفتح لهم مختلف الوظائف لثقتها العالية
بمخرجاتها ولتعزيز روح المنافسة البناءة بين الطلبة .
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المبحث الثاني :التجارب المختلفة لجامعات رائدة عالميا في عملية التوجيه واإلرشاد األكاديمي:
تمهيد:
تعتبر تجارب الجامعات الرائدة على مستوى الوطن العربي والعالمي في اإلرشاد األكاديمي مصدر هام الستلهام
األفكار والطرق المتبعة في العملية اإلرشادية ومحاولة محاكاة هذه التجارب بما يتناسب مع لوائح الجامعة
العربية المفتوحة .وسيقف هذا المبحث على بعض هذه التجارب في مختلف الجامعات وذلك بهدف االرتقاء
بموستوى االرشاد األكاديمي للطلبة بالجامعة العربية المفتوحة –فرع الكويت في مختلف المجاالت العلمية
والحياتية واالجتماعية وتعزيز الثقة بالنفس وغرس مختلف المهارات كحل المشكالت واتخاذ القرار وإدارة
الوقت.
جامعة حمدان بن محمد الذكية:
تعتبر جامعة حمدان بن محمد الذكية من الجامعات الواعدة في الوطن العربي لكونها صاحبة المبادرة في التعليم
اإللكتروني في عام  .2002وتعتمد الجامعة على التعليم االلكتروني المتزامن وغير المتزامن ،والتعلم الذاتي،
والتعلم وجه لوجه ،متى كان ضروريا ،والتعليم المدمج الذي يقوم على التكنولوجيا بشكل كبير لتقديم المواد
التعليمية والدورات ومختلف األنشطة التعلمية .كما أنها تحظى باالعتماد األكاديمي المحلي من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وتحظى الجامعة أيضا باالعتراف الدولي ولها العديد
من التحالفات مع جامعة كاليفورنيا,بيركلي وجامعة برادفورد ,وجامعة سانت غالن وغيرها من الجامعات
العريقة.
وتوفر الجامعة للطلبة بيئة تعلم إفتراضية تتكون من حزمة من البرامج التي تسهل العملية التعليمية وتوفر قنوات
التواصل بين المعلم والدارس وتقوم هذه البيئة على قاعات افتراضية تسمح بالتواصل مع الطلبة في فصول
تفاعلية متزامنة في الوقت الفعلي وعرضها مباشرة .وتحتوي هذه البيئة على المكتبة االلكترونية والمحاضرات
الصوتية والبصرية والمدونات والمنتديات وغيرها من قنوات التواصل الحديث التي تسهل عملية التحاور ونقل
الملفات.
اإلرشاد األكاديمي الشامل في جامعة حمدان بن محمد الذكية:
توفر جامعة حمدان بن محمد الذكية نظام من اإلرشاد المستمر الشامل الذي يساعد الطالب على اختيار التخصص
المناسب وتوفير االرشاد المهني والشخصي .ويهدف اإلرشاد الى وضع خطة وبرنامج دراسي للدارس يتماشى
مع قدراته وميوله وقيمه .و تتم العملية اإلرشادية في الجامعة من خالل أربع قناوت كالتالي:
 .1اإلرشاد االفتراضي :غرف الدردشة وغيرها من وسائل االتصال المباشر.
 .2اإلرشاد المباشر
 .3اإلرشاد عبر البريد االلكتروني
 .4اإلرشاد عبر الهاتف
تجربة اإلرشاد األكاديمي في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت في ضوء بعض التجارب العالمية
أ.شيخة محمد الدوسري

7

ولقد ضمن هذا التنوع في اإلرشاد استمراية التواصل وانتظامه مع المرشد والتواجد في حال الحاجة
للنصح والتوجيه في مختلف األمور األكاديمية عند قبوله في الجامعة وفي مرحلة تسجيل المواد حتى
يصل للتخرج.
و يهدف اإلرشاد األكاديمي الشامل في الجامعة إلى تحقيق التعاون األمثل بين الطلبة والمرشدين بما
يخدم مسيرة الطلبة التعليمية و الحياتية .كما انه يسعى لفتح الخيارات أمام الطلبة و إعانتهم على اختيار
المجالت التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم .كما يهدف الى متابعة الطالب بصورة منتظمه لبيان تقدمه
الدراسي ووصوله للمعرفة والتطور العلمي المرجو .وتقديم اإلرشاد لذوي اإلحتياجات الخاصة وتوفير
الدعم لهم.
جامعة األميرة نورة بنت عبدالحمن -المملكة العربية السعودية :
تعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حدثا بارزا من ناحية االهتمام بتعليم المرأه وفق معايير عالية
الجودة وباستخدام أحدث والوسائل التعليمية التي من شأنها تأهيل وتثقيف الطالبات لتقلد أبرز الوظائف
في المستقبل .وقد بدأت مسيرة هذه المدينة األكاديمية عندما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا
بن عبد العزيز والذي كان وليا للعهد آنذاك في 2004/3/27م بوضع حجر األساس للمدينة األكاديمية
لكليات البنات .وتضم المدينة األكاديمة الست كليات في مدينة الرياض باإلضافة إلى بناء كليات جديدة
ليكون عدد الكليات  15كلية في مكان واحد لتوفر العديد من التخصصات للطالبات ولدفع عجلة التنمية
في الممكلة.
العملية اإلرشادية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالحمن:
تهدف أقسام اإلرشاد األكاديمي في الجامعة على توفير خدمات ارشادية فاعلة تقوم من شخصات
الطالبات وتطو رها في مختلف المجاالت االكاديمية واالجتماعية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية في
الجامعات  .كما تعمل هذه األقسام على تهيئة الطالبات لتقبل الحياة الجامعية وتعريفهم بالكلية وعماداتها
وأقسامها وكيفية االستمتاع بخدماتها .كما تقوم بمساعدة الطالبات على اختيار التخصصات و المقررات
الدراسية وفق الخطة مقررة من قبل الجامعة التي تعكس احتياجات سوق العمل.كما انها تدرب
الطالبات ع لى كيفية التغلب على الصعوبات التي قد يواجهنها في مرحلة الدراسة.كما تعني أقسام
االرشاد األكاديمي بالطالبات ذوي اإلحتياجات الخاصة ومساعدتهم على التغلب على العقبات ورفع
مستوى التحصيل الدراسي بما يتناسب مع قدراتهم.كما ترعى الطالبات المتفوقات ومتابعتهم وتنمية
قدراتهم وتوجيه طاقاتهم بما يتناسب مع ميولهم والعمل على رفع مستوى الطالبات المتعثرات والعناية
بهم وتزويدهم بالمهارات الالزمة لتخطي العقبات التي يواجهونها.
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وتنقسم العملية األرشادية الى قسمين القسم األول منها يقع على عاتق الطالبة من حيث بذل الجهد في
الدراسة والبحث عن المشورة بالتوجه للمرشدات االكاديميات عند اختيار المواد أو مواجهة المشكالت
واالستفادة القصوى من دور المرشدات األكاديميات وخبرتهن في هذا المجال .وتقوم االقسام االرشادية
بالطلب من الطالبات االستعداد قبل الخوض في الجلسة اإلرشادية وذلك من خالل معرفة الساعات
المكتبية للمرشدة األكاديمية وتحديد موعد معها مرة كل شهر تحديد األسئلة التي سوف تطرحها على
المرشدة وإحضارها وقت الجلسة اإلرشادية .أما القسم الثاني فيتبلور بدور المرشدة والطالبة وذلك عن
طريق

العمل معا لوضع برنامج دراسي مع جدول دراسي تنفيذي لما تخطط أن تدرسه الطالبة في

الفصلين الدراسيين التاليين .كما تقوم المرشدة األكاديمية بالرد على استفسارات الطالبة بشفافية وتقديم
النصح لها  .كما يتم عقد جلسات متابعة للطالبة والوقوف على تطورها الدراسي وأي تغيير قد يطرأ
على أداؤها في الكلية أو عن طريق اإلتصال أو إرسال بريد إلكتروني إذا ما تواجد اي استفسارات
مستجدة للمرشدة األكاديمية .كما يتم حث الطالبة على ان تنشئ ملف خاص لها لمستندات اإلرشاد
األكاديمي واستفساراتها واإلجابات التي حصلت عليها لتكون مرجع لها وقت الحاجة.
جامعة مااليا – ماليزيا :
جامعة مااليا تعتبر من أعرق الجامعات في ماليزيا وتقع في جنوب غرب كوااللمبو عاصمة ماليزيا وتم
إنشاؤها في  1يناير  . 1662تقوم جامعة مااليا بتوفير احدث طرق التعليم باستخدام التكنولوجيا المعاصرة
والموارد التعليمية المتطورة .كما تقوم الجامعة بغرس الفكر الناقد واالبداعي و مهارة حل المشكالت لدى
طلبتها .وتشجعهم على الممارسات البحثية عن مختلف المعارف المرتبطة بدراستهم  .كما تدعم لدى طلبتها
الجانب المهني والسلوكيات المهنيه والقيادة الفاعلة وكيفية التواصل مع غيرهم من المهنيين والمجتمع .كما تنشر
الجامعة بين طلبتها العديد من القيم الهامة وعلى رأسها النزاهة واالحترام والحرية األكاديمية والمساءلة والعمل
الجماعي واالبداع والمسؤولية االجتماعية.
العملية اإلرشادية في جامعة مااليا – ماليزيا:
تقوم عميلية األرشاد في الجامعة بداية على عدة أسس منها تشجيع الطالب على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة
تحسين قدراتهم ومهاراتهم المختلفة والعمل على بناء ثقتهم بأنفسهم للتغلب على الصعوبات التي قد تواجهم خالل
مسيرتهم التعليمية اضافة الى البحث عن الطرق الكفيلة الحداث تغييرات إيجابية بأنفسهم عن طريق العملية
االرشادية التي تتخللها خدمات عالجية في حال احتاج الطالب لها.
ويتم عقد الجلسات اإلرشادية في بيئة مريحة وأمنة ويتم حفظ هذه الجلسات والنقاشات من قبل المرشد بسرية
تامة.
وتعني الجامعة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وذلك بتوفير العديد من الخدمات الخاصة بهم حسب نوع
االعاقة ويقوم المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب ذو اإلعاقة على تخطي إعاقته وان يصبح عضوا فاعال في
المجتمع الجامعي والخارجي.
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كما تقدم الجامعة االرشاد المهني بتوجي ه الطالب وإعانته على اكتساب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل
وتحديد نقاط القوة والضعف لديه واعداده للوظائف بعد تخرجه .
ومن اهم الخدمات التي يقدمها قسم اإلرشاد األكاديمي كالتالي:


اإلرشاد الفردي :عن طريق عقد الجلسات الفردية مع الطلبة وهو يعني بالجوانب النفسية للطالب حيث
يساعدهم المرشد على فهم أنفسهم و التغلب على مشكالتهم التي تؤثر على حياتهم اليومية وإيجاد
الحلول والبدائل والحصول على نمط حياة صحي وأكثر إيجابية.



اإلرشاد األكاديمي :وفيه يتم مساعد الطالب على اختيار المواد والدورات التي تساعده على اكتساب
مهارات التعلم الفعال والتركيز وإدارة الوقت لتحقيق التميز األكاديمي.



اإلرشاد الوظيفي :ويقوم فيها المرشد بمساعدة الطالب في اختيار المسار الوظيفي الصحيح ورسم خطة
لهذا المساروتحديد المصالح الخاصة بالطالب والقيم والمهارات األكثر تناسبا معه .كما توفر هذه الخدمة
ارشادا للطالب على كيفية الحصول عل المعلومات المتعلقة بسوق العمل والتأهيل واألجور.



االرشاد الجماعي :ويتكون من حلقات ارشادية لمجموعة من الطلبة تتراوح أعدادهم بين  6الى 15
طالب ومرشد واحد للمجموعة .ويقوم فيه الطلبة باستعراض مخاوفهم و استعراضها مع باقي زمالئهم
وابداء الرأي والحلول ويوفر المرشد للطلبة المشورة والنصح ويراعى السرية التامة خالل هذه الجلسة
وبعدها.



ورش العمل المهنية اإلستكشافية :ويقوم فيها المرشد باستعراض الفرص الوظيفية المتاحة ووضع سوق
العمل الحالي والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والتحديات التي يمكن ان يتعرض لها سوق العمل .
كما يتم تخصيص جزء من وقت الورشة لمحاكاة لمقابالت العمل والتدريب على إعداد السيرة الذاتية.



خدمات عبر اإلنترنت :ويقدم فيها قسم األرشاد المعلومات حول الوظائف والشواغرالخاصة بالطلبة في
مختلف الشركات المرموقة ويوفر فيها مختلف البحوث المهنية والنصائح المفيدة للطالب قبل الدخول
للمقابلة.



برنامج تنمية المهارات الطالبية  :يعتبر هذا البرنامح من احد اهم البرامج التابعة لقسم االرشاد
األكاديمي لمساعدة الطالب في اكتساب المهارات في مجال دراستهم .كما انه يعطي الطالب الخبرة
و مختلف المهارات الالزمة في إدارة المكاتب و ديناميكية عالم العمل .وعالوة على ذلك  ،فإنه يوفر
الفرصة للطالب بجني أموال اضافية لدعمهم خالل العملية التعليمية.



غرفة المصادر :ويمكن للطالب التمتع بهذه الخدمة التي يوفرها قسم االرشاد األكادمي والتي يجد فيها
الطالب مختلف مواد القراءة والمرجعية لتطوير الذات  ،وتعزيز المهنية و الهوية  ،واستكشاف مختلف
الفرص الوظيفية و سوق العمل .كما تعني بالمهارات األكاديمية واالجتماعية.



ورشة عمل أكاديمية للتميز :بحيث يركز فيها قسم االرشاد األكاديمي على عملية التعلم في الجامعة
ومتطلباتها من الطالب كالتخطيط وإدارة الذات .وتوضح فكرة التفوق األكاديمي وكيف انه يقوم على
على قدرتهم على استخدام أساليب التعلم و إدارة الوقت .
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ورش عمل لتأهيل الطلبة لمساعدة أقرانهم :يدير هذا البرنامج قسم اإلرشاد األكاديمي ويعمل على
تدريب الطالب على المهارات األساسية لتقديم االرشاد بحيث يمكن أن يقدم الطالب المساعدة لزمالئه
عند الحاجة .وقد جاءة الحاجة لهذه الورش من منطلق أن الطلبة يلجأون ألقرانهم من الطلبة عند
وقوعهم في مشكالت او عند حاجتهم للنصح األكادييمي قبل التفكير بالمرشد األكاديمي في الجامعة.
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التوصيات واإلرشادات لالرتقاء بمستوى التوجيه واإلرشاد األكاديمي وتفعيله في الجامعة
العربية المفتوحة وخاصة في فرع الكويت على ضوء متطلبات اإلعتماد المحلي بدولة الكويت:
 .1تنظيم ورش عمل للمرشدين األكاديميين من أعضاء الهيئة التدريسية وخاصة الملتحقين الجدد بالجامعة
لتأهيلهم وتسليحهم بالمهارات المطلوبة لكيفية التعامل مع الطلبة وباألخص ذوي اإلعاقة والحاالت الخاصة
وضعيفي المستوى لتحفيزهم ودمجهم مع أقرانهم من الطلبة.
 .2تنظيم ورش عمل مكثفة للمرشديين األكاديميين فيما يخص مستجدات الفصل األكاديمي من مواد مطروحة
أو لوائح مقررة على ضوء متطلبات االعتماد األكاديمي المحلي بدولة الكويت.
 .3تدعيم برنامج اإلرشاد ( (SISالمستخدم في الجامعة العربية المفتوحه –فرع الكويت بالحالة الصحية للطالب
حتى يكون المرشد األكاديمي على وعي تام فيما إذا كان الطالب يعاني من اي مشكال صحية او إعاقة معينة.
 .4استغالل قنوات التواصل المختلفة المتزامنة لتقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة تطبيقا لسياسة التعليم المفتوح
ولضمان استغالل الخدمة اإلرشادية على أكمل وجه.
 .5نشر الوعي بمهمة المرشد األكاديمي وأهمية اإلرشاد للطلبة قبل بدء أي فصل دراسي سواء عن طريق
ورش العمل المعارض اإلعالنات في مختلف طرق التواصل وتحفيز الطلبة بأهمية الرجوع إلى المرشد
األكاديمي لمساعدتهم في تخطي المشكالت ووضع لهم الحلول البديلة وضمان رفع مستوى تحصيلهم
العلمي.
.6

قياس أداءالعمل للمرشديين األكاديميين قبل وبعد كل فصل دراسي لتمكينهم من العملية اإلرشادية
والوقوف على مواطن الضعف لديهم لتخطيها ومواطن القوة بتطويرها وضمان استدامتها ومدى تحقيقهم
األهداف المرجوة من العملية اإلرشادية.

 .7تطبيق مختلف طرق القياس لفاعلية العملية اإلرشادية والمرشديين األكاديميين لضمان استفدة الطلبة من
ا إلرشاد األكاديمي وتسخير كافة سبل التواصل لتطبيق مختلف أدوات القياس كاستخدام اإلستبانات سواء
اإللكترونية او العادية أو لمقابالت الشخصة أو عن طريق تقييم الطالب لمشرده من خالل استطالعات الرأي
المصغرة باستخدام نظام إدارة التعلم (.) LMS
 .8تقديم ورش عمل تدريبية للطلبة ليساعدوا أقرانهم في مايخص العملية اإلرشادية ليوفروا معلومات صحيحة
وليكونوا خير معين لهم عند الحاجة استنادا على مبدأ لجوء الطلبة ألقرانهم في حال مواجهة أي عوائق
ويجب توعية الطلبة كذلك بأن يرجع للطلبة ذوي الخبرة في اإلرشاد.
 .6تطبيق مبدأ االرشاد الجماعي ويقوم على عدد محدد من الطلبة ومرشد واحد بحيث يقوم خالل العملية
اإلرشادية باستعراض مشاكلهم ومخاوفهم واالستفادة من مواقف اقرانهم واستجابتهم للعقبات وكيفية حلها
ويقوم المرشد بقيادة هذه الجلسات وتقديم المشورة والنصح.
 .10القيام بعقد جلسات تنويرية للطلبة مدعمة بالمنشورات المختلفة التي تقدم للطالب نظرة شمولية عن التعليم
المفتوح وبيان اختالفه عن النظام المتبع في باقي الجامعات حتى يتسنى للطالب معرفة حقوقه وواجباته تجاه
الجامعة .
 .11رفع تقارير حول العملية اإلرشادية من المرشدين األكادميين إلدارة الجامعة والمعنيين من الهيئة التدريسية
للوقوف على المعوقات التي قد تعيق العملية اإلرشادية وهموم ومشاكل الطلبة لتفاديها في الفصول القادمة.
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 .12ضرورة ديمومة العملية اإلرشادية وأن ال يكون وقتها قبل بداية كل فصل فقط وتوافر المرشد عن طريق
سبل التواصل المختلفة لتسهيل المهمة على المرشدين خصوصا اذا ماكان من اعضاء هيئة التدريس
للوقوف على تطور الطالب الدراسي وتقديم النصح له.
 .13ضرورة توفير اإلرشاد المهني لتأهيب الطالب للوظيفة المستقبلية وإعداده خير اإلعداد مع توفير وظائف
للطلبة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص.
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المراجع:
 .1رضا ،أحمد6002(.م ) التنمية المتكاملة لشخصية الطالب الجامعي ودورها في رفع مستوى أدائه
األكاديمي.بحث تجريبي مهني .وحدة اإلرشاد الطالبي عمادة شؤون الطالب بجامعة الشارقة.جامعة
الشارقة .المؤتمر السابع والعشرون للمنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجل في الجامعات
بالدول العربية.

 .6محمد،أسيا  .اإلرشاد األكاديمي وعالقته بالتوافق النفسي والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعات
السودانية .دراسة .جامعة أفريقيا العالمية .دراسات أفريقية.مج. 54
 .3طلعت منصور ،محمد إبراهيم عيدِ،فيوال البابالوي.مبادئ التوجيه واإلرشاد المدرسي -.الجامعة
العربية المفتوحة6005,م.

مواقع عربية:
.1

الجامعة العربية المفتوحة-فرع الكويت تم استرجاعها بتاريخ 11إبريل 2014من :
() https://www.arabou.edu.kw

 .2جامعة حمدان بن محمد الذكية تم استرجاعها بتاريخ 11إبريل2014من:
() http://www.hbmsu.ac.ae/ar/245
.3

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تم استرجاعها بتاريخ 12إبريل2014من:
() http://www.pnu.edu.sa

.4

جامعة مااليا تم استرجاعها بتاريخ 11إبريل2014من) /http://www.um.edu.my( :
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اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وعالقته بتقدير الذات
إعداد:
صباح عايش (جامعة وهران – الجزئر)
مصطفى عشوي (الجامعة العربية المفتوحة – الكويت)
aichsabah@gmail.com
mustafait@hotmail.com

1

مقدمة:
يعد التعليم الجامعي مرحلة انتقالية جديدة في حياة الطالب والطالبات ،حيث ينتقلون إلى مرحلة تعليمية
جديدة تختلف في معالمها ونظامها وأسلوب تعليمها عن المرحل الدراسية السابقة .وعند االنتقال إلى هذه
المرحلة فإن الطالب والطالبات يختلفون فيما بينهم في درجة التوافق مع هذه المرحلة الدراسية الجديدة؛
فقد تصطدم الحاجات الذاتية مع متطلبات المرحلة الجامعية مما يؤدي بذلك إلى سوء التكيف وبروز عدد
من الصعوبات أو المشكالت التي قد تؤثر بصورة أو بأخرى في دراستهم الجامعية )المحارب:
)2،،9،02
ويمكن تعريف اإلرشاد األكاديمي انطالقا من تعريف كون سنة  2،،2بأنه "عملية منهجية تقوم على
عالقة وثيقة بين المرشد والطالب تهدف إلى مساعدتهم لتحقيق العملية التعليمية والمهنية ،واألهداف
الشخصية من خالل االستفادة من الموارد المؤسسية والمجتمعية، ( Kuhn , et al. 2006, p. 24 ) .
ويؤكد باحثون آخرون مثل زازيا سنة  2،02أن اإلرشاد األكاديمي هو العنصر األساسي للنجاح
األكاديمي للطالب حيث تظهر األبحاث أن تقديم اإلرشاد األكاديمي يلعب دورا كبيرا في قرارات الطالب
واستمرارهم و تعظيم فرصهم للتخرج ).(Zhazira, A :2013
ومن المؤكد أن اإلرشاد األكاديمي يلعب دورا حاسما في ربط الطالب بفرص تعزيز التعلم ،ودعم
مشاركتهم ،والنجاح ،وتحقيق نتائج جيدة في التعلم ). (Campbell, 2008
واإلرشاد األكاديمي هو التعاون المنهجي والمخطط له بين الطالب و المستشار أو المرشد ،و يمكن وصفه
بأنه وظيفة تدريسية ،باعتبار أن موقف المرشد قد يؤثر في عملية تعلم الطالب .ووفقا ل فيلستن و المرز
(  Fielstein & Lammers ) 0992فإن اإلرشاد األكاديمي يهدف إلى تحسين مهارات الدراسة
واستكشاف الخيارات المهنية للطالب ،كما أنه يساعد الطالب في اختيار البرامج التعليمية (األكاديمية)
لتحقيق اإلمكانيات الخاصة بهم في الجامعة.
ووفقا لجمعية اإلرشاد األكاديمي الوطني )  ( NACADAبالواليات المتحدة األمريكية التي تدعم
وتعزز اإلرشاد األكاديمي في التعليم العالي ،فإن تقديم اإلرشاد األكاديمي يجب أن يعالج ثالث قضايا
رئيسة وهي :المناهج الدراسية ،وطرق التدريس ،ونتائج التعليم ،وأن مهمة مؤسسات تقديم اإلرشاد
األكاديمي الجوهرية هي تحويل الطالب إلى أفراد يستفاد منهم في المجتمع )(Al-Asmi, et al. 2014
وعليه ،يمكن اعتبار اإلرشاد األكاديمي خدمة تضمن التفاعل مع الطالب لفترات طويلة ،وهذا التفاعل
يمكن مستشار التوجيه والمرشد األكاديمي من استغالله لتطوير عالقات إيجابية مع الطالب.
وصف نوت  (2000) Nuttاإلرشاد األكاديمي باعتباره جزءا ال يتجزأ من الكيفية التي سيدرك بها
الطالب عالقته بالمؤسسة ،فيما يرى غوردون ،وآخرون ) Gordon, et al (2000أن العالقة بين
الطالب والمرشد األكاديمي هو عامل رئيسي ليس في االحتفاظ بالطالب فحسب ،بل أيضا في التوظيف
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(اجتذاب الطالب للجامعة) .ويدعم هذه الدراسات ،تأكيد إدوارد وبيرسون (Edwards and )2،،2
) Person’s (1997بأن اإلرشاد األكاديمي أصبح عنصرا حاسما في جذب الطالب واالحتفاظ بهم
و"بقاء معظم مؤسسات التعليم العالي" في أسواق العمل لتأدية رسالتها (.( Jose E :2007,2.
أما مفهوم تقدير الذات فقد أصبح من بين المتغيرات التي تكتسي أهمية بالغة في مجال علم النفس ألن هذا
المتغير من بين المفاهيم التي نستطيع من خاللها الحكم على شخصية الفرد ،وسلوكه ،والتنبؤ بما يمكن أن
يسلكه؛ فهو يعكس سلوك الفرد وخصائصه وانفعاالته خالل التقديرات التي يضعها الفرد لذاته في جوانبها
المختلفة ،والتي يكتسبها نتيجة التفاعل بالبيئة التي يوجد فيها (العاتي.)2،02 ،
ويكتسي مفهوم تقدير الذات  Self-Esteemأهمية كبيرة لدى كافة المربين وأولياء األمور ،على اعتبار
أن العمل على جعل الطالب يرون أنفسهم بصورة إيجابية يسهم في استنهاض قدراتهم واستعداداتهم في
كافة الميادين ،ولقد أضحى أمرا جليا أن تقدير الذات المرتفع يقود إلى مزيد من الكفاءة والفعالية في
التعامل مع الكثير من الضغوط الحياتية (كاشف.)0 ،2،،2:
وتعتبر خدمات اإلرشاد األكاديمي ضرورة ملحة في تحقيق أهداف التعليم الجامعي الرامية إلى حفز
مواهب الطالب المتباينة لتنمو نموا متكامال أكاديميا وأخالقيا ووجدانيا واجتماعيا وسلوكيا ،وإعداد
الطالب إعدادا يتوافق مع ميولهم وقدراتهم وقيم مجتمعاتهم.
وتعد عملية التوافق مع النظام الجامعي ذات أثر بالغ في شخصية الطالب إذ قد يؤدي سوء التوافق مع
النظام الجامعي إلى حدوث مشكالت لدى الطالب قد تصل إلى الفصل المؤقت أو الطرد النهائي لهم بينما
يؤدي نجاح العلمية إلى تطورهم ونجاحهم وتخرجهم .وعليه ،أصبح اإلرشاد األكاديمي ضرورة حتمية في
مؤسسات التعليم العالي حيث يقوم المرشد األكاديمي بتقديم المساعدات إلعداد الخطط التي تعين الطالب
على تحقيق أهدافهم األكاديمية والمهنية ،وإلشعارهم بأهمية اجتهادهم ،وتطوير معارفهم وقدراتهم مما
يؤدي بالتالي إلى رفع مستوى تقدير الذات لديهم نتيجة تحسن أدائهم وشعورهم بالرضى.
مشكلة الدراسة:
يواجه الطالب في بداية حياتهم الجامعية مشكالت تسهم في إعاقة توافقهم ،وتحد من تحقيق أهداف
الجامعة في بناء الطالب علميا واإلسهام في نمو شخصياتهم .وتعزى أهم هذه المشكالت الختالف جو
الدراسة وطبيعة النظام وطبيعة التعامل وأساليب التقويم وسبل الدراسة عن التعليم في المستوى الثانوي.
وعالوة على ذلك ،فإن الدراسة الجامعية تحتاج إلى مهارات متميزة كاستخدام المكتبة والقراءة السريعة
وكتابة التقارير واألبحاث والتحليل ،ويختلف جو دراسة الجامعة عامة عن التعليم في المرحلة الثانوية من
حيث المناخ النفسي واالجتماعي وتشكيل الصداقات واتخاذ القرارات واإلعتماد على النفس خاصة في
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إطار التعليم المفتوح أو شبه المفتوح (المدمج) كما هو الحال في الجامعة العربية المفتوحة التي تتبع النظام
المدمج (الجمع بين التعليم التقليدي وااللكتروني) مما قد يؤدي إلى تكوين اتجاهات سلبية نحو الدراسة
بالجامعة لدى بعض الطالب الشيء الذي يستدعي ضرورة وجود مرشد تربوي يقوم بمساعدة الطالب
على تحقيق توافقهم مع المرحلة الجامعية خاصة خالل السنة الدراسية األولى.
من هنا ،جاء تقديم هذه الدراسة التي تهدف إلى معرفة اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وعالقة ذلك
بتقدير الذات لدى عينة من طالب جامعة الشلف بغرب الجزائر وفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت؛
وذلك انطالقا من األسئلة التالية:
 -0ماهي اتجاهات الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي لدى كل من طالب طالب جامعة الشلف بغرب
الجزائر وفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ؟
 -2هل توجد فروق في اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي بين كل من طالب طالب جامعة الشلف
بغرب الجزائر وفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ؟
 -2ما هو مستوى تقدير الذات لدى كل طالب جامعة الشلف بغرب الجزائر وفرع الجامعة العربية
المفتوحة بالكويت ؟
 -2هل توجد عالقة بين اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وتقدير الذات لدى كل من طالب جامعة
الشلف بغرب الجزائر وفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت ؟
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بصفة أساسية إلى معرفة اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وعالقته بتقدير
الذات ويهدف كذلك إلى:
 معرفة اتجاهات الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي لدى كل من طالب جامعة الشلف بغرب الجزائروفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت.
 دراسة الفروق في اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي بين طالب جامعة الشلف بغرب الجزائروفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت.
 معرفة مستوى تقدير الذات لدى طالب الجامعة في كل من جامعة الشلف بغرب الجزائر وفيفرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت.
 دراسة الفروق في تقدير الذات عند كل من طالب جامعة الشلف بغرب الجزائر وطالب فرعالجامعة العربية المفتوحة بالكويت.
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أهمية الدراسة:
إن أهمية الدراسة تأتي من تناولها لموضوع اإلرشاد األكاديمي ودوره بالنسبة للطالب الجامعي حيث
أصبح اإلرشاد األكاديمي ضرورة حتمية في مؤسسات التعليم العالي نظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهها
الطالب بالمرحلة الجامعية مما يجعل اإلرشاد األكاديمي في هذه المرحلة ركيزة أساسية للتعلم والتعليم في
الجامعة ألن الطالب والطالبات يحتاجون إلى من يوجههم ويرشدهم إلى التوافق مع الحياة الجامعية
الجديدة ،وإعدادهم لما بعد التخرج.
التعاريف اإلجرائية:
االتجاه نحو اإلرشاد األكاديمي :هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على مقياس االتجاه نحو
اإلرشاد األكاديمي من إعداد الباحث يوسف عبد الفتاح محمد (.)2،00
تقدير الذات :هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على مقياس تقدير الذات لروزنبرغ سنة
0921
((Rosenberg,1965
طالب الجامعة :المقصود بهم تلك الفئة من المجتمع الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الجامعة بعد
حصولهم على شهادة البكالوريا أو الثانوية العامة بهدف الحصول على شهادة جامعية أكاديمية.
الجانب النظري والدراسات السابقة:
منذ السبعينيات من القرن العشرين ،أصبحت توصف عملية جودة تقديم اإلرشاد األكاديمي بأنها عنصر
رئيسي في االحتفاظ بالطالب ،وفقا لتأكيد كل من بسكاريال و ترزيني ( Pascarella & ) 2،،1
 Terenzini,بأن اإلرشاد األكاديمي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على استمرار الطالب وتخرجهم،
ويكون له آثار غير مباشرة من خالل زيادة التحصيل ،الدافعية ،وارتياح الطالب لدوره ( (Coll, J et al.,
2007, 397
في محاولة لتعزيز نجاح الطالب واالحتفاظ بهم ،تحاول مؤسسات التعليم العالي كما يؤكد ذلك أمادور
( )2،02توفير التوجيه للطالب من خالل توظيف مستشارين أكاديميين لتقديم المساعدة لهم ( .
 (Amador, 2014يعتبر اإلرشاد األكاديمي عملية تعاونية يقوم بها المستشارون من أجل مساعدة
الطالب على تحقيق تعلمهم وتطورهم ،وأهدافهم الشخصية.
وعلى مستوى أساسي أكثر ،فإن تقديم اإلرشاد األكاديمي عبارة عن عملية إعالمية تفسيرية تقدم من خالل
مراحل التطوير والتوجيه من جهة .ومن جهة أخرى ،فإن تقديم اإلرشاد يساعد الطالب على التغلب على
المشكالت الشخصية سواء التي حدثت لهم في الماضي أو التي يعانونها في الحاضر والتي تؤثر سلبيا
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على نجاحهم األكاديمي .وعادة ما يناقش الطالب مع المرشدين المخاوف أو الصعوبات والتحديات التي
تواجههم مما يساعد الطالب على تعبئة الموارد الضرورية لحل المشكالت ،ومواجهة التحديات.
باإلضافة إلى وجهات النظر الحالية حول اإلرشاد األكاديمي ،فإنه قد يتسع ليشمل قضايا العناية
بالصحة النفسية ونمو الشخصية ،والنمو الوظيفي ،ويمكن أن يتناول اإلرشاد أيضا إعادة التأهيل ،اإلرشاد
النفسي للمعاقين ،و الظروف المرضية التي قد تكون ذات صلة بالمشكالت العاطفية والعقلية ،أو الجسدية.
وينبغي التأكيد على أن العالقة الفعالة في العملية اإلرشادية هي عبارة عن شراكة بين الطالب والمرشد،
وأن لكل من المرشد والطالب مسؤوليات في هذه العالقة .وعليه ،فالمرشد األكاديمي عنصر مفيد جدا
حيث يقدم للطالب رؤية واضحة خالل تجربته في الجامعة ،كما يقدم أيضا بعض المساعدة من خالل:
 اختيار متطلبات التخصص الرئيسي ،ووضع الجدول الزمني للخطة الدراسية كما تقتضي لوائحالجامعة.
 تطبيقات أو برامج التخرج .وما يقتضيه سوق العمل. األنشطة الطالبية ،بما في ذلك بحوث الطالب  /هيئة التدريس ،فرص العمل ()Hamdi, 2007ويعاني بعض الطالب نقصا في بعض المهارات الدراسية ،وانخفاضا في تقدير الذات ،وانخفاضا في
استراتيجيات التنظيم وإدارة الوقت .لقد وجدت غرايمز ) Grimes (1997أن الطالب غير المتوافقين
يعانون أكثر من السيطرة الخارجية؛ بمعنى أنهم يرون أن لديهم سيطرة أقل على بيئتهم الخارجية،
ويشعرون بمسؤولية أقل عن أعمالهم ووجدت أيضا أن الطالب غير المتوافقين هم أقل استفادة من
الخدمات المجانية للتعليم ،وأقل استمرارا في استكمال الفصل الدراسي مع زمالء الكلية ،باإلضافة إلى
ذلك ،قد ال يكونون مستعدين اقتصاديا للدراسة بالجامعة ،هؤالء الطالب قد ال يجدون خيارا آخر سوى
االنسحاب من الدراسة.
ومن هنا فإن من أكبر التحديات لبعض الطالب هو نقص الثقة بالذات ،ليس فقط ألنهم ال يفتقرون إلى
الثقة في النجاح بل إل نهم أيضا يقارنون إنجازاتهم مع اخآخرين ويخفضون توقعاتهم ،كما يفتقر هؤالء
الطالب ،كما يؤكد ذلك كنيث ،إلى المهارات المطلوبة في المناهج الجامعية األساسية (Kenneth, et
al :2009,148).
ويؤكد بعض الباحثين مثل مقابلة والجراح والشريدة  ،1996والجراح )  ( 2007أهمية االتجاهات
ومكانتها في ّشتى ميادين الحياة حيث إنها تحتل مكانا مركزيا في األنماط السلوكية التي يمارسها اإلنسان.
وعليه ،وعلى ضوء الدراسات السابقة يمكننا التأكيد على أن الفرد يق ِدم  -في األحوال العادية -على
ممارسة عمل أو نشاط ما إذا كان لديه اتجاه إيجابي نحوه ،ويح ِجم عنه في حال امتالكه التجاه سلبي نحوه.
ويذكر الباحثون أن االتجاه يتكون من ثالثة مكونات وهي:
 -0مكون معرفي :يتضمن المعلومات ،واألفكار ،والمعتقدات التي يكتسبها الفرد حول موضوع االتجاه .
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 -2مكون وجداني ،يعبر عن تأّثر الفرد بموضوع االتجاه ،واالنفعال بحيث يمتلك وجهة نظر أو تصور
حول موضوع االتجاه تؤثر في سلوكه مستقبال
 -2مكون نزوعي أو سلوكي :يت ّمثل في سلوك الفرد ،واستجابته لموضوع االتجاه بناء على ما كونه من
أفكار وآراء تتعّلق به ،ومدى انفعاله به ،والذي يدفع السلوك بأسلوب معين عند مواجهة موضوع
االتجاه(.صوالحة وآخرون)220 ،2،02 :
وقد تناولت دراسات عديدة اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي منها دراسة سميث وآخرون سنة
2،،2
(  ) Smith, Cathleen; Allen, Janine, 2،،2حيث تم تحديد اثنتي عشر مهمة من مهام اإلرشاد
األكاديمي.
وأجرى الباحث أليكش ) Alexitch, L. R. (2006أيضا دراسة حول دور طلب المساعدة في اتجاه
تفضيل الطالب لتلقي المشورة األكاديمية .أجريت الدراسة على  220طالبا وطالبة ،وأظهرت النتائج أن
الطالب الذين ال يشعرون بالراحة مع أعضاء هيئة التدريس يطلبون المساعدة أكثر .وأجرى كول سنة
 )Coll, 2007( 2،،2دراسة تهدف إلى تحديد العالقة بين االرتياح ،والثقة بالنفس ،والرضا مع تقديم
اإلرشاد األكاديمي .وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين تقديم اإلرشاد والشعور باالرتياح
لدى الطالب .وتشير النتائج إلى أن خصائص الطالب الشاملة مثل الجنس والثقة بالنفس ليست لها عالقة
بتقديم االرشاد.)Coll, 2007( .
أما بالنسبة للدراسات العربية فنجد دراسة صوانة ( )0992ودراسة الشرعة ( )0992اللتين أظهرتا أن
معظم الطالب في جامعة اليرموك باألردن لديهم حاجة ماسة لإلرشاد األكاديمي الفعال ،وأن أكثر
المشكالت تأثيرا عليهم هي تلك التي تتعلق بالخطط الدراسية ،والتكيف (التوافق) مع طرق التدريس
المستخدمة بالجامعة ،ومع أساليب التقويم واإلرشاد األكاديمي والتوافق الشخصي واالجتماعي.
ومن الدراسات التي تناولت مشكالت عملية اإلرشاد األكاديمي أيضا دراسة النشواتي والحسن (،)0992
ودراسة أبو صايمة ( )0992وقد بينت هاتان الدراستان أن أهم المشكالت التي تعوق اإلرشاد هي:
 عدم وضوح مفهوم اإلرشاد األكاديمي تربويا. عدم استقرار الخطط الدراسية وعدم اإللمام بها. تغيير المرشد بسبب تغيير الجهاز األكاديمي وعدم استقرار المرشدين. عدم التزام المرشدين في القيام بدورهم العتقادهم أن عملية اإلرشاد هي عملية إدارية ال تسهم فيتطورهم األكاديمي.
وفي دراسة الصمادي ( )0992عن اتجاهات الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي في جامعة اليرموك
على ضوء عدة متغيرات ،طبق الباحث استبيانا لالتجاهات نحو اإلرشاد على عينة من ( )2،2طالبا
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وطالبة من جامعة اليرموك باألردن .وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يمكن أن تعزى إلى
متغيرات الجنس ،وعالقات الطالب االجتماعية ،والمنطقة السكنية (عبد الفتاح محمد.)92 ،92 ،0991 :
وفي دراسة عبد القادر ( )2،00تناولت فعالية اإلرشاد األكاديمي وعالقته بالتوافق النفسي والتحصيل
الدراسي لدى طالب جامعة إفريقيا العالمية بالسودان ،كان السؤال المطروح :لماذا يخفق بعض الطالب
في مواصلة دراستهم رغم قدراتهم العقلية؟ وقد اتضح من الدراسة وجود ارتباط قوي بين اإلرشاد
األكاديمي والتوافق النفسي والتحصيل الدراسي ،وهذا يعني أنه إذا اهتمت الجامعة باإلرشاد األكاديمي
فإنها ستحصل من الطالب على توافق جيد وتحصيل جيد ( عبد القادر .)2،00 :001،
وفي الواقع ،فإن هذه النتائج تعزز ما كان قد توصل إليه أيضا محمد يوسف عبد الفتاح ( )0991في دراسة
حول اتجاهات بعض طالب جامعة اإلمارات نحو اإلرشاد األكاديمي وعالقتها بتوافقهم الدراسي ،حيث
شملت العينة  022فردا بالمستويين الدراسيين األول والثاني بكليتي التربية والعلوم اإلنسانية ،طبق عليهم
مقياس للتوافق الدراسي وآخر لالتجاه نحو اإلرشاد األكاديمي ،وقد أشارت النتائج إلى العالقة الوثيقة بين
التوافق الدراسي واإلرشاد األكاديمي (محمد عبد الفتاح)92 ،0991 :
 -1منهجية الدراسة:
تعتبررر الدراسررة الحاليررة دراسررة اسررتطالعية امبريقيررة ،وترردخل فرري إطررار المررنهج الوصررفي ،وهررو مررنهج
مناسب في مثل هذه المواضيع مما يمكن من جمع بيانات من الميدان وتحليلها إحصرائيا ،كمرا قرد يمكرن
من توليد فرضيات بناءا على النتائج األولية التي سيحصل عليها.
 -2مجتمع الدراسة وعينتها:
تألف مجتمع الدراسة من جميع طالب الجامعة بجامعة الشرلف برالجزائر مرن الفصرل الثراني مرن العرام
الدراسي ( ،)2014/2013وتم اختيار عينة ممثلة بالطريقة العشوائية قوامها ( )0،،طالبا وطالبة .أما
في فرع الجامعة العربية بالكويت فقد تم اختيار عينة بطريق الصدفة وبلغ حجمهرا  01،طالبرا وطالبرة
في نفس السنة الدراسية المذكورة ونفس الفصل أي .2،02
 -3أسلوب جمع البيانات :
 -1مقياس االتجااه نحاو اإلرشااد األكااديمي :وهرو مرن إعرداد الباحرث يوسرف عبرد الفتراح محمرد ،ويشرمل
المقياس  22بندا  ،ولإلجابة على المقياس هناك أربعة بدائل هي :أوافق بشدة  ،أوافق  ،غير موافق  ،غيرر
موافررق علررى اإلطررالق ،ويقابررل هررذه البرردائل أربررع درجررات وهرري ، 0 ،2 ،2 ،2 :هررذا بالنسرربة للعبررارات
االيجابيررة أمررا العبررارات السررلبية فرتعكس الرردرجات عنررد العبررارات  ،ولقرد قررام معررد المقيرراس بحسرراب صرردقه
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باستخدام الصدق العاملي وقد أسفر عن سبعة عوامل ،وتم حساب ثبات المقياس عن طريق إعادة التطبيق
حيررث كرران معامررل االرتبرراط بررين التطبيقررين  ،.29وهررو معامررل مرتفررع .أمررا معامررل الثبررات عررن طريررق ألفررا
كرونباخ فقد بلغ  ،.21وهي قيمة مقبولة .وقد تم حساب الخصائص السيكومترية لألداة الحالية علرى عينرة
متكونة من  2،طالبا ،حيث تم حساب الصدق عن طريق االتساق الداخلي للعبارات والمقياس ككل وكانت
كلها دالة إحصائيا عند من  ،.،0إلى  ،،.،1مما يدل على أن المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة.
يتكون المقياس من أربع مكونات وهي:
 -0فلسفة اإلرشاد األكاديمي وإجراءاته
 -2أهمية وفاعلية اإلرشاد األكاديمي
 -2دور اإلرشاد األكاديمي في تذليل الصعاب
 -2العالقة اإلرشادية بين الطالب والمرشد
لمعرفة الفقرات التي تندرج تحت كل مكون انظر الملحق.
 -2مقياس تقدير الذات :لروزنبيرج( (Rosenberg,1965
صمم هذا المقياس لمعرفة مدى تقويم الفرد لذاته بشكل عام ،وتتكون من( )0،عبارات يحدد
المستجيب مدى انطباق كل منها عليه وفقا ألربعة مستويات تمثل الفئات التالية على الترتيب :أوافق
تماما ،أوافق ،ال أوافق ،ال أوافق تماما ،وتتراوح الدرجة لكل عبارة مابين درجة وأربع درجات،
ويتراوح المجموع الكلي للمقياس ما بين ( )0،درجات و ( )2،درجة.
بالنسبة لعبارات المقياس ،فقد صيغت منها  1عبارات بشكل إيجابي وصيغت خمس عبارات أخرى
بصيغة سلبية ،حيث يحصل المفحوص في العبارات  2، 2 ،2 ،2 ،0:على أربع نقاط في أوافق تماما،
ثالث نقاط في أوافق ،نقطتين أوافق ،نقطة واحدة في ال أوافق تماما
بينما يكون التنقيط عكسيا في العبارات  9،0، ،9 ،1 ،2:حيث تُمنح المفحوص نقطة واحدة إذا أجاب
بأوافق تماما ،نقطتين ألوافق ،ثالث نقاط ل الأوافق ،أربع نقاط ل أوافق تماما ،ويتّم حساب الدرجة الكلية
للمفحوص بجمع درجاته في الفئات األربعة للمقياس ،وت ّدل الدرجة المرتفعة على تقدير مرتفع للذات
والعكس صحيح ،وقد استخدم المقياس في عدد من الدراسات أكدت ثباته وصدقه في قياس متغير تقدير
الذات .وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق االرتباط بين العبارات واالستبيان ككل وقد كانت
كلها دالة عند .،.،0
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 -4التحليل اإلحصائي:
تم تحليل البيانات كميا باستخدام كل من طرق التحليل الكمي عن طريق المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ،المتوسط النظري ،واختبار (ت) ومعامل بيرسون وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
عرض نتائج الدراسة:
 -0ما هي اتجاهات الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي لدى كل من طالب الجزائر وطالب فرع الجامعة
العربية بالكويت ؟
ولإلجابة على هذا السؤال استخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري ،والجدول
التالي يوضح نتائج هذا التحليل.
الجدول رقم (:)1
يوضح اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي
ن=20،
االنحراف

القيمة المحكية

المتوسط الحسابي

المعياري

(المتوسط النظري)

فلسفة اإلرشاد األكاديمي وإجراءاته

16,59

3,426

02.1

أهمية وفاعلية اإلرشاد األكاديمي

17,74

2,952

01

دور اإلرشاد األكاديمي في تذليل الصعاب

16,99

3,797

02.1

العالقة اإلرشادية بين الطالب والمرشد

20,66

4,226

02.1

مقياس االتجاه نحو اإلرشاد األكاديمي ككل

71,284

11,308

12.1

نالحظ من خالل الجدول ارتفاع المتوسطات الحسابية مقارنة بالمتوسط النظرية سواء على مستوى
المكونات األربعة للمقياس أم على مستوى المجموع ككل ،وهذا يعني وجود اتجاه ايجابي نحو اإلرشاد
األكاديمي لدى كل من طالب الجزائر والكويت.
 -2ما هو مستوى تقدير الذات لدى كل من طالب الجزائر وطالب الكويت ؟
ولإلجابة على هذا السؤال استخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط النظري ،والجدول
التالي يوضح نتائج هذا التحليل.
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الجدول رقم (:)2
يوضح مستوى تقدير الذات لدى كل من طالب جامعة الشلف وطالب فرع الجامعة العربية بالكويت
ن = 212
المتوسط الحسابي

تقدير الذات لدى الطالب

31,39

االنحراف

القيمة المحكية

المعياري

(المتوسط النظري)

5,877

21

نالحظ من خالل الجدول أعاله ارتفاع المتوسط الحسابي مقارنة بالمتوسط النظري؛ وهذا يعني وجود
مستوى مرتفع من تقدير الذات لدى كل من طالب الجزائر والكويت إذا جمعنا العينتين معا.
 -3هل توجد عالقة بين اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وتقدير الذات ؟
ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل االرتباط بيرسون ،والجدول التالي يوضح نتائج هذا
اإلجراء:
الجدول رقم ()3
يوضح العالقة بين اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وتقدير الذات
مستوى الداللة

معامل االتباط بيرسون

،.،0

ر= ،.29

نالحظ من خالل الجدول رقم  2وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اتجاه الطالب نحو اإلرشاد
األكاديمي وتقدير الذات ،وبالتالي نؤكد وجود عالقة بين اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي وتقدير
الذات.
 -4هل توجد فروق في اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي بين طالب الجامعة الجزائرية وطالب فرع
الجامعة العربية بالكويت؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار ت للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين .ويوضح الجدول التالي
نتائج هذا التحليل.
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الجدول رقم (:)4
اختبار ت للفروق في اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي بين طالب الجامعة الجزائرية (الشلف) و
طالب فرع الجامعة العربية بالكويت.
قيمة (ت)

مستوى الداللة

11,96

،.،0

يالحظ من
الجدول أعاله أن قيمة (ت) قد بلغت  11,962عند مستوى داللة  .،.،0وبالتالي ،نؤكد وجود فروق ذات
داللة احصائية في اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي بين طالب الجامعة الجزائرية (الشلف) وفرع
الجامعة العربية بالكويت لصالح طالب فرع الجامعة العربية المفتوحة؛ أي أن لدى طالب فرع الجامعة
العربية بالكويت اتجاه ايجابي نحو اإلرشاد األكاديمي أكثر مما هو عليه الحال عند طالب جامعة الشلف
في الجزائر.
 -5هل توجد فروق في مستوى تقدير الذات بين طالب الجامعة الجزائرية وطالب فرع الجامعة العربية
بالكويت؟
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ت للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين .ويوضح الجدول
التالي نتائج هذا التحليل.
الجدول رقم (:)5
اختبار ت للفروق في اتجاه الطالب في مستوى تقدير الذات بين طالب الجامعة الجزائرية (الشلف)
وطالب فرع الجامعة العربية بالكويت
قيمة (ت)

مستوى الداللة

16,074

،.،0

يالحظ من خالل الجدول أعاله أن قيمة (ت) قد بلغت  ،16,074عند مستوى داللة  .،.،0وبالتالي ،نؤكد
وجود فروق في مستوى تقدير الذات بين طالب الجامعة الجزائرية في الشلف وطالب فرع الجامعة
العربية بالكويت لصالح طالب الجامعة العربية بالكويت.
مناقشة النتائج:
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دلت النتائج على وجود اتجاه إيجابي نحو اإلرشاد األكاديمي لكن ليس مرتفعا حيث إن المتوسط الحسابي
كان قريبا من المتوسط النظري بالنسبة لكل المكونات األربعة (أبعاد المقياس) وفي المجموع ككل بالنسبة
للطلبة في جامعة الشلف (الجزائر).
إن هذا االتجاه المتوسط للطلبة يدل على غموض في فهم الطالب لإلرشاد األكاديمي ،وهي نفس النتيجة
التي توصلت إليها دراسة يوسف عبد الفتاح حول اتجاه الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي حيث أشارت
الدراسة إلى وجود اتجاهات متوسطة لدى الطالب نحو اإلرشاد األكاديمي .ويمكن تفسير هذه النتيجة غير
العالية بعدم تلقي الطالب في جامعة الشلف لإلرشاد األكاديمي ،وبغموض مفهوم اإلرشاد لديهم ،وهذا ما
تؤكده تعليقاتهم حول موضوع االتجاه نحو اإلرشاد األكاديمي حيث انصبت معظم التعليقات حول حاجتهم
لوجود مرشدين أكاديميين ،وأنهم لم يتلقوا إرشادا أكاديميا أبدا في الجامعة .ويدل هذا كما أشرنا على عدم
وضوح فكرة اإلرشاد األكاديمي لديهم وغموض دور المرشد في أذهانهم .هذا بالنسبة لطلبة جامعة
الشلف ،أما بالنسبة لطالب فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت فاألمر مختلف حيث إن اتجاههم نحو
اإلرشاد األكاديمي أعلى مما هو عليه عند طالب جامعة الشلف .ويعود هذا اإلختالف لتلقي طالب فرع
الجامعة العربية المفتوحة في الكويت لإلرشاد األكاديمي حيث إن متوسط اتجاههم نحو اإلرشاد األكادمي
أعلى من المتوسط النظري.
دلت النتائج على وجود مستوى مرتفع قليال من تقدير الذات لدى الطالب حيث إن المتوسط الحسابي كان
قريبا من المتوسط النظري .فالطالب اليوم باعتبارهم في مرحلة الشباب وينتقلون من مرحلة المراهقة إلى
مرحلة البلوغ يمرون بأزمة هوية ،ويحتاجون دعما ومساندة من األهل واألصدقاء وحتى من الجامعة عن
طريق تخصيص مرشدين أكاديمين يستمعون إليهم ويتفهمون المرحلة التي يعيشونها ومتطلباتها ،إضافة
إلى ضرورة القيام بتبصيرهم باألمور التربوية ومتطلباتها.
وقد أشارت النتائج أيضا إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين اتجاه الطالب نحو اإلرشاد
األكاديمي وتقدير الذات .ورغم أن هذه النتيجة ال تتفق مع ما توصلت إليه دراسة كول سنة ()2007
 Coll,التي أشارت إلى عدم وجود عالقة بين الثقة بالنفس واإلرشاد األكاديمي فإن نتائج دراستنا تتفق مع
النتائج التي توصل إليها زيمرمان  ،باندورا  ،و بونس (Zimmerman, Bandura, ) 0992
 Martinez-Ponsالتي أكدت وجود عالقة بين المتغيرين مما يدعم افتراض وجود عالقة إيجابية بين
اإلرشاد األكاديمي وتقدير الذات؛ وضرورة إخضاع هذا اإلفتراض لبحوث امبريقية اعتمادا على عينات
ممثلة.
إن ما توصلت إليه هذه الدراسة مدعم امبريقيا بنتائج معظم الدراسات السابقة وخاصة ما يتعلق بارتباط
اإلتجاه اإليجابي نحو اإلرشاد األكاديمي بالتوافق مع الحياة اإلجتماعية بصفة عامة والنجاح بصفة خاصة،
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كما أنه مدعم منطقيا حيث إن اتجاهات الطالب في جامعة الشلف بالجزائر نحو واقع اإلرشاد األكاديمي
أقل إيجابية من اتجاه طالب فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت؛ ويعود هذا إلى انعدام اإلرشاد
األكاديمي كعملية تربوية رسمية في الجامعة األولى ووجوده في الجامعة الثانية ولو بشكل يحتاج لتدعيم
أكثر .ومن المنطقي أيضا أن نجد أن تقدير الذات لدى طالب جامعة الشلف أقل من مستواه لدى طالب
فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت؛ ويعود هذا لعدة عوامل من أهمها أن طالب فرع الجامعة العربية
المفتوحة بالكويت أكبر سنا ومعظمهم موظفون مما يعزز تقديرهم للذات.
ولعل هذه الدراسة تشكل مدخال مهما لتوليد فرضيات قابلة للفحص خاصة فيما يتعلق ب :
 -0تأكيد العالقة بين ارتفاع نسب نجاح الطالب في التعليم الجامعي وتقديم اإلرشاد األكاديمي الفعال
المسند بآليات واجراءات واضحة مما يؤدي إلى عدم تسربهم وإلى تحسين أدائهم في األنشطة الصفية
والالصفية مما يوسع معارفهم وينمي قدراتهم ويطور مهاراتهم.
 -2العالقة بين تقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب وتطوير جوانب مهمة من شخصية الطالب مثل الثقة
بالنفس ،تقدير الذات ،والسعي نحو تأكيد الذات.
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المقدمة :
االرش ا األك ا ي ه اام
ااعااه ع ياار ا رل اال اااي ااىا
اا د

ااة نفيااة مفادااية مهك ي يااة عن ا ل اااش ااع اارل
ه

عل ا

ااش ااعوااايا اا ااه مااعا ااا ا

ل ماا ت ن لرير زي ل م ه اال ة دؤماي عنت األك ي ياة معشاىي نت

ااىنا ااه وااا اا شااك

ااش اا شااك

ااويا ل ،ميااعت عيا يت
اش ازا زيا

ان

األك ي يااة مااش اااية ااعااه عوااما من عوياايينت ه ا ا نت ااع ي يااة  ،ميااعت

زاك ن لرير عزمي اال ة ا ن ار األك ي ية اا عفم ة ااعه عر

ن عواي نت اا راده م ف شة

ل مو عنت اا ية مااش اية اا دعي ية (.ل )2002،
ايا ارعا ل االرشا األكا ي ه ك ياة عر مياة رع لا مقييا علامر ااع ايت اا ا اه اه ااماليا
اا عوا ل األ ريكيااة ويااش شاان
اافاده م ه

اان ااياارن اا فااارت ااي

ايااة اا داايفي

اات ى يا

اام االرشا

ت  1591ظنر ال ح

ت اافاس االرش ي ماا رش اافاده ه ؤع ر ي عه اىفة

ع ااااة ااه يفمداامع مع ا زاااك فشا

اات اا اافاس

ااعر مي ه ااى

داات االرشا اافادااه قاات

ماف قر ن زه اا رو ة اعى ين:
1

ااا

ا ن ياار ار

ش ااعما ر ماااوة اافادية

 -رو ة ااعركيز

اش ااف ام اافاداه م اا رو اة اا ف لياة ااعلمرياةم (Michelson, Olson, Lee,

 -م رو اة ااعركياز

)Odes,and Locke, 2009
اا وا اامش اافظريا ااة ماا ي افي ا اة هن اا ا ا ل االفد ا ا فه م ا ااومل

مهك ا ا

مااعوي ا ار اا ع ويااة ااه ى ا ال

ااوي ا ا ل م معراعن ا ا

ااوي ا ل ك ى ا ا األد ارل مااع اايت مااعلاامر ااعكفمااامىه

ااو ىااة

يا

امى ا ا ا اام االرشا ا ا ا ا مااعمىي ا ا ا ااه ماف ق ا ا ا اار ف ا ا ا ااه االرشا ا ا ا ا اا نف ا ا ا ااه م االرشا ا ا ا ا اا رد ا ا ا ااه م االرشا ا ا ا ا
األك ي ه(David, Patrick, and Armstrong, 2012).
م فا عو يا اا
ا شكا رليده

يع

اة اين االرشا اافادااه ماالرشا األكا ي ه يع اح افا هن االرشا اافادااه
اافاداية ا ل ااي مااعاه ا ع يار عوااي ه معاؤ ي ااش ا ت عما ياه

اا شك

ااه وااين يركااز االرش ا األك ا ي ه
اال اااي

ااش

ااش

اىااة اا شااك

زا

عي ا ر اا اما ماا ا ار ب اا اردااية م ع ااة عوااايا اال اااي م ر ااة م ا ي عر ااه اان

ع ي عو ي

لله ااع ي ية(Allison, Jeffrey Andrew, and Benjamin, 2012).

مرغاات زاااك ااكن ف اااك ع ا ا

ااين ااع ااااين ن ا ينع ا ن ال اااي م ا ن ماو ا م ام

عويياار ااعما اار ا ل اااي معويياار اافىا
ألما يركز

ش اا شك

اافادية ماا شك

األكا ي ه اااه وا

اافادية مااق فه

اافظاار اان ىا ال

ش اا شك

األك ي ية عؤقران مععأقران

ن اا شك

ازاك كن في ل االاعيا

اين االرشا
ه الداي

ت اا دع ر مع كاين اال ااي ااىا

ااعه عفوش فوش اافظ ت اا اعم  ( .يده)2002 ،
ل ة زا اافظ ت يع ع من

ا لص ع ع ال اه ىم ر ا

ويااش افيلا نت اان اا اردااة ااعارل ا عكاامن لمي ااة هم ااايرل ،
عع

ااعركيااز اكااا فن ا

األك ي ية مالشك هن ك

ن اا

األك ي ه م االرش اافاده عشكا اا فية األد دية ا
ه ااى

ااا ا وة األك ي يااة ويااش يد ا

اااراة ا ل اي

ه ااى

ان ل اة ااى

ا

ااعي ي ياة ان

ا ة اااش فناات اان ااالا

اا

ااة

ين اا ا ماا ت اازا نات هواما ا يكمن ااش االرشا األكا ي ه م

االرش اافاده ع كين اال اي م اان ل االد ده ا
2

االرشا ية اا ي اة اه ااى

اة اا ر ياة

اا اعموااة ،مييا ا ا اع كين ى ااا اال اااي ا ار
مفى

ااش فى ا ز اا ن ا ت اا ل م ااة ماا مك ااة ايااه

ع ا ار

مزي ل ااي رل اافاداية ماالىع

ياة ماألك ي ياة ان هىاا عوييار ااعف ياة اا داع ا ة م اه اانا ل

ن هى ه ااى

ؤال اال اة ا ا رل

األد ده اازي مى
ماا ن ار ااعه عد

ت

ة اا ر ية اا اعموة،

ش عويير اافى

ن عزمي

ش اااا ي اا نفاه مااش ااه ماعم ايح ازا األ ار

دمل يعت عف ما اافي ل ااع اية :
 عم يح ل ي ة االرش األك ي ه م مر اا رش م ن ه.عم يح ل ي ة االرش مااعمىيه اافاده. -مر اا

ة ين االرش اافاده ماألك ي ه ه ع كين اال اي ه ااع يت اا اعم .

-عىر ااة ااى

ااة اا ر ي ااة اا اعمو ااة اان ا ا ا عم اايح اا ا ا

ااع ااه عيا ا ن موا ا ل االرشا ا

ااش

ااا ي اافاده ماألك ي ه.

االرشاد األكاديمي

اارل كرمكي ا

االرش ا األك ا ي ه أفااه

يااة علمريااة يياامت ن ا اا رش ا عد ا

االاا ي

عم يح ه ا نت اا نفية معلمير للنت ااعر مية م ر راعنت ما ك ف عنت م راى ة عي نت األك ي ه.
)(Baneta, and Shaikh, 2013
ناام

يااة فظ ااة م

ااة عع ا ر ين ا ىناام اا دااؤماين ااه اا ؤددااة ااع ي يااة اعويياار

ااعلاامر مااف اام اا عك ااا ا ل ا ي ااه ااىمافااي اا اردااية ماا يفيااة ماا نفيااة ماالىع

يااة ماافادااية اان

ا ا د اايرعنت اا ارد ااية مدا ا ا ع ا ا ل ع ار ا ا اا ؤدد ااة ااع ي ي ااة ف دا ا ة اعويي اار زا ااك ااعل اامر هم
ااف مAmerican School Counselor Association (2003).

3

نه
ا فى

ية يي ت ن

ان اا رش اا ار ماا ن ار ماا م

األك ي ه ماامااما ااش ه

اا عكيال

كان ا ااىام ااىا

ااعه يوعا ا اينا اال ااي

ه(David, Patrick, and .

)Armstrong, 2012
انا ل األد دااه اان مىاام اا رشا األكا ي ه ااه ااى

ااة اام رشا اال اااي معمىينااه ااه

عي ر اا ير ار اا رادية اا ف د ة ودي اا لة األك ي ية اا م م ة ا واما

فى  ،م مفعه

ش عزايا اا ي

ش اا رىاة اا ياة

ااعه عا ه اه ارداعه ،م مات اافااح اه األ امر ااعاه عاؤقر

ه د ر ع ي ه( .اازيم )2002 ,
 مهام المرشد األكاديمي:

د

ل اال اي ه

 م


ي



د

عي ر اا ما مااع اا

لة ا ل اي رادية ه و م

اا ع اة

ك في عه

ى عي ت اال اي ل ي ا لة اا رادية

ل اال اي ه ع له هي ا م

 عمىيااه اال اااي اااش االعى ا
ماا ية

م ش كا رادية

اا ف د ا ة ال ك في عااه مزاااك اان ا ا زي ا ل ن ارعااه ااع ي يااة

م ف اك ن ت كع ية م ن ت عمىينية (اااامي)2012 ،

4

مهام المرشد
األكاديمي

مهام توجيهية

مهام أكاديمية
المهام الكتابية  :إعداد الملفات االرشادية الالزمة :
 هد

ل ي االرش األك ي ه

 كشاال هواماا االا ي (اداات اال اااي –عا ريا اا ااي  -ل ي ااة اا ااا – ااو اااة االىع
فلية اادكن)



ا ا اادا ا



لة رادية

(اا ير ار ) هد

ااع ااه ع اات فى ز ا ا – اا ا ا ا فدا ا ة اان مر ااة عد ااىيا اال ا ااي ااه اااا ااا
ه

يلة ااع ريس اازين ييم من ع ريده

ة ا ع يا ودي ااو ىة

 مر ة ع ة اا مات

 فد ة ن ش ار ااور ن هم االفزا ار األك ي ية ن مى



ما ي د

يااة –

االرش األك ي ه

لة رادية اكا ل اي ودي ع ااه

5

المهام التوجيهية :
 ع ريل اال اي اا دعى فظ ت اا ير ار .
 ع ريل اال اي مر اا رش األك ي ه.
ا



لة رادية اع من

اانيلة ااع ريدية.

اال اي مه

 ع ريل اال اي د ر كا ع اص م ما ه اا رادية اع من
 ااع رل

رليس اايدت اا فه.

ش ياما اال ااي م ما اه مل ي اة وي عاه مارشا ه الريياة اا ارداية اا ف دا ة ااعاه

عف دي ل ي ة وي عه م ه.

 عشا ااىي اال اا ااي
اااوية.

ا ااش اا ا ا ا

اا اردا ااية اااا ااويوة ماا ا ا ا

م ردا ااة ااري

ا ااة مااوي ا ا ل

 عم يح ااع ار ل ين ااف اص اا ارداه مدامر اا اا ماا داعي ا ااامظياه مااكاا ا
مااع ي ية ااعه دمل يكعد ن ن رادعه معد

 ع يا اا لة اا رادية م ر اا دعى ا

ه

ه.

ش ااعلمر ه

م ا وة اال اي.

اا نفياة

 عمىيه اال ي اش كياية االدعا ل ن ااااما ااااية.

ل اال ي ه اا ومش اا ية ماا ش رع اا اة ا ما اا رادية.



د



قر ا اال ي ا و



ق ار اال ي ا م ار اا ري ية ااعه عن ل اش علمير اازا

ار ماا رم ار ااع ري ية ااعه عن ل اش ر

 اا راده ماكعد ي اا ن ار األك ي ية.
 ااعا ا

اال ي ه ااي

ي ماا ف د

دعمى ااعوايا.

م ف ااش اية.

ااعه عن نت ( .ل  ،وى زي ،ماا ايت)2009 ،
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ن ار اا رش األك ي ه  :ن اا ن ار ااعه يىي هن ي ع كن اا رش األك ي ه :

القيادة

التعامل مع
الشخصيات
المختلفة

التواصل

التخطيط

إتخاذ القرار

إدارة الوقت

حل المشكالت

الحوار

مهارة القيادة  :مع فه ااي رل

ش ااعأقير

ش األ رين معمىيه د مكنت اعويير ه ا ال شاعركة ناه

زن دؤماية عى ه اا ى م ة ا ماما اش األ ال اا ردم ة ايي ل ه

اان ل يع ح اف ن

ية عوريك اال اي فوم

ا زا ااع ريل هن ا يي ل ق قة ف ار رليدية م ه :
ماال ك ف .

 -مىم األ ال ااعه عزكه اان ت معاىر اال

مىم ى م ة ن األ ار عو م ت األ ا ا ماما اش ع ك األ ال-مىم

ل يى ا ن ع ك األ ا ه ال ما ية ويييية عويية

مهااااارة الت طاااايط :
اافش ل

يا ااة عى يا ا اا م ا ا

ما عا ا ار

عم ا ا

اا ز ة اعويير اان ل.
ش ق قة هدل ة :

ااع ليل ااد يت يوع ا اش ق قة و مر ميىيي
اان ل  :هين هاا
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ااه اا دا ااعي ا اان هىا ااا ااااي غة

االل ر ااز فه  :عش ه ه
اامد لا  :كيل هفاز
ل اما

ااع لاايل  :عع ا ن عو ي ا اارؤيااة – عو ي ا اارد ا اة – م ا األ ا ال  -عو ي ا هأل ا ال

االىرالية – راى ة اا لة معيمي ن

رؤية

رسالة

التخطيط

أهداف

مهارة إت اذ الق اررات وحل المشكالت :
ععل ي زه اا ن رل :


راك اا شك ة

 ع ريل اا شك ة
 ى

اا م

اا رمرية

 عو يا اا م
 م

اا الا اا كفة
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مراجعة
وتقويم

 عيييت اا الا

يي ر ا عييت

 م

 ا عي ر اا يا األفدي اازي يوير ه ش اا

يير

مهارة االتصال الفاعل :
إتصال بدني  ( :ي
إتصال لفظي (:ي

ا

– ورك

اامىه -دكمن – غ ي – فا ا – د ت اي  -عد ة )

ش اية – ك ا

ع امفية – ؤع ار – اى ن – و

ار )

إتصال كتابي ( عي رير – ك ار – فشم ار – شك مي)
مهارة االستماع  :ان اا نات هن فدا

مهن فانات مفااوه مالفوكات

اش اافا س ان ظنار ت – العيا هر

كع ي ن فمافه
مهارة الحوار وفن االقناع  :ادع ات اافي ش مااعاكير االيى ه اه عماايا اا م اة م اري األ ق اة
ماا رمس ن ااوي ل )(Allison, Jeffrey Andrew, and Benjamin, 2012
مهارة إدارة الوقت :
ادع ات اام ة ارل اام

:
هام وغير عاجل

هام وعاجل

العمل  /الدراسة
غير

ت مغير

اادنر مإل

الت طيط للحياة

وضع األولويات
عاجل وغيرهام

ىا

الرد على المكالمات التلفونية

ة اام

تلبية دعوة األصدقاء

9

مهارة التعامل مع أنواع و صائص الش صيات البشرية الم تلفة :
صفات الش صية
االنسان الودود ذو الش صية البسيطة

االنسان ال شن

كيف نتعامل معه
مقابلته باحترام وحافظ على االستماع الجيد

ضااااابط األعصااااااة والمحافظاااااة علاااااى الهااااادوء
واالصغاء الجيد

الش ص المتردد

محاولة زرع الثقة في نفسه والت فيف من درجة

الش ص الي تتصف ردود أفعاله بالبرود

االصغاء الجيد واألسئلة المفتوحة

الش صية المعارضة دائما

التعاارف علااى وجهااة نظاارط عاادم إعطائااه الفرصااة

الش ص الثرثار كثير الكالم

القلق لديه

مقاطعته في منتصف حديثه

للمقاطعة

الش ص الذي يدعي المعرفة

االساااتماع إلاااى وجهاااة نظااارة والثنااااء عليهاااا ثااام

الش ص ال جول

مساعدته على تقديم وجهة نظرط

المفكر اآليجابي

التعامل معه بإيجابية

الش ص العنيد
ش ص متعالي

ش ص كثير المطالة
ش ص كثير الشكوى

لضافة المعلومة الجديدة

سيكون سعيدا لدراسة وجهة نظرط

اساات دام إساالوة نعاام إن ا علااى حااق ولكاان لااو
فكرت معي ....

بالمرونة والتسويف

االصاااااغاء إلياااااه وتفهااااام مشاااااكلته دون إصاااااداء

النصح

()Allison, Jeffrey Andrew, and Benjamin, 2012
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االرشاد والتوجيه النفسي

يي ا االرش ا مااعمىيااه اافادااه
يااة مااعر يااة ويااش يى ا

االىع

عما يا م ايااة مع ع ا

ا ن ى م ااة اا ناان اا د ا

اازه اا ناان ا ل شااعرك اام دا

ل

قااا ناان االااي ماا

ااة

ل األ ارين اكااه ياا وما هكقاار

ااش شا ص عا ري ع اااص ييا ت مفا عااار ا اااش شا ص ه اار ( .ا رل،

)2010
ماالرش ا مااعمىيااه

ف ا ه ااماد ا

ااعااه عي ا ت ا ا ار اان

يااة عع ا ن ى م ااة اا ا

ا ا ا ار ب م ليااة ماف ليااة م ىيااة اعويياار ه ا ال ااعما اار اااازاعه ماالىع ا ه مزي ا ل ااا يااة
االفع ىي ااة ا ا ا ار ااه ك ااة اا ىا ا ال
اش ايعه وعش يع كن ن ع
ماالىع

معدا ا

ااا اار هن يان اات فاد ااه ا ا اع رل

ارراعه فاده موا شك عه م م ية

ااش ااىماف ااي ااك ي ااة

يدنت ه ف مه ااش اه

ه مااعر مي (اا ا ي)2002 ،
التكامل ما بين االرشاد النفسي واالرشاد األكاديمي

ي ع اار االرش ا
ا رل اان

ألفااه

مااعمىيااه اافادااه اار ياال األد دااه اعويياار اان ا ل اان االرش ا األك ا ي ه

ى م ااة اان

ردا

ااعا ا ااعااه عدااع ت اعيدااير رعيا األ ا ار مااى

ويا عنت اا نفيااة مااش اااية م عف ياة م ااينت م ا راعنت اه ااع
ااعما ااا ا ااش

عيا ا ار هكق اار

ااا ا

شاك

ي ااة ،م ف ا ااك ه ا ا ال ش ااعركة عى ا ا

ا

ااه

ااويا ل معوا ي عن م ااه
ا ا ين االرشا ا األكا ا ي ه

ماالرش اافاده(David, Armstrong, 2012).
نا ن :


د

ل اال ااي اه ااع ارل

االرر اا ع وة ن ي

اش اا لص فاداه م نات ارعاه م يمااه ماعى عاه داع ات
ما ع ار
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دا

ااش

ل اال اااي

عي ا ر ااع اااص اا ف دااي

ااش

اام

ارعااه م يماااه هي د ا

عه ااه

ااع ليل ا دعي ه ااع ي ه ماا نفه


د

ل اال ي اازين ي فمن ان شاك

هفادنت م

فاداية ماىع

ياة وعاش يعويار انات ااعما ار ا

األ رين

 اكعش ل اال ة اا م م ين مر يعنت معم ير اال ك ف
 اال ع ت و ال
 عي يت اا

ااعأ ر اا راده ماا ا

مااارص اعف ية ما نت

ش رادة هد ي زا ااعأ ر

االرش ية اام لية ماالف لية ااعه عويار ااا ياة مااكا ياة االفع ىياة اه ىا ا

ااعوايا ااى
ارل اام ا ا

ه عي يت اا م ار ااع ري ية قاا لارر ااا ر اداة ااا اة – اداعو ا اام ا

كياي ااة ماىن ااة االو لا ا

م اا شا ا كا فا ا ااا اار اا ع اازت اايا ا ر

اا دؤماية( فامر )2002
تجربة الجامعة العربية المفتوحة في مجال االرشاد األ كاديمي واالرشاد النفسي

إرشاد أكاديمي

إرشاد نفسي
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م

ااش عو ااا

عيا ا ت موا ا ل االرشا ا مااعمىي ااه ااه ااى
االرشا األكا ي ه ماافادااه افدا ة ا ى
اال اي ه ااع يت اا اعم
مال

ااعي ي يااة ماا اعموااة ،ويااش اانا ل األد دااه اام ع كااين
اش فىا ز اا نا ت اا ل م اة فاه ك فا ار مفىا

رل اا ز ة ااعه عد

ا لص ع يز ت

ف لر ف لية هم ر

ااة اا ر ي ااة اا اعمو ااة

هي ى اا اال ااي ا ار

ن عزمي ه ا ن ار ماا

اا اعم يع ع من

ا

ه

ااعي ي ياة نات

ا ة ااش

عكامن لمي اة هم اايرل ،

ة ( يده )2002،

نت هوما

يكمن اش االرش األك ي ه ماافاده اازي يد

م ن ا ار ااعاكياار معفظاايت اام ا
ية م

ت ه عف ية ااي ار اا رادية

م يوع ا ىمن هي ا ى اااش عيميااة ا يااة االفى ا ز ا ا ينت ،م اااش عف يااة

ا ا راعنت م نا ا راعنت االفا اي ااة م ااش ا ااية ماالىع
اافادية ماالىع

ا

ان ي يشامن اه

ين  ،اازين ات يع كفاما ان االاعوا ر ؤددا

ااع يت اا ع ل مكزاك ن ويش افيل نت ن اا رادة ااعرل
فنت ن ااال

يش ر ت ار

ا ا يدا ا

ت ااه ااعو ااي

ااش اا شا ا كا

اا ا ه ماأل ن ماايا رل

اش ماىناة هي

ا لر مااعركياز

ي ااة.

ش عويير األ ال.
وحدة االرشاد والتوجيه النفسي
counseling unit

موا ل االرشا عيا ت ى م ااة اان اا ا

ااعااه عدا

ماافشا ل

اال اااي

ااش عويياار ااعكياال

اافاده
 ماالىع

ه معد ش اش عويير األ ال ااع اية :

 ع ريل اال ة ا ن ار األد دية ااعه عد
 عم ير يلة ه فة عد

ش ع زيز ااييت االىع

ت ه ااعلمر ااش اه ماالىع
ية االيى ية

 علمير ن ار اا رادة ا ى اال ة
 علمير ااكا ي


د

االىع

ل اال ة ه يى

ية ا ى اال ة
رص اا ا ه اا ويل األر فه
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،

ش عويير ااع يز الدي هن ل اة ااع ايت

ن غير ت ن ل ة ااى

اا يم هم ك ر اادن هم اا عي

اا

اارع األر ن عىر ااة ارلا ا ل ااه

ه

 عد

ش ااعكيل ه فظ ت ااع ت اا اعم مااع ت ن

اال ة

فل ا ان وا مر م لياة مف لياة م ىياة (American School

 معيا ت ااموا ل اا ا

)Counselor Association, 2003
ال دمات التي تقدمها وحدة االرشاد في الجامعة العربية المفتوحة  /فرع األردن :
ععوير ن

ااعاه عيا ن موا ل االرشا مااعمىياه كارل ااعك اا ا اين االرشا

ا اا

اافاده ماالرش األك ي ه وياش ياعت عيا يت ا
ااى

رشا ية فاداية ماىع

اان ى يا ا اا ىا ا ال

ااة م ااه ع ك ااين اال ااة ااه ااع اايت اا اع اام

ياة ،مزااك اعوييار ردا اة

اافاد ااية ماا ر ي ااة ماا ي ااة

ماألك ي يااة مااش اااية ا ي كاان عيا يت االرشا اافادااه

اازا اان االرشا األكا ي ه ،الدااي هن

األك ي ية ااعه ي فه فن اال ة

ه،م ويش

ااكقير ن اا شك

هن غ ا يااة اال ااة اان اا ا ين ااه

اا ىي

ع اال ل ا

عكمن زا

اا ىع ا

ن ااىن ا مؤا ة ين ظرمل اا رادة مظرمل اا اا ،

اافادااية ااعااه عر اار اال اااي معااؤقر

هم ر ا

فشأ فاده ماىع

ا يعل ااي اازا

ياام ،

ا ياؤ ي ااش اا زيا

ان اا اومل

ااش عواااي ه ااع ي ااه م اام ااأ س ااو ىااة ‘اااش عويياار ااعي ا ت

مااعلاامر ااش اااه ماالىع ا ه ماا نفااه ألد ا ي ىع

يااة عااأعه اا ا

يااة هم مظيايااة هم

االرشا ية ااعااه عيا ن موا ل االرشا اعويياار فاامع ان ااعما اار اافادااه ماالىع ا ه اا ى اال اااي ااه
ش اافوم ااع اه :

ااع يت اا اعم  ،معي ت زه اا

االرشاد الفردي Individual Counseling :
يااعت عفظاايت االدعش ا ار ااار يااة (اافادااية ماالىع
ماافاده ه ااى

ة عد

اال اي

ش عو ي اا شا كا ااعاه يماىننا ماااا م

عويير ا ا ه مايى ااو ما اا ف د ة  ،ميعت زااك
ااع

ا

يااة ) ااين اال اااي ماا رش ا االىع ا ه
ااعاه ع ف اه ان

ر علمير ن رل م ار اال اي ااعه ع كفه ن

شك عه .
ععرام

شك

درية ع ة م عي يت اا

اال ة
مااع

ين ش اية م هك ي ية  ،وياش ياعت ااع
االرش ية انؤال اال ة
14

يد

اا ا
ت

ازه اا شاك

ش عى مز شك عنت

الدي

ه عرل اال عو ف

اا ز ة انت مااعه عوعمي

اااا ية ماافن لية ميعت ع ة ؤال اال ة امرل دع رل ما ا اا ا
م

ش

اة نت.

ا ا اال ااة ااااازين راى ا اما ااموا ا ل ااان اااا ااا ااقا ا فه  2012-2012ااااش اااا ااا ااق ا ا فه
2012-2012
ااع اص

اافدا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ة

اال ة

اا لمية
ا

90

%22

ارل ه

عيفية اا م

20

%11

اا وة االفك يزية

29

%12

ااعر ية

20

%22

اا ى مع ااك ه

129

%100

يااتم تقااديم دمااة االرشاااد الفااردي ( االستشااارات النفسااية واألكاديميااة ) إلااى طلبااة الجامعااة حسااة
الجدول التالي وبمواعيد مسبقة
اليوم

الوقت

األحد

من س  -1إلى س 4ظه ار

االثنين

من س  -11إلى س 2ظه ار

الثالثاء

من س  -9إلى س 2ظه ار

األربعاء

من س  -9إلى س 2ظه ار
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االرشاد الجمعي Group Counseling :
عيا ا ت
ماأل ع

ا

اار ى دا ا

رشا ا ية عشا ا رك ينا ا ى م ااه اان اال ا اة

اا شااعركه ،معف ا ش ين ا اا ما ااي اا ع اااة زا

اان اا ا ينت فا ااس اا ش ااك ة

اال ع ا ت اا شااعرك ميو ا ما اا رش ا

ؤال اال ة ه ااعماا ا و ما اا ف د ة ا شك عنت قا شك ة االفزا ار األك ي ية.
دورات تدريبية :
عي ت
اعا ريي اال ااة

training course

ر مرش ع ري ية ويش ي ري اال ة
ااش عفظاايت اام ا

 ،معفظاايت اا اردااة  ،اا ما ااة ااين عل ا

ااوي ل األدرية ماا نفية ،لرر اا رادة ااا ة .
ت اافاس م ت االىع ع اعي يت و
راعنت ه

ن

ان

اش نا ار

ة اش دع

ار ممرش

اىة شك عنت االفا اية ماالىع

ة

ية.

إدارة الوقت
والتنظيم
الذاتي
أساليب
الدراسة
الفاعلة

مهارات
الدراسة
الذاتية

التكيف مع
الضغوط
النفسية
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اا اردااة  ،م عل ا

ا ار مادا عزل ع اااين اه

ا ه شاعش اا ىا ال

االستعداد
لإلمتحان

ع ااة عر مياة مفاداية

ااعاه عايا اال اة معقاري

Follow-up on the Academic

متابعاااة التحصااايل الدراساااي (االرشااااد األكااااديمي)
Achievement:
يعت ن
ه اا

ا مو ل االرش

ي اي ا

ا اا راده هم عت عمىيه االفزا ار انت او ي

األك ا ي ه ويااش يواااا اا رش ا
شكا عمااا
انت مع ري نت
اام

ش

ال

ااش

عنت

ما

ش اا ن ار اا رادية ااعه عد
شر

اع من

ر اا

ا اا ارداه ،م عات عوامي نت اشرشا

اان اال ااة اااازين ا ا ينت ش ا كا اردااية ميوا ا من

ع فية  ،مييمت ى ار

ماا رادة م عي يت اا شمرل انت

اد

رشا ية مرياة ا اال اة ااازين ي ا فمن ان عا فه

نات مم ا اا ا ار ب ماا لال اا ف دا ة

ي

ت ه ر اا

ا  ،وياش ياعت عفظايت ا ار ب اعفظايت

ين مو ل االرش مه

يلة ااع ريس اا فاين،

العت اا رادية .

ا ا اال ا ااة ااا اازين راى ا اما اامو ا ا ل ا اان ااااا ااا ااق ا ا فه  2012 2012اا ااش ااااا ااا ااق ا ا فه
2012-2012
ااع اص
ارل ه

اافد ة اا لمية

اال ة

ا

99

%22

عيفية اا م

22

%20

اا وة االفك يزية

29

%22

ااعر ية

20

%22

اا ى مع ااك ه

112

%100

مقابلة ما قبل االنسحاة EXIT ENTERVIEW
يعت ي ة اال ة اازين يفممن اال فدو ي هم ع ىيا اا رادة ا ل اا ام هكقر ن ااى
ماام اامل م ار األد ا ي ااعااه ع ا م ت ا فدااو ي ا د ا
ماالدع رار ه اا رادة ه ااى

ة ميعت زاك اع من
17

اة ،

عنت ااه يى ا ااو ااما اا ف د ا ة ا شااك عنت
ه

يلة ااع ريس

نادي االرشاد counseling club :
عت ادعو اش ف ي االرشا

اع ا من ا

ى اس اال اة ايكامن ق اة ف ار االا ي اه ااى

ميعكاامن ااف ا ي اان ى م ااة اان اال ااة اان ااع اا ا
ااش شااك عنت مايى ا ااو ااما اا ف د ا ة ان ا  ،معلاار
اد م ية مو ي
ه

في شية يعت ن

يلة ااع ريس ه ااى

ان ادع

اا ع اااة يد ا
اازه اا شااك

ة اا داؤماين

شارل

ا م

اات ااه ااع اارل

اان ا ا ى د ا

وماريااة

ان ا ار هم رؤمدا ه دا ت هم

ة .

االعااالن عاان اادمات وحاادة االرشاااد  :يااعت اال ا ن اان اافشا ل
ارل ااع ت هم ن

من ز

اة

ا اا مو

اال

ااعااه عيا ن موا ل االرشا

فية هم اافش ار االرش ية هم م ااى

LMS
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ة

اان

التحديات والصعوبات :
عماىه مو ل االرش اا ي
زا اا زي

ن اا يي

ن ااىن ه د يا ااعو ي

 انمت االرش ات يكن ما وزه اامو ل

 -ا م ة ااعمااا

ن ااىن

ة مكزاك اا

ن هىا فشر قا ة اام ه الرش

يلة ااع ريس اي

فمع ن ااع ا ن اا ااموا ل
ين مو ل االرش

م ن ه ن:

افد ة ا كقيرن ل ة ااى

عل ي زا اا زي
ه

مااا م

ش زه اا يي

مااعه ع ع ر عو ي

ااعه عي ت ن
ين ل ة ااى

ة.

ا

يلاة ااعا ريس أ ياة ااع ا من

ة.

 ا م ة عم يح ه ية اار ل ين االرش األك ي ه ماالرش اافاده معل ي زاك ى ار اا ياا و

ا

ي ااعه عع ر اىمافي األك ي ية ما ع ا ر زااك

ا عل اي ازا ااىنا إل فا ع ه

ماأل د ت األك ي ية ك ة ه ااى

عد ش اامو ل اش

ن

ار اعم يح زه اا دأاة.

 ا م ة ااعمااافظ ا ت ااع اايت اا اعاام اا

اال ة د ي عا ر اا مات ه ااى
ااما ااه ااه ااى

ة ايامت ماوا يال اه االدا مع وداي

ااة ااعت االدااع فة اعمااااا االاكعرمفااه اعي ا يت ا

االرش اافاده ماألك ي ه.
 -عد ا ش مو ا ل االرش ا

اااش

اات ه

ا اانيلااة ااع ريدااية اااش مو ا ل االرش ا

رش ي عك ا فاده مهك ي ه.
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ملخص
نظام توجيه حاملي شهادة البكالوريا في الجامعة الجزائرية
تعرف الجامعة الجزائرية توافد أعداد كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا سنويا،
والذين يحق لهم االلتحاق بها .وهو ما يطرح مشكلة تنظيم تدفقات الطلبة وتوجيههم نحو مختلف
التخصصات العلمية المتوفرة .ذلك أن نسبة كبيرة من الطلبة يختارون بعض التخصصات كالطبّ
والهندسة المعمارية والترجمة ،...ويهجرون أخرى كاللغات الروسية والصينية مثال ،رغم حاجة الدولة
إلى خبراء في هذه التخصصات .كما أن ج ّل الطلبة يفضلون الجامعات المتواجدة في مدن كبرى على
الشريط الساحلي كالجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة ،على حساب جامعات أخرى حديثة نسبيا في مدن
داخلية صغيرة .إن تلبية رغبات ك ّل المتقدمين إلى الجامعة يؤدي إلى خلل في توزيع الطلبة بين مختلف
التخصصات والجامعات ،وهو ما أدى إلى الحاجة إلى نظام جديد لتوجيه الطلبة الجدد.
يهدف نظام التوجيه المعتمد حاليا ،إلى توزيع تدفقات الطلبة بين مختلف التخصصات ومراكز
التعليم العالي عبر الوطن .يتم ذلك من خالل أخذ مع ّدالت النتائج المحصّل عليها في امتحان شهادة
البكالوريا بعين االعتبار ،مع مراعاة رغبات الطلبة ما أمكن.
ومن أجل أخذ كلّ هذه العوامل بعين االعتبار ،اعتمدت وزارة التعليم العالي نظاما إلكترونيا
مركزيا لتوجيه الطلبة الجدد سنويا إلى مختلف التخصصات والجامعات .وهو ما ساهم في ح ّل مشكلة
تدفقات الطلبة إلى ح ّد كبير .إال أن لذلك تداعيات سلبية ،تمثلت في توجيه كثير من الطلبة إلى تخصصات
غير مرغوبة ،مما يؤدي عادة إلى عدم رضاهم عنها .وأن اضطرارهم إلى االلتحاق بها يؤدي إلى تهاونهم
وعدم اهتمامهم بالدراسة وتراجع مستواهم التحصيلي أو االنقطاع عن الدراسة كليا .وهو ما يؤثر سلبا
على أداء الجامعة ومدى فعاليتها.
فكيف تط ّور نظام توجيه الطلبة في الجامعة الجزائرية؟ وكيف يتم تطبيقه حاليا؟ وما هي تداعياته
على الطلبة وعلى أداء الجامعة؟ وكيف يمكن تطويره لتجاوز سلبياته؟ هي تساؤالت نحاول اإلجابة عنها
من خالل هذا البحث.
كلمات مفتاحية :شهادة البكالوريا ،التوجيه الجامعي ،الجامعة الجزائرية ،اإلرشاد األكاديمي.

2

نظام توجيه حاملي شهادة البكالوريا
في الجامعة الجزائرية
يساهم علم النفس وعلوم التربية في التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بطرق علمية ،لما لذلك
من أثر إيجابي على نجاح الطلبة في دراساتهم ،والممتهنين والعمال في مهامهم الموجهين إليها.
لفهم موضوع التوجيه الجامعي للطلبة ،ال ب ّد من التعرف على الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم
العالي في الجزائر .رغم التغيرات التي عرفتها الجامعة الجزائرية ،إال أنها بقيت متميزة بمركزية
تنظيمها ،إذ أن وزارة التعليم العالي هي التي تصادق على البرامج وتسجيالت الطلبة وشروط فتح
تخصصات جديدة وشروط قبول الطلبة لاللتحاق بها .وهو ما يجعل الجهات المركزية على مستوى وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،هي التي تح ّدد شروط وإجراءات توجيه الطلبة لمختلف التخصصات .أما
السلطات الجامعية على مستوى مختلف الجامعات فتقوم بتنفيذ تلك التوجيهات وااللتزام بها.
تظم الشبكة الجامعية الجزائرية ( )29مؤسسة للتعليم العالي ،موزعة عبر ( )84والية .وتظم
( )84جامعة ،و( )01مراكز جامعية و ( )02مدرسة وطنية عليا و ( )10مدارس عليا لألساتذة و ()01
مدارس تحضيرية وثالث ( )3مدارس تحضيرية مدمجة.
لنظام توجيه الطلبة حاملي شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) لمختلف التخصصات أهمية في
نجاحهم الدراسي وتداعيات نفسية وتربوية .كما أن التوجيه الجامعي قد يؤدي إلى نجاح الطلبة في تحقيق
أهدافهم ومستقبلهم المهني ،أو إلى إحباطهم وتعثرهم الدراسي .وهو ما يؤكد أهمية اإلرشاد الجامعي
للطلبة ،وضرورة منحه حقه من العناية واالهتمام.
كما أن للتوجيه الجامعي عالقة بالمشروع الشخصي للحياة عند الطالب وعالقته بقلق المستقبل،
وأن توفق التوجيه الجامعي مع طموحات الطلبة وآمالهم تكون له تداعيات إيجابية ،في حين أن عدم توافق
التوجيه قد يؤدي إلى الرفع من مستوى قلق المستقبل ،مما يؤثر على النجاح أو الفشل في الدراسة بل في
حياة الطالب المستقبلية (زقاوة أحمد.)9103 ،
تتطرق هذه الورقة إلى مفهوم التوجيه المدرسي والمهني ،وأهمية التوجيه الجامعي للطلبة .كما
تتطرق إلى واقع التوجيه اإللكتروني المعتمد حاليا ،وإلى إيجابياته وسلبياته .كما نلقي الضوء على بعض
األساليب الحديثة التي يتم تطبيقها في الجامعات المتقدمة ،مع تقديم توصيات إلصالح ممارسات التوجيه
األكاديمي في الجامعة الجزائرية والعربية عموما.
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أهمية التوجيه المدرسي والمهني:
يهدف التوجيه المدرسي والمهني إلى التعرّف على رغبات األفراد وميولهم المهنية واتجاهاتهم،
ومستوياتهم الدراسية ،إلى جانب قدراتهم العقلية ،من أجل توجيهم التوجيه السليم إلى التخصصات
ومجاالت الدراسة والمهن التي توافق خصائصهم النفسية وقدراتهم التربوية وميولهم المهنية.
وهو ما يجب التكفل به من طرف أخصائيين نفسيين وتربويين ،من أجل تقويم واقع المترشحين
لمختلف التخصصات ،والمهن التي يمكنهم النجاح فيها أكثر من غيرها .حيث يصبح الطالب أو العامل أو
الكادر المدير مستقبال ،راض عن عمله مما يدفعه إلى بذل جهد أكبر وبالتالي النجاح في مساره المهني.
وهو نفس الهدف من التوجيه الجامعي ،مما يسمح بتوجيه الطلبة الجدد في الجامعة إلى مختلف
التخصصات التي تناسب رغباتهم وقدراتهم ،اعتمادا على النقاط المحصل عليها في شهادة البكالوريا.
إال أن العدد المتزايد من الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا ،والمقبلين على التسجيل بالجامعة،
يجعل من الصعب تلبية حاجاتهم كلّهم ،بتسجيلهم في التخصصات العلمية التي يرغبون االلتحاق بها .لذلك
ت ّم وضع شروط وضوابط لتوجيه الطلبة إلى مختلف التخصصات ،ومختلف الجامعات.
شروط االلتحاق بالجامعة:
تشجع ال ّدولة الشباب من الجنسين على االلتحاق بالدراسة الجامعية ،وهي تبذل جهودا كبيرة في
توفير حاجات الطلبة ماديا ومعنويا وتربويا .فالدراسة مجانية ،وتساهم الدولة في توفير منح دراسية لجل
الطلبة ،إلى جانب اإلقامة واإلطعام والنقل للطلبة بمبالغ ج ّد زهيدة ،بل رمزية .إذ لم تتغير هذه المصاريف
منذ أكثر من نصف قرن ،وهو ما يعكس التضحيات التي تقدمها الدولة الجزائرية لطلبة الجامعة.
يرى مشري وآخرون أن "سياسة القبول والتوجيه الجامعي التي تعتمدها الجزائر تقتضي استقبال
جميع الحاصلين على شهادة البكالوريا ،في إطار االعتماد على نظام القبول المختلط؛ فمن جانب تؤكد
على مبدأ القبول الكلي للناجحين في شهادة البكالوريا ،بل واعتباره أحد المكتسبات الوطنية للجامعة
الجزائرية ،ومن جانب آخر تفرض شروطا محددة لتوجيه الطلبة المقبولين على مختلف التخصصات؛
وبالتالي فإن هذا يعد أحد عوامل هذا الضغط الكمي في عدد الطلبة الجدد" (مشري ،قريشي وعمروني،
 ،9109ص .)964
أما الشرط األساسي لاللتحاق بالجامعة فهو حصول الطالب على شهادة البكالوريا ،التي تت ّوج
مرحلة التعليم الثانوي .وهي الشهادة األكثر أهمية ومصداقية بالنسبة للطلبة الجزائريين ،وال شيء
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يع ّوضها لدخول الجامعة .وتسجّل على الشهادة الممنوحة كل النقاط التي يحصل عليها الطالب في مختلف
المواد الممتحن فيها.
تطور أساليب توجيه طلبة الجامعة :
لقد مرّت عملية توجيه طلبة الجامعة بعدة مراحل تتمثل أهمها فيما يلي:
 .1االختيار المستقل:
حيث كانت للطلبة حرية اختيار التخصصات التي يرغبون االلتحاق بها ،ويتم ذلك على مستوى
الكليات ،وذلك حتى سنة 0290م .وقد كانت هذه الطريقة معتمدة عند إنشاء الجامعات الجزائرية األولى
بعد االستقالل ،حيث كان التوسّع سريعا وعدد الطلبة قليال .فكان الطلبة يختارون التخصصات التي كانوا
يرغبون االلتحاق بها وفق مجال الشهادة المحصل عليها (آداب ،علوم ،رياضيات) .إذ كان لكل نوع من
الباكلوريا عدد من التخصصات التي يمكن للطلبة االلتحاق بها ،دون اعتبار كبير للنقطة المحصل عليها.
 .2تزايد أعداد الطلبة وبداية إدارة التدفقات الطالبية:
ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين ،تزايد اإلقبال على التعليم وتزايد عدد
الثانويات والجامعات عبر الوطن .فأصبح من غير الممكن السماح للطلبة اختيار التخصصات أو
الجامعات التي يرغبون االلتحاق بها .ذلك أن عددا كبيرا من الطلبة يقصدون تخصصات معينة ،مثل
الطب الهندسة المعمارية والترجمة والحقوق ،إلى درجة أصبح من غير الممكن تلبية رغبات ك ّل الطلبة.
في حين بقيت بعض التخصصات قليلة اإلقبال عليها ،رغم أن سياسة الدولة ارتأت فتحها ،ومنها على
سبيل المثال ،اللغات الروسية أو الصينية مثال ،ذلك لنقص مجاالت عمل المتخرجين في هذه التخصصات.
كما أن الطلبة يفضلون االلتحاق بجامعات بعينها ،والمتواجدة بالشمال وفي المدن الكبرى التي أصبحت
تعاني من االكتظاظ على خالف جامعات جديدة بالهضاب العليا أو بالجنوب الكبير ،والتي يقل اإلقبال
عليها .وهو ما أدى إلى الحاجة لوجود معايير لتوجيه الطلبة ،رغم ما لذلك من تداعيات سلبية.
إن تزايد عدد الطلبة ،كما هو موضح في الجدول التالي ،يظهر حجم ضغوط العدد على الجامعة
الجزائرية ،مما أدى إلى حتمية إيجاد أساليب جديدة لتوجيههم.
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تطور نتائج البكالوريا في الجزائر 9103 -0263

1991
1991
1991
1999
1991
1991
1999
1912

9 309
9 841
3 944
3 390
8 929
0 949
9 039
3 994

80.11
30.83
94.29
94.84
92.00
31.00
32.03
00.91

1991
1992
1991
1991
1991
1999
1991
1991
1999
2222

عدد
الناجحين
60 192
99 020
80 009
54 053
60 136
82 585
97 249
85 780
91 373
119 298

النسبة
المائوية
02.02
99.69
01.08
00.09
04.63
99.04
98.43
93.83
98.68
39.92

النسبة
عدد
السنة
الناجحين المائوية

1911
1912
1911
1911
1911
1919
1911
1911
1919
1912

09.12 0 040
88.98 9 040
84.61 9 121
39.64 2 611
82.66 4 690
99.04 6 949
93.42 9 610
98.92 2 429
99.68 03 968
98.22 02 899

2221
2222
2221
2221
2221
2229
2221
2221
2229
2212

154 944
130 803
129 197
202 615
149 806
220 511
270 541
306 302
134 719
240 162

38.89
39.29
92.00
89.09
39.92
00.00
03.92
03.02
80.11
60.93

1911
2912
1911
1911
1911
1919
1911
1911
1919
1992

39.99
90.03
02.22
90.30
92.93
90.20
02.91
98.83
04.89
91.22

08 016
92 299
04 340
91 462
30 964
32 608
32 220
30 300
01 602
09 099

السنة

69.80 240 954 2211
04.48 230 989 2212
88.94 171 397 2211

وهكذا نالحظ التط ّور الكبير في أعداد الباحثين من  9309طالب سنة  0263إلى  099329سنة
 ،9103ولكل هذه األعداد من الطلبة حق االلتحاق بالجامعة .وقد وصل عدد المسجلين بالجامعة
الجزائرية  1 300 000طالب ،في ك ّل مؤسسات التعليم العالي بالجزائر.
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معايير توجيه الطلبة:
هناك معياران أساسيان لتوجيه الطلبة ،و يتمثالن في المعيار الجغرافي و معيار النقطة ،ويمكن
توضيح ذلك فيما لي:
أ .المعيار الجغرافي:
من أجل تخفيف الضغط على بعض الجامعات الجزائرية التي أصبحت وجهة لطلبة قادمين من
مناطق بعيدة ،تم إنشاء جامعات في مختلف مناطق الوطن ،بحيث تلبي كل جامعة حاجات طلبة المنطقة.
وهو ما يساهم في التخفيف من الضغوط على األحياء الجامعية بالجامعات والمدن الكبرى .كما أن ذلك
سمح بتقريب الجامعات إلى مناطق إقامة الطلبة ،وخاصة الطالبات اللواتي تجدن صعوبات في االنتقال من
منطقة إلى أخرى للدراسة.
وهكذا أصبح توجيه طلبة كل منطقة إلى الجامعة األقرب إليهم جغرافيا ،وال يتم توجيههم إلى
الجامعات األخرى إال في حالة غياب التخصص المرغوب االلتحاق به في تلك الجامعة.
ب .المع ّدل المحصل عليه في البكالوريا وفي المواد األساسية:
إلى جانب البعد الجغرافي ،اعتمد الموجهون على معدل البكالوريا والنقاط المحصّل عليها في
المواد األساسية ،حيث ح ّدد لكل تخصص نقطة القبول والنقاط المحصل عليها في المواد األساسية .وهكذا
تح ّدد قدرة استيعاب كل تخصص علمي وك ّل قسم ،و يتم تحديد نقطة القبول بعد التعرف على مدى إقبال
الطلبة على هذا التخصص .وهكذا كلما زاد اإلقبال على تخصص معيّن ،كلما ارتفعت النقطة المطلوبة
لاللتحاق به ،وكلّما ق ّل اإلقبال على تخصص كلّما انخفضت النقطة المطلوبة لاللتحاق به.
وهي إجراءات تساهم في توجيه التدفقات الطالبية .إال أن ما يؤاخذ على هذه الطريقة اختزال
قدرات الطالب في نقطة البكالوريا ،إغفالها لميول الطلبة وقدراتهم وخبراتهم ورغباتهم ،وهي جوانب
مهمة ومحورية في توجيه الطلبة في مختلف مراحل الدراسة.
إجراءات تسجيل الطلبة الجدد في الجامعة:
هناك ع ّدة مراحل وإجراءات لتسجيل الطلبة الجدد في الجامعة الجزائرية ،تتمثل أهمها فيما يلي:
 . 0تقوم مصالح التوجيه واإلرشاد بمختلف الثانويات بتوعية الطلبة المقبلين على شهادة البكالوريا
بتحسيسهم بأهمية اختيار التخصص وإجراءات التسجيل بالجامعة .تساهم الجامعة في ذلك بتنظيم أبواب
مفتوحة عليها.
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 .9بعد نجاح الطالب وتعرفه على نقاطه في المواد األساسية تتضح له الصورة ،فيكون فكرة عن
التخصصات العلمية التي يمكنه االلتحاق بها ،يقوم الطلبة باختيار مجموعة من التخصصات التي تسمح
لهم معدالتهم بااللتحاق بها ،على مستوى أقرب جامعة له .فيطلب منه ملء بطاقة الرغبات ،حيث يسجل
عليها عشرة رغبات مرتبة من الرغبة األولى إلى الرغبة العاشرة واألخيرة.
وقد كانت العملية تعتمد على ملء بطاقات ورقية ،ترسل إلى جهات مركزية على مستوى
الوزارة .تقوم بترتيب الطلبة و توجيه كل طالب إلى التخصص الذي يناسب رغبته المعبر عنها والجامعة
األقرب إلى منطقته الجغرافية .وقد تط ّورت هذه العملية وأصبحت تجرى بطريقة إلكترونية ،تتم بموجبها
عملية ملء الرغبات عن طريق اإلنترنت .بحيث أصبح باإلمكان ملؤها إلكترونيا عن بعد .وهو ما أدى
ببعض المربين إلى إطالق مفهوم "التوجيه اإللكتروني" لهذه العملية.
إال أن المشكلة المطروحة هي تعقد الطريقة وكثرة الخيارات الواجب وضعها على البطاقة
اإللكترونية ،مما يزيد من احتماالت الخطأ ،وما يترتب عن ذلك من مشاكل وتعقيدات في التسجيل
الجامعي .كل ذلك يجب أن يت ّم في إطار مواعيد مح ّددة ال يمكن تجاوزها ،مما يزيد من الضغوط على
الطلبة ،في أول عالقة لهم بالجامعة.
 .3تأكيد التسجيل على مستوى الكلية ،أو تقديم طعن في حالة مالحظة خلل في التوجيه ،مما
يتطلب إعادة العملية مرّة أخرى .وفي حالة عدم الرضا عن التوجيه ،تنتقل عملية التوجيه من الجهات
المركزية إلكترونيا ،إلى مستوى الجامعة والكلية.
تداعيات التوجيه اإللكتروني للطلبة:
لقد نجحت الطريقة اإللكترونية في توجيه الطلبة في التحكم في تدفقات الطلبة إلى ح ّد كبير،
باعتبار الطلبة عبارة عن أرقام ونقاط ،إال أن أنها أهملت الجانب النفسي والتربوي والثقافي واإلنساني،
وهي جوانب أساسية في عملية التوجيه الجامعي .فما هي إيجابيات ،وما هي سلبيات طريقة التوجيه
اإللكتروني للطلبة؟.
 .0إيجابيات التوجيه اإللكتروني للطلبة:
رغم االنتقادات الموجهة إلى التوجيه اإللكتروني ،إال أن له إيجابيات تتمثل أهمها في سرعة
توجيه العدد الكبير من الطلبة الجدد المقبلين سنويا على الجامعة ،مما يخفف من الضغوط على األقسام
والكليات والجامعات من إجراءات التوجيه ،وما يتطلب ذلك من وقت ومستخدمين إداريين .فرغم عدم
رضا عدد كبير من الطلبة بنتائج التوجيه إال أن هناك نسبة معتبرة من الطلبة ،وخاصة الذين تتوفر فيهم
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شروط النقطة والمنطقة الجغرافية ،يتم توجيههم إلى التخصصات التي يرغبون االلتحاق بها منذ البداية،
فيسجلون بالجامعات التي يوجهون إليها دون أدنى الصعوبات.
 .9سلبيات التوجيه اإللكتروني للطلبة:
كثيرا ما يوجه الطلبة إلى تخصصات وإلى جامعات ال يرغبون االلتحاق بها ،وقد يلتحقون بتلك
التخصصات أو تلك الجامعات مكرهين ال مخيّرين ،وهو ما تترتب عنه مجموعة من التداعيات.
تتمثل أهم سباب الفشل في إرغام الطلبة على تسجيل  01خيارات على بطاقة التسجيل ،مرتبة من
 0إلى  .01إال أن الطالب حقيقة األمر قد يختار التخصصات الثالثة أو األربعة األولى فقط ،بينما يسجل
الخيارات األخرى مكرها .وقد يوجه الطالب إلى تخصصات في ذيل القائمة التي وضعها لملء البطاقة،
ومع ذلك ترى اإلدارة أن الطالب قد تمت تلبية رغباته عند توجيهه .وهو ما ينافي الحقيقة ،مما يدفع
الطالب إلى اللجوء إلى طرق أخرى وقد تكون ملتوية ،للتسجيل في أحد التخصصات التي يرغب فيها.
تبرز سلبيات هذه الطريقة في العدد الكبير من الطعون التي تقدم على مرحلتين:
 المرحلة األولى :عن طريق العودة مرة ثانية إلى أسلوب التوجيه اإللكتروني ،كي يعاد توجيهالطلبة مرّة أخرى إلى تخصصات جديدة ،إذا كانت طعونهم مؤسسة.
 الطريقة الثانية :توجه الطعون إلى األقسام والكليات وتتم التحويالت بعد التسجيل ،وكثيرا ما يتمااللتجاء في هذه المرحلة إلى المعارف والوسائط لتسجيل الطلبة في التخصصات التي يرغبون االلتحاق
بها.
إن العدد الكبير من الطعون المقدمة سنويا على مستوى الجامعات ،وعدد التحويالت مباشرة بعد
التسجيل ،يوضح الصعوبات التي يعاني منها الطلبة غير الراضين عن التخصصات الموجهين إليها .وقد
يصل األمر ببعض الطلبة إلى االمتناع عن الدراسة لسنة كاملة ،حتى يتسنى لهم طلب إعادة التوجيه في
السنة الموالية دون المرور بالطريقة اإللكترونية .وهو ما يوضح حجم معانات بعض الطلبة نتيجة تطبيق
الطريقة اإللكترونية في توجيه الطلبة.
كما أن ذلك يؤدي إلى ضياع وقت ثمين ،وتأخر مواعيد الدراسة ،النشغال بعض الطلبة وإدارة
األقسام العلمية في التعامل مع الطلبة الذين يتأخر توجيههم لألقسام بسبب ممارسة حقهم في الطعن.
تداعيات التوجيه اإللكتروني على حوافز الطلبة وتحصيلهم الدراسي:
رغم مساهمة الطريقة اإللكترونية في توزيع التدفقات الطالبية ،وتلبية حاجات نسبة كبيرة من
الطلبة ،إال أن كثيرا منهم يجدون أنفسهم في نهاية المطاف ،مسجلين في جامعات ال يرغبون االلتحاق بها،
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وفي تخصصات علمية ال يرغبون دراستها .وهو ما يؤدي إلى التأثير السلبي على حوافزهم وعلى رغبتهم
في الدراسة .وقد يصل األمر عادة إلى انخفاض مستوى تحصيلهم الدراسي وفشلهم ،وقد يترتب عن ذلك
إحباط وتخل عن الدراسة كلّيا.
وهو ما تعاني منه الجامعة الجزائرية عموما من انخفاض مستوى التحصيل الدراسي عند الطلبة
وارتفاع نسب الرسوب والتسرب ،بحيث يؤثر سلبا على أداء ومدى فعالية الجامعة الجزائرية كك ّل.
أثر التوجيه الجامعي على اإلرشاد األكاديمي:
تهتم الجامعات الحديثة بطلبتها وتساهم في ح ّل مشاكلهم من خالل تكليف مرشدين أكاديميين
لتأطيرهم ومتابعتهم .إال أن عدم رضا الطلبة عن التخصصات التي يرغبون مزاولتها يؤدي إلى تداعيات
نفسية وتربوية ،وإلى اضطرابات في الدراسة يصعب على المرشدين األكاديميين التعامل معها .وهو ما
يجعل الطلبة يمتنعون عن زيارة مرشديهم ،وحتى في حالة حصول هذه الزيارات تبقى نتائجها محدودة.
لذلك فإن عملية اإلرشاد تبدأ مع مساعدة الطلبة وتوجيههم لاللتحاق بالتخصصات العلمية التي
تتناسب مع قدراتهم وتلبي طموحاتهم ،وهو ما يؤدي إلى نجاح عملية اإلرشاد األكاديمي ،ونجاح الطلبة
في مسارهم التربوي والعلمي ،بل وحتى نجاحهم المهني بعد تخرجهم.
ممارسات التوجيه األكاديمي في الجامعات المتطورة:
ما يميز الجامعات المتطورة ما لها من استقالليه في تمويلها وإدارتها ومناهجها .وبهذا فإن أساليب
توجيه الطلبة تكون مستقلة ،حسب حاجتها وقدرة استيعابها .فهي تعتمد شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .وقد
يصل األمر إلى قبول بعض الطلبة دون حصولهم على الشهادة ،في حالة توفرهم على خبرات وتجارب
مهنية ،تؤهلهم لمتابعة دراساتهم الجامعية .يتم ذلك بعد إجراء مقابالت معهم للتأكد من خبراتهم وكفاءاتهم.
وفي حالة رفضهم في جامعة معيّنة ،تكون لهم بدائل أخرى يحاولونها في جامعات أخرى عبر الوطن،
دون أن تفرض عليهم جامعة بعينها يوجّهون إلها ،كما يت ّم في الجزائر.
وهو ما يجعل هذه الجامعات أكثر استقاللية ومرونة في اختار الطلبة ،وتحكما في نوعية الطلبة
الذين يلتحقون بها .ويصبح بإمكان الطلبة البحث عن التخصصات والجامعات التي تناسب رغباتهم
وميولهم.
كما أن ذلك يجعل الطلبة الملتحقين بالجامعة أكثر ج ّدية وانضباطا ورغبة في تحقيق أهدافهم مما
يؤثر على مستوى تحصيلهم ،وبالتالي مستوى أداء الجامعة ككل ومخرجاتها العلمية والتربوية ،وكفاءة
وفعالية المتخرجين منها.
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خاتمة وتوصيات:
تساهم طريقة التوجيه اإللكتروني في إدارة تدفقات الطلبة ،إال أن لها تداعيات سلبية متع ّددة ،مما
يؤثر سلبا على أداء الجامعة الجزائرية.
لذا يجب أيضا منح قدر أكبر من االستقاللية للجامعات الجزائرية ،بحيث يكون بمقدورها تحديد
المعايير وسياسة القبول والتوجيه إلى مختلف التخصصات .وهو ما يؤدي إلى حيوية في التنافس بين
مختلف الجامعات .فقد ال يقبل طالب للدراسة بتخصص في جامعة معينة إال أنه يقبل بجامعة أخرى بعيدة،
وهو ما يساهم في تسهيل تنقل الطلبة بين مختلف الجامعات ،ومختلف مناطق الوطن ،وهو ما يجب السعي
إلى تحقيقه.
وهكذا يجب القيام بمجموعة من التعديالت على التوجيه اإللكتروني ،بحيث يمكن االستفادة منه في
توجيه العدد الكبير من الطلبة ،مع جعله أكثر مرونة بحيث يصبح باإلمكان للطالب اختيار الجامعة التي
يرغب في االلتحاق بها من خالل منحه حرية التنقل عبر الوطن الشاسع ،فقد ترفضه جامعة وتقبله أخرى.
يجب أيضا التقليص من عدد الخيارات التي يرغم الطالب على اختيارها فتقلص من  01خيارات
إلى  0خيارا ت على األكثر ،مما يساهم في تقليص الضغوط على الطلبة.
يتسبب التوجيه اإللكتروني للطلبة في العديد من المشاكل التي يعيشها الطلبة وتعيشها الجامعة
الجزائرية ككلّ .لذا يجب مواجهتها واالستفادة بتجارب الجامعات المتط ّورة في توجيه طلبتها ،والقيام
بإجراءات ملموسة للتكفل بانشغاالت الطلبة فيما يخص ميولهم ورغباتهم ،وحقهم في اختيار التخصصات
العلمية التي يرغبون االلتحاق بها ،بما يتناسب بقدراتهم العقلية وكفاءاتهم.

المراجع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،منشور رقم  19مؤرخ في  13رجب  0833هـ ،الموافق ل  98ماي
9109م ،المتعلق بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا للسنة الجامعية.9103-9109 :
مشري سالف ،قريشي عبد الكريم وعمروني تارزولت حورية ( )9109االختيار الدراسي كمصدر
للضغط النفسي لدى الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا في ظل التوجيه الجامعي في الحزائر،
مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد الثامن ،جوان ،ص ،941 -903 :جامعة وارقلة ،الجزائر.

زقاوة أحمد ( )9108المشروع الشخصي للحياة وعالقته بقلق المستقبل :دراسة ميدانية على عينة من
الشباب المتمدرس ،أطروحة دكتوراه ،قسم علم النفس وعلوم التربية ،جامعة وهران.
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التوجيه المهني ودوره في إعداد الطالب للمستقبل
إعداد:

د .ناصر بن سالم الغنبوصي
مدير دائرة الدراسات والدعم الفني
وزارة التربية والتعليم -سلطنة عُمان
المركز الوطني للتوجيه المهني
Abukhallad2002@moe.om
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مقدمة :
حرصت وزارة التربية والتليةيع ىيةط يرةالر الل يية التليي ية التلي ية ويلزلةز وةا ة رجروهي ةه ب ةه
لسةهى الرة

الكتسةةه ال ةةهراا ااسهسةةي التةةه ي نةم ع رةةا رااصةةي التليةةيع التةةهرله و االلت ةةه

بسا الل ل ولظ ر هذا را خ ل يرالر ال مههج ال راسي ال جتيف وإيهح الفرص لرة

الفةفيا

ال ه ي ىشر والثهنه ىشةر يةه اختيةهر ال ةاا ال راسةي التةه لربوةاف يةه راسةت ه يةه دةات مة راي ع
وريال ع وره لتريلةاف إليةم رةا يجففةها وهرلية و ل لت ةه بسةا الل ةل و التاتيةم الةذايه رةا
خ ل االستفه ة را برارج ىع ال شهرلع الذايي .
كما عملت الوزارة على إجراء العديد من الدراسات والمؤتمرات التي هدفت إلى تطوير التعلييم ميا بعيد
األساسي والتي من بينها:
o

الرؤل ال ستقويي ل متفه الل هنه.0202

o

ال راس االستشهرل حال يرالر التلييع اللهم يه سيرم ى هف .5991

o

ال راس االستشهرل حال يرالر التلييع ليففيا  55و.)0225( 50

o

ن واا ر يي ىيط رستاى ال مهطق التليي ي .

o

الم وة الاطمي ىيط رستاى الازارة (.)0220

o

ال ؤي ر ال وله ليتلييع ره بل ااسهسه (.)0220

o

الم ة وة الميي ي ة بهل ة ول اللربي ة ل تهبل ة ياصةةيها ال ةةؤي ر ال ة وله ليتليةةيع رةةه بل ة ااسهسةةه
(.)0221
وم وصت و يل ه ىيط ه ي ووا خيهراا را ال اا ال راسي لير

ومة راي ع ورةةا همةةه وةةهتا ه ية ووةةا خ رة التاويةةم ال مةةه لتسةةهى الرة

يتمهسة رةع ريةال ع
ىيةةط ايجةةه مةةراراي ع

ال ستقويي بمهت ىيط ريال ع وس هي ع وب ه لتمهس رع احتيهوها سا الل ل ويمفيذاً لتيك التاصيها وهت
مرار رتيس التلييع اللهله رمع 0222-5/4م .والذي نص ىيط إنشةهت ال ركةز الةاطمه ليتاويةم ال مةه
وينثيم برارج التاىي لير

و وليهت اارار لل ه

بمهئ ع بهلتجففها الته ل تهو ه سا الل ل

الهدف العام من ورقة العمل:
 .5التلرلم بهلج رها الته لق ر ه ال ركز الاطمه ليتاويم ال مه.
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 .0ياتيةةم هةةذخ الجة رها ليةةتع االسةةتفه ة رم ةةه بهلشةةنل الةةذي لسةةهى يةةه ودةةع الشةةجص ال مهسة
بهلاتيف ال مهسو .
األهداف التفصيلية للورقة:
 .5ه ي التاويم ال مه.
واستل ا اي ع وريال ع.
 .0سهلي النشم ىا م راا الر
 .2التلرف ىيط رتريوها المتهح يه ال يهة الل يي وال مي .
وريال ع والفرص ال تهح .
 .4التلرف ىيط سهلي ال ااتر رهبيا م راا الر
أوالً :مفهوم اإلرشاد والتوجيه المهني
 5904 مرا الت لي القاري ليتاويم ال مه بأررلنه بأف التاويم ال مه هةا يقة لع ال ليارةها
والجورة والمفي الته يتليق بهختيهر ال م والى ا ل ه وااللت ه ب ه والتق م ل ه .
 5922 مرا نفس الت لي ف التاويم ال مه ها ى يي رسهى ة الفر ىيةط ف لجتةهر ر مة لةم
ولل نفسم ل ه وليت ق يي ه ول تع وال ب سةهى ة اايةرا ىيةط اختيةهر ويقرلةر رسةتقوي ع ور ةم ع
ب ه لنفل ل ع ينيفه ر ميه ررديه .
 بل لك ر ي سابر  Superف التاويم ال مه ى يي سةينالاوي وهةا ى يية رسةهى ة الفةر
ىيط إن هت ويقول صارة لذايم رتنهري ور ئ ل ورخ يه ىهلع الل ل وكذلك رسهى يم ىيةط إف
لجتوةةر هةةذخ الفةةارة يةةه اللةةهلع الةةاامله ول ال ةةه إلةةط حقيق ة واملي ة ب ي ة ينفةةل لةةم السةةله ة
ولي تت ع ال مفل ( ي قيق صارة ىا نفسم يه ري اف الل ل ).
لتض ا الرشه والتاويم ال مه ث ث ر هور ر و ا يه بمهئم:
 - 5ي ييل الفر ورلري م رايم واستل ا ايم و كهئم وريالم وخورايم .
 - 0ي ييل ال ا ورلري رتريوهي ه وتروي ةه ور بسةت ه والقة راا والجوةراا وال لةهرف وال ةهراا
ال زر ليمتهح والتفا يي ه .
 - 2ال ااترم و التااييق بيا الفر وبيا ال م ويق لع الرشه يه دات لك .
وبدون وجود أحد هذه العناصر لن يتحقق مبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب".
التوجيه المهني

معرفة الفرد

تحليل المهن

المواءمة

ومن هنا جاء المرسوم السلطاني بإعادة هيكل الوزارة
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المركز الوطني للتوجيه المهني (مديرية عامة)

المركز الوطني للتوجيه المهني (مديرية عامة) ،ويختص باآلتي:
 -5الل ل ىيط نشر وياديح رفههيع ورسهل التاويم ال مه والل ييها ال ريور بم ويق االحتيهوها
الجهص بسيرم ى هف.
إلط الوهحثيا ىا ى ل
 -0يايير خ رها التاويم ال مه لت يع يرا ال تت ع الل هنه ب تاً را الر
و لك ل سهى ي ع ىيط ال فال ىيط ر ا ووتهئم يت تم رع م راي ع وربوهي ع ورع رتريوها
االمتفه الاطمه وسا الل ل.
 -2إى ا خرط وبرارج الت رل الجهص بهلتاويم ال مه ويمفيذهه لت يع الفئها ال لمي را الر
وال لي يا وااخفهئييا وكهي ال اتفيا ال لمييا وبيرهع را ال ستفي لا را ال ركز.
4

الل هنييا ىيط
 -4يايير يأهيل وي رل خفهئييا ر مييا يه كل ر رس ل نم ع را رسهى ة الر
االنتقهل را التلييع ره بل ااسهسه إلط رؤسسها التلييع اللهله و ال ؤسسها الت رلوي و سا الل ل
ورسهى ي ع ىيط ايجه مراراا واختيهراا ر روس ىم ره لجرراف ل ستقوي ع ال مه و ليت قاف
ب ؤسسها التلييع اللهله.
و وليهت اارار وال لي يا ورؤسسها التلييع اللهله والقرهع الجهص وكهي الت ها
 -1ح الر
ال لمي ىيط االستفه ة را الج رها الته لق ر ه ال ركز رع يف يع شون رليارها وايفهالا وراامع
النتروني لناف را بيا ه اي ه ي قيق هذا ال ف.
 -6يق لع ال ىع ال زم لتيوي احتيهوها سا الل ل ىا طرلق ياصيل بيهنها السا إلط و ها
االستج ام وال ؤسسها التليي ي حتط يت نا ييك ال ؤسسها را يق لع الورارج ال راسي ال مهسو لت قيق
احتيهوها االمتفه الاطمه يه نهحيته و يل يا الاتهئم و يماع القرهىها االمتفه ل .
بلهلع الل ل وي قق ل ع االشوهع الذايه
 -7السله إلط يمظيع ال لهرض ال مي الته يلرف الر
وياير ل ع يرص الت رل يه راامع الل ل وإكسهب ع الجوراا الل يي .
 -8رتهبل ويقالع ى هل ال ركز لض هف إنتهز ااه اف الاطمي الته لسلط لت قيق ه.
 -9الل ل ىيط يق لع التاويم واالستشهرة ال مي بتا ة ىهلي ويق رلهلير التم ي ال مي اللهل ي .
 -52إورات ال راسها والو اث وإى ا التقهرلر الفمي الجهص ب تهالا التاويم ال مه والته را
شأن ه يق لع ال ىع الفمه الذي لسهى ىيط ي قيق الغهلها ال مشا ة را إنشهت ال ركز.
 -55الى م والترولج والتسالق بنهي وسهئل الى م وااليفهل حال ه اف ال ركز و رسهلتم
و نشرتم .
 -50ياله سهئر الشؤوف ال ارل وال هلي الته لقتضي ه ات ال ركز ل هر .
 -52القيهم بأي ر هم خرى اا صي بتنييم را الازلر.
ويباشر المركز إختصاصاته من خالل :
أ) قسم التنسيق والمتابعة  ،ويختص باآلتي:
 -5القيهم بل ييها ال تهبل والتقالع ا ات و يع الت ها ال لمي ليت قق را إ راك ااه اف الته نشهت
را وي ه ال ركز الاطمه ليتاويم ال مه .
 -0ال راول ال ست رة ل ى رااتر رفههيع و سهلي التاويم ال مه وكهي الل ييها ال ريور ب ه
ل حتيهوها الجهص بهلسيرم ويق لع التاصيها حال لك.
 -2الل ل ىيط ف يناف كهي خ رها التاويم ال مه الته لتع ياييرهه لت يع يرا ال تت ع الل هنه
هه ي بهل رو ااولط ل سهى ي ع يه ال فال ىيط ر ا ووتهئم يت تم رع م راي ع وربوهي ع ورع
رتريوها االمتفه الاطمه.
 -4إى ا راسها لت ل ر ى يهىيي خ رها التاويم ال مه الته يق م إلط الفئها ال ست ي را
والوهحثيا ىا ى ل.
الر
 -1يقالع وا ة ويهىيي برارج الت رل الجهص بهلتاويم ال مه ويق لع التقهرلر وال راسها
والتاصيها بشأف يرالرهه.
 -6رتهبل ويقالع نشر التاويم ال مه لي ارس يه ال هيظها وال مهطق التليي ي والتأك را ف
رفه ر التاويم ال مه بهل هيظها وال مهطق ياتم بفارة ص ي وي قق المتهئج ال رواة رم ه
لير .
 -7القيهم بأل ر هم خرى اا صي يسم اليم.
ب) قسم التخطيط ،ويختص باآلتي:
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 -5إى ا خر رئيس لي ركز والل ل ىيط ي لث ه سماله.
 -0إى ا خر يشغييي سمال لي ركز بهلتلهوف رع مسع الشؤوف ال هلي والت ها الرئيس ال لمي
بهلتاويم ال مه.
 -2رسهى ة ال وائر ااخرى يه إى ا خرط الل ل ويقه ل قتضه ال هو إلط لك.
ج) دائرة التوجيه واالستشارة المهنية ،وتختص باآلتي:
 -5اى ا استراييتيها وخرط وبرارج رمههج التاويم ال مه.
 -0يايير الت رل ال زم ورمح الش ه اا.
 -2يقالع الس ها الشجفي وال يال ليفئها ال ست ي .
 -4يمفيذ نشر وبرارج خهصم بهل رف الي ول والمسهت و وي االحتيهوها الجهص وبيرهه را الفئها.
وتنقسم الدائرة إلى األقسام التالية:
قسم المناهج ،ويختص باآلتي:
 -5إى ا استراييتيها وطر ل رج رفههيع التاويم ال مه وراداىهيم يه ال اا ال راسي لت يع
الففاف ال راسي وي رل ال لي يا وال ربيا ىيي ه.
 -0إنشهت ويمفيذ استرالتتي لتلزلز رفههيع التم ي ال مي يه و يع ال اا ال راسي لت يع الففاف
بنل ر ارس السيرم .
خوراا يليي ي يسهى هع ىيط االنتقهل السيس را ر ارس التلييع ره بل ااسهسه
 -2إكسه الر
إلط سا الل ل و ال ؤسسها الت رلوي و التليي ي ب ه يه لك إى ا ريم الرهل وي ل رستاى
نشر التم ي ال مي ال مهسو لم.
 -4االيفهل بأخفهئيه التاويم ال مه بهل ارس بفف رمتظ ويزول هع ب فه ر التجريط ال مه
والتم ي حس ال هو .
 -1ي ل رت اى را راا التم ي ال مي ب ه يه لك ال اا التلي ي التليي ي لتستج م بااسر
والوهحثيا ىا ى ل و خفهئيه التاويم ال مه.
الر
قسم التدريب ومنح الشهادات،ويختص باآلتي:
 -5يايير ي رل ب ستالها ووا ة ىهلي لى ا وي رل خفهئيه ياويم ر مه لنل ر رس يه
السيرم وي رل ال جتفيا وال ربيا الرئيسييا ويقه لي لهلير اللهل ي .
 -0ي رل وإى ا خفهئييا ر مييا ب ستاى ر ربه ال ربيا لناف بهسترهىت ع الل ل ك شرييا
ب راكز رفه ر التاويم ال مه بهل هيظها وال مهطق.
 -2يمظيع نشر يروج لتق لع التاويم ال مه وخ رها االستشهرة ال مي بهل ارس يه ال مهطق
التليي ي .
 -4يق لع ىع رست رلي شرييا بهل هيظها وال مهطق ورسهى ي ع حس ال هو ويه دات رستاى
خ رها التاويم ال مه الته يق م بهل مرق .
 -1يمفيذ نشر رريور بهىت ه رؤه ا اايرا الذلا لن ياف برارج ي رلوي خهصم بهلتاويم ال مه
واالستشهرة ال مي (رمح ش ه اا را ال ستاى ااول إلط ال ستاى الثهل ).
 -6اىت ه اايرا الذلا لن ياف برنهرج الت رل الرئيسه الجهص بت رل ال ربيا.
 -7يمسيق نشر رمح الش ه اا واالىت ه اا ال ريور بهايرا الذلا لن ياف برنهرج الت رل "ال يسر
ال مه ال وله" والورارج الت رلوي الجهروي الجهص بهلتم ي ال مي حتط رستاى رو ال كتاراخ يه
التاويم ال مه واالستشهرة ال مي .
 -8يقالع يهىيي الورارج الت رلوي والت قق را ف ال ت ربيا يع اى ا هع ويق رلهلير رمح الش ه اا
ال رياب .
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قسم تقويم السمات الشخصية والميول ،ويختص باآلتي:
 -5يقالع يهىيي الوراتاا و االختوهراا المفسي ال ل ال ب ه يه رتهل التاويم ال مه ويقالع واا
التقالع واختوهراا الس ها الشجفي وال يال ال مي الته لستج ر ه خفهئيا التاويم ال مه يه
ىور الشون االلنتروني .
ال ارس ولستج ر ه الر
والوهحثيا ىا ى ل لت ل الفرص
 -0إورات ب اث حال واا التقالع الته يق م رسهى ة كور لير
الاتيفي وال مي واختيهر الورارج الت رلوي والتليي ي ال مهسو ل ع.
 -2إى ا االستويهنها واالست هراا و واا التقالع الجهص بهلتاويم ال مه ليتع استج ار ه ويرويق ه
يه ال ارس ورا مول الوهحثيا ىا ى ل يه سا الل ل.
 -4يجريط وييسير ى يي يف يح واا التقالع الته لستج ر ه ى ت ال ركز.
قسم البرامج الخاصة ،ويختص باآلتي:
والشوه ىيط االلت ه ب ا يلمط بإنتهج ال فماىها الي ول والفمي
 -5يمفيذ نشر يشتع الر
الل هني التقيي ل وال لهصرة.
يه المظهم التليي ه ىيط صمهى ال فماىها
 -0الترولج ل وه راا و نشر التليع الته يشتع الر
الي ول الل هني ويق لع ال ىع ل ذخ ال وه راا واانشر ويرالرهه.
 -2يمفيذ نشر ليتاويم ال مه وخ رها االستشهرة ال مي ليهح ال زل را يرص ال فال ىيط
ر ا ووتهئم ليمسهت.
 -4إى ا راا و نشر خهص بهلتاويم ال مه لي اهابيا واخرى ليذلا للهناف را اىهمها رليم .
 -1يق لع االستشهراا ال مي وال ىع لألشجهص وي الق راا الجهص الختيهر ر ا ووتهئم يتمهس
رع م راي ع وربوهي ع وتروي ع الجهص ولي فال ىيط هذخ ال ا والاتهئم.
 -6إى ا راا و نشر ليتم ي ال مي لأليرا را وي ال هوها الجهص ل سهى ي ع يه ال فال ىيط
وتهئم و االلت ه بورارج ي رلوي يزل را يرص حفال ع ىيط وتهئم يه ال تت ع.
 -7يق لع االستشهراا ال مي لألشجهص وي االحتيهوها الجهص ل سهى ي ع ىيط يرالر م راي ع
وإرنهنيهي ع وزله ة ثقت ع واحترار ع انفس ع وال فال ىيط وتهئم رردي بهلمسو ل ع يه
ال تت ع.
 -8يمفيذ إوراتاا وى ييها لتقالع ايتههها القرهىها المهشئ .
 -9يمفيذ نشر لتيوي االحتيهوها المهشئ (السيهح و يرص رشروىها ااى هل الفغيرة).
د) دائرة الدراسات والدعم الفني ،وتختص باآلتي:
 -5إورات الو اث وال راسها ال تليق بمشهط ال ركز و ه ايم.
 -0يق لع ال ىع الفمه يه رتهالا ي ل ال ا ال رياب بسا الل ل.
 -2إى ا ال يفها ال مي ويرص التاتيم وحهل االمتفه بفف ىهر .
 -4إى ا رشروىها ااى هل الجهص .
وتضم الدائرة األقسام التالية:
قسم المهن ،ويختص باآلتي:
 -5ي ل ال ا الته ىيي ه طي كوير خ ل اللشر سمااا القه ر وال سهراا ااكه ل ي الته لت
ىيط الفر إيوهى ه ليتاتم يه هذخ ال ا يه ال ستقول.
 -0االيفهل ب ؤسسها القرهع الجهص بفف رمتظ وال فال رم ه ىيط رليارها وبيهنها حال
نااع الاتهئم و ال ا يه ال ؤسس ال لمي ورتريوها التلييا ورزاله ال م او الاتيف .
 -2إى ا ال يفها ال مي بهليغ اللربي لياتهئم يادح ال ا الرئيسي يه السيرم وإ خهل ه يه
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ال امع االلنترونه الجهص بهل ركز.
 -4إى ا مهى ة بيهنها خهص بهل يفها ال مي وي لث ه بهست رار ىيط سس طالي ال ى بهستج ام
بيهنها را ول خرى نهطق بهليغ اللربي .
 -1استج ام رليارها ال يفها ال مي را ال اامع االلنتروني بهليغ النتييزل يه إى ا ال يفها ال مي
لي ا الرئيس يه السيرم .
 -6التلهوف رع الت ها ال جتف لى ا نظهم ليترريز ال مه.
قسم فرص التوظيف ،ويختص باآلتي:
 -5ىع التم ي ال مي لي ااطميا لي ياا ر ل الل هل الااي ة.
 -0ىع التم ي ال مي لي ااطميا ليهح إرنهني ياتيف ع يه الاتهئم الته يتري ر هرة يه ول
الجييج وال ول ااخرى.
 -2يمسيق اانشر بيا ال ؤسسها التليي ي والت رلوي ورؤسسها القرهع الجهص يي ه لتليق بتلييا
ال ااطميا الل هنييا لي ياا ر ل الااي لا يه ر ا ووتهئم رليم .
 -4يايير ال ليارها النهيي اخفهئيه التاويم ال مه بهل ارس حال النيفي الته ستاير ب ه يرص
ى ل لجرلته ال ارس يه ال ستقول ب ف إح ل الل هل الاطمي ر ل الل هل الااي ة يه االمتفه
الاطمه.
 -1يمفيذ كهي اانشر الته ي ىع سيهسها التل يا يه رجتيم رتهالا الل ل.
 -6إى ا ريم لي هراا الته يؤهل الوهحثيا ىا ى ل لي فال ىيط وتهئم و لك بهلتلهوف رع
راتفه يم ي ال اار الوشرل يه رؤسسها القرهىيا الجهص واللهم وإ خهل هذا ال يم يه ال امع
االلنترونه لي ركز والى ف ىمم بهل ارس ورؤسسها الت رل والتهرلها يه السيرم .
 -7إ خهل بيهنها حال الاتهئم ال رياب يه سا الل ل يه ال امع االلنترونه لي ركز لت نيا
وال ستفي لا را ال ركز را ال فال ىيط رليارها حال الاتهئم الته ىيي ه طي كوير يه
الر
السيرم وحال القرهىها االمتفه ل الته ي تهج إلط ى هل وراتفيا ر رة يه ال ستقول.
 -8االحتفهت بقهى ة بيهنها حال الاتهئم الشهبرة بهليغتيا اللربي والنتييزل و لك بف ص
الى نها ىا الاتهئم الشهبرة يه الف م وال ت ا وا خهل هذخ ال ليارها يه مهى ة الويهنها.
 -9ي ل االيتههها وااح اث االمتفه ل الته يؤثر ىيط سا التاتيم يه ال هدر وال ستقول.
 -52إورات ب اث رمتظ حال سا التاتيم يه السيرم يتض ا بيهنها الري ىيط الاتهئم يه
كل مرهع ور م وااليتههها السهئ ة يه سا التاتيم ورتريوها و ها االستج ام را ال هراا
الت ل ة ويأثير اللال ىيط سا الل ل الل هنه.
 -55ب الوراتاا وال وه راا االمتفه ل ال ناري الته يؤثر ىيط سا الل ل وإى ا يقهرلر
ىم ه.
 -50إى ا يقرلر حال ي ييل سا الل ل رش االً بهل ليارها الحفهئي رع ي ل االيتههها
الته ي ث يه سا التاتيم.
والتغييراا ال
 -52القيهم بهيفهالا رست رة بهل ؤسسها ال ناري ال لمي (رثل وزارة القاى اللهري ووزارة ال هلي
ووزارة االمتفه الاطمه ووزارة التتهرة والفمهى ورركز اختوهر رلهلير ال هراا ال مي ) لت ل
حهو سا الل ل را و يع القرهىها الرئيس ل متفه الاطمه.
 -54راس وي ل ال لامها الته يااوم يل يا الاتهئم يه القرهع الجهص ويق لع المتراحها
وال يال ال نم ليتغي ىيي ه.
قسم مشروعات األعمال الخاصة ،ويختص باآلتي:
 -5إورات ب اث حال الفرص ال تهح لأليرا يه رشروىها ااى هل الجهص ب ع كأص ه ى هل
روت ئيا ويض يا رليارها حال هذخ الفرص يه ال امع االلنترونه لي ركز.
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 -0و ع ال ليارها حال يرص ر ة لو ت رشروىها ااى هل الفغيرة يه السيرم رثل برنهرج
"سم " وبرنهرج " االنر م " لي شروىها الفغيرة ومروض ال شروىها الفغيرة الته لق ر ه بمك
التم ي الل هنه وبرنهرج " انتهز" يه ال ارس وبرنهرج واح ال لري ب سقط وصم و يم ي
رشروىها الشوه .
 -2ياصيل ال ليارها حال ال شروىها الفغيرة إلط ااخفهئييا ال مييا يه ال ارس يشتيع
الل هنييا ىيط التفنير يه ب ت ويشغيل رشروىها ااى هل الجهص ب ع.
 -4التلهوف رع مسع الورارج الجهص ب ائرة التاويم واالستشهرة ال مي لورات ب اث حال يرص
التاتيم الت ل ة ليمسهت ويرص الت رل ال تهح رهر ا يه ال ا بير التقيي ل والفرص ال تايرة
ل ا يه الو ت يه رشروىها ى هل خهص ب ا.
يه المظهم ال رسه حال ال شروىها الجهص والفغيرة ليهح الفرصم
 -1يايير ال ليارها لير
ليرهلوها خهص ليتفنير يه ب ائل ر مي ىم التجريط ل ستقوي ا ال مه وايجه القراراا يه هذا الشأف.
يه ال ارس ويه ال لهرض ال مي الته لتع يمظي ه حال يرص إنشهت
 -6يق لع ىروض لير
ااى هل الفغيرة ال تهح وحال التهبيها وياائ ال شهرلع الجهص كجيهراا ر مي ل نا اليتات
إلي ه.
قسم البحوث ،ويختص باآلتي:
 -5إورات ب اث حال سهئر شئاف التاويم ال مه وبففم خهص يي ه ليه:
• نظع ويراراا التاويم ال مه يه ال ول ااخرى.
• ال زم الت رلوي والتليي ي الجهص بهلتاويم ال مه ال تايرة ىيط سس يتهرل يه سا الل ل ب ه
يه لك ال اا الجهص بهلتم ي ال مي ال تايرة بهليغ اللربي .
• يأثير التغييراا السنهني واالوت هىي ىيط سا التاتيم.
• سوه ى م ال فال ىيط ى ل وال يال ال نم ل ذخ ال شني را خ ل خ رها ررارة ليتاويم
ال مه ليوهحثيا ىا ى ل.
• النفهلها الته ب هو الكتسهب ه رمذ رراحل الرفال ال ونرخ حتط بياغ سا الرش و لك ل ارة ى يي
يرالر واان ال يهة والل ل و لضه النفهلها ااسهسي الته يري يايرهه و ها االستج ام بهلقرهىيا
الجهص واللهم يه الذلا لربواف يه االلت ه ب ه.
• ى ييها إى ا وإىه ة يف يع الورارج وال متتها الته يسهى الل هنييا ىيط اكتسه النفهلها ال شهر
إلي ه يه ال ارس ورؤسسها التلييع اللهله والورارج الت رلوي ورراكز التاويم ال مه و ودهع
خرى لناف ليتم ي ال مي يأثير يي ه.
 -0إورات ب اث حال االمتفه بشنل ىهم يه السيرم والشر ااوسط وحال االمتفه اللهل ه
وإى ا رقهالا خهص حال هذا ال اداع ل نا نشرهه ىيط ال امع االلنترونه لي ركز.
 -2إورات ب اث حال طر و ل ة لى ا نظهم لستريع را خ لم الوهحثاف ىا ى ل ال فال ىيط
رليارها ىا الاتهئم الته لتع الى ف ىم ه ولت نيا و ها االستج ام را الى ف ىا الاتهئم
الشهبرة ل ل ه ىيط ال امع االلنترونه لي ركز.
 -4ي ل يرص الاتهئم ال تايرة حهليه والته ستتاير يه ال ستقول وإورات ب اث حال كيفي ياويم
الرهل والوهحثيا ىا الل ل لإلستفه ة رم ه.
 -1التلهوف رع ال ؤسسها الو ثي لتوه ل الجوراا واالستفه ة را نتهئج الو اث الته يترب ه ب ي
ل نا ي قيق ال ااتر رع خفهئص ال تت ع الل هنه.
ه) دائرة اإلعالم والتسويق ،وتختص باآلتي:
ا و نشر إى ري ويرولتي ويسالقي ىيط كهي ال ستالها والت ها ال لمي لت قيق
 -5القيهم ب
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ه اف ال ركز.
 -0يسالق خ رها ال ركز وب اثم.
 -2يغري خوهر ال ركز وو ا خ يه رتهل التم ي ال مي والتاويم ال مه.
 -4انتهج ال رواىها وال اا ال تجفف ونشرهه وياثيق ه.
 -1إنشهت الل مها وإاليفهالا ال زر رع ال مظ ها وال ؤسسها والفئها والقرهىها اا الل م .
وتضم الدائرة األقسام اآلتية:
قسم الترويج والتسويق ،ويختص باآلتي:
و وليهت اارار بهلج رها الته لق ر ه
 -5يمفيذ ح ي يه ب ال كل ىهم راسه لب غ و يع الر
ال ركز ساات كهف لك ىور ااخفهئييا ال مييا بهل ارس و ال امع االلنترونه و را خ ل
ال قر الرئيسه لي ركز يه رسقط.
الفم الثهنه ىشر بهل سهى اا
 -0يمفيذ ح ي يه ش ري لمهلر ويورالر را كل ىهم لتلرلم ط
الذلا لتق راف لإللت ه ب ؤسسها التلييع اللهله ىور رنت القوال
الته ل نا لي ركز يق ل ه لير
ال اح .
ا الى ري والترولتي
 -2يق لع ال سهى ة يه االيفهل بهلشركها اللهرد ويجريط ال
والتغري الى ري لي لهرض ال مي الته لتع يمظي ه يه يتراا رمتظ بااسر رجتيم ال ارس.
 -4يمفيذ نشر يرولتي لج رها التاويم ال مه لي ركز رع الازاراا ال لمي وال ؤسسها ال ناري
ااخرى و لك لض هف إط ع ال اتفيا ىيط رسهل و نشر ال ركز بهالدهي إلط يرولج خ رها
التاويم ال مه لي ركز اوليهت اارار لض هف إط ى ع بشنل وي ىيط الجيهراا ويرص االختيهر
ال تهح رهم بمهئ ع را الر .
 -1إنشهت شون ايفهل بهلت ها الرئيس ال لمي بهلتاويم ال مه اخل السيرم ب ي لناف ال ركز
ىيط ىيع بهحتيهوهي ع.
يه و يع ال مهطق التليي ي
 -6االيفهل بهلت ها ال مظ لي لهرض لتمظيع رلهرض ر مي لير
را حضار رلهرض ال متتها الل هني الته
وااليفهل بغري يتهرة وصمهى ى هف لت نيا الر
يمظ ه الغري يه رجتيم رمهطق السيرم ى وة ىيط الترولج ال ست ر لل ل ال ركز را خ ل
االيفهل بنهي وسهئل الى م ال يي .
 -7إى ا ىروض إى ري اا وسهئط رتل ة ويق ل ه بإسع ال ركز والسله الته ن ا إط ع ال ول
وال مظ ها اللربي ااخرى ىيط الج رها الته لق ر ه ال ركز.
 -8الل ل ىيط يسالق رف ام ورسهل التاويم ال مه بإىتوهرخ وسيي لت نيا ال اطميا الل هنييا را
ال شهرك يه امتفه ح ل لتفم بهل رون .
 -9القيهم بتسالق خ رها التاويم ال مه لنهي ال ؤسسها التليي ي والت رلوي ب ه يي ه ال ارس
والنييها ورراكز الت رل ال مه والتهرلها والقرهع الجهص.
 -52القيهم بتسالق الو اث الجهص بهلل ل والج رها االستشهرل الته لق ر ه ال ركز ل ؤسسها
القرهع الجهص ومرهع ااى هل.
قسم إنتاج المطبوعات والمواد ،ويختص باآلتي:
 -5يغري نشر ال ركز و خوهرخ والت ا والج رها الته لق ر ه را خ ل إص ار ال رواىها
بهليغتيا اللربي والنتييزل وطوهى ال قهالا وإص ار ال ت ا ال ورل الته يغره نشر
ال ركز و خوهر سا الل ل ويمشر ب ه ال قهالا اا الفي بهلتاويم ال مه.
 -0يق لع ال سهى ة ل اتفه الترولج والتسالق بهل ركز و لك بتف يع وإى ا ال اا الترولتي لت قيق
ه اف ال ركز ىيط ال ستاليا ال ركزي وال يه.
 -2يف يع وإى ا راا ليلرض ب ف استج ار ه بااسر خفهئيه التاويم ال مه يه ر ارس ع
10
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وراتفه ال ركز يه ي رل
يمظع يه ال مهطق التليي ي .
 -4القيهم بإنتهج ونشر راا خهصم بهل ركز بهليغتيا اللربي والنتييزل ىيط رستاى ىهل را التا ة
إدهي إلط إنتهج رتي النتروني لتازلل ه ىيط و يع ال ارس وال ؤسسها و يرا ال تت ع ول نا
ودل ه ىيط الشون االلنتروني و إنتهج نسخ رم ه ىيط مراص ر رت يريق رع كثر ال ت ا و
الف م إنتشهراً.
 -1التأك را ف و يع ال اا الته لمشرهه ال ركز يتفق رع ال لهلير الاطمي وال ولي يي ه لتليق بهل يني
الفنرل .
قسم المكتبة والتوثيق ،ويختص باآلتي:
 -5إنشهت رنتو رتجفف ي تاي ىيط ح ث الص اراا يه رتهل التاويم ال مه ورفه ر التم ي
ال مي (ررواى والنتروني ) ب ي يضع ال ورلها وكتيوها وراا الت رل والنت والمشراا و
ال رواىها الجهص بهلتجريط ال مه ورليارها حال الورارج التليي ي والت رلوي وال قهالا
الف في اا الفي بهيتههها يرص الل ل وسا التاتيم يه السيرم ويه ن هت اللهلع ااخرى
وال اا الس لي والوفرل الجهص بورارج الت رل ليتاويم ال مه واالستشهرة ال مي والورارج
ال راسي ىيط ف يتع رتهبل ورص ر تالها هذخ ال نتو را خ ل ال هس اآلله.
 -0القيهم ب ور ال ف ر ااول يه ى ييها الو ىا ال ليارها الته لقام ب ه راتفا ال ركز
و خفهئيا التاويم ال مه بهل ارس وال ااطماف.
 -2ياثيق و يع ال فه ر الجهص بهلتاويم ال مه واالستشهرة ال مي بررلق رمتظ .
قسم العالقات واإلعالم ،ويختص باآلتي:
 -5القيهم ب ور المهطق بهسع ال ركز الاطمه ليتاويم ال مه.
 -0الوهب ىيط ل سئي و استفسهراا را و ها االستج ام بهلقرهىيا اللهم والجهص اا الفي
بل ييها ال ركز ورسهلتم وخ رها التاويم ال مه الته لق ر ه.
 -2التلهوف رع ال شرف ىيط ال امع االلنترونه لي ركز لإلوهب ىيط ااسئي وال حظها الته يررح
ىور ال امع و لك بل التمسيق ال زم رع ال سئاليا وال جتفيا بهل ركز.
 -4القيهم بهل ىهل لج رها ال ركز بيا ال مظ ها وال ؤسسها االوت هىي الته ي ثل المسهت و وي
االحتيهوها الجهص ويئها وي الق ر اليسير را التلييع والتااصل رع ييك ال مظ ها وال ؤسسها.
 -1االحتفهت بف ا ائ رع ال ؤسسها التليي ي والت رلوي ب ي لتع إب غ ال ركز والً بأول
بهلتغييراا الته ي ث يه الورارج وال قرراا ال راسي ب ذخ ال ؤسسها وكذلك لضه االحتفهت
بف ا وثيق رع رنت القوال ال اح بازارة التلييع اللهله ب ي يتفم ى يي يق لع طيوها
الل هنييا.
االلت ه بأكور م ر ر نا را الفهىيي بهلمسو لير
 -6التااصل رع و يع ال ؤسسها التليي ي والت رلوي بهلسيرم ليتلرف ىيط التجففها الته ي رس
يه هذخ ال ؤسسها ورتريوها القوال ب ه و ي رليارها خرى اا صي ل تهج إلي ه خفهئيا
التاويم ال مه (رثل الويهنها الجهص بهلاتهئم وال ا الته ليت ق ب ه الجرلتاف را هذخ
ال ؤسسها).
 -7رشهرك الت ها ال لمي بهل ركز يه االيفهل بت ها االستج ام بهلقرهع الجهص لط ى ع ىيط
خ رها التاويم ال مه الته لق ر ه ال ركز ليوهحثيا ىا ى ل.
 -8التلهوف رع مسع الترولج والتسالق يه االيفهل بنهي و زة الى م ال يي ليترولج لل ل ال ركز.
و) دائرة الشؤون اإلدارية والمالية ،وتختص باآلتي:
 -5روهشرة وإنتهز كهي ااى هل ال ارل وال هلي .
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 -0يمفيذ التجريط االسترايته والتشغييه.
 -2إنتهز ال سهئل واارار ال تليق بنهي ال ليارها ونظ ه ومااى الويهنها والوررتيها الته يتريو ه
ى هل و نشر ال ركز.
وتضم الدائرة األقسام التالية:
قسم الشؤون اإلدارية ،ويختص باآلتي:
 -5القيهم بت يع ااى هل ال ارل ال تليق بهل ركز وبفف خهص ى هل شئاف ال اتفيا و رسهك
الست ا ال زر ويأريا وصال ال راس ا الفه رة والاار ة ويايير ااثهث واآلالا وال ل اا
واا واا ال نتوي وشؤوف المقييها والج رها ااخرى.
 -0يمفيذ التليي ها و السيهسها ال ارل والوراتاا التشغييي .
 -2ايجه الوراتاا القهناني النفيي ب هل حقا ال يني الفر ل ساات بهلمسو لياثهئق الته لمتت ه
ال ركز و بيرهه را الاثهئق الته م لستليا ب ه ال ركز (ال رواى و االلنتروني ).
 -4االيفهل بهلمهشرلا لي فال ىيط راايقت ع ىيط استج ام إنتهو ع ويق القااى القهناني
قسم الشؤون المالية ،ويختص باآلتي:
 -5إ ارة و يع ال لهر ا وال اازنها ال هلي لي ركز.
 -0إى ا راازن سمال يشغييي لي ركز.
 -2القيهم بإى ا ي ييل امتفه ي لي ركز و لك ب ف الاماف ىيط راار خ ال هلي وم رايم التمفيذل .
 -4إى ا يقهرلر رهلي يريع إلط ر لر ىهم ال ركز و الت ها ااخرى بهلازارة ويقه ً ل قتضيها الل ل.
قسم تقنية المعلومات ،ويختص باآلتي:
 -5يف يع وإنشهت نظهم و زة حهسا ل ارة كهي الويهنها الجهص بهلتاويم ال مه واالستشهرة
ال مي والل ل ىيط كل ره را شأنم ال هيظ ىيط است رارل هذا المظهم.
 -0يف يع و يع و اول مااى الويهنها الته ي ىع ال ركز ىيط ف لش ل لك مهى ة بيهنها ال ستج م
وريفها حفظ ال فه ر ال مي ومهى ة بيهنها الو اث والحفهئيها.
 -2يف يع وإى ا وإنشهت ال امع االلنترونه لي ركزبهلتمسيق رع ال لرل اللهر لتقمي ال ليارها.
 -4الل ل بشنل وثيق رع و يع وائر الازارة اا الفي .
 -1الل ل بشنل وثيق رع ائرة نظع ال ليارها را خ ل يمسيق االيفهالا ويوه ل ال ليارها
ولض هف يزول ال امع االلنترونه بتت يزاا الس ر واارا وال ىع.
 -6االستفه ة را الشونها االلنتروني ال هلي بهلازارة لجفض ينيف ى ييها نظع إ ارة ال ليارها إلط
نط رو ر نم .
 -7إورات ب اث حال المظع االلنتروني ال مهسو وإى ا رااصفها ل يال النتروني رف
خفيفه ً لتيوي رتريوها ال ستفي و لك لتيوي احتيهوها ال ركز إ ا ره امتضت الضرورة لك.
 -8إورات ب اث حال طر ويقميها التليع االلنترونه الت ل ة لتق لع خ رها التم ي ال مي
والتجريط ال مه إلط ى ت ال ركز.
 -9الشراف ىيط المظهريا الرئيسيا اليذلا ل ى هف خ رها ال ركز وه ه برنهرج التليع االلنترونه
ونظهم ال يفها االلنتروني بهلتلهوف رع ال لرل اللهر لتقمي ال ليارها.
 -52التمسيق رع ال لرل اللهر لتقمي ال ليارها لتايير الورارج والوررتيها االلنتروني لي اتفيا
بهل ركز ويق حهو الل ل و لك لض هف النفهتة واالنسيهبي والس س يه سير ى ل نظهم التاويم
ال مه.
 -55يايير خ رها ال ركز يه و يع ن هت السيرم بهستج ام نظع ال هسا ال تفي بهلشون
االلنتروني لتق لع هذخ الج رها ىور ييك الشون بهلتلهوف رع ال لرل ال لمي .
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 -50ي نيا ال ركز را يق لع خ رهيم ليت يع.
من أهداف المركز الوطني للتوجيه المهني:
 رسهى ة الر
 ياويم الر
 ال سهه

يه التلرف ىيط ريال ع ال مي وس هي ع الشجفي .
ن ا رسهراي ع التليي ي وال مي الته يمهس ريال ع وم راي ع.

يه يم ي ثقهي الر

حال الفرص التليي ي والت رلوي ويرص سا الل ل

ال ستقويي واط ع وليهت رارهع ىيط اارر ايم.
 إلته ايسه ويرابط اكور بيا ررحي التلييع اللهم وررحي التلييع التهرله وحهوها سا
الل ل.
 نشر الاىه ال مه بيا يرا ال تت ع حال رجتيم نااع الل ل وال ا ال تايرة.
 زله ة الاىه حال سا الل ل الل هنه ويأهيل الر

يه ايجه القرار ال مهس ىم اختيهر

ال اا ال راسي ليففيا ال ه ي ىشر والثهنه ىشر.
حيث يقدم المركز العديد من خدمات التوجيه المهني والته لستفي رم ه:
 الر

و وليهت رارهع

 رؤسسها التلييع اللهله
 و ها التاتيم.
و لك را خ ل يفليل وياتيةم اانشةر ال جتيفة التةه لقةام ب ةه خفةهئيه التاويةم ال مةه يةه و يةع
ال ارس الته يتاير يي ه الففاف را الجهرس وحتط الثهنه ىشر حية لاوة خفةهئه ياويةم ر مةه
لنةةل ر رس ة ب ةةه خ س ة هئ طهل ة
الج رها الته يق م لير

ورةةع زلةةه ة الل ة لجفةةص ل ةةه خفةةهئيهف و لةةك لض ة هف وةةا ة

يه هذا التهن  .ويي ه ليه احفهئي بأى ا ااخفهئييا وال شرييا
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محافظة محافظة محافظة
الجنس

مسقط

محافظة محافظة
محافظة

شمال

جنوب

محافظة محافظة محافظة محافظة محافظة المجموع

شمال

جنوب

الباطنة

الباطنة الداخلية الشرقية الشرقية البريمي لظاهرة

ظفار

الوسطى

مسندم

ذكر

68

901

27

67

00

86

98

82

68

79

6

876

أنثى

26

900

86

20

86

88

97

88

28

2

8

089

المجموع

988

798

980

902

16

17

78

19

980

76

98

9968

ك ه ياو بهل ة ارس (  )50 -1برية رفةه ر ياويةم ر مةه يةع يزولة هه بةها واا وااو ةزة ال زرة
الته ي نا ااخفهئه را يق لع خ رهيم .
ااثهث

األجهزة
آل يفالر
Bizhub 211
و هز يهكس
Brother laser fax 282
و هز يي لا بروونتار ر ال
epson –eb -85
و هز يينس كهم
Vaermedia co 130
و هز يتيي ااورا

شهش ىرض بيضهت اا خيفي سا ات
طهول حهسا
طهول مراتة رست لرة بقرر رتر وىشروف سع
طهول مراتة رست لرة بقرر واح رتر
طهول رستريي ل ستشهراا ال مي والت هىي
طهول رنت خشوي لي اتفيا رع طهول وهنوي لي هس اآلله
خزان رل ني ريييا بوهبيا
كويم حهسا
كرسه راح بذراىيا لي راوليا
كرسه وار بذراىيا لي اتم
كرسه راح ليريو
كرسه ب ستيك ليريو
وح اا ريم رل ني لينت
حهرل رت ا رل نه
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شهناف ليتجزلا
خزان ىرض ررواىها
سوارة بيضهت ر غمر
سي ر ا ب ستيك رتاسط ال تع

وتتنوع خدمات التوجيه المهني والتي من بينها:
 كتيياب مسييارم المهنييي للصييفوف ( )97-90والةةذي لتضةة ا نشةةر ياىالةة يتليةةق ب جتيةةم
ال ااديع اا الفي بهلتاويم ال مه كهآليه :
o

كتاب مسارم المهني للصف العاشر:

ول تاي ىيط ىشرة نشر باامع حف كل سواىيا وهه:
را نناف؟ ليتلرف ىيط ال ركز الاطمه ليتاويم ال مه
 .5يلرف ىيط التاويم ال مه را خ ل الج رها الته لق ر ه التاويم ال مه
 .0رياله ال مي وس هيه الشجفي حي مما ال ركز رقيهسه ً ليسة ها الشجفةي وال يةال ال مية
ولروقم الر

را الففاف را التهسع وحتةط الثةهنه ىشةر وهةذا ال قيةهس رومةه ىيةط نظرلة

واف هالم ورتض ا ارثي را الاتهئم وال ا الته يمهس بيئها الل ل الست ال فترتة يةه
ييةك المظرلة و لةك ليتلةرف الرهلة ىيةط ريالةم ال ميةم وسة هيم الشجفةي ويلتوةر هةةذخ اا اخ
إح ى اا واا الته يسهى يه التلرف ىيط الذاا بشنل يضل إلط وهن

واا خرى.

 .2رستقويه ال مه والته لتلرف يي ه الرهل ىيط ر ا ووتهئم رجتيف رتايرة يةه سةا الل ةل
ال يه واللهل ه.
 .4رستقويه التليي ه والته يشتع الر

ليو

ىا برارج يه رؤسسها التلييع اللهله وال لههة

الت رلويم يتمهس رع ره لر ح إليم الرهل .
 .1ربوهيه ال راسي والته يستلرض الجر ال راسي ليففيا ال ه ي ىشر والثهنه ىشر وكل ره
لتليق بتيك ال اا .
 .6خرته ال مي والته يشتع الر

لادع ه اف وخرط لت قيق الر اح.
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 .7الل ةةل الترةةاىه وهةةا رةةا ال ادةةاىها التةةه لةةتع يي ةةه يشةةتيع الرة

ىيةةط الل ةةل الترةةاىه

وكيفيم يمفيذخ بمتهح.
ىيةةط ال شةةهركم يةةه امتةةراح حيةةال ل شةةن ا م ة

 .8رشةةن ا وحيةةال ولةةتع يي ةةه ي ة رل الر ة
يلترد ع يه الل ل و ال يهخ بشنل ىهم.
 .9ر هراا االيفهل والتااصل.

 .52وإ ارة الامت وهه را ال هراا ااسهسي ال رياب يه الل ل .

o

كتاب "مسارم المهني" للصف الحادي عشر:

ل تاي ىيط ىشرة نشر باامع حف كل سواىيا وهه:
 .5يريع وط اح.
 .0رستقويه "التلييع اللهله".
 .2رستقويه "الت رل ال مه والتقمه وال ريه"
 .4رستقويه "التاتيم يه القرهىيا الجهص واللهم"
 .1رستقويه " التاتيم الذايه"
 .6رفه ر الو

ىا ى ل

 .7السيرة الذايي
 .8ورسهل التغري
 .9ال قهبي الشجفي
 .52اللزل
o

وال ثهبرة.

كتاب مسارم المهني للصف الثاني عشر:
ل تاي ىيط ىشرة نشر باامع حف كل سواىيا وهه:
 .5ريفه ال مه :
وها بم والوما ااسهسي يه و يع نشر كت " رسهرك ال مه " لسةهى الرهلة يةه إىة ا خ
ل يفم ال مه ويض يمم كل ره ل نا ف لسهى خ يه ي ل رسهرخ التليي ه وال مةه حية ل نةا
16

ليرهلة رةةا خ لةم التلةةرف ىيةةط رةةااطا القةةاة وال ةةهراا التةةه ل تين ةةه رةةا خة ل رشةةهركهيم
بهالنشةةر ال رسةةي وم رايةةم وانتهزايةةةم الت فةةييي يةةه ال ةةةاا ال راسةةي ال جتيفةة حيةةة

ف

االنشر يه كت رسهرك ال مه يتري يمفيذ نشر لي رو ه الرهل يه ريفم ال مه.

 .0إى ا السيرة الذايي بهليغتيا اللربي واالنتييزل .
 .2رسهل طي وتيف والت رل استل ا اً لي قهبي الشجفي .
 .4الل ل التراىه.
 .1اللروض التق ل يم المهو م.
 .6إنشهت ال شهرلع الجهصم .وهذا الوم لتري رشهرك ورسهى ة وله اارر البمم /ابمتةم رةا خة ل
يق لع الجورة الل يي واللي ي را ول التجريط السةييع لي سةتقول التليي ةه وال مةه ك ةه لسةهى
ىيط رتهبل وله اارر لألنشر الته لقام ب ه الر

وال هراا الته يع اكتسهب ه.

 .7ثق بمفسك.
 .8ايجذ مرارك.
 .9خ ميها الل ل.
 .52ستل القاى اللهري .
الواابةةةةة إلةةةةةط رؤسسةةةةةها التليةةةةةيع اللهله وال راسةةةةة التهرليةةةةة واصةةةةةمع نتهحةةةةةك بمفسةةةةةك
ور هراا يق لع اللرض المهوح وث رة رسهرك ال مه.
وم ة يةةع يرةةالر كتةةه رسةةهرك ال مةةه بمةةه ًت ىيةةط التغذل ة الراول ة رةةا ال قةةل التربةةاي وكهي ة
القرهىةةها ال لميةةة بسةةا الل ةةةل إدةةهي إلةةةط وليةةهت اارةةةار .ك ةةه لةةةتع يرةةالر النتةةةه ويقةةةه ً
لي ستت اا الته يرر ىيط رتريوها سا الل ل .
 oكما يتم تقيديم أنشيطة توعويية يةه رجتيةم ال اادةيع ال تليقة بهلتاويةم ال مةه ليفةفاف رةا
الجهرس إلط التهسع را خ ل نشر اكتشهف ال يال ال مية واانشةر التةه لةتع يمفيةذهه بهلفة هي
ال رسي وال اى ال رسي .
ك ه ياو برارج و نشر خرى لقام ب ه الريو يه رتهل التاويم ال مه ورا بيا هذخ الورارج :
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o

حملة أنا رائد أعمال(برنامج انطالقة)

بهلتمسيق رع شرك شل ليتم ي ب ُل هف :ه يت إلط ريع رستاى الاىه بيا ط

ال ارس بأه ية رلةه ة

ااى هل حي يع استضهي روا ورائ اا ى هل نهو اف را ال مهطق ال يي لمهرة الةارش ليتلةرف
الر

وح الريو ىيط التفنيةر برلةه ة ااى ةهل كجيةهر

ىيط يتهرب ع را وامع الويئ ال يي لير

وتيفه ويلرلف ع بهلج رها ال ق ر را مول" :انر م لروا ااى هل" بهلدهي إلةط يشةتيع الرة
ىيط إورات ب اث ىي ي وبهاخص يه رتهل رله ة ااى هل است ف الورنهرج و يع ال مهطق التليي ية
لر

وطهلوها الففاف را الفم الجهرس الط الثةهنه ىشةر ومة كهنةت رلظةع ال شةهركها لي سةهبق

را مول الرهلوها وم احرزا طهلو را ر هيظ تفهر ال ركز ااول يه ال سهبق .
o

إنجاز عُمان:

وللتوةةر رةةا هةةع الوةةرارج التةةه ي ثةةل شةةراك مالة بةةيا وزارة التربية والتليةةيع ر ثية بةةهل ركز الةةاطمه
ليتاويةةم ال مةةه والت ةةها ااخةةرى وهةةذا الورنةةهرج رسةةتل بهلسةةيرم ي ةةت رظية برنةةهرج سةةم والتةةهبع
لازارة القاى اللهري  .ول ف الورنهرج إلط إكسه الريو ر هراا وم راا حيال ل خال سا الل ل
وىهلع ااى هل ل شروىها صغيرة ورتاسر و لةك رةا خة ل نشةر الرم تية يقة م ليريوة بااسةر
رترةةاىيا رةةا القرةةهع الجةةهص ك ةةه ي ةةت رشةةهرك الرة

يةةه ال سةةهبقها االميي ية وحفةةيت طهلوةةها

ر رس سةرور ليتليةيع ااسهسةه ىيةط ال ركةز ااول يةه رسةهبق حقيوة الشةرك ليلةهم ال راسةه -0228
 0229م كأيضل شرك ط بي ك ه حققت نفس الشرك رركز يضل رمتج شرك ط بي و يضةل رئةيس
يمفيذي لشرك ط بي ك ه حفيت ر رس الاا ي النوير ليتلييع ره بل ااسهسه ليرهلوها ىيط ال ركةز
ااول ىيط ال ستاى الاطمه ليلهم ال راسه 0252/0229م.
 oورشة تدريبية بعنوان " التوجيه المهني" بالتنسيق مع امديست:
ه يت الارش إلط االسةتج ام ال ة ل لي ليارةها الاتيفية رةا خة ل التجرةيط ويم ية رفةههيع الةذاا
االلتهبي ويرالر رستالها اا ات الت فييه لت قيق ااه اف الشجفي وال مي وي ع ال هو للته
ياازف يه شجفي الرهل سةاات كةهف ىيةط الفةلي الجةهص و يةه ال تت ةع ىيةط سةهس ي لة القةيع
ااسهسي وم است يت الارش ( )58طهل وطهلو را سر الة خل ال ة و و سةر الضة هف االوت ةهىه
بهلففيا اللهشر وال ه ي ىشر را خ س ر ارس ب هيظ رسقط.
وط
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 oورشة تدريبية بعنوان " المشاريع التجارية الذاتية " بتنسيق مع مؤسسة امديست:
هةةة يت الارشةةة إلةةةط ياىيةةةم طهلوةةةها الفةةةم ال ةةةه ي ىشةةةر ىةةةا كيفيةةة بةةة ت وانتةةةهز ال شةةةهرلع
الذايي بهلدةةهي إلةةط ياسةةيع آيةةهم ا رةةا خة ل حةةث ا ىيةةط التفنيةةر بت لة يةةه يمظةةيع ال شةةهرلع ب ية
لفةةو ا رةةا صةةهحوها ال شةةهرلع الذاييةة  .لةةي نا الرهلوةةها ىيةةط التفنيةةر برةةر روتنةةرة وإكسةةهب ا
ال ةةهراا ااسهسةةي يةةه رتةةهل ااى ةةهل والت ة رل لت سةةيا ي ةةع اللمهصةةر ااسهسةةي لمتةةهح ال شةةهرلع
الذايي هذا وم است يت الارش ث ثيا طهلوم رةا سةر الة خل ال ة و و سةر الضة هف االوت ةهىه رةا
الفم ال ه ي ىشر.
المشاركة في الفعاليات والمناشط ذات العالقة بتوعية الطالب وصقل مهاراتهم:
مشاركة المركز في مهرجان مسقط ومعرض مؤسسات التعليم العالي:
و وليةةهت رةةارهع وو ةةها
لق ة م ال ركةةز خ ة ل رشةةهركهيم يةةه ييةةك ال لةةهرض خ ة رها رجتيف ة لير ة
التاتيةةم والتة رل وو يةةع شةةرائح ال تت ةةع ال لمية الزائةةرة لتيةةك الفلهليةةها والتةةه بية ىة الزائةةرلا
ل روةةهف رسةةقط 0229م رةةه يتةةهوز  46692زائةةراً ك ةةه كةةهف ىة الةةزوار لةةركا التاووةةم ال مةةه للةةهم
0252م حااله  0150زائر يع خ ل ةه التلرلةم بجة رها ال ركةز الةاطمه ليتاويةم ال مةه ولةتع يفليةل
ال شهرك بركا التاويم ال مه را خ ل ىرض إص اراا ال ركز ويازلل ةه ىيةط الزائةرلا وإشةراك
االيرا يه يرويق نشهط السة ها الشجفةي وال يةال ال مية ليتلةرف ىيةط سة هي ع وبيئةها الل ةل التةه
والوةهحثيا ىةا الل ةل وو ةها التاتيةم
يتمهس رل ه ك ه لتع التلرلم بهل يم ال مه و ه يتم ليرة
حي ل نا هذخ الت ةها رةا التلةرف ىيةط رنةهرا القةاة لة ى ال تقة ريا ليل ةل لتةاتيف ع يةه ال تةهالا
يفقل رلهري ع ور هري ع ولنهيةأ ال شةهركاف يةه
ال تمهسو رع ر هراي ع ك ه لتع يق لع رسهبقها لير
ن هلة الفلهلية بتةةاائز يق لرلة ىوةةهرة ىةةا وراا رتماىة يةةع يةةايير ىة  425ورة ي رلوية ليرة
بتنيف  11712لاير ى هنه كهنت و يل ه رتهني كتورىها را القرهع الجهص يماىةت بةيا وراا يةه
اليغ اانتييزل و خرى يه ر هراا ال هسا وبيرهه يه ال هراا ال مي وال ارل التةه يسةهى يةه
يم ية ال ةةهراا االسهسةةي ال ريابة لسةةا الل ةةل مة رت لت يةةع الريوة والرهلوةةها يةةه رجتيةةم رمةةهطق
السيرم .
إف الج ة رها التةةه لق ة ر ه ال ركةةز الةةاطمه ليتاويةةم ال مةةه رجتيف ة ورتماى ة ويظ ةةر ر ة ى ه ي ة هةةذخ
الج ر ل ى طيو ال ارس ىمة رقهرنة رة ى الترةار يةه نسة خيةهراا الريوة ل ةاا الجرة ال راسةي
ليتلييع ره بل ااسهسه مول وبل يق لع خ ر التاويم ال مه بهل ارس.
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وبهل قهرن بين رغبات طلبة الصف الحادي عشر لمواد الخطة الدراسية من العام الدراسي
( 7000/7008م 7090/7001 -رغبات أولية )
األحيا
ء

الكيميا
ء

الرياضيات الرياضيات
التطبيقية
البحتة

العام الدراسي
0221/ 0224م
0226/ 0221م

%42
%48

%62
%10

%90
%94

%46
%12

الفيز العلوم الجغرا التاري مهارات
اللغة
خ
والتقانة فيا
ياء
اإلنجليزية
%90 %16
-%24
%22
%55
%94 %24
-%44

0227/ 0226م

%46

%14

%94

%41

%42

--

%46

%94

%8

0228/ 0227م*
0229/ 0228م
0252/ 0229م
0255/ 0252م

%12
%41
%48
%48

%12
%11
%10
%10

%70
%10
%15
%49

%48
%44
%47
%48

%49
%44
%47
%48

%07
%41
%46
%47

%42
%49
%44
%46

%45
%45
%22
%22

%2
%1
%1
%9

ل حظ ف خيهراا الريو ل اا الجر ال راسي بل يق لع خ رة التاويةم ال مةه لت يةع طة
وطهلوةةها ر ة ارس السةةيرم م ة ايت ةةت إلةةط ال ةةاا اا الرةةهبع اللي ةةه ويةةق احتيهوةةها سةةا الل ةةل
بهلسيرم وهذا رؤشر وي ىيط ى يي ال اائ

بيا خيهراا الريوة ل ةاا الجرة ال راسةي واحتيهوةها

سا الل ل الل هنه را التجففها.
دبلوم التوجيه المهني:
وها برنهرج يأهييه يه التجفص ل ةمح روة الة بيام اللةهله يةه التجفةص بلة الونةهلارلس
وها را د ا خر ال ركز الاطمه ليتاويم ال مه لتأهيةل وية رل

خفةهئيه التاويةم ال مةه لتقة لع

خ رها كثر وا ة لي ستفي لا لتع الترشيح سماله ً لل را خفةهئيه و خفةهئيها التاويةم ال مةه رةا
كل رمرق يليي ي ىيط ف لناف الل رمهصف بيا الذكار والنهث ل لت ه بهلورنهرج وم يع الورنهرج
حتط ااف ىة  547خفةهئه و خفةهئي ك ةه الت ةق بهلورنةهرج ل ةذا اللةهم ىة سةتاف ارسةه ً رةم ع 22
خفهئي و 22خفهئيه ً.
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مطبوعات المركز:
لقام ال ركز الاطمه ليتاويم ال مه بإص ار رت اى را ال رواىها ال جتيف ورم ةه
ىل سويل ال ثهل:
 ال ت ة ا ك تي ة "النجيياا المهنييي" وهةةه رتي ة ش ة رل يف ة ر ك ي ةةق لترل ة يه الةةاطا
و  Tribuneو لك بهليغتيا اللربي والنتييزل يق يع إص ار ى لا رم ةه حتةط اآلف ابتة ات
را ش ر كتابر للهم 0255م.
 اللوحات اإلعالنية الثابتة والمتنقلة
 المطويات( بقرارك نت يرسع رستقويك ن ا ال ستقول را نناف يلرف ىيط نفسك...الخ)
ويست ف بلض ال رالها وليهت اارار لتع رجهطوت ع ب ه كلزلزي وله اارر./ىزلزيه
ولي اارر وبلض ه يست ف الريو كلزلزي الرهل  /ىزلزيه الرهلو .
 الخطط المستقبلية للمركز:
 oأدلة العمل التطوعي ويوم في العمل وخبرات العمل
ولل ل ال ركةز حهليةه ً ىيةط إصة ار ليةل ليرهلة وولةه رةرخ وآخةر اخفةهئه التاويةم ال مةه
حال يتربة لةام يةه الل ةل وخوةراا الل ةل والل ةل الترةاىه وهةه رةا ال ادةاىها ال هرة
والته يسهى الرهل يه التلةرف ىيةط بيئة الل ةل رةا وامةع التتربة الل يية ك ةه يسةهى خ يةه
ى يي ايجه القرار حال ر م ال ستقول.
 oدليل المسميات المهنية:
لل ل ال ركز حهليةه ىيةط إىة ا ليةل النترونةه حةال رسة يها ال ةا ويفةميف ه ليةتع ىردةم
الحق ةه ً ىيةةط ال امةةع اللنترونةةه لي ةازارة و لةةك ب ة ف يةةايير وسةةيي لتاىي ةم الرهل ة بةةهل ا
ال ستقويي واختيهر التجففها ال مهسو ل ه وكةذلك رسةهى يم ىيةط يم ية ال ةهراا الاتيفية
را خ ل التلرف ىيط رتريوها شغل كل وتيف .

المراجع:
( )9وزارة التربية والتعليم ( .)7006الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
( )7وزارة التربية والتعليم ( .)7090كتاب مسارم المهني للصف العاشر.
( )6وزارة التربية والتعليم ( .)7090كتاب مسارم المهني للصف الحادي عشر.
( )8وزارة التربية والتعليم ( .)7090كتاب مسارم المهني للصف الثاني عشر.
( )0وزارة التربية والتعليم ( .)7099تقرير خيارات الطلبة للصفين الحادي عشر والثاني عشر.
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Abstract
The proposed work aims to develop a framework and an advisory information system
which could be used to reasoning the relationship between poor performance of students
and role of their advisors. The framework will be used to highlight factors leading to poor
performance (grade) and to identify the main factors that may affect the student’s
performance on the basis of combination of courses selected by them and their advisors.
The main objective of this work is to draw attention to factors that may allow students to
choose courses which comply with university regulations, and to activate the role of their
advisors. To achieve the goal of this work, the educational intelligence tools have been
adapted and modified. The developed framework may be required because of changes to
the legal requirements for retaining educational data and due to the introduction of new
technology. The outcome of this work will help the educational decision makers to plan
for activating the role of the advisory system. The developed advisory information
system will be responsive to promote student right and equal opportunities for poor
student performance and privileged student performance .
Keywords: Advisory System, Educational Intelligence .
1. Introduction
‘Education for All‘ is an education development strategy based on vision and
development of any country, and aims to achieve the objectives of the global program.
The enormous efforts of the government of the Sultanate of Oman is aimed at nationbuilding and towards the preparation of good citizens, fairly equipped with the
knowledge of science and technology and directed towards scientific research. The
1

outcome of those efforts is that the light of knowledge is spreading all over the country;
The enlightened minds are able to deal with the knowledge revolution of the modern
world without difficulty or complexity. This research study is designed to improve the
next-generation of higher education institutions in Oman, and will address the course
selection complexities in the process of enhancing student’s performance. The outcome
will also be a referencing guide or service manual for academic institutions in Oman. We
believe that student’s performance in higher education in Oman is of great concern in
general and to universities in particular.
2. Basic Methods of Teaching
It is no secret that the effectiveness of the educational process is largely determined by
methods of teaching. Widespread use of standardized methods and transition to work
exclusively control the assimilation of students studying subjects formally reduces the
role of the teacher in the learning process directly. Meanwhile, the level of training and
learning effectiveness are directly dependent on the level of interaction teacher-student.
Educational process, both parties must play a creative role. It is important to avoid the socalled stencil learning where students train to solve certain types of problems, and the
development of their thinking placed sacrifice number of the problems. The student must
learn to understand not only modeled, but the real live problem processes. An important
role in preparing students playing their independent work, especially the development of
independent research skills when performing essays, and other research.
Here the importance of departments overestimated:
1- Using training and supporting literature can have a greater effect if certain
conditions to actively implement the Internet in the learning process. In this case,
the boundaries of communication with students and teacher apart in space and
time.
2- Offer courses and special courses of choice should not become an end in itself.
First, any choice must be in line with the main bar preparation. Second, elective
courses should be selected at the same level of complexity and scale of
development, as well as acting as a common alternative side of the subject matter.

2

Application of foreign models of training achieves the goal when in the audience are
taken into account national and cultural traditions of the bulk of the students when the
standard theoretical situations skillfully analyzes the phenomenon of the national
education strategy.
3. Problem Statement
In the beginning of every semester, the registration process takes place for at least two
weeks and every student is required to choose a certain number of courses during that
semester. Each student has an advisor, who is responsible for ensuring that a legitimate
combination of courses is chosen, and every advisor spends some time with students
during the registration period and a significant proportion of time thereafter, is taken up
with advising students on various complex problems related to his/her progress of study.
The task of choosing an appropriate combination of courses is complex, because of
various constraints the students encounter during registration. Many students do not take
the time and effort to see their advisors to plan their next set of courses before
registration, resulting in many registration issues and long queues for advising during
registration time. Advisors have difficulties in obtaining accurate and detailed academic
information on students to assess their requirements. Academic departments face some
difficulties with timetabling to plan ahead for the courses to be offered for the coming
semester, and to determine the number of sections for each course. Some courses are
considered to be difficult, if they are selected with the wrong combination by the students
in one semester. These combinations of courses, if not good, may affect the results
because they are difficult to study together in a particular semester. Thus such
unsatisfactory choices will lead to poor student performance. In addition to this problem,
the low enrolment in a specific course may not be economically worthwhile for the
university especially during summer semesters. Moreover, sometimes there exists unfair
distribution of students to instructors, which will certainly be considered as another
problem. In addition, some courses are full and others are very minimal; some instructors
will have many students and the others will have very few; and the number of enrolled
students in a specific course may affect the student performance.
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4. Education Models
This work will deal with only analyzing the performance of existing students (Course
selection) and providing advising solutions only. It is not dealing with Time tabling.
Education decision makers and Information technology professional must understand
an institutions education operations in order to design successful education systems.
Each education situation is different . Each education system must use a process called
education process modeling to represent an institution operations and information
needs. The education process modeling requires an education profile and series of
models that document various education processes .Figure 4.1 offers an educational
model called registration process modeling.

Figure4.1. Registration process modeling

Registration process modeling offers comprehensive picture about events , registration
process , role of student , advisors and managers . When the education decision makers
attempt to simplify the registration operations and reduce risk of low number of student
performance and low enrolment in a specific course , a new education intelligent strategy
have to be developed .
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The developed framework is an a an intelligent methodology with a novel way to extract
reliable information about the factors that are responsible for causing failures or low
grades in a specific course and to predict student performance and registration problems
in advance. This shall be the result of studying the data from existing student registrations
and their performance, to predict and even prevent more failures or poor grades in a
specific course in future semesters. For this purpose a framework for mining student
performance and their habits on the course registration system is proposed. It shall not
only help to keep the rate of student performance steady but also help in reducing the
risks that could double or triple in the next 5 to10 years at a specific educational system .
The proposed system is indicated in Figure4. 2.

Figure4.2 the proposed framework

The proposed framework in figure4.2, will enable several education system to understand
the following:
a) The Higher Education system procedures.
b) The main patterns of student data and selecting courses for registration.
c) To collect more data on events leading to poor students performances and
collecting the relevant

information
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d) To start with data organization, exploratory analysis and descriptive statistics
shall be used.
e) Which independent and dependent variables shall be selected for modeling the
relationships?
f) Various analyzing methods and techniques shall be used to predict traffic
events grouping.
g) To build the classification model using decision tree method.
h) To evaluate the model using different evaluation methods.
i) To recommend and suggest from the facts and findings.
j) To Use the model for future prediction and for minimizing student failures.
The framework integrate intelligent methodology into a higher education system at a
specific institution. The main task is to "convert data into information," and how to
involve important stake-holders, and how to disseminate the information in a form that
can easily be converted by stake-holders into resources for strategic decision making.
The valuable contribution and active participation from society shall play a major role.
About sampling, the students from under probation and some good performance
students must be chosen as sample for testing the significance of the outcome of this
framework. The questionnaire must be used also to gather information; if necessary
interviewing with selected sample of students could add more valuable information and
to answer specific questions. The detailed framework procedure is presented in table
4.1
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Table4.1 framework procedure
Phase
Why
System,
Request

build
System

Step
The problems are to be studied and analyzed.
Preliminary investigation of the proposed
framework to determine the parameters of the
new system

Technique
Project identification
Technical feasibility
Economical feasibility
Institute feasibility
Time estimation

System proposal

System
specification

Implementation

Develop Analysis Strategy , determine education
requirements , create use cases , model
processes and data.
The present system has to be studied, and new
requirements need to be identified.
Literature to be collected and reviewed in detail
to continue this research.
Interaction :Gathering data: Details about how
the current system works. Data has to be
obtained by
Questionnaire, observation and
from the Administration.
Documenting system analysis report: Describe
the current registration system, the Requirement
for a new system, and the development
schedule.
Design Architecture , interface, programs,
database. New framework or model is to be
designed using data mining techniques.
Writing the system design report: To describe
the design strategy,
which will be
implemented in this research.
Software and hardware are to be acquired.
The application software for the proposed
system can be used to analyze the data and to
generate the new rules .
Construct System, INSTALL System and
maintain system

Risk Management
Education Process Automation
Education process Improvement
Interview
Observation
Data flow diagrams

Design strategy , Architecture
design , Hardware & Software
selection,
Use
Scenario,
interface structure different and
modeling

Programming
Software testing
Assessment
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Table4.2 demonstrates a sample of the questions that could be developed:

Basically , The quality of the final result is mainly depends upon the quality of
information and data provided by the institution students and Administration. This
research is based on a review of the following references. Firstly the idea of the
intelligent system is given support, among other references, by Sarwar et. al in [1]. It is
assumed that students with approximately the same profile will generally select the same
courses [1].This research proposal has been based on the existing publications of the
main author in [2][3][4].
The

generated rules sample of the proposed framework, their performance and the

prototype of the advisory information system are presented in figure 4.3 , figure4.4 and
figure4.5. The program is available online as a prototype version to demonstrate the
results

.

The

program

and

details

are

available

https://sites.google.com/site/drboumedyen/home/conference-presentation
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on

:

Figure4.3 Sample of generated rules .

Figur4.4 Performance of generated rules.

Figure4.5 Sample of the advisory information system.
9

Conclusion
Changes in the structure and the further development of any field education, educationoriented solutions, the central task of education in sultanate of Oman in the light of its
compliance with changing economic processes .No matter how important short-term
actions to improve the skills of advisors and leading in the selected field, more important
still lay long-term foundation for a specific field of education. Current stage of
development of Omani society poses new challenge to the education system. The task of
education is not a simple transfer of the amount of accumulated knowledge, skills and
training of students to adapt to rapidly changing economic and social conditions. Result
of effective learning process is now in the ability of students trained quickly integrated
into the dynamic environment of the society. Today’s demand makes growing demand
for professional workers, combining high professional competence with creative
,managerial and entrepreneurial skills, with the desire and capacity of teamwork and
social skills.
References
1] Sarwar, B, Karypis, G, Konstan, J, and Riedl, J, “Item- Based Collaborative Filtering
Recommendation Algorithms”, Proceedings of the 10th international conference On
World Wide Web, 2001, p. 285-295.
[2] Bomedyen, Kaneez , "A critical analysis of student’s course selection system in
higher education Institutions and its effect on their performance", MECIT, 2011.
[3] Boumedyen, Kaneez," E- Learning: An effective pedagogical tool for learning",
MECIT, 2011.
[4] Boumedyen, Victor V. Alexandrov, Prof. Rafael ,"Student relationship in Higher
Education using

Data Mining Techniques", Global Journal of Computer Science and

Technology ,Vol.10, issue

11 (Ver.1.0), October 2010, Page 71.

10

قيبس أثـر غيبة الطـبلت علي عولية اإلرشبد األكـبديوي
) حبلة دراسية :كلية العلوم التطجيقية –صحبر ،سلطنة عوبى(
The Effect of the Student’s Absent Ratio on the Academic Advising Progression
)(ESARAP
)(Case Study: Colleges of Applied Sciences –Sohar, Sultanate of Oman

د .فعً اٌّ ٌٝٛدمحم ثٍٛي
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ –صؾبس
لغُ رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد
fadlelmoula@cas.edu.om

د.دمحم فعً هللا اٌؾبط ؽّذ
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ -صؾبس
لغُ رمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد
mohamedfe.soh@cas.edu.om

الولخـــــص
٠زّضً عــ٘ٛش ػٍّ١خ األسشبد األوبد ّٟ٠ف ٟرٛعٚ ٗ١ل١بدح اٌطبٌت فِ ٟغبسٖ األوبد ّٟ٠ؽز٠ ٝصً
اٌ ٝخبرّخ اٌّطبف ف١زخشط ٚفمب ٌّ١مبرٗ اٌضِبٔ ٟاٌّزٛلغ ٌٗ إػزّبدا ػٍ ٝخطزخ األوبد١ّ٠خ اٌؼبِخٕ٘ .بٌه
ػذح ػمجبد  ٚػٛائك لذ رؤصش عٍجب ػٍ ٝإرجبع اٌّغبس األوبد ّٟ٠اٌّفزشض ٌٍطبٌت ف ٟخطزٗ األوبد١ّ٠خ
اٌذساع١خ اٌؼبِخ فزٕؾ ٝثٗ ثؼ١ذا اٌ ٝارغب٘بد اخــش ،رزّضً ف ٟرؼضش دساعزٗ األوبد١ّ٠خ  ٚلذ ٠صً اٌٝ
ٔمطخ إعزؾبٌخ إوّبي خطزٗ اٌذساع١خ اٌؼبِخ ف١عطش اٌ ٝفمذاْ ِمؼذٖ اٌذساع ٟف ٟوٍ١زٗ.
ِٓ أثشص رٍه اٌؼمجبد  ٚاٌؼٛائك ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت ػٓ اٌّؾبظشاد األوبد١ّ٠خ ف ٟاٌّمشساد
اٌّخزٍفخ ٚ .ال شه أْ ٔغجخ اٌغ١بة رى ْٛثّمبد٠ش ِزفبٚرٗ  ٚثأعجبة ِزؼذدٖ ف ٟاٌٛالغ اٌطبٌج ،ٟاألِش
اٌز ٞلذ ٠ؤد ٞاٌ ٝإٔغؾبثٗ ِٓ ِمشس أوبدِ ّٟ٠ؼ ،ٓ١أ ٚسعٛثٗ ،أ ٚؽص ٌٗٛػٍ ٝرمذ٠ش ظؼ١ف ٠ذي ػٍٝ
رٛاظغ رؾص ٍٗ١األوبد ّٟ٠ف ٟرٌه اٌّمشس اٌّؼ .ٓ١رزٕبٚي اٌٛسلخ ثبٌذساعخ ِذ ٜإٔؼىبعبد رٌه اٌظشف
ػٍ ٝاٌزؾص ً١األوبد ٚ ّٟ٠رأص١شارٗ اٌّغزمجٍ١خ ػٍ ٝلشاساد اٌّششذ األوـبد ّٟ٠فّ١ب ٠زؼٍك ثئِىبٔ١خ رٕف١ز
اٌخطخ اٌؼالع١خ اٌّزفك ػٍٙ١ب ِغ اٌطبٌت ٚ ،اٌز ٟألزشؽذ ثٕبء ػٍ ٝدساعخ ؽبٌزٗ األوبد١ّ٠خ لجً رٌه
اٌظشف اٌؾبدس.
رفزشض اٌٛسلخ أْ ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت ػٓ اٌّؾبظشاد األوبد١ّ٠خ فِ ٟمشس ِب رؾذس فغٛح
ِؼشف١خ ف ٟاٌجٕبء إٌّطم ٚ ٟاٌؼٌٍٍّ ٟطبٌت ثّب ٠ؼ١ك اٌزؾص ً١األِضً ف ٟاٌّمشس اٌّؼ ٚ ٓ١اٌّمشساد
اٌّزؼٍمخ ثٗ٠ٚ .زٕبعت إرغبع رٍه اٌفغٛح اٌّؼشف١خ غشد٠ب ِغ ٔغجخ اٌغ١بة .رؾذس رٍه اٌفغٛح اٌّؼشف١خ أصشا
عٍج١ب ِجبششا ٠زّضً ف ٟسعٛة اٌطبٌت ف ٟرٌه اٌّمشس اٌّؼ ،ٓ١أ ٚأصشا غ١ش ِجبشش ٠زّضً ف ٟرأص١شٖ ػٍٝ
دسعخ ِ ٚمذاس رؾص ً١اٌطبٌت ف ٟرٌه اٌّمشس اٌّؼ ٚ ،ٓ١اٌّمشساد األخش اٌّزؼٍمخ ثٗ ٚ .وزٌه رفزشض
اٌٛسلخ أْ األصش ٓ٠اٌغبثم٠ ٓ١ؤصشاْ عٍجب ػٍ ٝػٍّ١خ األسشبد األوبد ّٟ٠فزصً ف ٟؽذ٘ب األدٔ ٟثأْ رىْٛ
1

غب٠زٙب اٌمص ٜٛإ٠غبد أفعً اٌخطػ اٌؼالع١خ اٌّجزىشح ؽز٠ ٝزّىٓ اٌطبٌت اٌّزؼضش ِٓ اٌزخشط ثزمذ٠ش
ِمجٛي.
رزٕبٚي ٘زٖ اٌٛسلخ ثبٌذساعخ ٚاٌجؾش ؽبٌخ وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ-صؾبس ،عجشا  ٚرؾٍ١ال ٚإعزمصبء
فّ١ب ٠زؼٍك ثّغبٌخ ل١بط أصش ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت ػٓ اٌّؾبظشاد ف ٟػٍّ١خ األسشبد األوبدٚ ،ّٟ٠رٌه
ٚفمب ٌّٕٙغ١خ اٌجؾش اإلؽصبئ ٟاٌزؾٌٍٍ ٍٟ١زؾمك ِٓ فشظ١بد اٌجؾش إعزٕبدا ػٍ ٝاٌج١بٔبد اٌٛالؼ١خ ٌؼٕ١خ
اٌذساعخ اٌؼشٛائ١خ .
خٍصذ ٔز١غخ اٌجؾش ػٍ ٝظشٚسح  ٚأّ٘١خ ؽش اٌّششذ ٓ٠األوبد ٓ١ّ٠ثبٌؼًّ ػٍِ ٝؼبٌغخ ظب٘شح
غ١بة اٌطالة ػٓ اٌّؾبظشاد األوبد١ّ٠خ ثأعبٌ١ت ػٍّ١خ ِجزىشح ٚرو١خ وئسشبد اوبد ّٟ٠إعزجبلٟ
ٚٚلبئ ٚ .ٟلبعذ ِذ ٜرأص١ش ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت ػٍِ ٝغز ٜٛرؾص ٍٗ١األوبدِ( ّٟ٠ؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠شاد
اٌزشاوّ١خ (ٚ . )) GPAف ٟخزبَ اٌجؾش ٚعذٔب أْ ٔزبئظ اٌج١بٔبد اإلؽصبئ١خ اٌٛالؼ١خ اٌّغزّذح ِٓ ؽبٌخ
اٌذساعـــــخ رٍزم ٚ ٟرذػُ فشظ١بد اٌٛسلخ.
(كلوبت هفتبحية في الجحث :األسشبد األوبد ّٟ٠اإلعزجبل ،ٟغ١بة اٌطبٌتِ،غبس اٌطبٌت األوبد)ّٟ٠

هقذهـــــــــــــــــة:
رشٙذ ِؤعغبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌؼبٌّ ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ األِٛس اٌغٍج١خ ،اٌز ٟفشظزٙب
اٌزغ١شاد اٌّخزٍفخ ف ٟأعٍٛة اٌؾ١بح اٌغبِؼ١خ ٚاٌؼصش٠خِٕٙٚ ،ب غ١بة اٌطٍجخ ػٓ اٌّؾبظشاد ؽ١ش
٠فعً اٌطبٌت ثؼط األؽ١بْ سفمخ االصذلبء ثذال ِٓ اٌزٛعٗ اٌ ٝاٌّؾبظشاد اٌز ٝرؼذ اٌّصذس ٚاٌّشعغ
اٌشئ١ظ ٌٍّمشساد اٌذساع١خ ف ٟاٌّؤعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ.
اٌجؼط ٕ٠ظش ٌٙزا اٌغٍٛن ػٍ ٝأٗ اِزذادا ٌظب٘شح اٌغ١بة ػٓ اٌّذاسط ٚاٌٙشٚةٚ .لذ ٠ىْٛ
اٌغجت أؼذاَ اٌّغؤ١ٌٚخ ِٓ لجً ثؼط اٌطالة ٚاٌز٠ ٓ٠ؼزجش ْٚاٌغبِؼخ ِىبٔب ٌمعبء ٚلذ ِّزغ ١ٌٚظ
ِىبٔب ِّٙزٗ األعبع١خ اٌذساعخ  ٚاٌزؾص ً١اٌؼٍّ ٚ .ٟلذ ٠ى ْٛاٌغجت اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٌٍطبٌت اٌّزؼضش
أوذ١ّ٠ب ً اٌز ٞفمذ أعظ االعزّزبع ثبٌّؾبظشاد اٌؼٍّ١خ ِٚؾز٠ٛبرٙب أ ٚألػزاس أخش ٜلب٘شح ِٚمجٌٛخٚ .لذ
٠ىٌ ْٛطش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌّزجؼخ دٚسا ف ٟإؽغبَ اٌطالة ػٓ ثؼط اٌّؾبظشاد .وً ٘زٖ اٌؼٛاًِ
ٚغ١ش٘ب لذ رفمذ اٌطبٌت ا٘زّبِٗ ثؾعٛس اٌّؾبظشح ٚاٌزشو١ض فٙ١ب ٚثبٌزبٌٍ٠ ٟغأ اٌ ٝوزت اٌّغبق
ٚاٌششٚؽبد اٌخبسع١خ ف ٟدساعخ اٌّغبق ٚرمذ ُ٠االِزؾبٔبد.
رؼًّ اٌٍٛائؼ األوبد١ّ٠خ ػٍ ٝظجػ ظب٘شح اٌغ١بة ٚاٌغّبػ ثٗ ثبٌمذس اٌز ٞال ٠ؤصش ػٍ ٝرؾم١ك
أ٘ذاف اٌّمشساد .ؽ١ش رٕص اٌالئؾخ إٌّظّخ ٌٍغ١بة ،اْ اٌطبٌت اٌز ٞرصً ٔغجخ غ١بثٗ فٛق اٌّغّٛػ
ثٗ ٠زؼشض ٌٍؾشِبْ ثؼذَ اٌزمذٌ ُ٠الِزؾبْ إٌٙبئٚ , ٟرٕص اٌالئؾخ األوبد١ّ٠خ ٌىٍ١بد اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ
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ثغٍطٕخ ػّبْ –ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟثأٔٗ ال ٠غّؼ ٌٍطبٌت ثبٌغ١بة أوضش ِٓ (ِ ِٓ )%20غّٛع
اٌغبػبد اٌىٍ١خ اٌّؾذح ٌىً ِمشس .فبرا غبة اٌطبٌت أوضش ِٓ  %20د ْٚػزس لٙش ،ٞأ ٚػزس ِشظ،ٟ
فئٔٗ ٠ؾشَ ِٓ اٌزمذٌ ُ٠غّ١غ االِزؾبٔبد اٌالؽمخ اٌز ٝرخص اٌّمشس اٌّؼٕٛ٠ٚ ٟظغ ٌٗ اٌؼالِخ (صفش)،
ٚرذخً ٘زٖ إٌز١غخ ف ٟؽغبة ِؼذالرٗ أِب ارا غبة اٌطبٌت اوضش ِٓ (ِ ِٓ )%20غّٛع اٌغبػبد
اٌّمشسح ٌّغبق ِؾذد ٚوبْ رٌه اٌغ١بة ثؼزس ِمجٛي ف١ؼزجش اٌطبٌت ِٕغؾجب ً ٚال ٠ؼط ٝاٌؼالِخ صفش]. [1
ِغأٌخ اٌغ١بة ػٓ اٌّؾبظشاد عٛا ًء وبٔذ ظب٘شح ً أِ ٚشىٍخً ػشظ١خً فِٛ ٟٙعٛدح ِٚؤصشح ػٍٝ
اٌزؾص ً١األوبدٚ ّٟ٠ثبٌزبٌ ٟفئ ْ ٌٙب رأص١شا ػٍ ٝخطخ اٌّششذ األوبد ّٟ٠اٌؼالع١خ اٌزٚ ٟظؼذ ٌؼالط
ؽبٌخ اٌطبٌت اٌّزؼضش أوبد١ّ٠ب ِٓ .أُ٘ أ٘ذاف ٘زٖ اٌٛسلخ ٌذساعخ أصش غ١بة اٌّؾبظشاد ػٍ ٝاٌزؾصً١
األوبدٚ ّٟ٠ثبٌزبٌ ٟأصش٘ب ػٍ ٝلشاساد اٌّششذ األوبد ّٟ٠اٌّزفك ػٍٙ١ب ِغ اٌطبٌت ٌزؾغِ ٓ١غزٛاٖ أٚ
ِؼبٌغخ ؽبٌخ رؼضشٖ األوبدِٚ .ّٟ٠ب ٘ ٟأفعً اٌغجً ٌٍؾذ ِٓ ظب٘شح اٌغ١بة ٚعػ غالة اٌزؼٍُ١
اٌغبِؼٟ؟ِٚب ٘ ٟاٌّؼبٌغبد اإلعزجبل١خ ِٓ لجً اٌّششذ األوبد ّٟ٠اٌز ٟرمًٍ ِٓ رأص١شظب٘شح اٌغ١بة ؽبي
ٚلٛػٙب ،خبصخ ث ٓ١اٌطالة اٌغذد اٌّمج ٓ١ٌٛف ٟاٌزؼٍ ُ١اٌغبِؼ.ٟ

هصطلحبت الذراســــة:
 -1غبٌت "رؾذ اٌّالؽظخ"٘ :ــ ٛاٌطبٌت صبؽت ِؼذي ٔمبغ رمذ٠ش٠خ رشاوّ (GPA)ٟألً ِٓ
.2.0
 -2اٌخشٚط ِٓ "رؾذ اٌّالؽظخ" ٛ٘ :اٌطبٌت "رؾذ اٌّالؽظخ" ارا اسرفغ ِؼذٌٗ اٌشاوّ ٟػٓ .2.0

أهـذاف الذراسة:
رٙذف اٌذساعــخ اٌ ٝاٌزؾمك ِٓ رأص١ش غ١بة اٌطبٌت ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ رمذ٠شارٗ اٌزشاوّ١خ  ِٓ ٚرأص١ش رٌه
ػٍ ٝػٍّ١خ األسشبد األوبدِ ٚ ،ٌٗ ّٟ٠ب ٘ ٛل١بط أصش ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت ػٍِ ٝغز ٜٛرؾصٍ ٗ١األوبد،ّٟ٠
ِٚب ٘ ٟأُ٘ اٌغجً ٌّؼبٌغخ اصبس اٌغ١بة اٌغبٌجخ ػٍ ٝاٌطبٌت  ٚػٍ ٝاٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ ٚرٌه لجً ٚلٛػٙب
(األسشبد األوبد ّٟ٠اإلعزجبل.)ٟ

أهوية الذراســـة:
رزّضً أّ٘١خ اٌذساعــــخ ف ٟاألر:ٟ
-1
-2
-3
-4
-5

رٛف١ش اٌذالئً  ٚاٌجشا٘ ٓ١اإلؽصبئ١خ ٌزأص١شٔغجخ غ١بة اٌطبٌت ػٍِ ٝغز ٜٛرؾص ٍٗ١األوبد.ّٟ٠
ل١بط ٔغجخ اٌغ١بة اٌّؤصشح فؼٍ١ب ػٍ ٝثذا٠خ ِشؽٍخ رذٔ ٟاٌّغز ٜٛاٌزؾصٌٍ ٍٟ١طبٌت.
رٕج ٗ١اٌّششذ ٓ٠األوبدٌّ ٓ١١ّ٠ؼبٌغخ ظب٘شح غ١بة اٌطالة إعزجبل١ب ٚٚلبئ١ب  ٚرٌه ٌزبص١ش٘ب ػٍٝ
رٕف١ز خطخ اٌطبٌت األوبد١ّ٠خ.
اٌزؼشف ػٍ ٝرأص١ش ٔغجخ اٌغ١بة ػٍ ٝاٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ أ ٚاٌز.ٍُٙٔٛ٠ ٓ٠
اٌٛصٛي اٌ ٝالزشاؽبد  ٚرٛص١بد ِؾذدح ٌّؼبٌغخ ؽبٌخ غ١بة اٌطالة ثأعبٌ١ت إثذاػ١خ  ٚرو١خ
ٚإعزجبل١خ.
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أسئلة الذراســـة:
ٕ٘ ً٘-1بٌه رأص١شا ً فبػالً ٌٕغـــجخ غ١بة اٌطبٌت ػٍ ٝرؾص ٍٗ١األوبد ّٟ٠؟
ِ -2ب ٘ٔ ٟغجخ اٌغ١بة األوضش رأص١شا ػٍِ ٝغز ٜٛاٌطبٌت اٌزؾصٍٟ١؟
ِ -3ب ٘ ٛرأص١ش ٔغجخ اٌغ١بة ػٍ ٝاٌطالة "رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ"؟
ِ -4ب ٘ ٟأفعً األعبٌ١ت اٌّجزىشح  ٚاٌزو١خ ٌّؼبٌغخ ؽبٌخ اٌغ١بة األوبد ّٟ٠ػٕذ اٌطالة؟

هحذدات الذراســـة:
رزٕبٚي ٘زٖ اٌذساعــــخ ٔزبئظ  ٚعغً غ١بة اٌطالة ٌٍؼبَ األوبد 2014-2013 ّٟ٠اٌفصً األوبدّٟ٠
األٚي-اٌخش٠ف ٌطالة وٍ١خ اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ-صؾبس ثغٍطٕخ ػّبْٚ-صاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟوّغزّغ دساعخ.

األسبليت و اإلجراءات اإلحصبئية:
 اعزخذَ اٌجبؽضبْ ثشِغ١خ اٌؾضِخ اإلؽصبئ١خ ٌّؼبٌغخ ث١بٔبد اٌؼٍ َٛاإلعزّبػ١خ " ٔظبَ . " SPSS -رُ ؽغبة ِزٛعػ غ١بة اٌطالة ف ٟاٌفصً األوبد ّٟ٠اٌّشبس إٌ ٗ١فِ ٟؾذداد اٌذساعـخ أػالٖ ِٓٚصُ أعش٠ذ ػٍّ١خ رشِ١ض اٌج١بٔبد وئعشاء ِؼ١بس ٞوبألر:ٟ
 -1رُ رشِ١ض ِؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطالة ػٍ ٝإٌّػ ّ٠ 1ضً اٌّؼذي اٌزشاوٌٍّ ٟفئخ 3.6
اٌ 2 ،4.0 ٝرّضً اٌفئخ  3.0اٌ 3 ،3.5 ٝرّضً اٌفئخ  2.5اٌ 4 ، 2.99 ٝرّضً اٌفئخ  2.0اٌ5 ،2.49 ٝ
رّضً اٌفئخ  0.0اٌ 1.99 ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
 -2وّب رُ رشِ١ض ٔغجخ اٌغ١بة ػٍ ٝإٌّػ ّ٠ 1ضً اٌفئخ  %1.0اٌ 2 ، %5.0 ٝرّضً  % 6.0اٌٝ
 3 ،% 9.0صّضً  %10.0اٌ 4 ، %15.0 ٝرّضً  % 15.1اٌ 5 ،% 20.0 ٝرّضً  % 20.1اٚ
أػٍ ،ٝػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
 صُ رُ اعزخشاط عذاٚي إٌزبئظ اإلؽصبئ١خ اٌّخزٍفخ  ٚ ،أ٠عب رُ سعُ ِخططبد ث١بٔ١خ ِخزٍفخ ِٚزؼذدح رّضً ِغزّغ اٌؼٕ١خ.
 ٚإلعزٕجبغ لٛح ٛٔ ٚع اٌؼاللخ ثِ ٓ١زٛعػ غ١بة اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ ِ ٚؼذالد ٔمبغ رمذ٠شارُٙاٌزشاوّ١خ رُ ؽغبة ِؼذي إسرجبغ ث١شعـــ.ْٛ

إجراءات الذراسة:
أولا :عينة الذراسة
إلٌمبء اٌعٛء ػٍ ٝاٌزأص١شاد اٌغبٌجخ ػٍ ٝاٌّغبس األوبدٌٍ ّٟ٠طبٌت إٌبرغخ ثغجت غ١بثٗ ػٓ
ؽعٛس اٌّؾبظشاد ٚإِزذاد رٌه اٌزأص١ش ٌ١شًّ ػٍّ١خ اإلسشبد األوبد ّٟ٠اٌّزؼٍمخ ثٗ ٚاٌمشاساد
إٌّذسعخ رؾزٙب .اثزذاء ،رُ أخز ػٕ١زِ ِٓ ٓ١غزّغ اٌذساعخ ٌزجِ ٓ١١ذ ٜرأص١ش غ١بة اٌطبٌت ػٓ
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اٌّؾبظشاد ػٍ ٝرؾص ٍٗ١االوبد ّٟ٠ثذٌ ً١ػٍّ ٚ ٟإؽصبئِ ٟغزٕذا ػٍ ٝث١بٔبد ؽم١م١خ ٚٚالؼ١خ ٚرٌه
ٌزٛص١ف اٌؼالط إٌّبعت ٌزٍه اٌزأص١شاد.
رٕبٌٚذ ػٕ١خ اٌذساعــخ سلُ  1ػذد  74ؽبٌخ ػجبسح ػٓ ِزٛعػ غ١بثبد اٌطالة ف ٟاٌفصً
األوبد ّٟ٠اٌّشبس إٌ ٗ١أػالٖ  ،إظبفخ اٌِ ٝؼذالد ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطالة ف ٟراد اٌفصً
األوبد .ّٟ٠رُ أخــز اٌؼٕ١خ ثطش٠مخ ػشٛائ١خ غجم١خ رعّٕذ ِغّٛػبد ِٓ دفؼبد دساع١خ ِخزٍفخ ثّؼٕٝ
ِغّٛػخ ِٓ غالة دفؼخ اٌؼبَ األوبد ٚ ،2008 ّٟ٠دفؼخ اٌؼبَ األوبد ٚ ،2009 ّٟ٠دفؼخ اٌؼبَ األوبدّٟ٠
 ٚ ،2010دفؼخ اٌؼبَ األوبد 2011 ّٟ٠ؽز ٝرّضً ٚرؼجش ػٓ ِغزّغ اٌذساعــخ ثصٛسح شبٍِخٌّٚ .ض٠ذ ِٓ
اٌزفبص ً١ػٓ اٌؼٕ١خ ]ساعغ اٌغذاٚي ثبألسلبَ  ]ٚ [ 3 ٚ ،2 ،1اٌّخطط ٓ١ثبٌشلّ.[ 2 ٚ ،1 ٓ١
سوــضد ػٕ١خ اٌذساعــخ سلُ  2ػٍ ٝاٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ ،فشٍّذ ِزٛعػ غ١بة
اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ ف ٟفصً دساع ٟاوبدٌ ّٟ٠ؼذد  52ؽبٌخ أخزد ثطش٠مخ ػشٛائ١خ غجم١خ ،إظبفخ
ٌّؼذالد ٔمبغ رمذ٠شار ُٙاٌزشاوـّ١خ ف ٟراد اٌفصً اٌذساعـ .ٟشٍّذ ػٕ١خ اٌذساعــخ سلُ  2أوضش ِٓ
ٔصف ػذد اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ ف ٟرٌه اٌفصً األوبدٚ ،ّٟ٠رّذ ِــشاػبح ػشٛائ١خ اٌؼٕ١خ ٚ ،ثبٌزبٌٟ
ف ٟٙرّضً عٍّخ خصبئص ػٕ١خ اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ ٌّغزّغ اٌذساعــخٌّٚ .ض٠ذ ِٓ اٌزفبصً١
اإلؽصبئ١خ ػٓ اٌؼٕ١خ ]ساعغ اٌغذاٚي ثبألسلبَ ]ٚ [ 5 ،4 ،3اٌّخطط ٓ١ثبٌشلّ.[ 4 ٚ،3 ٓ١

ثبنيب :تحليل ثيبنبت الذراسة
 -1تحليل عينة الذراســة رقــن 1
رفبص ً١اٌؼٕ١خ سلُ  1ثبٌغــذٚي سلُ ( )1ؽ١ش ٠ؾز ٞٛػٍ ٝصالصخ أػّــذح ،اٌؼّٛد األٚي ِٓ آٌ١ّ١
٠زعّٓ ػذد ِؼذالد ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوـّـ١خ ٌٍطبٌت (ِ 74ؼذال) ،اٌؼّـــٛد اٌضبٔ ٟرٕبٚي ػذد
ِزٛعـــػ غ١بة اٌطبٌت ف ٟفصً دساعـــِ ٟؼِ 74( ٓ١زٛعطب).

جــدول رقم ( :)1معدالت ومتوسط غياب الطلبة ضمن العينة
Statistics
GPA
74
1
3.50
1.295
1.678
1
5

Per_Absent
74
1
3.42
.702
.493
2
5

Valid
Missing

N
Mean
Std. Deviation
Variance
Minimum
Maximum

5

ٌٚذساعخ ٔغــت غ١بة اٌطالة ،اٌغــذٚي سلُ ( )2رٕبٚي صالصخ أػّذح ٘بِخ ٟ٘ٚ ،وبٌزبٌ: ٟ
أ -ػّٛد ثئعــُ " ٠ ٛ٘ٚ " Perc_Absentؾز ٞٛػٍ ٝث١بٔبد ٔغت فئبد اٌغ١بة رجذأ ِٓ  %1اٌٝ
 %9،10%-6% ،%5اٌ %16 ،%15 ٝاٌ ٚ ،%20 ٝأوضش ِٓ .%20
ة -ػّٛد ثئعــُ " ٠ " Frequencyؾز ٞٛػٍ ٝل ُ١رىشاساد فئخ اٌغ١بة.
ط -ػّٛد ثئعــُ "٠ "Percentؾز ٞٛػٍ ٝإٌغـــت اٌّئ٠ٛخ ٌفئبد اٌزىشاس ف ٟػٕ١خ اٌذساعــخ.
ِ -ب رجم ِٓ ٝاألػّذح ٠ؾز ٞٛػٍ ٟث١بٔبد إؽصبئ١خ ٌٍٕغـــت اٌّئ٠ٛخ ف ٟاٌؼٕ١خ.

جدول رقم ( )2متوســط نســب غياب الطالب في عينة الدراسة رقم1-
Cumulative
Percent
1.4
67.6
89.2
100.0

Valid
Percent
1.4
66.2
21.6
10.8
100.0

Frequency Percent
1
1.3
49
65.3
16
21.3
8
10.7
74
98.7
1
1.3
75
100.0

Perc_Absent
Valid
6-9
10-15
16-20
>20
Total
Missing System
Total

ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزٛظ١ؼ ،اٌّخطػ سلُ ٠ 1-ج ٓ١ثشعُ رٛظ١ؾ ٟث١بٔبد ِزٛعػ غ١بة اٌطالة ف ٟػٕ١خ
اٌذساعخ سلُ .1

Per_Absent

50

40

49

Frequency

30

20

10
16

Mean = 3.42
Std. Dev. = 0.702
N = 74

8
1

6

5

3

4

2

0
1

Per_Absent

مخطط رقم :1رسم توضيحي لمتوسط غياب الطالب في عينة الدراسة رقم 1
6

رٕبٚي اٌغذٚي سلُ (ِ" )3ؼذالد ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍ "CGPAطالة ِصٕفب اٌِ ٝغّٛػخ ل،ُ١
رجذأ ِٓ اٌّغّٛػخ  3.6اٌ ،4 ٝصُ ثبل ٟاٌّغّٛػبد  3اٌ 2.5 ،3.5 ٝاٌ 2 ،2.99 ٝاٌ 0 ٚ ،2.49 ٝاٌٝ
 ٚ .1.99أ٠عب إؽز ٜٛاٌغذٚي ػٍ ٝاٌزىشاساد فِ ٟغّٛػبد اٌّؼذي اٌزشاوّ ِٓٚ ،ٟصُ إٌغت اٌّئ٠ٛخ
ٌزٍه اٌزىشاساد ف ٟػٕ١خ اٌذساعــخ.

جــدول رقم ( :)3معدالت نقاط التقديرات التراكمية للطالب في عينة الدراسة رقم 1
GPA
Cumulative
Percent
10.8
21.6
44.6
73.0
100.0

.

Valid Percent
10.8
10.8
23.0
28.4
27.0
100.0

Frequency
8
8
17
21
20
74
1
75

Percent
10.7
10.7
22.7
28.0
26.7
98.7
1.3
100.0

GPA=3.6 to 4
GPA=3 to 3.5
GPA=2,5 to 2.99
GPA= 2 to 2.49
GPA=0 to 1.99
Total
System

Valid

Missing
Total

ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزج ،ٓ١١اٌّخطػ سلُ ٠ 2ج ٓ١ثشعُ رٛظ١ؾِ ٟؼذالد ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطالة فٟ
ػٕ١خ اٌذساعخ سلُ.1

مخطط رقم  : 2معدل نقاط التقديرات التراكمية للطالب في عينة الدراسة رقم 1
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ثٕبء ػٍ ٝاٌج١بٔبد األؽصبئ١خ ٌّؼذالد اٌغ١بة ػٕذ وً فئخ ِٓ فئبد ِؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠شاد
اٌزشاوّ١خ ٌٍطبٌت ،رج ٓ١أْ ػذد اٌطالة ف ٟفئخ ِؼٕ١خ ٠صً ألصِ ٝذ ٌٗ ٜف ٟفئخ ٔغجخ اٌغ١بة 10%
اٌ %15 ٝصُ ٠جذأ ػذد اٌطالة ثؼذ رٌه ف ٟاٌزٕبلص ف ٟراد اٌّؼذي ٘ ٚزا عٍٛوب عبئذا ف ٟوً فئبد
ِؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطبٌت (  3.6اٌ 3 ،4 ٝاٌ 2 ،3.5 ٝاٌ 0 ِٓٚ ،2.5 ٝآٌِ .)1.99 ٟ
اٌّخطػ سلُ (ٔ ،)3الؽع أٔٗ دائّب ً رصً ٔغت اٌغ١بة اٌؼٍ١ب –أوضش ِٓ  -%10ألص ٝلّ١خ ٌٙب ػٕذ فئخ
اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ  ٚفئخ اٌطالة اٌز٘ٚ .ٍُٙٔٛ٠ ٓ٠ز ٠ذي ػٍ ٝأْ اٌّؤصش األوجش فٟ
ظؼف اٌزؾص ً١األوبدٌٍ ّٟ٠طبٌت ٘ ٛاسرفبع ٔغجخ اٌغ١بةٌ .زٌه الثذ ِٓ ٚظغ ِؾفضاد رؼض٠ض٠خ رض٠ذ
ِٓ ؽعٛس اٌّؾبظشاد ٌٛٚائؼ أوضش صشاِخ ٌٍزمٍ .ِٕٗ ً١اٌّخططبد اٌزبٌ١خ رٛظؼ ٘زٖ إٌز١غخ ثصٛسح
اوضش رفص١ال:

مخطط رقم  :3تأثير نسبة الغياب على معدل نقاط التقديرات التراكمية للطالب
العينة رقم1-
اٌّخطػ سلُ (ٚ ) 4اٌزٛ٠ ٞظؼ اٌؼاللخ ثٔ ٓ١غــــجخ ِزٛعػ غ١بة اٌطبٌت ِ ٚؼذي ٔمبغ
اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٗ٠ ،ؤوــذ إٌز١غخ اٌّغزٕجطخ ِٓ اٌّخطػ اٌغــبثك أ ٞاٌّخطػ سلُ ٔ ،3الؽع فٟ
اٌّخطػ اٌّزوٛس أْ اٌطالة اٌؾبصٍ ٓ١ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ رمذ٠شاد رشاوّ١خ ث٠ 4 ٚ 3.6 ٓ١صً ػذدُ٘
اٌ ٝلّزٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ث %10 ٓ١اٌ،%15 ٝصُ رجذأ اٌؼاللخ رزؾٛي اٌ ٝػاللخ ػىغـــ١خ ثؼذ ٔغـــجخ
اٌغ١بة أوضش ِٓ  %15اٌ ٝأْ ٠صً ػذدُ٘ أدٔ ٝلّ١خ ٌٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ِ ،%20غ ِالؽظخ أْ
اٌطالة ف٘ ٟزا اٌّؼذي اٌّّزبص رمً ٔغــــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ  %20اٌ ٝدسعـــخ اٌصفش ٘ ٚــِ ٛؤشـــش
8

أداء ٔٛػٌٙ ٟزٖ اٌفئخ ٠ذي ػٍ ٝؽشص ٚ ُٙػٍّ٘ ٛز ُٙاٌز ٟأٍ٘زٌٍ ُٙؾصٛي ػٍ٘ ٝزا اٌّؼذي اٌزشاوّـٟ
اٌّزّ١ض" ٚ ،رؾم١ك وــً أ٘ذاف اٌّمشس ثأعـــٍٛة ِزّ١ض" ] . [1
وّب ٔالؽع ف ٟاٌّخطػ اٌّزوٛس ٛ٘ٚ -شج ٗ١ثبٌفئخ األ -ٌٝٚأْ اٌطالة اٌؾبصٍ ٓ١ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ
رمذ٠شاد رشاوّ١خ ث٠ 3.5 ٚ 3 ٓ١صً ػذدُ٘ اٌ ٝلّزٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ث %10 ٓ١اٌ ،%15 ٝصُ رجذأ
اٌؼاللخ رزؾٛي اٌ ٝػاللخ ػىغـــ١خ ثؼذ ٔغـــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ  %15اٌ ٝأْ ٠صً ػذدُ٘ أدٔ ٝلّ١خ ٌٗ
ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ِ ،%20غ ِالؽظخ أْ اٌطالة ف٘ ٟزا اٌّؼذي اٌغ١ذ عذا رمً ٔغــــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ
 %20ا ٌ ٝدسعـــخ اٌصفش ٘ ٚــِ ٛؤشـــش أداء ٔٛػٌٙ ٟزٖ اٌفئخ ٠ذي ػٍ ٝإ٘زّبِ ُٙاٌز ٞأٍُ٘ٙ
ٌٍؾصٛي ػٍ٘ ٝزا اٌّؼذي اٌزشاوّـ ٟاٌّزّ١ض " رؾمجك ِؼظُ أ٘ذاف اٌّمشس أِ ٞب ٠ض٠ذ ػٍ ٝصٍض ٟأ٘ذاف
اٌّمشس ػٍ ٝاأللً ثأعٍٛة ِزمٓ" ].[1
 ٚأ٠عب ٔالؽع ف ٟاٌّخطػ اٌّزوٛس أْ اٌطالة اٌؾبصٍ ٓ١ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ رمذ٠شاد رشاوّ١خ ثٚ 2.5 ٓ١
٠ 2.99صً ػذدُ٘ اٌ ٝلّزٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ث %10 ٓ١اٌ %15 ٝثّؼٕ ٝأْ ٕ٘بٌه ػاللخ غشد٠خ ثٓ١
ػذد اٌطالة اٌؾبصٍ ٓ١ػٍ ٝاٌّؼذي ثٔ ٚ ( 2.99 ٚ 2.5 )ٓ١غـــجخ اٌغ١بة اٌ ٝاٌٛصٛي ٌٍٕغجخ  ،%15صُ
رجذأ اٌؼاللخ ثؼذ رٌه ف ٟاٌزؾٛي اٌ ٝػاللخ ػىغـــ١خ ثؼذ ٔغـــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ  %15اٌ ٝأْ ٠صً
ػذدُ٘ أدٔ ٝلّ١خ ٌٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ِ ،%20غ ِالؽظخ أْ اٌطالة ف٘ ٟزا اٌّؼذي اٌغ١ذ رمً ٔغــــجخ
اٌغ١بة أوضش ِٓ  %20اٌ ٝدسعـــخ اٌصفش٘ ٚ،ــِ ٛؤشـــش أداء ٔٛػٌٙ ٟزٖ اٌفئخ ٠ذي ػٍ ٝإ٘زّبُِٙ
ثبٌّؾبظشاد األِــش اٌز ٞأٌٍٍ٘ ُٙؾصٛي ػٍ٘ ٝزا اٌّؼذي اٌزشاوّـ ٟاٌغ١ذ  ٚاٌز٠ ٞؼٕ " ٟرؾم١ك ِؼظُ
أ٘ــذاف اٌّمشس ف ٟاأللً  ٚثشىً ِشض"]. [1
ثغبٔت رٌه ٔالؽع ف ٟاٌّخطػ اٌّزوٛس أْ اٌطالة اٌؾبصٍ ٓ١ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ رمذ٠شاد رشاوّ١خ ث2 ٓ١
٠ 2.49 ٚصً اٌ ٝلّزٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ث %10 ٓ١اٌ ،%15 ٝصُ رجذأ اٌؼاللخ رزؾٛي اٌ ٝػاللخ
ػىغـــ١خ عش٠ؼخ اإلٔؾذاس ٔؾ ٛألً ػذد ٌٍطالة ف ٟاٌّؼذي ٚرٌه ثؼذ ٔغـــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ  %15اٌٝ
أْ ٠صً ػذدُ٘ أدٔ ٝلّ١خ ٌٗ ػٕذ ٔغـــجخ اٌغ١بة ِ ،%20غ ِالؽظخ ثذا٠خ ظٛٙس ٔغــــجخ اٌغ١بة أوضش
ِٓ  ٟ٘ٚ %20دسعخ (ساعت ثغجت اٌغ١بة) ،ؽ١ش ٠ؾشَ اٌطبٌت فٙ١ب ِٓ اٌغٍٛط ٌإلِزؾبْ إٌٙبئٟ
ٌٍّمشس ٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟزؾصً اٌطبٌت ػٍ ٝرمذ٠ش ساعت٘ٚ ،ــِ ٛؤشـــش أداء ٔٛػٌٙ ٟزٖ اٌفئخ ٠ذي ػٍٝ
ظؼف إ٘زّبِ ُٙثبٌّؾبظشاد األِــش اٌز ٞعؼٍ ُٙألشة اٌ“ ٝاٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ” ]  ٚ [1رمذ٠ش
ِمجٛي ٠ؼٕ " ٟرؾم١ك لذس غ١ش وج١ش ِٓ أ٘ذاف اٌّمشسٌٚ ،ىٓ أوضش ِٓ اٌؾذ األدٔ ٝاٌّطٍٛة"].[1
ٚاخ١شا ٔزٕبٚي فئخ اٌطالة "رؾذ اٌّالؽظخ" ؽ١ش ٔالؽع أْ ػذدُ٘ ٠صً اٌ ٝلّزٗ ػٕذ ٔغـــجخ
اٌغ١بة ث %10 ٓ١اٌ ،%15 ٝصُ رجذأ اٌؼاللخ رزؾٛي اٌ ٝػاللخ ػىغـــ١خ عش٠ؼخ اإلٔؾذاس ٔؾ ٛألً ػذد
9

ٌٍطالة ف ٟاٌّؼذي ٚرٌه ثؼذ ٔغـــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ  %15اٌ ٝأْ رصً أدٔ ٝلّ١خ ٌٙب ػٕذ ٔغـــجخ
اٌغ١بة ِ ،%20غ ِالؽظخ ٚعٛد ٔغــــجخ اٌغ١بة أوضش ِٓ  ٟ٘ٚ %20دسعخ (ساعت ثغجت اٌغ١بة)،
ٚاٌز ٠ ٟؾشَ فٙ١ب اٌطبٌت ِٓ اٌغٍٛط ٌإلِزؾبْ إٌٙبئٌٍّ ٟمشس ٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟزؾصً اٌطبٌت ػٍ ٝرمذ٠ش
ساعت٘ ٚ ،ــِ ٛؤشـــش أداء ٔٛػ ٟغ١ش ع١ذ ٌٙزٖ اٌفئخ ٠ذي ػٍ ٝظؼف إ٘زّبِ ُٙثبٌّؾبظشاد األِــش
اٌز ٞعؼٍ٠ ُٙصٕفْٛ

“غالة رؾذ اٌّالؽظخ” ]  ٚ .[1ؽغت اٌالئؾخ األوبد١ّ٠خ ٠" ،غت ػٍٝ

اٌطبٌت اٌّٛظٛع رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ أْ ٠شفغ ِؼذٌٗ اٌزشاوّ ٟاٌ )2.00( ٝفأوضش  ٚرٌه فِ ٟذح
ألصب٘ب صالصخ فصٛي دساع١خ ِززبٌ١خ" " ٚػٍ ٝاٌطبٌت اٌز٠ ٌُ ٞزّىٓ ِٓ سفغ ِؼذٌٗ اٌزشاوّ٠ ٟطٍت ِٕٗ
األٔغؾبة سعّ١ب ِٓ اٌىٍ١خ" ].[1
ِّب عجك ِٓ ٔزبئظ إؽصبئ١خ ٠زعؼ أْ ِزٛعػ ٔغجخ غ١بة اٌطالة ػٓ اٌّؾبظشاد ٌٙب رأص١ش
فبػً ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطبٌتٚ ،أْ اٌؼاللخ ثّٕٙ١ب ػىغ١خ ثّؼٕ ٝأٔٗ وٍّب صاد ِزٛعػ
ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت وــٍّب لً ِؼذي ٔمبغ رمذ٠شارٗ اٌزشاوّـ ،ٟؽ١ش ّ٠ىٓ رّض ً١اٌؼاللخ اٌؼىغ١خ ثّٕٙ١ب
ثبٌص١غخ اٌش٠بظ١خ اٌزبٌ١خ:
) (

بحيث

أن:

ّ٠ضً ِؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطبٌت،
ّ٠ضً ِزٛعػ ٔغجخ غ١بة اٌطبٌت فِ ٟمشساد فصً ِؼ.ٓ١

مخطط رقم  :4العالقة بين نســــبة متوسط غياب الطالب و معدل نقاط التقديرات
التراكمية له
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 -2تحليل عينة الذراســة رقــن .2
رٕبٌٚذ ػٕ١خ اٌذساعخ سلُ 2-اٌؼاللخ ثِ ٓ١ؼذالد اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ ِٚزٛعػ
غ١بث ُٙػٓ اٌّؾبظشاد ،اٌغذاٚي اٌزبٌ١خ رجِ ٓ١ؾز٠ٛبد اٌؼٕ١خ إؽصبئ١ب ،رؾز ٞٛاٌؼٕ١خ ػٍ ٝصّبٔ١خ ٚ
صالص ٓ١ؽبٌخ غ١بة فِ ٟمشساد ِخزٍفخ  -ساعغ اٌغذٚي سلُ(ٚ ،-)4لذ ٚعذٔب أْ ٔغت غ١بة اٌطالة رؾذ
اٌّالؽظخ ف ٟاٌؼٕ١خ رزشاٚػ ثٔ ٓ١غجخ  % 48.7غ١بة ثٕغجخ  %10اٌ %15 ٝػٓ اٌّؾبظشادٚ ،
 %30.8ثٕغجخ غ١بة رزشاٚػ ث %20 ٚ %15 ٓ١ػٓ ؽعٛس اٌّؾبظشادٔ ٚ ،غجخ  %7ثٕغجخ غ١بة
أوجش ِٓ  ،%20اٌغذٚي سلُ( ٚ )5اٌّخطػ سلُ (٠ )5جٕ١ب رفبص ً١اٌغ١بة إؽصبئ١ب ،ثبٌٕغجخ ٌّؼذالد
ٔمبغ اٌزمذ٠ش اٌزشاوّ١خ فمذ رشاٚؽذ ثٕغت ٌٍّ 12.8ؼذالد ألً ِٓ ٔ ٚ ،1غجخ ٌّ 84.6ؼذالد ٔمبغ
اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ث ٚ 1 ٓ١ألً ِٓ  ،2ساعغ اٌغذٚي سلُ (  ٚ ،) 6اٌّخطػ سلُ (ٌّ )6ض٠ذ ِٓ
اٌزفبص ً١اإلؽصبئ١خ.

جـــدول رقم  :4محتويات عينة الدراسة رقم 2-
GPA
38
1
4
5

Absent
percentage
38
1
3
5

N

Valid
Missing

Minimum
Maximum

جــدول رقم  :5نسب غياب الطالب تحت المالحظة في عينة الدراســة رقم2-
Cumulative
Percent
50.0
81.6
100.0

Valid
Percent
50.0
31.6
18.4
100.0

Percent
48.7
30.8
17.9
97.4
2.6
100.0
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Frequency
19
12
7
38
1
39

10 to 15
15 to 20
20 or more
Total
System

Valid

Missing
Total

مخطط رقم  5مخطط متوسط نسب غياب الطالب تحت المالحظة مقارنة مع التوزيع
الطبيعي
جــدول رقم  :6نسب معدالت نقاط التقديرات التراكمية للطالب تحت المالحظة في عينة
الدراسة رقم 2
Cumulative
Percent
13.2
100.0

Valid
Percent
13.2
86.8
100.0

Percent
12.8
84.6
97.4
2.6
100.0

Frequency
5
33
38
1
39

Less than or equal 1
between 1 and 2
Total
System

Valid

Missing
Total

مخطط رقم  :6مخطط معدالت نقاط التقدير التراكمية للطالب تحت المالحظة في عينة
الدراسة رقم  2مقارنة مع التوزيع الطبيعي

12

between 1 and 2

20

15

Count

10

GPA

5

0

Less than or equal 1

20

15

Count

10

5

0
20 or more

15 to 20

10 to 15

Absent persentage

مخطط رقم  :7العالقة بين متوسطات نسب غياب الطالب و معدالت نقاط التقديرات
التراكمية للطالب تحت المالحظة1-

مخطط رقم  :8العالقة بين متوسطات نسب غياب الطالب و معدالت نقاط التقديرات
التراكمية للطالب تحت المالحظة2
ػٕذ ؽغبة لّ١خ ِؼبًِ األسرجبغ ثٔ ٓ١غت ِزٛعػ غ١بة اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ ِ ٚؼذالرُٙ
اٌزشاوّ١خ  ٚعذٔب أْ اٌغذٚي اٌزبٌ٠ ٟج ٓ١اٌزفبص ً١اإلؽصبئ١خ ٚ ،ثبٌزبٌّ٠ ٟىٓ اٌمٛي أْ ٕ٘بٌه ػاللخ ثٓ١
ٔغت ِزٛعػ غ١بة اٌطالة ِ ٚؼذالر ُٙاٌزشاوّ١خ  ٚاٌؼاللخ ٘ ٟػاللخ ػىغ١خ ألْ إشبسح ِؼبًِ
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األسرجبغ ِخزٍف ثّٕٙ١ب ]ِ ،[2ؼبًِ إسرجبغ ث١شعــ ْٛثبٌٕغجخ ٌّزٛعػ ٔغت اٌغ١بة ٠غبِّ 1 ٞٚب ٠ذي
ػٍ ٝلٛح اٌؼاللخ ثٚ ٕٗ١ثِ ٓ١ؼذي ٔمبغ رمذ٠شاد اٌطالة] ٚ ،[2أ٠عب ػٕذ ؽغبة ِؼبًِ األسرجبغ ثبٌٕغجخ
ٌّؼذي ٔمبغ رمذ٠شاد اٌطالة ِ ٚزٛعػ غ١بثبرٚ ُٙعذٔب أ٠عب ٚعٛد ػاللخ ل٠ٛخ ثّؼبًِ اإلسرجبغ ث١شعْٛ
٠غبٚ ٞٚاؽذ  ٚػاللخ ػىغ١خ إلخزالف اإلشبسح ث ٓ١اٌّزغ١شِ ٚ ٓ٠غز ٜٛدالٌخ اإلخزجبس اإلؽصبئ ٟرغبٞٚ
 ٚ ، 0.1رم٘ ٜٛزٖ اٌؼاللخ اإلؽصبئ١خ ثذػُ إٌغت اٌزىشاس٠خ ٌٙب  ٚاٌّخططبد اٌّخزٍفخ  ٚاٌز ٟرذػُ
إٌز١غخ اٌز ٟرؾصٍٕب ػٍٙ١ب].[3

جــدول رقم  :7معامل إرتباط معدالت النقاط التراكمية للطالب و متوسطات نسسب غيابهم
في عينة الدراسة رقم 2
GPA
-.263
.111
38
1
38

Absent
percentage
1
38
-.263
.111
38

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

Absent percentage

GPA

تأثير نســجة الغيبة على عولية اإلرشبد األكــبديوي:
أ-التأثير الوجبشـر لوتوسط نسجة غيبة الطبلت على عولية اإلرشبد األكبديوي:
إعزٕبدا ػٍ ٝاٌج١بٔبد  ٚإٌزبئظ اإلؽصبئ١خ أػالٖ فئٔٗ ٠زعؼ رأص١ش ِزٛعػ ٔغجخ اٌغ١بة ػٍِ ٝؼذي
ٔمبغ اٌزمذ٠شاد اٌزشاوّ١خ ٌٍطبٌت  ٚاٌز٠ ٞؼزجش اٌؼبًِ اٌشئ١ظ  ٚاٌّؤصش ػٍ ٝاٌؼذد األلصٌٍ ٝغبػبد
اٌّؼزّذح اٌزّ٠ ٟىٓ ٌٍطبٌت رغغٍٙ١ب ف ٟاٌفصً األوبد ّٟ٠اٌٛاؽذ  ٚ .ؽغت ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح اٌّزجغ
ف ٟوٍ١بد اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ-صؾبس]ٚ ،[1أ٠عب ِزجغ فِ ٟؼظُ اٌغبِؼبد اٌؼبٌّ١خ ،فئْ ألص ٝػذد
ٌٍغبػبد اٌّؼزّذح اٌزّ٠ ٟىٓ ٌٍطبٌت اٌؼبد ٞرغغٍٙ١ب ٠صً اٌ 18 ٝعبػخ ِؼزّذح ثّٕ١ب اٌطبٌت رؾذ
اٌّالؽظخ ٠غغً  13عبػخ ِؼزّذح وؾذ ألص٘ٚ ،[1]ٝزا ٠فشً اٌخطخ اٌؼبِخ اٌّؼذح ٌزخش٠ظ اٌطبٌت فٟ
فزشح صِٕ١خ ِؾذدح ٚ ،ثبٌزبٌ ٟال ثذ ِٓ ٚظغ خطخ خبصخ ٌٗ إلوّبي دساعزٗ ٚفك رٍه اٌخطخ األوبد١ّ٠خٚ.
اٌّالؽع ِٓ اٌج١بٔبد  ٚاٌزؾٍ١الد اإلؽصبئ١خ أػالٖ أْ أػٍٔ ٝغت غ١بة ػٕذ اٌطالة رؾذ اٌّالؽظخ
األوبد١ّ٠خ ٚ ،ثّب أْ اٌزؾص ً١األوبد٠ ّٟ٠زٕبعت رٕبعجب ػىغ١ب ِغ ٔغجخ اٌغ١بة ،فٙزا ٠ؤد ٞاٌ ٝظؼف
اٌزؾص ً١األوبدٌٙ ّٟ٠زٖ اٌفئخ  ِٓٚصُ إفشبي خطخ اٌّششذ األوبد ّٟ٠اإلعؼبف١خ .
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ة -التأثير غير الوجبشـر لوتوسط نسجة غيبة الطبلت على عولية األرشبد األكبديوي:
فٔ ٟظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ٌٍطبٌت ؽش٠خ إخز١بس رغغ ً١اٌّمشساد ف ٟاٌفصً اٌذساع ٟاٌّؼٓ١
ثؾ١ش ال ٠زؼبسض االخز١بس ِغ ػذَ دساعخ ِمشس لجٌٍّ ٟمشس ِؼ .ٓ١رؤصش ٔغجخ اٌغ١بة اٌىج١شح فِ ٟمشس
ِؼ ٟ٘ ٚ ٓ١إٌغجخ اٌز ٟرض٠ذ ػٓ ٚ %15ال رزغبٚص  %20ػٍِ ٝغز ٜٛرؾص ً١اٌطبٌت ف ٟاٌّمشس
اٌجؼذ ٚ ٞرٌه ألػزّبدٖ ػٍ ٝوض١ش ِٓ اٌّؼٍِٛبد  ٚاٌّغٍّبد اٌّٛعٛدح فِ ٟمشسٖ اٌمجٍ ٚ ،ٟثبٌزبٌٟ
ٕ٠غؾت ٘زا األِش ػٍ ٝاٌزؾص ً١االوبد ّٟ٠ف ٟاٌّمشس اٌجؼذ ٞأ٠عبٌٙ ٚ ،زا ال ثذ ٌٍّششذ األوبدِٓ ّٟ٠
ِشاػبح ٘زا االِش فٚ ٟظغ خطخ اٌطبٌت ٌفصً دساعِ ٟؼ ،ٓ١خبصخ ارا وبْ اٌطبٌت رؾذ اٌّالؽظخ
ٌٍّشح اٌضبٔ١خ أ ٚاٌضبٌضخ " األخ١شح " ،صُ لذ ٠فمذ اٌطبٌت ِمؼذٖ األوبد ّٟ٠ثؼذَ ِشاػبح ٘زٖ إٌمطخ اٌٙبِخ.
٘زا ٠ؼٕ ٝأْ إسرفبع ٔغجخ اٌغ١بة رٛعذ فشاغب ِؼشف١ب ػٕذ اٌطبٌتٚ .إعزٕبدا ػٍ ٝاإلؽصبئ١بد اٌغبثمخ
فبْ ص٠بدح ٘زا اٌفشاؽ اٌّؼشف ٟإٌبرظ ػٓ ٔغجخ غ١بة رض٠ذ ػٓ ٠ %15ؤصش ػٍِ ٝؼذي ٔمبغ اٌزمذ٠ش
اٌزشاوٌٍّ ٟطبٌت ٚ ،ثبٌزبٌ ٟال ثذ أْ ٠ؤصش ٘زا إٌمص ػٍ ٝرؾص ً١اٌطبٌت ف ٟاٌّمشس اٌجؼذٌ ٞزٌه
اٌّمشس ،إرا ٌُ رزُ ِؼبٌغخ ٌزٌه اٌفشاؽ ِٓ لجً اٌّششــذ رٛعٙ١ب ِٓٚ ،عبٔت اٌطبٌت رؾم١مب  ٚإعزٙبدا.

الخالصـــة:
رخٍص اٌذساعــخ أْ رأص١ش اٌغ١بة ػٓ اٌّؾبظشاد ػٍ ٝاٌزؾص ً١األوبد٠ ّٟ٠صجؼ أوضش
ٚظٛؽب ثؼذ رزغبٚص ٔغجخ اٌغ١بة ِشوض اٌفئخ  %10اٌٚ .%15 ٝأْ إسرفبع ٔغجخ اٌغ١بة ٘ ٟأؽذ
األعجبة اٌّجبششح فٚ ٟلٛع اٌطبٌت رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ ٚ ،وزٌه عججب ف ٟإفشبي خطخ اٌّششذ
األوبد ّٟ٠اٌؼالع١خ ٌٍطبٌت رؾذ اٌّالؽظخ األوبد١ّ٠خ.

التوصيبت و الوقترحبت:
ف ٟخزبَ ٘زٖ اٌٛسلخ ٔٛصٔ ٚ ٟمزشػ إٌمبغ اٌزبٌ١خ ؽزّ٠ ٝىٓ ِؼبٌغخ األصبس اٌغبٌجخ  ٚاٌّزؼذ٠خ ٌّزٛعػ
ٔغجخ اٌغ١بة:
 -1أْ رجٕ ٝاٌٍٛائؼ ٚاألٔظّخ األوبد١ّ٠خ ثٕب ًء ػٍٚ ٝالغ إؽصبئ ٟرفشظٗ اٌج١ئخ اٌذساع١خ ٚاٌٛالغ
اٌّغزؼٚ ٟأٔظّخ االِزؾبٔبد ٚاٌطشق اٌّغزخذِخ ف ٟػٍّ١ز ٟرمٚ ُ١١رمِ ُ٠ٛغز٠ٛبد اٌطالة.
 -2أْ رخعغ األٔظّخ األوبد١ّ٠خ ٌٍّؤعغبد اٌزؼٍ١ّ١خ ٌؼٍّ١خ رم١ّ١١خ ٚرم١ّ٠ٛخ أعبعٙب اٌّؼٍِٛبد
اإلؽصبئ١خ اٌّغزخٍصخ ِٓ ث١بٔبد اٌطالة اٌّ١ذأ١خ أ ٞاٌّزؼٍمخ ثبٌؼٍّ١خ اٌزؼٍّ١خ اٌفؼٍ١خ.
 -3أْ رؼذي ٔغجخ اٌغ١بة اٌّغّٛػ ثٙب ٌٍطبٌت فِ ٟمشس ِب إٌٔ ٝغجخ ألصب٘ب  %15ثذالً ػٓ .%20
 -4رؾف١ض  ٚرؼض٠ض اٌطالة ٌؾعٛس اٌّؾبظشاد ثأعبٌ١ت ِجزىشح  ٚإثذاػ١خ.
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 -5دساعخ أعجبة اٌغ١بة ػٓ اٌّؾبظشاد ٌىً غبٌت ِٚؾبٌٚخ ِؼبٌغزٙب ٚاٌزمٍ ِٓ ً١االصبس اٌغبٌجخ
ٌٙب ِٓ لجً ٚؽذح ِخزصخ ثزٌه.
 -6أْ ٠ى ْٛاٌذٚس األعبعٌٍّ ٟششــذ األوبدٚ ٛ٘ ّٟ٠لب٠خ اٌطبٌت ِٓ اإلصبثخ ثبٌعؼف األوبدّٟ٠
١ٌ ٚظ ثزي اٌغٙذ اٌّعبػف ٌؼالعخ فمػ ٚ ،رٌه ثزٕج ٗ١اٌطبٌت ٌإلؽزشاص ِٓ غ١بة اٌّؾبظشاد.
ٔ -7شش صمبفخ اإلسشبد األوبد ّٟ٠اٌٛلبئ ٟأ ٚاألعزجبل ِٓ ،ٟخالي اٌّؾبظشاد ٚٚسػ اٌؼًّ ثٓ١
أػعبء اٌ١ٙئبد األوبد١ّ٠خ ٚثبٌزؾذ٠ذ ث ٓ١اٌّششــذ ٓ٠األوبد.ٓ١ّ٠
 -8رٕج ٗ١غالة اٌغٕخ األ ٚ ٌٟٚاٌغٕخ اٌزّ١ٙذ٠خ رؾذ٠ذا ٌّخبغش اٌغ١بة  ٚدٚسٖ اٌىج١ش ف ٟإظؼبف
ِغز ٜٛاٌطبٌت األوبد ،ّٟ٠ثذال أْ ٠ىزشف اٌطبٌت ٘زٖ إٌز١غخ ثٕفغٗ ف ٟعٕٛاد ِزمذِخ ِٓ
دساعزٗ  ٚؽٕٙ١ب لذ ال ٠غزط١غ أْ ٠غزف١ذ ِٓ رٍه اٌؾم١مخ!!
 -9إصــذاس لبئّخ شــشف ٌٍطالة إٌّزظّ ٓ١ف ٟؽعٛس ِؾبظشاد وً اٌّمشساد اٌّغغٌٍٙ ٓ١ب
ف ٟفصً أوبدِ ّٟ٠ؾذد  ٚ ،رىش ُّٙ٠ف ٟاألعـــجٛع اٌزؼش٠فٌ ٟطالة اٌغٕخ اٌزّ١ٙذ٠خ ٌى٠ ٟىْٛ
رؾف١ضا ٚرٛعٙ١ب ٌ ُٙإلرجبػٗ.

الوراجع و الوصبدر:
ٚ -1صاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ٟثغٍطٕخ ػّبْ ،إٌظبَ األوبدٌ ّٟ٠ىٍ١بد اٌؼٍ َٛاٌزطج١م١خ ،2007 ،سلُ اإل٠ذاع
.َ2008/294
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سلطنةعمان
مشكالت ال رشاد ال كاديمي في جامعة نزوى-
ُ
إعداد:

الدكتور عبد العزيز عطا اهلل المعايطة

عضو هيئة تدريس بكلية العلوم واآلداب-قسم التربية والدراسات النسانية
almaaitah@unizwa.edu.om

مقدمة:
يحظى التعليم الجامعي في سلطنة عمان بأهمية كبيرة  ,مرده عوامل ثقافية  .وعوامل
وطنية واخرى اقتصادية  ,ويعود ذلك الى األعداد الكبيرة من الطلبة الذين يلتحقون
بالجامعات بهدف تحسين أوضاعهم االجتماعية والمعيشية  ,ذلك أن التعليم هو
المصدر األكيد للرزق  ,والذي اعتمده العمانيون منذ سنوات طويلة الذي يمثل مصدر
الرزق الذي لم ينقطع.
وتعد جامعة نزوى احدى الجامعات العمانية الخاصة التي أنشئت عام 0220م وكان
الهدف هو تخريج طلبة لخدمة وطنهم  ,وتخريج مدرسين باحثين ذوي كفاءة علمية
وتربوية عالية  ,باإلضافة للتركيز على بعض التخصصات في الدراسات العليا كبرنامج
الماجستير في اإلدارة التعليمية  ,واالرشاد النفسي  ,واللغة العربية  ,وادارة األعمال ,
والمحاسبة  ,واالدارة العامة.
وقد توسعت وتطورت الجامعة في تخصصات عدة  ,وجامعة نزوى هي جامعة خاصة
تحت إشراف و ازرة التعليم العالي  ,تشتمل على أربع كليات هي كلية العلوم واآلداب،
واالقتصاد والعلوم اإلدارية  ,الصيدلة والتمريض ،والهندسة  ,وتسعى الجامعة جاهدة
الى بناء عقول وطنية صالحة كي تشارك في عملية التغير الوطني االجتماعي الثقافي
لتحمل المسؤوليات وتحديات المستقبل  ,إن برامج الجامعة تم تخطيطها لتلبي
احتياجات المجتمع  ,وتتواكب مع التغيرات التي تحدث في المجتمع حيث تقوم بتعليم
الطالب علوم المعرفة الى جانب المعرفة العامة  ,كما تعمل الجامعة على تنمية قدرات
االفراد العقلية والمعرفية لتوجيه أداء االفراد بالشكل المناسب لخدمة المجتمع ،وجامعة
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نزوى كباقي الجامعات العمانية تتبع نظام الساعات المعتمدة في الدراسة ،وتعتمد اللغة
االنجليزية في كافة التخصصات باستثناء بعض مقررات اللغة العربية والتربوية  ,وفي
ضوء هذه المرتكزات جميعا جاءت ورقة العمل.
 الرشاد الكاديمي:يقصد باإلرشاد األكاديمي المهام التي يقوم من خاللها مرشد لديه الخبرات والمعلومات
والمهارات التي يحتاجها الطالب للنجاح األكاديمي بإيصال الطالب الى أفضل تكيف
ممكن في الجو الجامعي .ويستلزم اإلرشاد االكاديمي بهذا المعنى وجود عالقة تتسم
بالتقبل واالحترام المتبادل بين المرشد والطالب  ,وتسمح للطالب بأنه يعبر عن
مشكالته بحرية كما تسمح للمرشد بأن يسهم في احداث تعديالت مرغوب فيها في
سلوك الطالب أو معلوماته او اتجاهاته بهدف تحقيق مستوى مناسب من التكيف لديه
.
ويتضمن االرشاد األكاديمي مساعدة الطالب في التعرف على أنظمة الجامعة المتاحة
له  ,واتخاذ ق اررات بشأن التخصص والمساقات والخطة الدراسية والقيام بإجراءات
التسجيل والحذف واالضافة  ,كما يتضمن االرشاد األكاديمي تحسين مهارات الطالب
الدراسية مثل استخدام المكتبة وأخذ المالحظات وكتابة التقارير واالعداد لالمتحانات ,
وتحسين مهاراته االجتماعية التي تتمثل بإقامة العالقات الودية مع المدرسين والطالب
والمشاركة بالنشاطات المختلفة  ,ويكون االرشاد االكاديمي أكثر فاعلية عندما يعطي
النظام للمرشد وللطالب صالحيات أوسع فيما يتعلق باتخاذ الق اررات ذات العالقة
بمستوى الطالب األكاديمي.
ويعد االرشاد االكاديمي امتداد لإلرشاد المهني الذي بدأ العمل به في الواليات المتحدة
األمريكية في بداية القرن العشرين عندما تبين نجاحه في مساعدة الطالب في اختيار
المهن الحرفية المالئمة لقدراتهم وميولهم  ,حيث أخذت المؤسسات التربوية تستفيد منه
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في مساعدة الطالب في اختيار المقررات الدراسية التي تعدهم للعمل المنوي االلتحاق
به بعد التخرج.
وقد ازداد اهتمام الجامعات العربية التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة باالرشاد
األكاديمي خالل السنوات األخيرة من القرن الماضي  ,وكان ذلك نيتجة لتطور نظم
التعليم الجامعي من خالل األخذ بنظام الساعات المعتمدة في كثير منها.
وأصبح االرشاد ضرورة حتمية في مؤسسات التعليم العالي حيث يستطيع أعضاء هيئة
التدريس والمهتمون بهذا المجال تقديم مساعدات الى الطالب لتخطيط برامجهم التي
تعينهم على تحقيق أهدافهم األكاديمية.
ولما كان نظام التعليم الجامعي يختلف في طبيعته عن نظام التعليم قبل الجامعي فإن
معاي شة الطالب لهذا النظام قد تسبب لديه بعض المشكالت  ,يكون بعضها ذا طابع
اجتماعي يتمثل في العالقة بين الطالب وزمالئه  ,وبين الطالب وأساتذته وبعضها
الشرب
اآلخر ذا طابع معاشي يتمثل في متطلبات السكن والتكاليف المادية والطعام و ا
والمواصالت .وبعضها ذا طابع أكاديمي يتمثل في اختيار التخصص واختيار
المساقات في ضوء خطة دراسية مناسبة.
وقد حرصت جامعة نزوى بصورة خاصة منذ تأسيسها على توفير االرشاد األكاديمي
الجيد لطلبتها طوال مدة بقائهم في الجامعة وذلك لتحقيق تكيفهم النفسي واالجتماعي
والدراسي مع جو الجامعة الجديد .وايمانا من الجامعة بأهمية توثيق العالقة بين الطلبة
واعضاء هيئة التدريس فقد تم تعيين مرشد لكل طالب من بين أعضاء هيئة التدريس
لمساعدته في الحصول على الخبرة الجامعية الجيدة وفي اتخاذ الق اررات المناسبة ذات
العالقة الوثيقة بسيرته األكاديمية  ,وربما بمستقبله الدراسي كله  ,وشكلت الجامعة
العديد من اللجان التي تتولى االشراف على االرشاد االكاديمي في الجامعة ومن أهم
هذه اللجان ما يلي:
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 -1لجنة االرشاد والتسجيل:

تتشكل هذه اللجنة من قبل إدارة الجامعة  ,وتتولى مهمة دراسة واقع االرشاد األكاديمي

والتسجيل وتقديم المقترحات والحلول الى رئاسة الجامعة لمعالجة المشكالت التي تواجه
هاتين العمليتين.
 -2لجنة الرشاد والتوجيه في الكلية:

وهي تقوم بتنظيم عملية اإلرشاد في جميع أقسام الكليات المختلفة وتقويمها والتعرف
على المشكالت التي تواجه اإلرشاد األكاديمي فيها وتقديم المقترحات والحلول لمعالجة

هذه المشكالت .
 -3مجلس قسم التخصص :
ويتولى هذا المجلس مسؤولية عملية اإلرشاد وتعيين المرشدين ومتابعة الطلبة وتسهيل
مهمتهم  ,ويقوم أيضا بفتح ملفات لكل الطلبة المستجدين  .بحيث يتضمن الملف
كشف العالمات وخطة دراسة الطالب الجامعية وخطته اإلرشادية  ,ويبقى دور المرشد
هو حجر األساس في كل ما يقدم للطلبة من إرشاد أكاديمي طول فترة دراسته.
أهم المشكالت التي تعوق االرشاد الكاديمي.
 -1عدم استقرار الخطط الدراسية وعدم اإللمام بها مما يؤدي إلى إرشاد غير مناسب عند
اختيار المساقات وخاصة إذا لم يتم تعديل النماذج الخاصة بخطة دراسة الطالب بما
يتالءم مع هذه التعديالت
 -0عدم وضوح مفهوم اإلرشاد األكاديمي ومهام المرشدين للطلبة.
 -3تعديل الخطط الدراسية نتيجة تعديالت دائرة القبول والتسجيل.
 -0عدم وجود الرغبة لدى المرشدين بأداء أدوارهم في المشاركة في عملية اإلرشاد،إذ يرى
بعضهم أن عملية اإلرشاد إدارية بحته ال تسهم في نموهم األكاديمي.

0

إن معظم الطلبة في الجامعات يشعرون بحاجة ملحة الى اإلرشاد األكاديمي الفعال ,
وأن كثي ار منهم يواجهون مشكالت أكثر حدة وتوت ار  ,وهي المشكالت التي تتعلق
بالتخطيط الدراسي  ,واإلرشاد األكاديمي  ,وطرائق التدريس والتقويم  ,وأن غياب
اإلرشاد األكاديمي يترتب عليه بعض النتائج غير المرغوبة مثل تسجيل مساقات ال
تحتسب من متطلبات التخرج أو تسجيل مساقات دون مراعاة متطلباتها السابقة ومما
يؤدي الى ضياع الجهد والمال وتأخر تخرج الطالب.
يتضح مما تقدم أن هناك بعض المشكالت التي تواجه عملية اإلرشاد األكاديمي والتي
تجعل الطلبة يتذمرون منها  ,مما يؤدي الى تكوين اتجاهات سلبية لدى الطالب بسبب
ضياع الجهد والمال والتخرج  ,وربما تكونت اتجاهات سلبية نحو الحياة الجامعية كلها.
لذا حاولت في هذه الورقة مسح مشكالت االرشاد األكاديمي في الجامعات.
مشكالت الرشاد الكاديمي:
أوالً :المشكالت المتعلقة بالمرشد الكاديمي:

 -1عدم استناد المرشد األكاديمي خالل عملية اإلرشاد على وثائق وسجالت حديثة تخص
وضع الطالب األكاديمي.
 -0عدم مساعدة المرشد األكاديمي للطالب في وضع برنامج زمني لمتطلبات التخرج.
 -3قلة متابعة المرشد األكاديمي للمعدل التراكمي للطالب.
 -0عدم إسهام المرشد األكاديمي في تحديد العبء الدراسي المناسب للطالب.
 -5عدم تعيين مرشد دائم لكل طالب بسبب التغير المستمر للمرشد األكاديمي.
 -6ضعف التنسيق بين المرشد والقسم ودائرة القبول والتسجيل.
 -7قيام بعض المرشدين األكاديميين بالتوقيع عن زمالئهم على بطاقات التسجيل.
 -8كثرة عدد الطلبة المخصصين للمرشد األكاديمي.
 -9نقص الخبرة لدى بعض المرشدين األكاديميين في ميدان اإلرشاد.
 -12عدم توفر معلومات كافية وواضحة عن اإلرشاد لدى المرشد األكاديمي.
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ثانيا :المشكالت المتعلقة بالعالقة الرشادية بين المرشد الكاديمي والطالب.

 -1عدم معرفة المرشد األكاديمي بمشكالت الطالب األكاديمية.

 -0توقيع المرشد األكاديمي بطاقة التسجيل للطالب دون مراجعة دقيقة.
 -3عدم توفر مناخ ودي وارشادي بين المرشد األكاديمي والطالب.
 -0قيام الطالب بعملية تزوير توقيع المرشد األكاديمي على بطاقة التسجيل.
 -5جهل الطالب بآلية اإلرشاد األكاديمي وقواعدها.
 -6ضعف ثقة الطالب بالمرشد األكاديمي.
 -7عدم التزام الطالب بمواعيد اإلرشاد األكاديمي.
 -8عدم التزام الطالب بنصائح المرشد األكاديمي وتوجيهاته.
 -9عدم مصداقية الطالب في إعطاء المعلومات للمرشد األكاديمي في بعض األحيان.
 -12إجبار المرشد األكاديمي الطالب على دراسة مقررات ال يقتنع الطالب بها.
 -11عدم معرفة الطرفين (الطالب والمرشد)بفلسفة نظام الساعات المعتمدة.
ثالثاً :المشكالت المتعلقة بالخطة الدراسية والجدول الدراسي:

 -1التعارض في مواعيد بعض المواد والسيما التي يتم طرح بعضها في أحد الفصلين
الدراسيين فقط.
 -0عدم طرح المتطلب السابق في الوقت المناسب أحيانا
 -3عدم بيان أسماء المدرسين للعديد من المواد المطروحة على الجدول الدراسي.
 -0عدم األخذ برأي الطلبة في طرح المواد.
 -5عدم طرح بعض المواد بالرغم من وجودها في الخطة الدراسية.
 -6إدراج بعض المواد في الجدول الدراسي فقط مرة واحدة في السنة.
 -7عدم التزام الطالب بخطة دراسية محددة أمال في التحويل الى تخصص آخر
 -8عدم معرفة الطالب الدقيقة بما يعنيه مصطلح متطلبات سابقة لمواد معينة.
 -9عدم وضوح الخطة الدراسية للطالب من حيث المتطلبات السابقة ومدى مناسبة المواد
للمستوى الدراسي.
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 -12عدم حصول الطالب على خطة دراسية لتخصصه.
 -11كثرة التغييرات والتعديالت في الخطة الدراسية.
اربعاً :المشكالت المتعلقة بإجراءات التسجيل:

 -1خوف الطالب وارتباكه من إغالق أو إلغاء بعض الشعب أثناء عملية التسجيل.
 -0السرعة في إغالق بعض الشعب مما يضطر الطالب إلى تسجيل مواد ال يرغب
بدراستها أو عدم مالءمة أوقاتها.
 -3عدم توافر العدد المناسب من موظفي التسجيل لكل تخصص .
 -0زيادة عدد الطلبة في بعض الشعب عن الحد المقرر.
 -5إلغاء بعض المواد بعد االنتهاء من فترة التسجيل رغم حاجة الطلبة إليها.
 -6تغيير مدرس المادة بعد االنتهاء من عملية التسجيل.
 -7عدم فتح شعب لبعض المواد التي يكثر االقبال عليها أثناء فترة التسجيل.
 -8تسجيل الطالب مساقات ال تالءم مستواه الدراسي.
 -9عدم وضوح الهدف من عملية الحذف واالضافة لدى الطلبة.
 -12قيام الطالب بعملية الحذف واإلضافة دون استشارة المرشد األكاديمي أو الرجوع اليه .
 -11عدم التزام الطالب بالتعليمات الخاصة بعملية الحذف واإلضافة.
 -10قيام المسجل بعملية التسجيل للطالب دون وجود توقيع من المرشد األكاديمي على
بطاقة التسجيل.
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أهمية الرشاد الكاديمي:

 -1مساعدة الطلبة على التكيف أكاديميا مع الحياة الجامعية  ,وتعريفهم بنظام الساعات
المعتمدة.
 -0متابعة مسيرتهم وأوضاعهم األكاديمية وخاصة المتعثرين منهم.
 -3توجيههم وارشادهم وتقديم النصح لهم ومساعدتهم فيما يلي:
أ -معالجة قضاياهم ومشاكلهم األكاديمية  ,وحلها وتنبيههم إلى المشاكل األكاديمية التي
يمكن أن يتعرضوا لها.
ب -اختيار برامجهم الدراسية وتعديلها واالنسحاب من المواد واعادتها إذا لزم األمر.
ج -استيفاء شروط االلتحاق بإحدى الدوائر (التخصص) وفي الوقت المناسب.
د -اكمال متطلبات التخرج وفق خطة دراسية معينة وفي الفترة الزمنية المحددة وبما
يتناسب مع مقدراتهم وتطلعاتهم.
 يهدف الرشاد ال كاديمي ال تسيير أساليب الحياة الكاديمية واالجتماعية والثقافية
للطالب داخل الجامعة مما يمكنه من تحقيق أقص فعالية أكاديمية ويتم ذلك من

خالل ما يلي:

 -1تعريف الطالب بالبرنامج الدراسي ونظام الساعات المعتمدة.
 -0تعريف الطالب بالتخصصات األكاديمية التي يحتويها البرنامج الدراسي.
 -3معاونة الطالب في االلتحاق بالتخصص الذي يرغب بدراسته بما يتفق مع إمكاناته
وقدراته.
 -0معاونة الطالب على اختيار وتحديد المقررات الدراسية التي ينبغي عليه التسجيل فيها
ودراستها.
 -5تحديد العبء الدراسي للطالب وذلك في ضوء معدله الفصلي والتراكمي ومعدل التقدير
العام.
 -6مساعدة الطالب على تحديد جدوله الدراسي بما يتفق وظروفه.
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 -7التعرف على المشكالت التي يعاني منها الطالب وتؤثر عليه أكاديميا.
 المهام الساسية للمرشد الكاديمي في الجامعة:
 -1إعداد الخطة الدراسية للطالب في ضوء قدراته ورغباته ومعدله التراكمي:
ويتطلب ذلك معرفة ما يلي:
أ -المقررات التي تدرس في كل فصل.
ب -عدد ساعات كل مقرر.
ج -المتطلب السابق لكل مقرر ان وجد.
د -المقررات التي رسب بها الطالب وفصل الرسوب.
ه -الوقت الممكن إلعادة مقررات الرسوب.
و -المقررات التي حذفها الطالب بسبب وقوعه تحت المالحظة األكاديمية والطريقة التي
يمكن تعويضها بها.
 -0عقد لقاءات دورية منتظمة مع الطالب  :وتهدف هذه اللقاءات الى:
أ -متابعة سيرة الطالب األكاديمية.
ب -تذليل الصعوبات ومعالجة المشكالت األكاديمية التي تواجه الطالب في أثناء دراسته.
ج -إسداء النصائح والتوجيهات وتقديم المشورة األكاديمية للطالب.
د -مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.
 -3كتابة تقرير شهري عن كل طالب  :حيث يجب على المرشد تقييم أداء الطالب في
نهاية كل شهر  ,وكتابة تقرير عنه لعرضه على لجنة اإلرشاد األكاديمي بالجامعة
والتي تقوم بدورها بعرض التقارير على مجلس الجامعة إذا تطلب األمر لذلك.
-0

التنسيق المستمر مع عمادة القبول والتسجيل بخصوص الجداول والخطة الدراسية
للطال ب  ,وبخاصة فيما يتعلق بتسجيل المقررات والحذف واإلضافة مع تزويد الطالب
بأدلة أو كتيبات إرشادية.

 ويتم تنظيم الرشاد الكاديمي للطالب داخل كل كلية وفي ضوء ذلك فإن مسؤولية
الرشاد الكاديمي تكون ال مركزية عل مستوى كل كلية عل حدة.
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أ -يتولى مسؤولية اإلرشاد األكا ديمي أعضاء هيئة التدريس بالكلية ويتم توزيع الطلبة على
أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون نصيب كل عضو في حدود ( )52طالبا وطالبة.
ب -يفضل بصفة عامة توزيع اإلرشاد األكاديمي لطالب تخصص ما ,على أعضاء هيئة
التدريس في التخصص ذاته  ,كلما كان ذلك ممكنا  ,واذا لم يتيسر هذا فيكون التوزيع
ألعضاء هيئة التدريس في تخصص يقترب في طبيعته مع تخصص الطالب.
ج -يخصص لكل مجموعة طالبية مرشد أكاديمي واحد ويفضل استمرار المرشد األكاديمي
مع طالبه طوال فترة تواجده بالجامعة.
د -يتم تكثيف لقاءات المرشد األكاديمي مع الطلبة خالل األسابيع األولى من كل فصل
دراسي  ,حتى يتم استقرار الجدول الدراسي لكل طالب  ,وبما يتفق مع ظروفه وامكاناته
وقدراته.
ه -يتم تحديد أوقات دورية معلنة لإلرشاد األكاديمي وذلك بشكل دائم أسبوعيا وبما يتناسب
مع ظروف الجدول الدراسي للطالب  ,والجدول التدريسي ألعضاء هيئة التدريس.
و -يتم إعداد ملف لكل طالب تسجل به تطورات حالته األكاديمية  ,وييسر عمليات توجيه
المرشد له.
ز -باإلضافة الى اإلرشاد الفردي لكل طالب بالجامعة  ,فإنه يفضل أن يعقد المرشد إرشادا
جماعيا للطلبة المخصصين له  ,كلما تطلب اإلرشاد الجماعي ذلك,وخاصة في بدء
الفصل الدراسي.
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التوصيات:

 -1وضع سياسة إرشادية واضحة في إطار فلسفة إرشادية ذات مضامين تربوية هادفة
ومحددة  ,ألن عملية اإلرشاد األكاديمي يجب أن ينظر إليها جزءا من العملية التربوية
في التعليم العالي متمثلة باللقاء والتفاعل مع الطلبة لمساعدتهم على النمو وتعويدهم
على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
 -0توفير قنوات اتصال جيدة وفعالة تساعد على تحقيق التعاون والتنسيق بين المرشدين
األكاديميين واألقسام األكاديمية وعمادة القبول والتسجيل لما فيه مصلحة للطالب يتعلق
بوضعه األكاديمي .
 -3توضيح مفهوم اإلرشاد األكاديمي ونظام الساعات المعتمدة للمرشدين األكاديميين
والطلبة  ,واستيعابهم لذلك وادراكهم ألهمية العملية اإلرشادية .
 -0عقد لقاءات وندوات للطالب لتوعيتهم بأهمية عملية اإلرشاد األكاديمي ووظائفه
والخدمات التي يقدمها لمساعدتهم في التغلب على مشكالتهم.
 -5عقد لقاءات دورية ومحاضرات تثقيفية للمرشدين األكاديميين بهدف التعرف على مهام
ووظائف وخدمات اإلرشاد األكاديمي.
 -6فصل اإلرشاد األكاديمي كعملية عن التسجيل حتى نرسخ مفهوم اإلرشاد كعميلة
مستمرة وحتى ال يصبح اإلرشاد األكاديمي عبئا على التسجيل أو العكس.
 -7تطوير العالقة بين الطالب والمرشد  ,وتوعية الطلبة واقناعهم بجدوى النصح واإلرشاد
األكاديمي للعمل على زيادة ثقة الطلبة بنصائح مرشديهم.
 -8وضع حوافز تشجيعية للمرشدين األكاديميين مثل تخفيف العبء الدراسي وأخذ اإلرشاد
بعين االعتبار عند ترقية عضو هيئة التدريس أو تثبيته في الخدمة.
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Abstract
This paper aims to explore the problems that face the "Academic Advisors"
and "students" at the College of Applied Sciences-Rustaq from the academic advising
perspective. It discusses also the ways of activating the role of academic advisors
among the college community. The study highlights the College of Applied SciencesRustaq experience in managing the cases of "on-probation students".
Questionnaire was adopted as the main method of data collection in this study.
Two questionnaires were developed and administered to (50) students and (30)
academic staff in Rustaq College of Applied Science. The target population was
chosen using the stratified sampling technique. Analysis of quantitative data reveals
that the majority of the students do not follow the study plan tailored to meet their
needs. Additionally, the majority of the surveyed students lack motivation to use
adaptive help-seeking strategy.

This study finds also that on-probation students

ignore to repeat courses which they got low grade at. "Lack of communication" was
seen as the dominant problem that faces the academic advisors.
This study recommends adding a feature on SIS (Student Information System)
to restrict the students' random choices when registering. It also recommends the
academic advisors to enhance and diverse the communication channels with students.
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Introduction

Academic advising is one of the important functions in the higher education
institutions. The two parties in academic advising are advisee and the advisor. In
order to achieve the goals of the academic advising, the advisee-advisor relationship
needs to be enhanced and developed. There are some challenges which hinder the
expected outcomes of academic advising. This paper focuses on the problems and
challenges that face the advisee and the advisor in the College of Applied SciencesRusteq. The result of the research shows that the advisors have problems in
communicating with students and load of students as most of the advisors have large
number of the students in their list. Also it tells us that the students not visiting their
advisors regularly as they seek for help from their friends and other advisors. Also
they see that the study plan is clear for them, so no need to visit the advisor.
i.

Background of Colleges of Applied Sciences

The Colleges of Applied Sciences (CAS) are part of the Ministry of Higher
Education institutions in Oman. They are

six colleges which are named; CAS-

Salalah, CAS-Ibri, CAS-Rustaq, CAS-Sur, CAS-Suhar and CAS-Nizwa. There are
different academic programs offered in the CASs. Those academic programs are
Information Technology, Design, Engineering, International Business Administration,
Engineering, Communication Studies and English Language Literature.

Locally,

Academic Advising Committee is responsible of coordinating the Academic advising
function at each college.
ii.

CAS –Rustaq

At CAS-Rustaq there are three academic programs only which are Bachelor
Information Technology (BIT), International Business Administration (BIBA) and
Bachelor English Language and Literature (BELL). The academic advising in the
CASs is operated under the decentralized model where the advisees are allocated to
the advisors at each department. The Academic Advising Committee at CAS Rustaq
is the key driver of academic advising in collaboration with Admission and
Registration Center at the college. The committee consists of academic coordinators
from each academic department who are responsible about organizing the academic
advising at the each department. There is one member at the committee representing
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the Admission and Registration Centre at the committee and providing the support to
the committee members.
The case for CAS-Rustaq for on-probation students is that each department
coordinator asks the advisors to prepare a remedial plan and try to communicate those
students twice a month. As the advisors facing problem with students as those
students did not come to the advisor, the advisor try by different way to get in touch
with those students either through their mobile phones as advisors can get their phone
number and through their timetable and ask their teachers to ask the students to visit
their advisor. The goal of all these process is to help students getting out of probation.
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Literature Review

What is the academic advising ?

Academic advising has been viewed as one of the crucial issues in the higher
education institutions. Several definitions of academic advising have been provided
and discussed in the literature, though most of those definitions are conceptual rather
than operational (Pietras, 2010). Crockett, (1978) believes that academic advising is
an educational function based on a negotiated agreement between the academic
advisor and the students. He claims also that that academic advising is an ongoing
developmental process that helps student to clarify and set the future goals and plans
and helping them to realize their maximum educational potential through
communication with an advisor.
Many scholars in the academic field see the academic advising as a way to
overcome the barriers of joining higher education institution and it is not viewed as an
as an academic function to facilitate the courses enrolment solely. For instance,
O'Banion, (1972) defines the developmental academic Advising as a process in
which the advisor and advisee enter a dynamic relationship respectful of the student's
concerns. He adds that advisor serves as teacher and guide in an interactive
partnership aimed at enhancing the student's self-awareness and fulfillment.
Additionally, Habley, (1983) claims that academic advising provides a professional
assistance to the students by mediating the dissonance between student expectations
and the realities of the educational experience.
According to Crookston, (1994) academic advising is a process that is
concerned not only with specific personal or vocational decision. It also facilitates the
student's rational process, environmental and interpersonal interactions, behavioral
awareness and problem solving, decision making and evaluation skills. In addition to
that, Kadar (2001), states that the academic advising does not stop on providing
information to the student or scheduling courses for the students. It is a well
communication process between the teacher and the advisor and the advisee to discuss
the academic issues as well as the personal issues.
So, it is believed that academic advising is an interaction process between the
academic advisor and the advisee which assist the students to well understand the
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higher education environment and overcome the difficulties which may hinder the
passage towards getting university degree.
The Importance of the academic advising:

Freshmen students join the higher education institution after leaving a high
school environment. The new atmosphere of university system is seen to cause
anxiety to the new students. Therefore, academic advising mission assist the freshmen
to well adapt to the new environment and facilitates them to overcome any difficulty.
Academic advising guides the students to use full range of community and
institution resources in order to achieve their educational, career and personal goals(
Mentor, 1999). Additionally, academic advising helps students to find meaning in
their lives, makes decision and navigates their way through higher education system
toward graduation (Gordon and Habely, 2000).
Academic Advising is important because it helps in shaping the students
abilities and skills. Van Luijk Smeets, Smits, Wolfhagen , Perquin ( 2000), emphasize
that academic advising acquires students communication skills and problem solving
skills in some situations and to be more responsible on making their decisions . In
addition to that
synthesizing

NCADA,

( 2010)finds that

academic advising assists

and contextualizing students' educational experiences

in

within the

framework of their aspirations and abilities. It indeed helps students to value the
learning process to apply decision making strategies, to put the college experience
into perspective, to set priorities and evaluate events, to develop thinking and learning
skills, to make choices and value the learning process (NCADA, 2010).
In terms of the academic performance, academic advising helps the students to
be more competitive factors among their mates. Lorenzen( 2001), finds that student
who are advised carefully have more competitive factors than those who are not
followed by their advisors. Haught, Hill, Walls, and Nardi (1998) students who
received academic advising had a higher semester grade point average (GPA) at the
end of the semester, and a higher cumulative grade point average at the end of the
following semester as compared to a control group. On the other hand it is found that
students who do not receive advising properly, they will not graduate as planned and
they get lower GPA. (Flaga, 2006; Hunter & White, 2004; Gelwick, 1974).
It can be claimed that academic advising is an important function at the higher
education to make the students well oriented and guided toward their goals and future.
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The role of the academic advisor:

Academic advisor is the key person in processing the academic advising. The
role of the academic advisor is seen by many scholars as a very crucial one because it
considered as a guidance role.

For instance, Cosue (n.d. cited in Drake 2011),

academic advisor helps the students to be more self-aware of their distinctive
interests, talents, values and priorities. He highlights on the importance of the
academic advisor in planning for the future and go for the best decisions. The
academic advisor also makes the vision of the students' future more clear for the
students. Furthermore, he claims that academic advisor he is the one who broaden
students' perspectives with respect to their personal life choices and sharpens their
cognitive skills for making these choices.
In addition to that, Drake, (2011) emphasizes on the role of academic advisor
on guiding the students to the best future. "Advisers teach students to negotiate the
higher education maze, to make effective and thoughtful decisions about their futures,
to adapt their life skills to the new academic world, and to cultivate the academic
skills and knowledge needed to succeed” ( Drake, 2011, p. 11). Gordon and Habely,
(2000) agree with Drake and claim that dedicated and competent academic advisor
help students to find meaning in their lives, makes decision and navigate their way
through higher education system toward graduation.
The academic advisor also helps in developing the communication between
the students and other college services. This point of argument discussed by
Crookston (1972). He claims that the advisor serves as a facilitator of communication,
a coordinator of learning experiences through course and career planning and
academic progress review, and an agent of referral to other campus agencies as
necessary (as cited in Sathrum, 1992, p. 94).
Problems of academic advising:

The literature on academic advising highlights common challenges of
academic advising in the higher education institutions (Habley, 2004; Koring, 2005;
Tuttle, 2000; Williams and Takaku, 2011, Alextich, 2000).Those challenges can be
viewed from the academic advisor perspective and students' perspective. Advisor load
and training are seen as the main three challenges from the advisor perspective.
While, miscommunication, adaptive help seeking attitude, on probation academic
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performance and registration procedures are the seen the major difficulties which
students face.
From the literature, it is agreed that there are two main problems that academic
advisors face which are; advisor load and advisor training.
The advisor faces the problem of high number of advisee on his/her list. Tuttle
(2000) argues that extensive load on one advisor can affect the quality of the student
advising. With high load, the advisor might not have time to meet the students and
advise them efficiently. Tuttle (2000), states that in order to have an effective advisoradvisee relationship, the advising load has to be considered. Additionally, Lynch
(2002) claims that to improve the quality of the academic advising it is recommended
to increase the number of advisors.
The academic staff need to have training on academic advising because the
come from different environment and sometime different culture. McMahan (2011),
argues that the academic advisor has many responsibilities and therefore the
knowledge and the experience are required to be a good advisor. Furthermore, Tuttle,
(2000), claims that lack of academic advising knowledge may cause future problems
for the students as the advisor deals with different academic areas. In spite of that, few
organizations misconduct the training practices for the academic advisors (Tuttle,
2000) .
From the Students perspective, the literature shows that students also face
several problems which affect the effectiveness of academic advising. The students
are

considered

the

dominant

factor

in

academic

advising.

Generally,

miscommunication, adaptive help seeking and registration issues are seen the major
challenges for the students (Young-Jones, Burt, Dixon and Hawthorne, 2012; Oertel,
2010, Newman, 2006).
Students feel anxiety when they join a new environment at the college. Oertel
(2010), claim that lack of communication between the

advisor and advisee is one of

the common problems face the students. Also the lack of communication between the
academic advisor and other student supporting departments at college (Oertel, 2010).
In addition to that Miscommunication between the advisor and the advisee present in
the multinational university (Sturzl-Forrest, Susanne, 2012). The different culture and
different language can be barriers to contact the advisor.
Adaptive help seeking is another problem in academic advising. Newman
(2006) noted that adaptive help seeking is contingent upon a student’s recognition of
7

the need for help, knowing what type of help to seek, and whom to ask. Alexitch
(2002), find that students visit their advisor in the case facing any academic difficulty.
He alos find that this tendency is present among the students with high performance
and high GPA.
Registration issues are seen as one of the regular problems facing the students.
Online registration enables the students to go for the course selection without
referring to the academic advisor thereby students go for non-scheduled course. Little
literature focuses on this problem because it is not common in all higher education
institutions.

The researchers are focusing on this problem due to its negative

repercussions in the students' performance.
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Methodology

A Survey instrument was designed to explore the problems faced by the
students and academic advisor at the college. Two questionnaires were designed to
collect the primary data from the advisors and advisee. Using Likert scale points
(from 1 "Strongly agree" to 5 "Strongly Disagree" ) , the respondents were asked to
give their answer. 50 Respondents from the advisees were chosen using stratified
sampling to ensure all academic programs are covered.

Additionally, the batches of

(from 2009-2012) were covered as they touched the academic advising in depth for at
least two years. In collecting the data from the advisors, 30 advisors from three
programs ( ELL, IBA and IT ) are selected in the survey. Secondary data also is used
to read the indicators of some common problems like the lack of communication
between the students and the advisor.

SPSS software was used to analyze the

questioners. Tables and figures are used to illustrate the major findings.
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Results and Analysis

1. Student survey
Total variance explained was explored with the help of expiratory factor
analysis using principle component analysis and which shows that there are primarily
14 factors and responsive to explain 83.292 of variables in the sample.
Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

% of Variance

Extraction Sums of Squared Loadings
Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

7.964

17.697

17.697

7.964

17.697

17.697

2

5.413

12.028

29.725

5.413

12.028

29.725

3

3.405

7.567

37.292

3.405

7.567

37.292

4

2.815

6.255

43.548

2.815

6.255

43.548

5

2.580

5.733

49.281

2.580

5.733

49.281

6

2.403

5.339

54.620

2.403

5.339

54.620

7

2.132

4.738

59.358

2.132

4.738

59.358

8

2.052

4.559

63.917

2.052

4.559

63.917

9

1.928

4.283

68.201

1.928

4.283

68.201

10

1.673

3.719

71.919

1.673

3.719

71.919

11

1.548

3.440

75.359

1.548

3.440

75.359

12

1.317

2.927

78.286

1.317

2.927

78.286

13

1.172

2.603

80.889

1.172

2.603

80.889

14

1.081

2.403

83.292

1.081

2.403

83.292

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Test the reliability, for that we use “Cronbach's Alpha “0.776, and the standardized
Cronbach's Alpha was 0.804.

Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

Alpha

Alpha Based on

N of Items

Standardized
Items
.776

.804

45

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

N of Items

Minimum
Item Means

2.745

1.673

4.224

2.551

2.524

.412

45

Item Variances

2.100

.957

10.053

9.096

10.508

2.886

45
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Scale Statistics
Mean

Variance

123.51

Std. Deviation

392.130

N of Items

19.802

45

ANOVA with Cochran's Test
Sum of Squares
Between People

Mean Square

418.272

48

8.714

887.985

44

20.181

Residual

4116.993

2112

1.949

Total

5004.978

2156

2.321

5423.250

2204

2.461

Between Items
Within People

df

Total

Cochran's Q

382.518

Sig

.000

Grand Mean = 2.74

Component Matrix

a

Component
1
Q15

.850

Q10

.797

Q14

.769

Q7

.695

Q17

.689

Q8

.606

Q1

.595

Q20

.595

Q9

.594

Q11

.589

Q6

.588

Q39

.523

Q12

.509

Q32

.502

2

Q42

-.628

Q34

-.618

Q44

.530

Q30

.526

Q38

-.518

Q16

.513

Q18

3

4

5

6

.559

12

Q26

.553

Q21

.539

Q27

.510

Q33

-.617

Q35

.505

Extraction Method: Principal Component
Analysis.
a. 14 components extracted.

Factor 1

Q15- my advisor direct me when I want to

Adaptive help seeking

drop any course. (.850)
Q10-I visit my advisor to get the advice
before dropping any course with W grade.
(.797)
Q14-my advisor is available during his/her
office hours.( .769)
Q7-my advisor directs me to more
experienced person if he/she has less
knowledge on some issues.(.695)
Q17- my advisor helped me to select the
elective courses. (.689)
Q8- I visit my advisor if needed only. (.606)
Q1- I know who is my advisor. (.595)
Q20- my advisor motivates me to participate
in students’ activities. (.595)
Q9-My advisor supports me when I visit
him.( .594)
Q11-My advisor discuss the reasons of
withdrawing courses with “ W” grade
before signing. (.589)
Q6-my advisor helps me in choosing the
specialization. (.588)
Q39- The registration clerk always help me
in his area of specialization. (.523)
Q12- I visit the academic advisor before
withdrawing with W for signing the form
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only. (.509)
Q32- I am following the guidelines and
instructions given by my advisor.) .502 (
Factor 2

Q42- SIS is active all the time during the

Registration system

registration period. (-.628)
Q34- I had dropped elective courses because
they did not match the terms of choosing the
elective courses.( -.618)
Q44- I track my GPA at regular bas to avoid
being on probation. (.530)
Q30- Often, I face the problem of “full
sections” during registration.( .526)
Q38-I don’t repeat the courses that I got low
performance at. (-.518)
Q16-I ask my friends help to help me in
registration. (.513)
Factor 3

Q18- Usually seeks help from other advisors

Help seeking in

whom I trust. (.559)

registering courses

Q26-My study plan is clear for me. (.553)
Factor 4

Q21- I am aware of the academic rules and

Rules and regulation

regulations of CAS. (.539)
Q27-I do register for each semester as
planned in the study plan.( .510)
Factor 5

Q33-I know the elective courses that I

Course selection

should register and total credit hours for
elective courses. (-.617)
Q35- The course teacher plays strong role in
registering for a specific section. (.505)
Students always need help in registering their courses and they agree that their
advisor will direct them in registering and dropping any course when they ask for
their advice as well as for the elective courses they have to do. Students can visit the
advisor to get the advice during his or her office hours and if the advisors have
insufficient knowledge to direct students, they will direct them to more experienced
person to have a clear idea.
14

However, unfortunately most of students visit their advisors when needed
only for signing some forms for example because they think that their advisors will
not help them in some cases like, the advisor is not supporting them, not motivating
them to participate in student activities and not discussing the reasons of dropping
some courses. As a result some students are not following the instructions given by
their advisor.
Regarding the registration system, students face some problems such as; the
system is not active all the time during the registration period and sections of the
courses are full which students want to register. Students do not always ask their
advisor for help as they seek the help from their friends or from other advisors. Also
they think that they don’t need for such advise in registering courses as the study plan
is clear for them and they do register for each semester as planned and they are aware
of rules and regulation of the college of for example number of credit hours they
should register in each semester and the elective courses they should register with
their total credit hours.
2. Advisor Survey Analysis
Test the reliability, for that we use “Cronbach's Alpha “0.799, and the
standardized Cronbach's Alpha was 0.815.
Reliability Statistics
Cronbach's

Cronbach's

N of Items

Alpha

Alpha Based on
Standardized
Items
.799

.815

25

Summary Item Statistics
Mean

Minimum

Maximum

Range

Maximum /

Variance

N of Items

Minimum
Item Means

2.318

1.520

4.000

2.480

2.632

.265

25

Item Variances

1.031

.327

1.843

1.517

5.643

.169

25

Scale Statistics
Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

57.96

110.707

10.522

25
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ANOVA with Cochran's Test
Sum of Squares

df

Mean Square

106.278

24

4.428

Between Items

158.998

24

6.625

Residual

512.362

576

.890

Total

671.360

600

1.119

777.638

624

1.246

Between People

Within People

Total

Cochran's Q

Sig

142.098

.000

Grand Mean = 2.32

Total variance explained was explored with the help of expiratory factor
analysis using principle component analysis and which shows that there are primarily
5 factors and responsive to explain 66.66 of variables in the sample.

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Componen

Extraction Sums of Squared

Rotation Sums of Squared

Loadings

Loadings

% of

% of

Cumulative

Variance

%

t

Total

% of
Variance

Cumulative Total
%

Variance

Cumulative Total
%

1

5.725

22.899

22.899 5.725

22.899

22.899 4.690

18.760

18.760

2

4.074

16.296

39.195 4.074

16.296

39.195 3.332

13.328

32.088

3

2.849

11.397

50.592 2.849

11.397

50.592 3.242

12.970

45.057

4

2.327

9.308

59.900 2.327

9.308

59.900 2.979

11.916

56.973

5

1.690

6.760

66.660 1.690

6.760

66.660 2.422

9.687

66.660

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotated Component Matrix

a

Component
1

2

Q17

.871

Q7

.801

Q21

.790

Q3

.736

Q23

.715

3

Q12

.737

Q10

.713

4

Q16

.800

Q8

.755

Q2

.701

5

Q6

.867

Q14

.699

Q18

.823

Q1

.653

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 11 iterations.
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Factor 1

Q17. I use to improve communication

Communicating with students

with my advisee. (0.871)
Q7. I feel stress due to the high number
of advisees in my list. (0.801)
Q21. I use to attend workshops which
are presented by the (AAC) in my
college (0.790)
Q3. I use to see my advisee during my
office hours. (0.736)
Q23. I use to check the updates of my
advisees regularly. (0.715)
Factor 2

Q12. I use to discuss reasons of

Advices in registering and

Withdrawing courses with my advisee

dropping courses

before signature. (0.737)
Q10. Students visit me always before
they register to have my advice on
courses they will register. (0.713)
Factor 3

Q16. I refer my advisees to the expert

rules and responsibilities

people at college for assistance on
matters that are beyond my expertise.
(0.800)
Q8. Students usually do not keep
appointments. (0.755)
Q2. I am aware of the CAS academic
rules and regulations.(0.701)
Factor 4

Q6. I feel that I have a sufficient

Having knowledge in advising

knowledge which helps me to give the
best advice to the students. (0.867)
Q14. I give precise advice and answers
to students questions relevant to their
options after graduation. (0.699)
Factor 5

Q18. I prefer to give my mobile phone

Communicating with students

to my students for better
communication.(0.823)
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Q1. I have a good experience in
academic advising before joining CASRUSTAQ. (0.653)
Advisors usually communicate with their students during office hours and they
improve their communication with their advisee. Also they are attending the
workshops which organized by the advising committee in the college to gain more
knowledge to best advice their students. However, advisors facing problem as they
cannot communicate with their advisee efficiently and effectively due to high number
of advisees in their list.
Regarding the advisors advices to their advisee in registering and dropping
courses in each semester, advisors some time discuss and try to know the reasons
behind dropping any course before they sign the drop course form. Most of students
try to drop the course after a few weeks from registering because they register
advanced courses. That’s all because those students did not visit their advisors before
registering to have the best advice on courses that they have to register. Moreover, the
advisor knows the level of the advisee and aware of the rules and regulation of for
example on how many credit hours the students have to register referring to their
abilities and cumulative GPA. If the advisors have no sufficient knowledge in such
cases, they refer their advisees to the expert people at college for assistance.
Advisors have a sufficient knowledge which helps them to give the best advice
to the student. However, in terms of giving the students advices for future planning,
the results show that some of the advisors do not give such advices to students which
are relevant to their options after graduation.
Advisors have the initiative to improve their communication with the advisees
as some of them give their mobile phone number to keep in touch with their advisees.
However, there are some barriers appear which limit the effectiveness of
communication between the advisor and the advisee such as language.
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Recommendations
This study shows that there are several problems at CAS Rustaq which face
the academic advising. Those problems are explored from the advisees’ perspective
and advisor perspective. The main problems for the academic advisor are advisor
training and advisor load while the main problems facing the students and affecting
the academic advising are the adaptive help seeking, SIS technical problems and
communication barriers with the advisors.
1. Advisor Load:
The findings show that advisors are not able to well advice their advisees
because some advisors advise more than 50 students. This load negatively affects the
way of advising the students especially during the registration period. It is
recommended that advisors are given less teaching load to make them properly advise
the students. Also it is recommended that make the students access the needed
documents (e.g. grade transcript) by them through the (SIS) system. This problem is
seen more during the registration period and during Add and Drop weeks. So it is
recommended that students register in the time that advisors are free of teaching
duties.
2. Advisor Training:
The study shows that (40%) of advisors lack the experience in advising before
joining CAS-Rustaq. This is considered as a problem because each institution has its
own environment in advising procedures. It is recommended that new staffs are joined
in a training program to orient them into the academic roles and responsibilities of
academic advisors. It is found that advisors attend the workshops prepared by the
Academic Advising Committee, however those workshops are enough giving a
comprehensive knowledge on advising responsibilities at CAS.
3. Adaptive Help Seeking Trend:
The findings show that students do not visit their academic advisor unless they
face difficulties because they believe that their advisors are not giving them the
needed support all the time. The students visit their advisors in the cases of
withdrawing by "W" or signing the needed documents. This problem can expand the
gap between the students and their advisors which weaken their relationship. It is
21

recommended that advisees should see their advisors before registration to give them
the useful guidelines. It is also recommended that an icon added to the students' page
on (SIS) to enforce them see their academic advisors before selecting courses.
4.

SIS Technical Problems:
The students face several problems when registering the courses. These

technical make students seek for their advisors frequently in a day and delay obtaining
their timetables. Unavailability of free seats in some courses is one of the problems.
It is believed that students face this problem because students prefer to register in one
group rather than other. Also sometime the SIS system shuts down while students
registering. It is recommended that SIS system to be enhanced and developed to
eliminate the errors. It is recommended that students read the instruction of using the
SIS as the results show that they seek for a help from other students.
5. Not Effective Advisor-Advisee Relationship :
Students do not show up unless they face difficulty which can be solved by
their advisors. Furthermore, the advisees come to the advisor only when they need
their signature for any form. This creates problem which is students register courses
without referring to the advisor. Although, advisors improve the relationship between
them and their advisees, the advisees visit their advisors when needed only. It is
recommended that students cannot register unless taking the approval from their
advisors by adding an icon on “ SIS” that is clicked by advisors. To limit the barrier
of language barriers, it is recommended that students who are with low performance,
to be distributed to Arabic speakers advisors. It is believed that this procedure able to
make students clarify their problems in a better way which result in producing better
solutions.
The study also shows that some students do not visit their advisors because of
the language. The secondary data show that on-probation students do not visit their
advisors as their English language level is below the average. The researchers
recommend allocating Arabic speakers advisors to enable them well explaining their
problems to their advisors.
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Conclusion
There is no doubt that academic advisor plays a major role in facilitating the
university life and attaining the degree. Due to that exploring the problems and issues
which can affect the ways of achieving the goals of academic advising is very
important. This study focuses on the issues affecting the academic advising at CASRustaq. The analysis shows that there are problems from the advisor side and from the
advisee side. Advisor load and advisor training are found to be the most noticeable
problems from the advisors'' side, while adaptive help seeking, SIS technical problems
and not effective communication are the major problems can be seen from the
advisee's' side.

All mentioned problems can affect negatively the relationship

between the advisor and advisee and eliminate the role of academic advising at the
college. Reconsidering these issues by the decision makers will enhance that role and
strengthen the advisor-advisee relationship.
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