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ملخص

تحدیدفيقراراتخاذفيوتمكینھاالعاشرالصفطالبةعلىاألكادیمياالرشاددورمعرفةالىالدراسةھدفت

االختیاریة،المادةالمسارتحدیدفيذاتھاعلىاعتمادھاومدىالتحصیليومستواهلقدراتھاالمناسبالتعلیميالمسار

المسارتحدیدعلىلمساعدتھالھاالالزمالدعموتقدیمالطالبةتوجیھفياألموروأولیاءالمدرسيالمجتمعوإشراك

بمعدلالثانویةالمرحلةوانھاءدراستھاأثناءلھاتعثراوتخبطحدوثمنیمنعوالذياألكادیميلتحصیلھاالمناسب

یسمح لھا أن تحصل على القبول في الجامعات المرموقة.

فيالطالباتتوجھلمعرفةاستبانةمستخدمةطالبة.220عددھنالبالغالعاشرالصفطالباتعلىالدراسةأجریت

التحصیلیةالنتائجبتحلیلقامتحیثالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةھذهفيالباحثةواتبعتالتعلیمي.المسارتحدید

كانتالدراسةقبلالعلميالمساراخترنالالتيالطالباتنسبةأنالدراسةنتائجوأظھرتالدراسة.وبعدقبلللطالبات

النسبةانخفضتولكنطالبة،220عددھنالبالغالعاشرصفطالباتمجموعمن%60حواليإلىوصلتمرتفعة

ووصلتاالدبيالمساراخترنالالتيالطالباتنسبةارتفعتالمقابلوفيالمدرسة.فيالدراسةتنفیذبعد%25الى

من%14نسبةالعاشر.الصفلطالباتالكليالعددمن%37حواليالدراسةقبلمنخفضةكانتأنبعد%61الى

الدراسة.إعدادقبل%5تتجاوزالكانتحیثالتكنولوجيالمساراخترنالطالبات

المسارفيقبولكشرطالعاشرالصفلطالبةاألكادیميالمعدلمن%75معدلبتحدیدالدراسةأوصت

االخصائیةتشملأنیجبوالتي"العاشرللصفاألكادیمي"اإلرشادلجنةبإعدادأوصتكماوالتكنولوجي.العلمي

توجیھعملیةتسھلوالتيالعلمیةالموادمعلماتمنوبعضاالكادیمیةالمرشدةمعاالجتماعیةاالخصائیةالنفسیة

واإلرشادالتوجیھعملیةبتضمینالدراسةأوصتكمااألكادیمي.بمستواھاالمناسبالتعلیميمسارھالتحدیدالطلبة

للطالب بجدول القیم الشھریة للمدرسة.
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Abstract

The study aimed to know the role of academic advising on the tenth grade student

and to enable her to make a decision in determining the appropriate educational path for

her abilities and level of achievement and the extent of her self-reliance in determining the

course and the elective subject, and to involve the school community and parents in

guiding the student and providing the necessary support to her to help her determine the

appropriate path For her academic achievement, which prevents her from getting lost or

stumbled during her studies and to finish secondary school at a rate that allows her to get

admission in prestigious universities. The study was conducted on 220 students. A

questionnaire was used to find out the students' orientation in determining the educational

path. In this study, the researcher followed the descriptive analytical approach, as she

analyzed the achievement results of the students before and after the study. The results of

the study showed that the percentage of female students who chose the scientific path

before studying was high, reaching about 60% of the total number of 220 tenth grade

students, but the percentage decreased to 25% after the study was implemented in the

school. On the other hand, the percentage of female students who chose the literary track

increased and reached 61%, after it was low before the study, about 37% of the total

number of tenth grade students. And 14% of the female students chose the technological

track, as it did not exceed 5% before preparing the study. The study recommended setting

an average of 75% of the academic average for the tenth-grade student as a condition of

acceptance in the scientific and technological track. It also recommended the preparation

of the "Academic Guidance Committee for the tenth grade", which should include the
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psychologist and social worker with the academic advisor and some of the teachers of the

scientific subjects, which facilitates the process of guiding the student to determine the

appropriate educational path for her academic level. The study also recommended

including the process of guidance and counseling for the student in the table of monthly

values   for the school.

Keywords: counseling, academic advising, education

المقدمة

األساسيالتعلیمبینالوسطىالحلقةفھيالعام،التعلیميالنظامبنیةفيمھمةمرحلةالثانویةالمرحلةتمثل

منبمجموعةالمرحلةھذهوتتمیزللطالب.والمھنياألكادیميالمستقبللرسماألولىوالخطوةالعاليوالتعلیم

الطموحاتلتحقیقوأكادیمیة،علمیةبرامجإلىترجمتھاالتعلیمیةالنظمعلىالقائمینمنتتطلبالتيالخصائص

الطالبلتأھیلقاعدةالثانویةالمرحلةوباعتبارأخرى.جھةمنالفعالةالعالمیةالتغیراتوتستوعبجھةمنالمأمولة

بكافةتزویدهخاللمنومتكامالًشامالًإعداداًالطالبإعدادیتمأنالبدالمنطلقھذاومنالجامعیةبالمرحلةلاللتحاق

العصرمتطلباتأصبحتالمعرفیة.جوانبھوتنميشخصیتھتصقلأنشأنھامنالتياألساسیةوالخبراتالمھارات

حرصتالمنطلقھذاومنالعملبسوقبااللتحاقلھتسمحالتيالفردیمتلكھاالتيبالمھاراتمباشربشكلمرتبطة

قیامنجدلذاالعصر.ومتطلباتلتتماشىخططھافيالدائمالتغییرخاللمنالتغییرھذامواكبةعلىالتربویةاألنظمة

رفععلىالعملفيكبیردورلدلمااألكادیميالمرشدوظیفةاستحداثإلىقطربدولةالعاليوالتعلیمالتعلیموزارة

مستوى أداء الطلبة بوجھ عام.
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الثانويفالتعلیمالنظام.جودةعنصروھوالثانويبالتعلیمالمساراتنظامأسسأھممناألكادیمياإلرشادیعد

فيالمتمثلةالطالب،أمامخیاراتعدةیطرحبلواإلعدادياالبتدائيالتعلیمكماالتعلیممنواحدمجالعلىیقتصرال

الوظیفیةلمیولھالمناسبالتعلیميالمساربتحدیدقراراتخاذفينفسھعلىالطالبةیعتمدوھناالتعلیمیةالمسارات

المساراختیارفيیساعدهللطالبوالتوجیھوالمشورةالنصحلتقدیماألكادیميالمرشددورویأتياألكادیمیة،وقدراتھ

الجامعیةللحیاةالعامةالصورةنقلعلىیعملالذيالحیويبالدوراألكادیمياإلرشادوینفردالمناسب.التعلیمي

وتوضیح األبعاد المختلفة للطالب والذي یعطیھ الدافعیة الالزمة للمثابرة واالندماج الفعلي في العملیة التعلیمیة.

فيللطالبمتعددةمساراتلتطویراألساسقطرلدولةالوطنيالتعلیميللمنھجالعاماإلطاروفرھناومن

إلىإضافةواھتماماتھم.میولھموتنوعقدراتھممستویاتبمختلفالطلبةجمیعاحتیاجاتتلبيالثانويالتعلیممرحلة

ومھنیةأكادیمیةإضافیةخیاراتللطلبةتتوافرفانھالطلبة.جمیعیدرسھأنیتوقعالذيواألساسيالمشتركالمنھج

بعداألكادیمیةوقدراتھلمیولھالمناسبالتعلیميالمسارحددالطالبأنمنوللتأكدالحیاتیة.المھاراتلتنمیةوأخرى

أولفيالتعلیميالمساربتغییرلھتسمحللطالب،شھرمدتھامھلةالتعلیموزارةحددتعشر،الحاديللصفانتقالھ

).2019العالي،والتعلیمالتعلیم(وزارةالدراسيالعامبدایةمنشھر

الكلمات المفتاحیة: اإلرشاد ، اإلرشاد األكادیمي ، التعلیم

مشكلة البحث:

العلمیةالموادمعلماتشكاوىخاللومنالثانویة،البناتمدرسةفيأكادیمیةكمرشدةالباحثةعملخاللمن

الدراسةمشكلةبرزتالعلمي.بالمسارعشرالحاديالصفطالباتلدىاألكادیميالمستوىضعفمنبالمدرسة

الرسوبنسبةوارتفاعالطالباتلدىاألكادیميالمستوىتدنياألولالدراسيالفصلنھایةاختباراتنتائجبینتحیث

ومستواھملقدراتھمالمناسبالتعلیميالمسارتحدیدفيیوفقلمعشرالحاديالصفطالباتأنالباحثةووجدتبینھن.

صفطالبةعلىاألكادیمياإلرشاددورلمعرفةالدراسةالباحثةأعدتلذاالعاشر.الصففياخترناهالذياألكادیمي،

العاشر وتمكینھا من تحدید المسار التعلیمي المناسب لقدراتھا ومستواھا األكادیمي.
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أسئلة الدراسة:

المناسبالتعلیميالمسارتحدیدقراراتخاذفيالعاشرصفطالباتعلىاألكادیمياإلرشاددورما.1

بمستواھا األكادیمي؟

وإمكاناتھاقدراتھایناسبالتعلیميمسارتحددالطالبةتجعلالتيالطالبةتجعلالتياألسبابھيما.2

األكادیمیة؟

أھداف وأھمیة الدراسة:

ذكُرھاوردكماوالثقافیَّةَ،واالجتماعیَّةَاالقتصادیَّةَقطردولةتطلعاتیلبيالتعلیمیةالمساراتفيالتنوعإن

الثانوي)بعد(ماالجامعیةالدراسةمتطلباتمعالمساراتبتوائمالوطنیَّة.التنمیَّةخطِةوفي2030قطررؤیِةفي

بینالتوازنفیھتعكسنحوعلىالمأمولةوشخصیتھقطردولةفيالمتعلمسماتلتعزیزالعمل،سوقومتطلبات

إلىاألكادیمياإلرشادیسعىالتعلیمي.النظاممخرجاتلتكَونأخرىجھةمنوالنمووالتطورجھةمنالتعلماستمرار

بكلالجامعیةالمرحلةإلىواالنتقالبنجاحالدراسیةمراحلھمإكمالمنیتمكنوالكيالطالبومساعدةالنصحتقدیم

منأقلیكونأالعلىالجامعةفيقبولعلىللحصولاألساسيالشرطھوللطالبالتحصیليالمعدلإنوبمایسر.

المناسبالتعلیميالمسارتحدیدفيالصحیحالقرارلیتخذلھاالعونوتقدیمالطالبتوجیھفياإلرشاددوریأتي%،70

لقدراتھ وإمكاناتھ األكادیمیة.

المسارتغییرقراراتخاذفيالعاشرصفطالباتعلىاألكادیمياإلرشاددورمعرفةالىالدراسةوتھدف

یناسبالتعلیميمسارتحددالطالبةتجعلالتياألسبابفيوالبحثالتحصیلي.ومستواهلقدراتھاالمناسبالتعلیمي

قدراتھا وإمكاناتھا األكادیمیة.
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حدود البحث:

الحدود المكانیة: المدرسة الجدیدة الثانویة للبنات في دولة قطر.

.2019/2020الدراسيللعاماألولالفصلالزمانیة:الحدود

العاشر.صفمنطالبة220البشریة:الحدود

اإلطار النظري

الدراسات السابقة:

یسھمحیثدینامیكیة.عالقةفيوالطالباألكادیميالمرشدمنكلفیھایشتركعملیةاألكادیمياإلرشاد

أھدافمنالطالبیحققھماوبینومشورةنصحوعونمنللطالبیقدمھمابینإیجابیةعالقةخلقفياإلرشاد

إلىعاممنالطالبعلىالدراسةنظامتغیرظلفيالتعلیمیةالعملیةإنجاحفياألكادیميالمرشدویشاركحیاتیة.

ثمومنیناسبھالذيالتخصصالختیارالطالبوتوجیھتوعیةمنالمرشدیقدمھبماعشر،الحاديالصففيتخصص

اختیار مھنة المستقبل.

ھذهومنالدراساتمنالعدیدإلیھوتطرقتالباحثینمنكبیرباھتماماألكادیمياإلرشادموضوعحظيوقد

والتيالمصریةبالجامعاتاألكادیمياإلرشادخدماتلتفعیلمقترحتصوربعنوان)2016محمد(دراسةالدراسات

بھدفبھاألخذمبرراتواھماألكادیمياإلرشادحولالبیاناتبجمعالدراسةتقومحیثالوصفيالمنھجاتبعت

بالجامعاتاألكادیمياإلرشادلخدماتالجامعةأداءكفاءةزیادةشأنھامنالتيالمقترحةالصیغبعضإلىالتوصل

المتغیراتمنبالعدیدیمرالراھنةالفترةفيالمجتمعأنإلىالدراسةتوصلتوالعالمیةالتوجھاتضوءفيالمصریة

البرامجوتصمیمالجامعةلطالبوالداعمالمستمروالتوجیھاإلرشادثقافةفيالحلوالعالميالمحليالصعیدعلى

االرشادیة التي تعمل على االرتقاء بمھاراتھم وقدراتھم.

المدارسفيالتربویینالمرشدینامتالكدرجةتقصيالىھدفتوالتي)2016(والقسیسشاھین؛دراسةبینتكما

كلمتوسطاتفيالفروقإلىإضافةیواجھونھاالتيبالصعوباتوعالقتھااإلرشادیةالمھاراتالفلسطینیةالحكومیة

مستوىانللمرشد،الخبرةوسنواتوالتخصصالجنسمتغیرات:باختالفوالصعوباتاالرشادیةالمھاراتمن
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دالةفروقوجودعدمإلىوأشارتمتوسطافكانالصعوباتمستوىامامرتفعا،المرشدینلدىاالرشادیةالمھارات

مروربعدإیجاباتتطورالمھنياالرشادمھاراتوانالجنسلمتغیرتعزىاالرشادیةالمھاراتمتوسطاتفياحصائیاً

العنقودیةالعینةبطریقةاختیرواوالمرشدینمن)333(علىالدراسةطبقتحیثالمرشد.لدىخبرةسنوات6

بكلیةاألكادیمياإلرشادعملیةتقییمبعنوان)2016العیاشي(دراسةاالرتباطي.وتناولتالوصفيالمنھجباستخدام

قیاسیتضمنمیدانيجانبأولھمامھمین،مؤشریننورةاألمیرةجامعةطالباتمنعینةاراءواألعمال:اإلدارة

الطالباتاتجاهومعرفةاألكادیمي،اإلرشادسیرعملیةجودةبخصوصواألعمالاإلدارةكلیةطالباترضامستوى

منالتقلیلفيودورھااألكادیمیةالمرشددورنحوالطالباتاتجاهمعرفةثماألكادیمي،اإلرشادإجراءاتفاعلیةنحو

وضعوثانیھماالغرض.لھذاوضعتمفتوحةأسئلةخاللمنالطالباتواقتراحاتالطالباتمنھاتعانيالتيالمشكالت

(تحدیدسنواتتحلیلخاللمناستنتاجھتمماوفقبالكلیةاألكادیمياإلرشادلنظامتحسینیةتطویریةخطةمقترح

الفرصوماھيالكلیة،أقسامبمختلفاألكادیمياإلرشادعملیةسیرتواجھالتيوالتحدیات)والضعفالقوةنقاط

منعشوائیةعینةعلىاالستبانةأداةباستخدامالباحثةقامتمیدانیاالبیاناتولجمععلیھا.والسیطرةلتذلیلھاالمتاحة

الطالبات ممثلة بكلیة اإلدارة واألعمال.

منالطالبياإلرشادومراكزاألكادیمياإلرشاددوربعنوان)2018(كرادشةالمحروقیة؛دراسةأظھرت

المرشدمتابعةلمدىمھمةإحصائیةفروقوجودقابوس،السلطانجامعةفيأكادیمیاالمنذرینالطلبةنظروجھة

ذاتفروقھناكبأنالدراسةأظھرتوكذلكالحقوق،كلیةطلبةلصالحالكلیةلمتغیرتبعاالطلبةلحاالتاألكادیمي

ولصالحاالجتماعيالنوعلمتغیرتبعاالطالبياإلرشادلمراكزالطلبةبھایقومالتيالزیاراتلعددإحصائیةداللة

وقداألكادیمیة،المالحظةتحتالواقعینمنوطالبةطالباً)619(قوامھاعینةعلىالدراسةأجریتوقداإلناث.

وقداألحادي.التباینباختیارممثلةثنائیةأسالیبإلىالوصفیةالبسیطةبینتفاوتتإحصائیةطرقعدةاستخدمت

فياألكادیميالمرشددوروسلبیةلضعفأشارواأكادیمیاالمنذرینالطلبةمنمرتفعةنسبةأنإلىالدراسةخلصت

االھتمامزیادةبضرورةالدراسةوأوصتالطالبي،اإلرشادمراكزبدورقناعتھلعدمأشارواكمااألكادیمیة،حیاتھم

بالعملیة اإلرشادیة ومراكز اإلرشاد الطالبي بجامعة السلطان قابوس.
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كلیةلطالباألكادیمياإلرشادتطبیقمتطلباتمعرفةإلىھدفتفقد)2019(وإبراھیمفؤاد؛دراسةأما

اإلرشادیةالحاجاتعنللكشفاستبانةإعدادوتمالوادي،جنوببجامعةاإلرشادیةحاجاتھمضوءفيالجددالتربیة

المجالاالجتماعي-المجالاألكادیمي-المجالوھي:مجاالتأربععلىموزعةفقرة)77(منمكونةالجددللطلبة

واننسبیا،كبیرةكانتالجددللطالباإلرشادیةالحاجاتدرجةأنإلىالدراسةوتوصلتالمھني.المجالالنفسي-

جاءتوأخیراالمھنیةالحاجاتویلیھاالنفسیةالحاجاتثـماألكادیمیةالحاجاتكانتاإلرشادیةللحاجاتدرجةأعلى

لمتغیرترجعإحصائیادالةفروقتوجدالأنھإلىالدراسةتوصلتكمااالجتماعیة،الحاجاتمتوسطةبدرجة

الحاجاتفياإلناثلصالحالجنسلمتغیرترجعإحصائیادالةفروقتوجدولكنالتخصص،

(النفسیة-االجتماعیة-المھنیة).

تعقیب على الدراسات السابقة

للطلبةاإلرشادیةالحاجاتتلبیةفياألكادیمياإلرشادأھمیةتناولتأنھاالسابقةالدراساتعرضمنیتضح

كأداةالبیاناتوتحلیلاالستبانةعلىمعتمدةالوصفيالمنھجالدراساتمعظماستخدمتاجتماعیة.أوأكادیمیةسواء

تنوعأنكماالدراسة،مشكلةتحدیدفيالدراساتھذهمنالحالیةالدراسةاستفادتلقدالمعلوماتلجمعرسمیة

حیاةفياإلرشاددورأھمیةعلىتأكیدھوالجامعاتمختلفوفيالجوانبمختلفمنلإلرشادوتناولھاالدراسات

الباحثةالحظتوالذيالمدارس.فيأیضاوانماالجامعاتفيفقطلیساالرشادیةالخدماتوتفعیلالمستقبلیة،الطالب

ندرة في الدراسات التي تناولت اإلرشاد األكادیمي في المدارس.

أدوات الدراسة:

لتحقیق ھدف الدراسة واالجابة على تساؤالتھا استخدمت الباحثة التالي:

وفرزالعلميالمساراخترنالالتيللطالباتاألكادیمیةالبیاناتسجلتحلیلوالمستندات:الوثائقمراجعة-1

%.70منأقلمعدلذوالطلبات
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لقدراتھاالمناسبالتعلیميالمساربتحدیدقرارالتخاذوإرشادھاتوجیھھاالطالبةمقابلةاإلرشادیة:المقابلة-2

ومستواه التحصیلي.

تأثیرمدىلمعرفةالدراسة.بعدومرةبالدراسةالبدءقبلمرةالعاشر،الصفطالباتعلىتوزیعھاتماستبانة-3

الدراسة على قرار الطالبة في تحدید مسارھا التعلیمي.

منھجیة الدراسة وسیاقھا:

عشرالحاديالصفطالباتقرارعلىاالرشادیةالمقابلةأثریقیسحیثالوصفيالمنھجعلىالبحثیعتمد•

في تغییر المسار التعلیمي.

مناالنتھاءبعداالكادیمیةالبیاناتسجلكمیةبمقارنةالباحثةستقومحیثكميبشكلالبحثنتائجتحلیل•

الدراسة.

سریةعلىبالمحافظةلھاوالتعھدأھدافھ،لھاوتوضیحالبحثإلعدادالمدرسةمدیرةمنأذنأخذبعد

االكادیمیةالبیاناتسجلبتحلیلالباحثةقامتوالمدرسة.للطالباتاألكادیمیةوالبیاناتالشخصیةالمعلومات

لتقارنومنخفض.ومتوسطعاليمستوىإلىاألكادیميالمعدلعلىبناًءالطالباتوفرزالعاشرصفلطالبات

صفلطالباتاستبانةالمتدربةأعدتكمااألكادیمي.مستواھاوبینالتعلیميللمسارالطالبةخیاربینالباحثة

العاشر لمعرفة خیار الطالبة المبدئي في المسار التعلیمي.

وفنالتعلیمیةالمساراتحولاألموروأولیاءالعاشرالصفلطالباتورشإعدادمنالمھاممنبحزمةالباحثةقامت

فيوإشراكھمالعلمیةالموادومعلماتاألمورألولیاءورشقدمتكماالمھني،التخطیطوأھمیةالقراراتخاذمھارة

االستبانةإعدادMS-formsوMS-Teamsبرامجالباحثةاستخدمتكوروناجائحةوبسببالطالبة.توجیھعملیة

ولعمل اجتماعاتھا مع الطلبة وأولیاء األمور. كما قامت بنشر تسجیالت الورش في موقع المدرسة.
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تحلیل النتائج:

الطالبات،إجابةفيالتناقضیبین)1(رقمالشكلخاللومنللطالبات،األولیةاالستبانةنتائجإلىالنظربعد

العلمیة.الموادفينفسھاتجدكیفعنالسؤالعندولكن%59العلميالمساراخترنالالتيالطالباتنسبةبلغتحیث

ماھناكأنأياألدبیة.الموادفيباالمتیاز%44وممتازالعلمیةالموادفيمستواھنبأنأجبنالالتي%40حوالي

ضعفمنیعانینقدوالعلمیةالموادفيتفوقھمعدمیدركنالعلميالمساراخترنالالتيالطالباتمن%20یعادل

التحصیل عند االنتقال الى الصف الحادي عشر في المواد العلمیة المتقدمة.
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أنظھرالمقارنةبعدالمشروع.تطبیقوبعدقبلمساركلفيالطالباتعددنسبة)2(رقمالتاليالشكلیبین

صفطالباتمجموعمن%60حواليمرتفعةكانتالمشروعقبلالعلميالمساراخترنالالتيالطالباتنسبة

المقابلفيالمدرسة.فيالمشروعتنفیذبعد%25الىالنسبةانخفضتولكنطالبة،220عددھنالبالغالعاشر

حواليالمشروعقبلمنخفضةكانتأنبعد%61الىووصلتاألدبيالمساراخترنالالتيالطالباتنسبةارتفعت

الدراسة.تنفیذبعدالمسارتحدیدفيقرارھامنغیرتالطالبةبأنیدلوھذاللطالبات.الكليالعددمن37%
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منتصفاختباراتنتائجعلىبناًءالعلميالمساراخترنالالتيالطالباتتصنیفتمالدراسةتطبیقبعد

معدلھاالعلميالمساراخترنالالتيالطالباتمنعالیةنسبةبأنیوضحوالذي)،3(رقمالشكلفيكماالثاني،الفصل

4وطالبة.42بلغوالذيالعلمي،المسارفيالطالبةلقبولالمدرسةإدارةحددتھاالتيالنسبةوھي%75منأعلى

)1(رقمالجدولیبینكماالعلمي.المساراختارتطالبة55من%75منأقلمعدلھمالمنخفضالمستوىذوطالبات

عدد الطالبات الكلي لكل مسار بعد تحلیل نتائج استمارة تحدید المسار التعلیمي النھائیة.
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مناعلىمعدلذوالتكنولوجيالمساراخترنالالتيالطالباتعددمننسبةبأنلنایبینأعاله)4(رقمالشكلمن

نسبةوھي%93ھو%75مناعلىمعدلذوالعلميالمساراخترنالالتيالطالباتعددونسبة%80ھو75%

العامالغرضیحققوھوماالتحصیليمستواھنیناسبالذيالمسارتحدیدمنتَمكَّنالطالباتانعلىتدلجداًمرتفعة

من الدراسة.

الخاتمة

جعلھاالمسارتحدیدفيوتوجیھھاالطالبتوعیةوأنأھدافھحققالمشروعأنتبینوتحلیلھاالنتائجقراءةبعد

استمراریحتجنقدالالتيالطالباتمنجدابسیطعددوأناألكادیمي،تحصیلھایناسبالذيوتحددقرارھامنتغیر

التشغیلیةالخطةأھدافتحقیقفيالمشروعساھمعشر.الحاديالصفإلىانتقالھمعندواإلرشادالتوجیھعملیة

فيعالیةمھنیةممارساتالمتدربةوأظھرتاألكادیمي.االرشادقسمفياالرشادیةالعملیةكفاءةبرفعللمدرسة
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المشروعنجاحإنالمدرسة.ومواردبیاناتاستخداموفيواإلداریاتالمعلماتوزمیالتھاالمدرسةإدارةبینالتعاون

كان لھ مردود على المدرسة والمتدربة على حد السواء.

التوصیات

بناّء على النتائج التي وصل لھا المشروع والتحدیات التي مر بھا، توصي المتدربة بالتالي:

العلميالمسارفيقبولكشرط%75معدلتحددبأنالتعلیمبوزارةواإلرشادالتوجیھإدارةأوصى❖

مسارتحویلعلىالمدرسةإدارةعلىكثیراسیسھلوالذيالعاشر.الصفلطالبةوالتكنولوجي

المستوىتدنيمسؤولیةتحملتعھدتوقیعأواألمرلوليالرجوعدوناألدبيالمسارالىالطالبة

التحصیلي.

االخصائیةعلىتشتملالعاشر"للصفاألكادیمياإلرشاد"لجنةبإعدادالمدرسةإدارةأوصى❖

والذيالعلمیة،الموادمعلماتوبعضاالكادیمیةللمرشدةباإلضافةاالجتماعیةاالخصائیةالنفسیة

سواءبھایمرنالالتيالمشاكلمواجھةعلىومساعدتھنالطالباتكافةوتوجیھإرشادعملیةسیدعم

في المدرسة أو بیئة المنزل.

شھروتحدیداًالشھریةالقیمبجدولللطالبةواإلرشادالتوجیھعملیةبتضمینالمدرسةإدارةأوصي❖

المدرسيالمجتمعیشاركوبذلكللطالبات.المسارتحدیدبابیفتحالتيالفترةوھيومارسفبرایر

بأكملھ في عملیة توجیھ وارشاد طالبات صف عاشر في تحدید المسار التعلیمي.

وبینبینھاالتیمزفيالخاصةالدردشةقناةبفتحاألكادیمیةللمرشدةبالسماحالمدرسةإدارةأوصى❖

الطالبة، لتتمكن من اللقاءات الفردیة االرشادیة للطالبة والحفاظ على خصوصیة بیانات الطالبة.

17



المراجع

طالباتمنعینةآراءواألعمال:اإلدارةبكلیةاألكادیمياإلرشادعملیةتقییمفبرایر).،2016(وردة.العیاشي،.1

للعلومالسودانجامعةالعالي،التعلیمجودةلضمانالسادس:الدوليالعربيالمؤتمرإلىقدم.نورةاألمیرةجامعة

والتكنلوجیا، الخرطوم.

نظروجھةمنالطالبياإلرشادومراكزاألكادیمياإلرشاد"دور).2018(منیر.كرادشة،رحمة؛المحروقیة،.2

.253-234)،4(45التربویة،العلومدراساتمجلةقابوس".السلطانجامعةفيأكادیمیاًالمنذرینالطلبة

الفلسطینیةالحكومیةالمدارسفيالتربویینالمرشدینامتالكدرجة)."2016(ألین.محمد؛القسیس،شاھین،.3

والدراساتلألبحاثالمفتوحةالقدسجامعةمجلةیواجھونھا".التيبالصعوباتوعالقتھااإلرشادیةالمھارات

.264-245):18(5والنفسیة:التربویة

الواديجنوبجامعةالجددالتربیةكلیةلطالباألكادیمياإلرشاد)."متطلبات2019آمال.(إبراھیم،نانسي؛فؤاد،.4

.670-594):7(35التربیة:كلیةمجلةاإلرشادیة".حاجاتھمضوءفي

18



بعضضوءفيالمصریةبالجامعاتاألكادیمياإلرشادخدماتلتفعیلمقترح"تصور).2016(محمد،زینب..5

التربیة،فيالعلميالبحثمجلةالعالمیة".االتجاھات

)17،(475-508.http://jsre.journals.ekb.eg/article_10401_2ad59beebc22eb42a3f5343cd2

2f6eac.pdf

.11-4العام".التعلیمفيالثانویةالمرحلة"مساراتالطالبدلیل).2019(العالي.والتعلیمالتعلیموزارة.6

19

http://jsre.journals.ekb.eg/article_10401_2ad59beebc22eb42a3f5343cd22f6eac.pdf
http://jsre.journals.ekb.eg/article_10401_2ad59beebc22eb42a3f5343cd22f6eac.pdf

