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

" واقع اإلرشاد األكادميي اإلنكرتوني من وجهة نظر طانبات
كهية انرتبية جامعة اجلىف يف ظم جائحة كىرونا "

إعـــــــــــــداد

د /طاهره حسن عبداهلل
جامعة الجوف

 المجمد الثامن والثالثون – العدد األول – يناير2222م 
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الممخص
ىدف البحث إلى التعرف عمى واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة
الجوف من وجية نظر الطالبات في ظل جائحة كورونا ،وتكونت عينة البحث من ( )56طالبة
من الطالبات منسوبات قسم الطفولة المبكرة بكمية التربية جامعة الجوف ،واعتمد البحث عمى
المنيج الوصفي ،واستخدمت الباحثة استبانة قامت بإعدادىا ليذا الغرض ،وأظيرت النتائج وجود
مستوى من الرضا لدى أفراد العينة تجاه اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة

الجوف ،أيضا توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
بكمية التربية جامعة الجوف من وجية نظر الطالبات وبين الصعوبات التي تواجو الطالبات ،كما
كشفت النتائج أن اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني لو الفاعمية الجيدة في تمبية احتياجات الطالبات
رغما عن الصعوبات إال أنيا ليست مؤثرة عمى المسار األكاديمي لمطالبات.
الكممات المفتاحية  :اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني  -طالبات كمية التربية  -جائحة كورونا .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abstract
The aim of the research is to identify the reality of electronic
academic guidance in the College of Education, Al-Jouf University from
the point of view of female students in light of the Corona pandemic,
and the research sample consisted of (56) female students from the
Department of Early Childhood, College of Education, University of AlJouf, and the research was based on the descriptive approach, and the
researcher used its questionnaire. She prepared it for this.

The results showed that there is a level of satisfaction among the
sample members towards electronic academic counseling in the College
of Education, Al-Jouf University. Also, there is an inverse relationship of
statistical significance between the reality of electronic academic
counseling in the College of Education at Al-Jouf University from the
viewpoint of the female students and the difficulties facing the students.
The results also revealed that the academic counseling is The
electronic mail has a good effect in meeting the needs of female
students, despite the difficulties, but it does not affect the academic path
of female students.
Keywords : electronic academic advising - College of Education
students - Corona pandemic.
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوال :مقدمة البحث
يمثل التعميم دو ار محوريا في تكوين المواطن وبناء الوطن؛ وليذا تم وضع التعميم كأحد أىم

المحاور في خطة المممكة العربية السعودية ( 0202م) لتحسين جودة نظام التعميم بما يتوافق

مع النظم العالمية ،وتضمنت الخطة االىتمام بالعنصر البشري المتمثل في المعمم والمتعمم ،وليذا
تم وضع كافة اإلمكانات التي تساعد في تحقيق ذلك ،حيث شممت خطة تطوير التعميم
الجامعي :تفعيل قواعـد الجـودة واالعتمـاد المســاي ـرة لممعـاييــر العـالمي ــة ،والسعي لتحقيق التنمية

المينية الشاممة والمستدامة المخططة لممعممين ،وتطوير المقررات الدراسية بجميع عناصرىا بما
يتناسب مع التوجيات العالمية ،تطوير البنية التنظيمية لبيئات التعمم من خالل توفير بنية تحتية

قوية داعمة لمتعمّم.

وبال شك أن نجاح العممية التعميمية في المرحمة الجامعية ال يتوقف فقط عمى توفير

اإلمكانات المادية وتطوير المناىج التعميمية واالىتمام بمسايرة معايير الجودة العالمية ،بل يحتاج

إلى نظم تواصل فعالة بين الطالب وأساتذتيم؛ حيث تعد عممية انتقال الطالب من مرحمة التعميم

الثانوي إلى المرحمة الجامعية ليست باألمر السيل نظ ار لالختالف الكبير بين نظم التعميم قبل
الجامعي (المعتمدة عمى التمقين والتمقي ليصبح دور المتعمم فييا متمقيا سمبيا) عن نظم التعميم

الجامعي (التي تعتمد عمى أن يصبح الطالب أكثر تنظيما ،معتمدا عمى ميارات االستذكار

المنظم ذاتيا ،قاد ار عمى البحث عن صيغ واستراتيجيات متطورة تدعم البحث العممي والتفكير

الناقد واحالل التعمم مكان التعميم ،والبحث مكان النقل ،والحوار مكان االستماع والقدرة عمى

االختالف مكان التسميم) يتطمب األمر التدخل لمساعدة الطالب إلحداث ىذه النقمة بسالم

ويعتمد ىذا التدخل عمى وجود نظام إرشاد أكاديمي متكامل يمبي احتياجات الطالب ويساعدىم
عمى التكيف مع بيئتيم األكاديمية الجديدة.

وفي ظل التحديات التي يواجييا المجتمع العالمي فرض عمى المجتمعات تغيير وسائل

التواصل ،ليصبح التواصل إلكترونيا في ظل جائحة كورونا العالمية ،مما يمثال عبئا إضافيا عمى

كل من المتعمم والمعمم الجامعي لمواجية ىذه التحديات ،حيث أجبرت جائحة فيروس كورونا

حكومات دول العالم عمى إغالق المؤسسات التعميمية؛ ووفقا لـ (منظمة اليونسكو )0202 ،أن

جائحة كورونا تسببت في حرمان ( %98أكثر من  5.6مميار متعمم) من ( )599دولة من

الوصول إلى المؤسسات التعميمية لتمقي التعميم المباشر وجيا لوجو.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أوضح ) (Kent,0220:0ضرورة االىتمام بجودة إعداد الطالب الممتحقين بكميات
التربية وتطوير أدوارىم المستقبمية في العمل ،لما لو من أثر في تحقيق الجودة والفاعمية ،ولكي
يتحقق ىذا البد من إيجاد سبال لمتواصل الفعال مع الطالب.
وعمى ىذا يمكن القول أن اإلرشاد األكاديمي بمثابة روح العممية التعميمية؛ إذ أن التفاعل
والتواصل المستمر بين المعممين والمتعممين يمثل أحد أركان نجاح عممية التعمم في النظام
الجامعي ،وفي ىذا الصدد أشار ) (Paul, w & Dochney,B,0250 ,65إلى أن اإلرشاد
األكاديمي قد أصبح جزءا رئيسيا في أي نظام تربوي ،ويجب عمى المؤسسات التربوية تكميف
مختصين باإلرشاد والتوجيو لمتواصل مع الطالب لتحقيق األىداف المرجوة من العممية التعميمية.

ثانيا :مشكمة البحث
يمثل اإلرشاد األكاديمي أىمية قصوى في مسيرة الطالب تعميميا ،حيث يغير مسار التعثر
الدراسي إلى المسار الطبيعي ،ويدفع بالطالب إلى التفوق الدراسي إذا تم تفعيمو بصورة صحيحة
واستفاد الطالب من الخدمات اإلرشادية في التوقيت المناسب.
وقد كشفت نتائج الدراسات التي أجريت في مجال اإلرشاد األكاديمي أن ىناك العديد من
العواقب السيئة التي تترتب عمى عدم رضا الطالب عن تفعيل النظام اإلرشاد األكاديمي ،وأن
وجود الصعوبات الفنية واإلدارية في نظم اإلرشاد األكاديمي تؤدي لضعف التواصل بين
المرشدين األكاديميين وطالبيم ،وأوضحت نتائج دراسات أخرى عالقة ارتباطيو موجبة بين
التواصل الفعال مع المرشدين األكاديميين ومدى رضا طالبيم عن الخدمات اإلرشادية المقدمة
وانحصار المشكالت األكاديمية لدييم.
وقد ط أر عمى المجتمع الدولي تغيرات عديدة عمى كافة المستويات بسبب جائحة كورونا،
وطال التغيير مؤسسات التعميم الجامعي؛ وفرض الواقع الجديد تغير في نظم التعميم الجامعي
لمواجية تحديات انتشار الفيروس ،فتحول نظام التعميم إلى التعميم عن بعد ،وترتب عمى ذلك
اختالف ميارات واستراتيجيات التعميم لكل من الطالب والمحاضرين ،مما أدى إلى تغيير جذري
في ظروف بيئة التعمم والتواصل بين المتعممين وبعضيم البعض وكذلك بين المتعممين
والمحاضرين؛ وبالطبع فرض التواصل اإللكتروني نفسو عمى مجتمعات التعمم ليصبح اإلرشاد
األكاديمي لمطالب إرشادا إلكترونيا.
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد نبعت فكرة البحث من خالل مالحظة الباحثة عدم تكيف بعض طالبات كمية التربية
بجامعة الجوف مع نظم اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني ،وقد أبدين قمقين فيما يتعمق بمسارىن
األكاديمي؛ األمر الذي انعكس عميين في صورة تخبط في التواصل مع المرشدين األكاديميين
وتأثرت الخدمات اإلرشادية بذلك؛ مما يتطمب بذل المزيد من الجيد من وحدة اإلرشاد األكاديمي
وأعضائيا عمى كافة المستويات لتحقيق تواصل أفضل مع الطالبات لتقديم خدمات إرشادية
مناسبة لمطالبات لممساعدة في حل مشاكمين األكاديمية ودعمين وأيضا لتحقيق أىداف وحدة
اإلرشاد بالجامعة ،لذا تمثمت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي :ما ىو واقع اإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف من وجية نظر الطالبات؟

ثالثا :أسئمة البحث
 -5ما ىو واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف من وجية نظر
الطالبات؟
 -0ما ىي الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني؟
 -0ما ىي سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف لمتغمب
عمى المعوقات؟

رابعا :أىداف البحث
 -5رصد الوضع الراىن لواقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف من
وجية نظر الطالبات.
 -0تحديد الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني
 -0طرح سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف لمتغمب
عمى المعوقات.

خامسا :أىمية البحث
من منطمق توجو الجامعة لتحقيق منظومة الجودة الشاممة ،وفي ظل المتغيرات العالمية
الجديدة التي فرضتيا جائحة كورونا عمى قطاع التعميم الجامعي انبثقت أىمية البحث الحالي؛
حيث ييتم بتشخيص واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني والصعوبات التي تواجو طالبات كمية
التربية جامعة الجوف في التعامل مع نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني؛ تكمن أىمية البحث
فيما يمي:
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 -5قد تساعد نتائج البحث في الخروج بإستراتيجية مقترحة لتطوير نظام اإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني بالجامعة.
 -0توفير بعض الحمول القابمة لمتطبيق لممشكالت التي تواجو الطالبات.
 -0إمكانية االستفادة من نتائج البحث في اتخاذ ق اررات تيدف إلى تطوير العممية اإلرشادية.

سادسا :حدود البحث
اقتصرت حدود البحث عمى الحدود اآلتية:
أ -الحدود الموضوعية:
اقتصر البحث عمى اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني لطالب الجامعة.
ب -الحدود المكانية:
اقتصر البحث عمى طالبات كمية التربية بجامعة الجوف – المممكة العربية السعودية
تمثمن عينة من الطالبات الممتحقات بكافة المستويات الدراسية بالكمية من قسم الطفولة المبكرة.
ج -الحدود الزمنية:
تم تطبيق ىذا البحث في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ( )5440/5445ىـ.

سابعا :مصطمحات البحث
اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني:
يعد اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني عممية مستمرة منظمة مصاحبة لتعمم الطالب تتم من
خالل التواصل مع الطالب عبر برامج إلكترونية محددة ومعرفة لكل من الطالب والمرشد تم
وضعيا من قبل الجامعة لتيسير عممية التواصل ،ويمثل برامج تربوية ونفسية مخطط ليا مسبقا

وفقا ألىداف وحدة اإلرشاد األكاديمي تزود الطالب بالمعمومات والميارات التي تساعدىم عمى
حل المشكالت الدراسية ومواجية الصعوبات المرتبطة بعوامل اإلحباط المؤدية لنقص الدافعية
لمتعمم وتؤثر عمى العالقات االجتماعية مع اآلخرين.
وتعرف الباحثة اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني إجرائيا بأنو :منصة إلكترونية معتمدة من
الجامعة يتواصل من خالليا المرشدين األكاديميين من الطالبات من أي مكان لتقديم الخدمات
اإلرشادية لمطالبات في ضوء أىداف وحدة اإلرشاد األكاديمي بالجامعة.
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نبذة تاريخية عن بدايات اإلرشاد األكاديمي:
أوضح ) (Damminger,J,K,02251002أن بدايات اإلرشاد األكاديمي كانت بالواليات
المتحدة األمريكية ،حيث:
 كانت الخطوة األولى في عام ( 5945م) في كمية "كينون" كانت البداية من خالل أحدالمسئولين بالكمية وكان دوره مساعدة الطالب في التعرف عمى أنظمة الجامعة.
 في عام ( 5952م) كمفت جامعة "جونز" أعضاء ىيئة التدريس ليصبح من الميام األساسيةليم ،وكان اليدف من اإلرشاد األكاديمي متابعة مسيرة الطالب التعميمية.

وقد اتسعت دائرة اإلرشاد األكاديمي لتعمم داخل مؤسسات التعميم الجامعي لتصبح أحد
ركائز دعم الطالب في مسارىم التعميمي.

أىمية اإلرشاد األكاديمي ومزايا تطبيقو:
لإلرشاد األكاديمي أىمية كبيرة إذا فعل بالطريقة الصحيحة ،حيث كشفت نتائج الدراسة التي
قام بيا دراسة ) (Baker & Griffin, 02521558أن دور المرشد األكاديمي ال يمكن إغفالو
في دعم طالب الجامعة ،فمممرشد دو ار استشاريا يدعم مسيرة الطالب ،ويزيل العقبات والصعوبات

التي تواجييم ،ويؤثر في شخصية الطالب المينية ويساعدىم في النجاح األكاديمي من خالل
تقديم المشورة األكاديمية مما يوفر ليم الوقت والجيد ،وقد أكد (ىادي ربيع  )02 ،0220 ،عمى
وجود مزايا عديدة لتطبيق أنظمة اإلرشاد األكاديمي حيث يساعد الطالب عمى:
-

حل المشكالت التي تؤثر عمى تحقيق التكيف مع بيئة الدراسة.
االندماج في البيئة الجامعية.
استكمال المسار التعميمي بنجاح.
وضع أىداف وخطط مستقبمية تناسب إمكاناتيم.

أىداف اإلرشاد األكاديمي:
صياغة أىداف اإلرشاد األكاديمي ال تتم بعيدا عن النظم والموائح الجامعية ،وتعتبر مشتقة
منيا وقد أكدت (سوسن زرعو )580 ،0250 ،عمى أن أىداف اإلرشاد األكاديمي ترتبط بأىداف
الجامعة وخاصة فيما يتعمق بتكوين الشخصية العممية لمطالب ،موضحة أن اليدف الرئيسي
لإلرشاد األكاديمي ىو توضيح كافة الخدمات التي توفرىا الجامعة لمطالب ،بما يحقق انتماء
الطالب لمجامعة.
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وقد عدد (بسمان محجوب )75 ،2224 ،أىداف اإلرشاد األكاديمي فيما يمي:
 .5تعريف الطالب برؤية ورسالة الجامعة والكمية والقسم ،وكذلك التخصصات المختمفة في
نطاق مجال الدراسة.
 .0تعريف الطالب بالموائح واألنظمة الجامعية وخصوصا ما يتعمق بعمميات تسجيل المقررات
والحذف واإلضافة والتحويل بين الكميات واألقسام.
 .0متابعة الطالب أكاديميا خالل فترة الدراسة وتحديد المتميزين والمتعثرين منيم والتدخل
بالبرامج المناسبة لمتعامل معيم.
 .4رفع مستوى ميارات الطالب عمى المستويين الشخصي واألكاديمي لزيادة فيم قدراتيم
وميوليم واختيار التخصصات التي تتفق معيا.
 .6حصر المشكالت والمعوقات التي تؤثر عمى التحصيل األكاديمي لمطالب.

طرق اإلرشاد األكاديمي:
تتعدد طرق اإلرشاد األكاديمي وفقا لمبيئة الجامعية ومدى ما توفره من إمكانات لمطالب،
وقد أوضح (ىادي ربيع )02-05 ،0220 ،أن ىناك ( )4طرق لإلرشاد األكاديمي وتشمل:
(اإلرشاد الفردي ،اإلرشاد الجماعي ،اإلرشاد بالحاسب اآللي ،مراكز اإلرشاد)

اإلرشاد الفردي:
يعتمد عمى عالقة إرشادية بين المرشد والطالب ،وتقدم الخدمة اإلرشادية مباشرة لمطالب
بصورة منفردة ،وغالبا يتضمن عرض مشكالت شخصية لمطالب في صورة برنامج مكون من
جمسات إرشادية ،ويتم خالليا وضع الخطط اإلرشادية لمطالب ،وتنفذ في سرية تامة.

اإلرشاد الجماعي:
يعتمد عمى عالقة إرشادية بين المرشد وعدد من الطالب ،وتقدم الخدمة اإلرشادية في
صورة لقاء جماعي يتم من خاللو مناقشة مشكالت مختمفة تتعمق بالدراسة والتخصص والسعي
لموصول لحمول مناسبة ويسمح فيو لمطالب بالنقاش وطرح األسئمة.
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اإلرشاد بالحاسب اآللي:
يعتمد عمى الحاسب اآللي والبرامج الجامعية وييدف إلى تزويد المرشدين والطالب
بالموائح الجامعية ،والخطط الدراسية ،ومتطمبات التسجيل ،ويتم التواصل بين المرشد والطالب
من خالل البرنامج اإلرشادي لمجامعة ،ويزود المرشد بالسجالت األكاديمية وكافة المعمومات عن
الطالب المشرف عمى إرشادىم ،ورغما عن أىمية اإلرشاد بالحاسب اآللي إال أنو يعد مكمال
لإلرشاد الفردي والجماعي وليس بديال عنيما.
وترى الباحثة أن اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني كان أحد الحمول الفعالة إلرشاد الطالب
في ظل جائحة كورونا ،وبخاصة في تمك الفترة التي اعتمد التعميم عمى برنامج الفصول
االفتراضية.

مراكز اإلرشاد األكاديمي:
مراكز جامعية متخصصة في اإلرشاد األكاديمي يعمل بيا مجموعة من اإلداريين
وأعضاء ىيئات التدريس عمى اختالف تخصصيم ،وتيدف خدمات مراكز اإلرشاد األكاديمي
إلى تقديم خدمات إرشادية لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،وكذلك الطالب المحولين من
جامعة ألخرى ومن كمية ألخرى لحين استكمال الطالب متطمبات االلتحاق بالكميات واألقسام
المحولين ليا ،وتقدم نطاق واسع من الخدمات اإلرشادية لمطالب.

ثامنا :الدراسات السابقة
اطمعت الباحثة عمى بعض الدراسات العربية واألجنبية المتعمقة باإلرشاد األكاديمي ،وفيما يمي
عرض ألىم ىذه الدراسات.
 دراسة (عبد الفتاح غوني )0222 ،ىدفت إلى التعرف عمى واقع مشكالت اإلرشاد األكاديميفي جامعة الممك سعود ،طبق الباحث ليذا الغرض استبانو لحصر مشكالت اإلرشاد
األكاديمي ،وشممت الدراسة عينة من أعضاء ىيئة التدريس والطالب ،وكشفت النتائج عن
وجود مشكالت تتعمق بعدم وضوح الموائح واألنظمة الخاصة بنظام اإلرشاد األكاديمي ،وقد
أفاد الطالب عدم رضاىم كنتيجة لعدم استفادتيم من اإلرشاد األكاديمي المطبق بالجامعة.
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 دراسة ) (Lowe & Toney,0225الوصفية التي ىدفت إلى رصد درجة رضا طالببرنامج تأىيل المعممين عن اإلرشاد األكاديمي ،طبقت الدراسة عمى ( )022طالب وطالبة

من الممتحقين بالبرنامج ،وكشفت النتائج عن وجود اختالفات في وجيات نظر الطالب وفقا
لمرحمة الطالب الدراسية (بكالوريوس ،دراسات عميا) ،باإلضافة لتباين درجة جودة اإلرشاد

األكاديمي بين الكميات.

 دراسة ) (Nelson,0222التجريبية التي ىدفت إلى بحث كفاءة الخرائط األكاديمية ،ودورالتفكير الناقد في اإلرشاد األكاديمي ،وطبقت الدراسة عمى الطالب الممتحقين بـ ـ ( )50قسم

أكاديمي بالجامعة ،وأكدت النتائج عمى :دور اإلرشاد األكاديمي في خفض نسب التسرب

التعميمي لدى الطالب الجامعي ،دور الخرائط األكاديمية في تقميص الصعوبات والعقبات
التعميمية ،يمثل التفكير الناقد أحد أسباب الوعي األكاديمي لدى الطالب.

 -دراسة ) (Coll,0222ىدفت إلى تحديد العالقة بين النظرة العامة والثقة األكاديمية لدى

الطالب ومدى رضاىم عن اإلرشاد األكاديمي ،اعتمدت الدراسة عمى تحميل بيانات استبانو

تم تطبيقيا عمى طالب جامعة فموريدا ،وكشفت الدراسة عن رضا الطالب عن اإلرشاد

اإلنمائي واألكاديمي المقدم لمطالب ،وتتأثر درجة الرضا بمتغيري الجنس والعمر.

 دراسة (سميم الزبون )0229 ،ىدفت إلى حصر مشكالت اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني لدىطالب جامعة جرش األردنية ،وقد أوضحت نتائج الدراسة أن أغمب المشكالت التي ذكرىا
الطالب تك ار ار ىي عدم توفر المقدرة المالية لمحصول عمى خدمات اإلنترنت ،باإلضافة لعدم

امتالك غالبية الطالب لجياز الحاسوب ،ومن الناحية اإلدارية عدم دعم رؤساء األقسام لفكرة

اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني ،ومطالبة أعضاء ىيئة التدريس بتقديم الخدمات اإلرشادية
بشكل تقميدي من خالل المقاءات المباشرة عبر الساعات المكتبية.

 -دراسة ) (Hester,0229ىدفت إلى بحث أفضل طرق تقييم أداء المرشدين والطالب في

عممية اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بإحدى الكميات النظرية في جامعة أمريكية ،استخدم

الباحث استبانو ليذا الغرض ،طبقت عمى عينة قواميا ( )22من الطالب والمرشدين،
وكشفت النتائج عن أن الطالب الذين يتمتعون بعالقات جيدة مع مرشدييم راضين عن
مستوى اإلرشاد األكاديمي ،كما أوضحت نتائج الدراسة عن أن التواصل كان جيدا سواء

عمى مستوى اإلرشاد المباشر أو اإللكتروني بمختمف صوره ،وجودة التواصل تركت انطباعا
جيدا لدى الطالب عن العممية اإلرشادية.
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 دراسة ) (Guillen,0252دراسة وصفية ىدفت إلى الكشف عن العالقة بين درجة رضاالطالب عن اإلرشاد األكاديمي وزمن إنياء درجة البكالوريوس ،طبقت الدراسة عمى ()000
طالب وطالبة في مرحمة البكالوريوس ،وتم تطبيق استبانو اإلرشاد األكاديمي بإرساليا
إلكترونيا لمطالب ،وكشفت النتائج عن عالقة ارتباطيو طردية بين درجة رضا الطالب عن
مستوى اإلرشاد األكاديمي وفترة إنياء الدراسة الجامعية وفقا لمخطة الدراسية لمطالب.
 دراسة (يسري جودة & أحمد زايد )0250 ،دراسة وصفية ىدفت إلى تقييم جودة اإلرشاداألكاديمي بكمية التربية جامعة حائل ،وطبق الباحثان استبانو جودة اإلرشاد األكاديمي عمى
عينة عشوائية من طالب كمية التربية بالجامعة ،وكشفت النتائج عن وجود مشكالت تتعمق
باإلرشاد األكاديمي بالكمية من حيث( :غموض الموائح والخطط الدراسية ،وغياب النشرات
اإلرشادية ،وعدم دقة المعمومات المتاحة لمطالب عن حساب المعدل الدراسي والنقاط،
باإلضافة لقصور الخدمات اإللكترونية).
 دراسة (فيد الدليم )0250 ،ىدفت إلى الكشف عن معدل االستفادة من خدمات اإلرشاداألكاديمي في ( )6جامعات سعودية ،طبق الباحث استبانو لإلرشاد األكاديمي والميني
والنفسي ،عمى ( )062من طمبة الجامعات السعودية ،وكشفت النتائج عن وجود بعض نقاط
الضعف في العممية اإلرشادية لمطالب منيا( :غياب التنسيق بين الوحدات ،وكثرة أعباء
المرشدين األكاديميين ،عدم تأىيل المرشدين لمعممية اإلرشادية) ،كما أكدت النتائج أن
الطالب المستفيدين من اإلرشاد األكاديمي يحققون تحصيال أعمى من غير المستفيدين.
 دراسة ) (Allen J,0254ىدفت الدراسة لقياس مدى رضا الطالب عن اإلرشاد األكاديميفي مواجية المشكالت والمصاعب الدراسية ،طبقت استبانو الدراسة عمى عينة قواميا
( )52222طالب وطالبة من ( )6جامعات أمريكية ،وكشفت النتائج عن انخفاض درجة
رضا الطالب عن خدمات اإلرشاد األكاديمي بالمقارنة بسائر الخدمات الجامعية والتعميمية
األخرى ،بينما أبدى الطالب ذوي التواصل الجيد مع المرشدين نسبة رضا أعمى من الطالب
غير المتواصمين مع مرشدييم.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دراسة (مفمح الجديع )0255 ،ىدفت إلى التعرف عمى اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني منوجية نظر طالب وطالبات جامعة تبوك في ضوء متغيرات (النوع ،التخصص ،المستوى
األكاديمي) ،تكونت عينة الدراسة من ( )422طالب وطالبة ،واستخدمت استبانو مناسبة ليذا
الغرض ،وأظيرت النتائج رضا الطالب والطالبات عن مستوى اإلرشاد األكاديمي بالجامعة،
كما أوضحت النتائج استخدام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بدرجة ضعيفة من قبل الطالب
والطالبات ،كذلك كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
النوع أو التخصص أو المستوى األكاديمي.

تاسعا :المنيج واإلجراءات
أ -منيج البحث:
المنيج الوصفي التحميمي :الذي يعتمد عمى جمع البيانات عن موضوع الدراسة وتنظيميا
وتحميميا كميا ونوعيا والوصول الستنتاجات تساعد في فيم ووصف النتائج.

ب -مجتمع البحث وعينتو:
اشتممت العينة عمى عدد ( )56طالبة من منسوبات قسم الطفولة المبكرة ،بكمية التربية
جامعة الجوف.

ج -أداة البحث:
استبانو رضا الطالبات عن خدمات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني (إعداد الباحثة)

تصميم االستبانو:
( )1قامت الباحثة ببناء استبانو ىدفت إلى:
التعرف عمى واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني من وجية نظر الطالبات منسوبات كمية
التربية جامعة الجوف.
( )0ولتصميم االستبانو قامت الباحثة بمراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة المتعمقة
بمشكمة الدراسة ،وفي ضوء ىذا صممت الباحثة استبانو مكونة من()0أجزاء ،شمل الجزء األول:
( )56سؤال تحدد الطالبة إجابة واحدة من ( )6اختيارات ويتم التصحيح كاآلتي:
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موافق بشدة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

6

4

0

0

5

بينما يمثل الجزء الثاني سؤال عن واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة
الجوف من وجية نظر الطالبات ،وتكون استجابة الطالبات باختيار واحدة من االستجابات كما
بالجدول المرفق.
يفي

السؤال

ال يفي

ال استطيع التحديد

من وجية نظرك:
ىل يفي اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة
الجوف باحتياجات الطالبات؟

أما الجزء الثالث فيتكون من سؤالين مفتوحين اإلجابة كاآلتي:

السؤال األول:
لمتعرف عن الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق بالصعوبات المرتبطة باإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني.

السؤال الثاني:
لمكشف عن سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف
لمتغمب عمى المعوقات من وجية نظر الطالبات.

صدق االستبانو:
لمتأكد من صدق االستبانو قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
 .5عرض االستبانو عمى مجموعة من األساتذة المختصين في مجال اإلرشاد األكاديمي واتبعت
توجيياتيم بحذف عدد ( )0من بنود االستبانو في الجزء األول ليصبح عدد بنود االستبانو
بعد التعديل ( )50بند.
 .0حساب االتساق الداخمي Internal consistency
تم حساب صدق االتساق ألبعاد االستبانو وذلك باستخدام معامل ارتباط (بيرسون)
 Pearson correlationلقياس العالقة بين كل بين كل عبارة والدرجة الكمية إلجمالي المحور
المتعمق بيا.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3محور اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات:
جدول رقم ()1
االتساق الداخمي لمعامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية إلجمالي المحور
المتعمق بيا باستخدام معامل ارتباط (بيرسون)

معامل االرتباط

محاور االستبانو
 -5اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني مفعل بالجامعة بشكل جيد.

**2.966

 -0يوفر اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني الوقت والجيد لمطالبات.

**2.952

 -0أرى أن خدمات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني أفضل من الخدمات اإلرشادية المكتبية.

**2.588

 -4يمكنني التواصل مع مرشدي األكاديمي في أي وقت.

**2.908

 -6من مزايا اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني إمكانية التواصل من أي مكان طالما توفرت شبكة
اإلنترنت.
 -5أستطيع التواصل مع مرشدي األكاديمي لمناقشة أي موضوع دراسي.
 -2يوفر لي نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني تعميمات أعتمد عمييا في حل المشكالت
البسيطة حين ال استطيع التواصل مع مرشدي.
 -9يحدد لي نظام اإلرشاد األ كاديمي اإللكتروني آلية التواصل اإللكتروني مع مرشدي
األكاديمي.
 -8يحتفظ مرشدي األكاديمي بسجمي الدراسي إلكترونيا مما يساعده في حل مشكالتي بأسرع
وقت ممكن.

**2.240
**2.990
**2.255
**2.922
**2.265

** دالة عند مستوى معنوية أقل من ()2021

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 عالقة معامالت االرتباط لكل عبارة والدرجة الكمية إلجمالي المحور المنتمية إليو دالة عند مستوىمعنوية ( )2.26فاقل.

وتراوحت معامالت االرتباط بين ( )2.990( ، )2.588مما يدل عمى أن جميع المحاور

صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة ،األمر الذي يبين صدق أداة الدراسة وصالحيتيا لمتطبيق

الميداني.
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 .0محور الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني:
جدول رقم ()2
االتساق الداخمي لمعامالت االرتباط بين كل عبارة والدرجة الكمية إلجمالي المحور
المتعمق بيا "الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني" باستخدام معامل ارتباط (بيرسون)
معامل االرتباط

العبارات
 -5أحد المشاكل المرتبطة باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني ضعف شبكة اإلنترنت.

**20723

 -0أرى أن الوقت الذي يمنحو لي مرشدي األكاديمي إلكترونيا غير كافي لحل مشكالتي.

**20879

 -0أواجو صعوبات في استخ دام نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني نتيجة عدم إلمامي

**20826

باستخدام الحاسب اآللي.

** دالة عند مستوى معنوية أقل من ()2021

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 إن عالقة معامالت االرتباط لكل عبارة والدرجة الكمية إلجمالي المحور المنتمية إليو دالة عندمستوى معنوية ( )2.26فاقل ،وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ( 2.928) ، )2.220مما
يدل عمى أن جميع المحاور صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة ،األمر الذي يبين صدق أداة
الدراسة وصالحيتيا لمتطبيق.

ثبات االستبانو:
لمتأكد من ثبات االستبانو قامت الباحثة بتطبيق االستبانو عمى عينة استطالعية ،ثم
إعادة التطبيق بفاصل زمني أسبوعين ،ثم حساب الفروق بين التطبيقين باستخدام معادلة "ألفا
كرونباخ" ،وقد أظيرت نتيجة التطبيق أن قيمة الفروق ( )2.950وىو ما يشير إلى ارتفاع ثبات
أداة الدراسة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قامت الباحثة بمراجعة استمارة االستبيان لمتأكد من اكتماليا وصالحيتيا إلدخال البيانات
والتحميل اإلحصائي حيث تم استبعاد االستمارات التي ال تتوافر بيا الشروط الالزمة وعددىا
( )55استمارة ،ليصبح عدد االستمارات الصالحة ( )64استمارة ،ثم قامت بتكويد (ترميز)
المتغيرات والبيانات ثم تفريغيا بالحاسب اآللي وفقاً لبرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية
( (SPSS Statistical Package for Social Sciencesوفي إطار متغيرات الدراسة.
 وكانت فئات الموافقة وفقا لالتجاه في إطار مقياس  Likert Scaleالخماسي المستخدم بيذاالبحث كما موضح بجدول ()0

جدول ()3
فئات الموافقة وفقا لالتجاه في إطار مقياس  Likert Scaleالخماسي
الفئة

االتجاه

1022-1079

تميل اإلجابات إلى (عدم الموافقة بشدة)

1082-2059

تميل اإلجابات إلى (عدم الموافقة)

2062-3039

تميل اإلجابات إلى (محايد)

3042-4019

تميل اإلجابات إلى (الموافقة)

4022-5022

تميل اإلجابات إلى (أوافق بشدة)

حساب الثبــــــات:
استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ ( (Alpha Cronbach'sلقياس ثبات المحتوى
لممتغيرات ،وقد تبين أن معامل الثبات إلجمالي أبعاد االستبانو قد بمغ ( )2.950مما يدل عمى
ان درجة الثبات األمر الذي انعكس أثرة عمى الصدق الذاتي (الذي يمثل الجذر التربيعي
لمثبات) ،حيث بمغ (.)2.825
 -5جاءت قيم معامالت " الثبات "لمحور " اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات
الطالبات " اتسمت باالرتفاع حيث بمغ ( )2.926مما يدل عمى أن درجة الثبات األمر الذي
انعكس أثره عمى الصدق الذاتي ،حيث بمغ (.)2.982
 -0جاءت قيم معامالت الثبات لمحور الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني اتسمت باالرتفاع حيث بمغ ( )2.282مما يدل عمى أن درجة الثبات
األمر الذي انعكس أثرة عمى الصدق الذاتي ،حيث بمغ (.)2.998

663

اجملهد  – 33انعدد األول – يناير 2022و

رررر

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وىذا ما يوضحو جدول (:)4
جدول رقم ()4
معامل الثبات والصدق الذاتي ألبعاد االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ
Alpha Cronbach
معامل ثبات

معامل الصدق

Reliability

Validity

اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات

2.926

2.982

الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

2.282

2.998

20812

20921

األبعاد

إجمالي محاور :واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني من وجية نظر طالبات
كمية التربية جامعة الجوف في ظل جائحة كورونا

المقاييس الوصفية لمحاور االستبانة
وفيما يمي نتناول المقاييس اإلحصائية الوصفية لممتغيرات البحثية ،حيث يوضح من بيانات
الجداول الخاصة بتمك األبعاد ،العبارات التي حازت عمى أعمى درجات الموافقة وأقل درجات
الموافقة وذلك وفقاً الستجابات مفردات عينة الدراسة ،ثم يوضح بالنسبة لكل محور االتجاه العام
الستجابات مفردات البحث .بالنظر إلي األىمية النسبية لكل عبارة طبقا لمحاور الدراسة،
حيث تم التحميل لكل سؤال من األسئمة القائمة عمي حدي وتبويبيا ىذا وقد استخدمت الباحثة "
المتوسط المرجح ،األىمية النسبية ،وذلك لقياس اتجاه أراء الطالبات نحو أبعاد االستبانة.
 كمما زاد المتوسط الحسابي كمما زادت األىمية النسبية لمعبارة ودل ذلك عمي زيادة قوة الفقرةلمحاور "واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني من وجية نظر طالبات كمية التربية جامعة
الجوف في ظل جائحة كورونا".

عاشرا :مناقشة النتائج واإلجابة عمى أسئمة البحث
 -1اإلجابة عن السؤال األول:

واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف من وجية نظر الطالبات

ونصو:
 " -5ما ىو واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف من وجية نظر
الطالبات؟
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولإلجابة عمى ىذا السؤال اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية :

(أ) تم إرسال االستبانة إلكترونيا لطالبات قسم الطفولة المبكرة بكمية التربية جامعة الجوف.
(ب) تم معالجة البيانات إحصائيا لحساب التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري واألىمية النسبية كما يتضح من جدول ( )
جدول ()5
(التوزيع التكراري -المتوسط الحسابي -االنحراف المعياري-األىمية النسبية) وفقا لمحور "
اإلرشاد األكاديمي اإل لكتروني وتمبية احتياجات الطالبات"
العبارات

 .5اإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني مفعل بالجامعة
بشكل جيد

 .0يوفر اإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني الوقت والجيد
لمطالبات.

 .0أرى أن خدمات اإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني أفضل
من الخدمات اإلرشادية
المكتبية.

 .4يمكنني التواصل مع
مرشدي األكاديمي في أي
وقت.

التكرار

النسبة %

موافق بشدة

17

3105

موافق

32

5506

محايد

4

704

غير موافق

1

109

غير موافق بشدة

2

307

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

16

2906

موافق

26

4801

محايد

7

13

غير موافق

2

307

غير موافق بشدة

3

506

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

19

3502

موافق

19

3502

محايد

13

2401

غير موافق

2

307

غير موافق بشدة

1

109

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

15

2708

موافق

25

4603

محايد

12

1805

غير موافق

4

704

غير موافق بشدة

-

-

اإلجمالي

54

122

666

المتوسط

االنحراف

األىمية

الحسابي

المعياري

النسبية%

4029

3093

3098

3094

2089

2092

2096

2087

81082:

78062:

79062:

78082:

الترتيب

4

8
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التكرار

النسبة %

العبارات
موافق بشدة

27

52

 .6من مزايا اإلرشاد

موافق

21

3809

األكاديمي اإللكتروني إمكانية

محايد

4

704

التواصل من أي مكان طالما

غير موافق

2

307

توفرت شبكة اإلنترنت.

غير موافق بشدة

-

-

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

22

4207

موافق

24

4404

محايد

5

903

غير موافق

3

506

غير موافق بشدة

-

-

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

16

29.6

موافق

28

5109

محايد

7

13

غير موافق

3

506

غير موافق بشدة

-

-

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

16

2906

 .9يحدد لي نظام اإلرشاد

موافق

32

5903

األكاديمي اإللكتروني آلية

محايد

4

704

التواصل اإللكتروني مع

غير موافق

2

307

مرشدي األكاديمي.

غير موافق بشدة

-

-

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

12

2202

 .8يحتفظ مرشدي األكاديمي

موافق

22

4207

بسجمي الدراسي إلكترونيا مما

محايد

14

2509

غير موافق

6

1101

غير موافق بشدة

-

-

اإلجمالي

54

122

 .5أستطيع التواصل مع
مرشدي األكاديمي لمناقشة أي
موضوع دراسي.

 .2يوفر لي نظام اإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني تعميمات
أعتمد عمييا في حل
المشكالت البسيطة حين ال
استطيع التواصل مع مرشدي.

يساعده في حل مشكالتي
بأسرع وقت ممكن.

إجمالي محور اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات
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المتوسط

االنحراف

األىمية

الحسابي

المعياري

النسبية%

4053

4022

4026

4015

3074

4024

2078

2083

2081

2071

2093

2071

87:

84:

81022:

83:

74082:

8208:
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 متوسط آراء أفراد العينة بمغ ( )4.24بانحراف معياري يساوى ( )2.25وىذا يشير إلى وجوداتفاق واجماع بين آراء أفراد العينة عمى اتجاىيم االيجابي عمى مدى أىمية بعد (اإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات) بأىمية نسبية بمغت ( ،)%92.9من خالل
قيم المتوسطات الحسابية التي تراوحت بين ( )4.60 -0.24لمعبارات ،كما تراوحت األىمية
النسبية بين (.)%92 -%24.9
 كانت أكثر العبارات موافقة في اإلجابة عمى الترتيب( :من مزايا اإلرشاد األكاديمي اإللكترونيإمكانية التواصل من أي مكان طالما توفرت شبكة اإلنترنت)( ،أستطيع التواصل مع مرشدي
األكاديمي لمناقشة أي موضوع دراسي)( ،يحدد لي نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني آلية
التواصل اإللكتروني مع مرشدي األكاديمي) ،وذلك بأىمية نسبية مقدارىا (،)%94( ،)%92
(.)%90
 أقل العبارات موافقة في اإلجابة عمى الترتيب( :يوفر اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني الوقتوالجيد لمطالبات)( ،يحتفظ مرشدي األكاديمي بسجمي الدراسي إلكترونيا مما يساعده في حل
مشكالتي بأسرع وقت ممكن) ،وذلك بأىمية نسبية مقدارىا ( ،)%24.9( ، )%29.5وفقاً
الستجابات الطالبات.

 تم حساب الفروق باستخدام اختبار "ت" Test One Sample Tلعينة واحدة لتحديد مدىاتجاه اآلراء االيجابية نحو اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات.
جدول رقم ()6
يوضح مدى التحقق من أىمية " اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات "
باستخدام اختبار ت عينة واحدة ( Test One Sampleاختبار المتوسط عن قيمة )3
المحاور
إجمالي( :اإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني
وتمبية احتياجات
الطالبات)

المتوسط
الحسابي
4024

االنحراف
المعياري

2071

العدد

54

درجات
الحرية

53

قيمة ت

120735

الق ـرار
مستوى
المعنوية
**21.

الداللة

دالة

** دالة عند مستوى معنوية اقل من 2021
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رررر

واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الجدول السابق يتضح:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي العينة والمتوسط الطبيعي لمقيمة المحايدة ()0وذلك باستخدام متوسط عينة واحدة حيث بمغت قيمة "ت" ( ،)52.206بمتوسط حسابي
( ،) 4.24وىذا اكبر من المتوسط الطبيعي الذي اختبرت قيمة المتوسط عمى أساسو عند
مستوى معنوية اقل من ( ،)2.26طبقا لمحور اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني وتمبية
احتياجات الطالبات.
 من الجدول السابق يتضح وجود تأثير قوى وفعال واتجاه ايجابي بالموافقة عمى اإلرشاداألكاديمي اإللكتروني وتمبية احتياجات الطالبات.
 تم التحقق االيجابي والفعال من أىمية اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني في تمبية احتياجاتالطالبات.
وتشير النتائج اإلحصائية إلى رضا نسبة كبيرة من الطالبات منسوبات قسم الطفولة المبكرة
بكمية التربية جامعة الجوف عن خدمات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني المقدمة من خالل وحدة
اإلرشاد األكاديمي ،حيث أوضح التحميل اإلحصائي موافقة أفراد العينة عمى أن ميزة التواصل

اإللكتروني مع المرشد األكاديمي من أي مكان متوفرة بتوفر شبكة اإلنترنت مما يشعر الطالبات
باألمان نظ ار لمحصول عمى الدعم اإلرشادي متى ما احتاجت إليو ،كما أن نظام اإلرشاد األكاديمي
يدعم الطالبات بتوضيح آلية التواصل مع المرشد مما يجعل األمور واضحة تماما لمطالبات حتى
وان كن مستجدات بالدراسة ،وعمى ىذا يمكننا القول أن ىناك درجة جيدة من الرضا العام ألفراد
العينة عن خدمات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بجامعة الجوف ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة
دراسة كال من (Hester,0229) :ودراسة (حسن دواح  )0252،وكذلك نتائج دراسة
) (Allen,0254حيث التشابو بين ىذه الدراسات والبحث الحالي في تناوليا اإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني ،والمفتوح ،بينما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية عن نتائج دراسة كال من( :عبد الفتاح
غوني( ،(Aluedi,0225) )0222 ،سيام السرابي( ،)0222 ،أحمد الشافعي( ،)0229 ،الجوىرة
الصقية )0255 ،حيث تناولت ىذه الدراسات اإلرشاد األكاديمي التقميدي وكشفت نتائج ىذه
الدراسة عمى عدم رضا الطالب الجامعيين عن اإلرشاد األكاديمي التقميدي.

 ىل يفي اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف باحتياجاتالطالبات؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال ،قامت الباحثة بحساب التوزيع التكراري والنسب المئوية
الستجابات الطالبات كما ىو موضح بالجدول ()2
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()7
التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفقا لمتغير "ىل يفي اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
بكمية التربية جامعة الجوف باحتياجات الطالبات"
م

التوزيع

العدد

%

5
0

نعم (يفي)
ال أستطيع التحديد
ال يفي

45
5
2

26.8
55.5
50

0

المجموع

المتوسط الحسابي= 0.50
االنحراف المعياري= 2.22
األىمية النسبية= %92.5

54

122

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
عاما نحو الموافقة المرتفعة عمى أن اإلرشاد
 اتجاىات مفردات عينة البحث قد أظيرتً
اتجاىا ً
األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف يفي باحتياجات الطالبات ،وذلك بمتوسط
حسابي قدره ( ،)0.50وانحراف معياري ( ،)2.22وبأىمية نسبية (.)%92.5
 توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير " يفي اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربيةجامعة الجوف باحتياجات الطالبات" يشير إلى أن األغمبية أفادت بأن (اإلرشاد األكاديمي
يفي اإللكتروني باحتياجات الطالبات) ويحوزون نسبة ( ،)%26.8بينما نسبة (عدم كفاية
اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني باحتياجات الطالبات) كانت ( ،)%50وأخي ار (اآلراء
المحايدة) كانت بنسبة ( ،)%55.5وفقا لردود مفردات عينة الدراسة.
مما يدلنا عمى أن اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف يفي باحتياجات
الطالبات اإلرشادية.

وىذا ما يوضحو الرسم التوضيحي اآلتي:
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -0اإلجابة عن السؤال الثاني

ونصو" :ما ىي الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق
باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني؟"
ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة بحصر الصعوبات التي تواجو الطالبات وحساب
التوزيع التكراري ،المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،وكذلك األىمية النسبية لكل عبارة تدل
عمى صعوبة ،كما يتضح من الجدول (.)9
جدول رقم ()8
(التوزيع التكراري -المتوسط الحسابي -االنحراف المعياري-األىمية النسبية)
وفقا لمحور " الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني"
العبارات
موافق بشدة
موافق

 -5أحد المشاكل المرتبطة
باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
ضعف شبكة اإلنترنت.

محايد

22

37

13

2401

16

2906

غير موافق

4

غير موافق
بشدة

1

109

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

6

1101

غير موافق

22
19

37

غير موافق
بشدة

1

109

اإلجمالي

54

122

موافق بشدة

5

محايد

15

موافق

 -0أرى أن الوقت الذي يمنحو لي
مرشدي األكاديمي إلكترونيا غير
كافي لحل مشكالتي.

التكرار

النسبة %

محايد

704

0.80

3502

0.89

غير موافق

19

3502

غير موافق
بشدة

3

506

0.84

54

122

إجمالي محور الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني

3028

663

5.25

68.527

0

903

12

اإلجمالي

5.24

29.527

5

3502

2202

 -0أواجو صعوبات في استخدام
نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
نتيجة عدم إلمامي باستخدام
الحاسب اآللي.

موافق

8

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

األىمية
النسبية%

الترتيب

2708
5.29

2083

69.927
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 المؤشر العام المعبر عن (الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمياإللكتروني) ،فقد تبين أن متوسط آراء أفراد العينة بمغ ( )0.09بانحراف معياري يساوى
( )2.90وىذا يشير إلى وجود اتفاق بين آراء أفراد العينة عمى وجود بعض (الصعوبات التي
تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني) بأىمية نسبية بمغت (،)%46.5
من خالل قيم المتوسطات الحسابية التي تراوحت بين ( )0.80 -0.84لمفقرات ،كما تراوحت
األىمية النسبية بين (.)%29.5 - %69.9
 من أكثر الصعوبات موافقة في اإلجابة (أحد المشاكل المرتبطة باإلرشاد األكاديمي اإللكترونيضعف شبكة اإلنترنت) ،وذلك بأىمية نسبية مقدارىا (.)%29.5
-كما يتضح أيضاً أن أقل الصعوبات موافقة في اإلجابة عمى الترتيب( :أرى أن الوقت الذي

يمنحو لي مرشدي األكاديمي إلكترونيا غير كافي لحل مشكالتي)( ،أواجو صعوبات في
استخدام نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني نتيجة عدم إلمامي باستخدام الحاسب اآللي)،

وذلك بأىمية نسبية مقدارىا (،)%69.9( ،)%68.52وفقاً لردود مفردات عينة الدراسة.
كذلك قامت الباحثة بحساب التوزيع التكراري لعينة البحث وجاءت النتائج كما بالجدول ()8
جدول ()9
التوزيع التكراري لعينة البحث وفقا لمتغير " الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة
الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني "
م

التوزيع

العدد

%

1

ال توجد صعوبات

34

63%

3

صعوبة التواصل مع المرشدة

5

903:

2
4
5
6

ضعف شبكة االنترنت ،والتعميق

7

تأخر الرد

2

عدم اإللمام باستخدام الحاسب
تعارض المقررات الدراسية
المجموع

5
1
54

663

13:

307:
903:
109:
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتضح من الجدول السابق ما يمي:

 وأن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير " الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربيةجامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني " يشير إلى أن األغمبية أفادت
بأنو (ال توجد صعوبات) ويحوزون نسبة ( ،)%50بينما نسبة صعوبة (ضعف شبكة
االنترنت ،والتعميق) بمغت ( ،)%50ثم كل من (صعوبة التواصل مع المرشدة)،
(عدم اإللمام باستخدام الحاسب) جاءت بنسب متساوية بمغت ( ،)%8.0وأخي ار صعوبة
(تعارض المواد) ،بنسبة ( )%5.8وفقا لردود مفردات عينة الدراسة.
توجد عالقة سالبو بين واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف
من وجية نظر الطالبات وبين الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما
يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني.
قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط باستخدام اختبار معامل ارتباط "بيرسون"
 Pearson Correlation.كما يتضح من جدول (.)52
جدول رقم ()12
معامل ارتباط "بيرسون" لقياس العالقة بين واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية
جامعة الجوف وبين الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق
باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
معامل

العالقة

االرتباط

مستوى
الداللة

النتيجة

(الداللة)

إجمالي محوري :واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية

التربية جامعة الجوف وبين الصعوبات التي تواجو طالبات

كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي

**-20696

*2024

دالة

اإللكتروني

*دالة عند مستوى معنوية أقل من (0)2025

من الجدول السابق يتضح األتي:

 -5توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين محاور واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية
التربية جامعة الجوف وبين الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما
يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني  ،حيث بمغ معامل االرتباط ( )2.585بمستوى معنوية
اقل من (.)2.26
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل ذلك انو كمما تم االىتمام وتفعيل واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية
جامعة الجوف كمما أدي ذلك إلي خفض وايجاد حمول لمصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية
جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكترونين ،حيث يؤدي اإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني إلى توفير حمول وبدائل تتناسب مع كافة المشكالت الطالبية سواء عمى مستوى إعداد
الخطة الدراسية أو حل مشكالت التعثر الدراسي أو كان عمى مستوى المشكالت الشخصية التي
تواجو الطالبات وينعكس أثرىا سمبيا عمى مسار دراستين األكاديمية ،وىذا يتفق مع نتائج الدراسة
التي قام بيا ) (Baker & Griffin, 0252والتي أوضحت أىمية دور المرشد األكاديمي في دعم
طالب الجامعة ،فمممرشد دو ار استشاريا يدعم مسيرة الطالب ،ويزيل العقبات والصعوبات التي
تواجييم ،ويؤثر في شخصية الطالب المينية ويساعدىم في النجاح األكاديمي من خالل تقديم
المشورة األكاديمية مما يوفر ليم الوقت والجيد ويذلل العقبات التي تعترض مسارىم التعميمي.
 قامت الباحثة بحساب الفروق باستخدام اختبار "ت" ) (T Test One Sampleلعينة واحدةلتحديد مدى الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد
األكاديمي اإللكتروني ،كما يتضح من جدول (.)55
جدول رقم ()11
يوضح مدى التحقق من " الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة الجوف فيما يتعمق
باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني " باستخدام اختبار ت عينة واحدة T. Test One Sample
المحاور

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العدد

درجات
الحرية

الق ـرار
قيمة ت

مستوى
المعنوية

الداللة

إجمالي( :الصعوبات التي تواجو
طالبات

كمية

التربية

جامعة

الجوف فيما يتعمق باإلرشاد

0.09

2.90

64

60

0.489

**25.

دالة

األكاديمي اإللكتروني)

** دالة عند مستوى معنوية اقل من 2021
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الجدول السابق يتضح:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي العينة والمتوسط الطبيعي لمقيمة المحايدة ()0وذلك باستخدام متوسط عينة واحدة حيث بمغت قيمة "ت" ( ،)0.489بمتوسط حسابي
( ،) 0.09وىذا اعمي بقميل من المتوسط الطبيعي الذي اختبرت قيمة المتوسط عمى أساسو
عند مستوى معنوية اقل من ( ،)2.26طبقا إلجمالي الصعوبات التي تواجو طالبات كمية
التربية جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني.
 بمعنى وجود اتجاه بالموافقة لحد ما عمى وجود بعض الصعوبات التي تواجو طالبات كميةالتربية جامعة الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني.
 مما يدلنا عمى عدم وجود صعوبات واضحة تتعمق بنظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني ،وأنالمشكالت المتعمقة بضعف شبكة اإلنترنت والتي اتفقت عمييا نسبة ( )%50من أفراد العينة
فيي تمثل مشكمة تقنية خاصة بالمنطقة الجغرافية لسكن الطالبات وال تنسب لمنظام
األكاديمي ،وقد ارتبطت مشكمة صعوبة التواصل مع المرشدة األكاديمية بمشكمة ضعف
شبكة اإلنترنت ،حيث مثمت ىذه المشكمة نسبة ( ،)%50من أفراد العينة ،وبالرجوع
الستجابات الطالبات تبين أن نفس الطالبات التي أوضحن مشكمة ضعف شبكة اإلنترنت ىن
أصحاب مشكمة الصعوبة في التواصل مع المرشدات ،مما يدل عمى أن المشكمة ال تمثل
تقصي ار في عمل المرشدات والقيام بدورىن اإلرشادي.

وفيما يخص عدم إلمام بعض الطالبات باستخدام الحاسب فيي أيضا تمثل مشكمة فئوية
خاصة ببعض الطالبات ويمكن التغمب عمييا بتنظيم دورات تدريبية تيدف لرفع كفاءة الطالبات
وميارات استخدام الحاسوب لديين.
أما مشكمة تعارض تسجيل المقررات فيي تمثل حالة واحدة فردية بنسبة (،)%5.8
وببحث سجل الطالبة تبين أنيا لم تكن من منسوبات القسم ،وأنيا محولة لمقسم وقامت بتسجيل

المقررات دون الرجوع لوحدة اإلرشاد األكاديمي ،ومشكمة تعارض تسجيل المقررات قد انتيت
تماما بكمية التربية نتيجة تكاتف جيود المرشدين األكاديميين بالكمية وتنفيذ خطة وسياسات وحدة
اإلرشاد األكاديمي.
وتختمف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة دراسة كل من( :عبد الرحمن القواسمي،)0250 ،

(مفمح الجديع )0255 ،حيث لم تشير نتائج البحث الحالي لمباحثة إلى وجود عوائق وصعوبات فنية
وادارية تمنع الطالبات من االستفادة من نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني الذي تقدمو جامعة الجوف.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسم توضيحي يوضح األىمية النسبية لكل من محوري (اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
وتمبية احتياجات الطالبات) و(الصعوبات التي تواجو الطالبات فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني):
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من الرسم السابق يتضح أن اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني لو الفاعمية الجيدة في تمبية
احتياجات الطالبات رغما عن أن الطالبات تواجو صعوبات؛ لكنيا ليست بدرجة كبيرة أو مؤثرة
عمى مسارىن األكاديمي.

اإلجابة عن السؤال الثالث:
ونصو " :ما ىي سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة
الجوف لمتغمب عمى المعوقات؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال قامت الباحثة التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفقا لمتغير " سبل
تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف لمتغمب عمى المعوقات،
كما يتضح من جدول (.)50
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د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف

واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رقم ()12
التوزيع التكراري لعينة الدراسة وفقا لمتغير " سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني
بكمية التربية جامعة الجوف لمتغمب عمى المعوقات "
م

التوزيع

العدد

%

5

ال توجد

06

54.97

0

سرعة الرد

0

0.27

0

عمل مجموعات لمتواصل مع المرشدة

6

8.07

4

تخصيص وقت لمتواصل مع المرشدة

9

54.97

6

أخذ اقتراحات الطالبات

4

2.47

64
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يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 -أن توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير " سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي

اإللكتروني" يشير إلى أن األغمبية (ليس لدييم مقترحات) ويحوزون نسبة ( ،)%54.9بينما

من أىم سبل تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني (تخصيص وقت لمتواصل مع
المرشدة) بنسبة ( ،)%54.9ثم (عمل مجموعات لمتواصل مع المرشدة) بنسبة (،)%8.0
وأخي ار كل من (أخذ اقتراحات الطالبات) بنسبة ( ،)%2.4و (سرعة الرد) ،بنسبة ()%0.2
وفقا لردود مفردات عينة الدراسة.
مما يؤكد وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين محاور واقع اإلرشاد األكاديمي
اإللكتروني بكمية التربية جامعة الجوف وبين الصعوبات التي تواجو طالبات كمية التربية جامعة
الجوف فيما يتعمق باإلرشاد األكاديمي اإللكتروني.

يمكن إجمال نتائج البحث الحالي في:
 وجود مستوى من الرضا لدى أفراد العينة تجاه اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية التربيةجامعة الجوف.
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-

توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بكمية
التربية جامعة الجوف من وجية نظر الطالبات وبين الصعوبات التي تواجو الطالبات.

 اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني لو الفاعمية الجيدة في تمبية احتياجات الطالبات رغما عنالصعوبات إال أنيا ليست مؤثرة عمى المسار األكاديمي لمطالبات.

حادي عشر :توصيات البحث
في ضوء ما كشفت عنو النتائج توصي الباحثة بما يمي:
 -5إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التطبيقية حول تجربة اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني في
جامعة الجوف.
 -0إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المقارنة حول تجربة اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني في
الجامعات السعودية.
 -0قياس مدى رضا الطالب والطالبات عن خدمات اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني بصفة دورية
داخل الجامعة بكافة التخصصات والمستويات.
 -4تبني وحدة اإلرشاد األكاديمي بالجامعة إستراتيجية موحدة لمتغمب عمى الصعوبات لدى
الطالب والطالبات منسوبي جامعة الجوف.
 -6تطوير نظام اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني ليصبح أبسط وأيسر بالنسبة لمطالب والمرشدين.
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واقع اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني

د /طاىره حسن عبداهلل -جامعة الجوف
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المراجع:
 أميرة السممق .)0252(.أثر برامج اإلرشاد األكاديمي عمى التحصيل الدراسي من وجية نظرخريجات الجامعة ،بحث منشور في ندوة التعميم العالي لمفتاة – األبعاد
والتطمعات ،جامعة طيبة ،0252/5/5-4 ،المدينة المنورة ،المممكة
العربية السعودية.
 -السيد عمر .)0225(.مشكالت اإلرشاد األكاديمي ،دراسة استطالعية آلراء عينة من

طالبات جامعة الشارقة ،كمية االتصال ،بحث منشور بمجمة أبحاث
المؤتمر السابع والعشرون ،التنمية المتكاممة لشخصية الطالب الجامعي
ودورىا في رفع مستوى أداءه األكاديمي ،مارس 0225م
 عبد الموجود أبو حمادة .)0225(.العوامل المؤثرة عمى مستوى األداء األكاديمي لطالبالتعميم الجامعي ،دراسة تطبيقية عمى طالب جامعة القصيم ،المجمة
العممية لإلدارة0)3(1 ،
 حسن دواح .)0252(.اإلرشاد األكاديمي المفتوح ،مجمة كمية التربية بجازان0)2(1 ، سميم الزبون .)0229(.مشكالت اإلرشاد األكاديمي كما يراىا طمبة جامعة جرش ،مجمةكمية التربية ،جامعة عين شمس032 ،
 سيام السرابي.)0222(.اإلرشاد األكاديمي في جامعة اإلسراء الخاصة باإلردن من وجيةنظر الطمبة ،المجمة العربية لمتربية0)2(27 ،
 الجوىرة الصقية .)0250(.الرضا عن خدمات اإلرشاد األكاديمي لدى طمبة كمية التربيةبجامعة األميرة نوره ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية021 ،
 سمطان عبد المقصود .)5882(.اإلرشاد األكاديمي بين الواقع والتطبيق في المممكة العربيةالسعودية ،دراسة نظرية مقدمة إلي المقاء العممي الثاني لمجمعية السعودية
لمعموم التربوية والنفسية ،مجمة لمعموم التربوية والنفسية ،شعبان 1412
ىـ ،المممكة العربية السعودية0
 سوسن مجيد 0)2211(0تقييم جودة األداء في المؤسسات التعميمية ،عمان ،دار صفاءلمنشر والتوزيع0
 عبد الفتاح غوني .)0222(.دراسة ميدانية لمندوة ال اربعة لإلرشاد األكاديمي ،مجمة جامعةالممك عبد العزيز0)3(11 ،
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 عبد الرحمن القواسمي .)0250(.اإلرشاد التفاعمي ،أبعاد تكنولوجية  ..تصور مقترح لجامعةالمجمعة ،مجمة جامعة المجمعة ،العدد الخاص بالممتقى العممي
لإلرشاد األكاديمي بجامعة المجمعة0
 فيد الدليم .)0250(.واقع االستفادة من خدمات اإلرشاد في الجامعات السعودية ،المجمةالسعودية لمتعميم العالي ،العدد ( ،)6محرم  1433ىـ ،وزارة التعميم
العالي ،المممكة العربية السعودية0
 مفمح قبالن الجديع .)0255(.اإلرشاد األكاديمي اإللكتروني من وجية نظر طالب وطالباتجامعة تبوك في ضوء بعض المتغيرات ،مجمة كمية التربية جامعة
األزىر0)2(171 ،
 محمد الشناوي .)5882(.بحث تحميل ميني لعمل المرشد الطالبي ،دراسة في منطقةالرياض ،مطبوعات المقاء العممي الثاني لمجمعية السعودية لمعموم
التربوية والنفسية،شعبان  ،1412المممكة العربية السعودية
 نجالء حامد .)0255(.التعميم الجامعي المصري والتنافسية العالمية  ..التحديات والفرص،دراسة تطبيقية ،مجمة مستقبل التربية العربية ،العدد ( ،)75يناير0
 ىادي ربيع .)0220(.اإلرشاد التربوي مبادئو وأداره األساسية ،الدار العممية الدولية ودارالثقافة لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن0
 ىناء عبد العال ،عزام أحمد .)0252(.تفعيل خدمات اإلرشاد األكاديمي بالتعميم الجامعيبمصر في ضوء الخبرة األمريكية ،بحث منشور في مجمة المؤتمر
العممي الثامن عشر لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية
بكمية التربية جامعة بني سويف 7-6 ،فبراير ،2212المجمد ،2
0676 -635
 يسري جوده ،أحمد زايد .)0250(.المشكالت األكاديمية ونوعيتيا من وجية نظر طالبكمية التربية بجامعة حائل ،مجمة العموم التربوية ،)1(22 ،يناير ،جامعة
القاىرة ،جميورية مصر العربية0
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