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Ⅶ  تحقيق: رحاب حالوة، وداوود محمد، وأحمد 
أبوالفتوح، وصبري صقر

يعــد اإلرشــاد األكاديمــي جــزءاً ال يتجّزأ مــن التعليم 

الجامعي، والغرض منه هو مســاعدة الطلبة في تحمل 

مســؤولية تعلمهم، ووضع خطــط تعليمية ذات معنى 

متوافقة مــع قدراتهــم، وأهدافهم المهنيــة، وأهداف 

حياتهــم، إلى جانــب دوره المهم في تكيف الطلبة مع 

الحياة الجامعية وتعريفهــم بالتخصصات المطلوبة في 

ســوق العمل، والتخطيط بشــكل أفضل لمرحلة ما بعد 

التخــرج. وفي هذا الســياق أكد أكاديميــون وتربويون 

أن برامج اإلرشــاد األكاديمي تعانــي ضعفاً وتحتاج إلى 

خطط مدروسة تحمي الطلبة من السقوط في فخ اختيار 

تخصصات ال تتماشــى مع قدراتهــم وميولهم، ما يؤدي 

إلى وقوعهم في شرك البطالة بعد التخرج نتيجة اختيار 

تخصصات التتوافق مع احتياجات سوق العمل. 

وأوضحوا أن برامج اإلرشــاد تحتاج أيضاً إلى الوقوف 

على ما يحتاجه ســوق العمل والمســتجدات التي تطرأ 

على الســاحة، حيث يعتبر نقطة الوصــل بين المرحلة 

الجامعية وسوق العمل، من خالل ربط المعرفة النظرية 

بالخبرات ومتطلبات الواقع العملي.  وذكروا أن اإلرشاد 

األكاديمــي يحد من لجوء الطالــب إلى تغيير التخصص 

الجامعــي بعــد قضــاء فترة دراســة فيه، مــا يزيد من 

أعبــاء الوالدين في تحمل تكاليــف إضافية، موضحين 

انــه ال بد من وضع معايير العتماد المرشــد األكاديمي، 

بحيث يلعب دوراً هاماً في توجيه الطلبة ومســاعدتهم 

للدراســة في الجامعات داخل وخارج الدولة وذلك من 

أجــل إعداد كــوادر وطنية قادرة علــى تلبية متطلبات 

المســتقبل في شــتى القطاعات. وأضافوا أن اإلرشــاد 

يحتاج إلــى خطة يضعها أصحاب االختصاص لتســاعد 

الطلبــة في رفع كفاءة انخراطهم في المســار التعليمي 

الصحيح، وربط تطور وتقدم الطلبة خالل دراستهم سواء 

في التعليم العــام أو الجامعي لتوجههم نحو الوظائف 

المتاحــة لهــذه التخصصــات، معتبريــن أن المنظومة 

المتكاملة لإلرشــاد الطالبي تحقق النمو المتكامل بين 

التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.

التعلم الذاتي 
وأكد الدكتور عتيق جكة المنصوري - النائب المشــارك 

لشــؤون الطلبــة فــي جامعــة اإلمــارات أن اإلرشــاد 

األكاديمــي في الجامعة يقــدم مجموعة من الخدمات 

الفردية أو الجماعية التي من شــأنها مســاعدة الطلبة 

علــى التطــور والتقــدم من خــالل فهم الواقــع الذي 

يعيشــون فيــه وتخطي الصعاب التــي تواجههم طوال 

سنوات الدراســة الجامعية وما بعدها من أجل اإلعداد 

لمستقبل ناجح واإلسهام في بناء ونهضة دولة اإلمارات. 

وأوضــح أن اإلرشــاد األكاديمــي يهدف إلى مســاعدة 

الطلبــة على التعلم الذاتي باكتســاب وصقل المهارات 

الالزمة، لضمان النجاح في الجامعة، ويرتكز على تزويد 

الطلبة وتدريبهم على المهارات الدراسية المختلفة مثل 

تنمية مهارات االســتذكار الفعــال، إدارة الوقت، ترتيب 

األولويات واالســتعداد لالمتحانات، وذلك لمساعدتهم 

على تجاوز هذه المعوقات والصعوبات واالســتمرار في 

التقــدم والحصول على الدرجة العلمية بنجاح، مشــيراً 

إلى أن هناك إرشــاداً أكاديمياً فرديــاً يتمثل في مقابلة 

الطالب ســاعة واحدة في األســبوع لمــدة تتراوح بين 

5 إلــى 9 أســابيع، وذلك حســب االســتجابة، والتقدم 

في اإلرشــاد.  وتابع المنصوري: يتضمن اإلرشاد الفردي 

فهــم القوانين، واإلجراءات القانونيــة في الجامعة بما 

فيهــا اإلنذار األكاديمي وحــث الطلبة على المتابعة مع 

المرشــد األكاديمي بكلياتهم، واالستفسار حول وضعهم 

األكاديمــي، ومناقشــة أيــة صعوبات، أو مســائل مع 

مدرس المساق ومناقشــة تحديد األهداف، والتخطيط 

األكاديمي مع الطالب. 

تطوير المهارات 
وقــال المنصــوري إن اإلرشــاد يهــدف إلى مســاعدة 

الطلبــة المتعثرين في دراســتهم، والمنذريــن أكاديمياً 

على اكتســاب المهارات األساســية، لتجاوز صعوباتهم، 

وتحقيــق النجــاح، وُيطرح هــذا البرنامج عــدة مرات 

خالل الســنة األكاديمية، ويشــمل تحديــد الصعوبات 

األكاديميــة من خالل: توضيح مفهوم اإلنذار األكاديمي، 

وما ينتج عنه ووضع قائمة تشمل الحاجات األكاديمية، 

وتشــجيع الطلبة على تحديد التحديات األكاديمية التي 

يوجهونهــا وتحفيزهم على امتالك مهارات إدارة الوقت 

من خالل توضيح أهمية إدارة الوقت، ووضع األهداف، 

واألولويــات، ورســم جدول للدراســة، والخطط الالزمة 

لمضاعفــة الحوافز، وكذلك االســتفادة من المحاضرات 

والتي تشــمل المهارات الفعالة في االستفادة من مهارة 

االســتماع اإليجابــي، والمشــاركة، والنقــل اإليجابي، 

وتدوين المالحظات، والمحافظة على الحضور المنتظم 

ومهارات التعلم الفعالة في االســتعداد 

لالمتحانــات، والتغلــب علــى التوتر 

ومناقشــة  االمتحانات  فتــرة  خــالل 

الطــرق المجدية في التعامل مع ورقة 

االمتحان بأقل توتر.

وتابع: تقوم الجامعة بتعيين مستشــار من 

األقران )طلبة من المستوى األعلى( للطلبة، 

ومن الذين يمكن أن يقدموا المســاعدة، 

والمعلومات، والّدعم عندما يأتي الّطلبة 

إلــى الجامعــة فــي بداية مشــوارهم 

المستشــارون  وهــؤالء  الجامعــي، 

يشــاركون الّطلبة خبراتهم؛ لكونهم مّروا 

بالتجربة نفسها وحّل القضايا التي قد يمّر 

بها الّطلبة في الفصول الدراســّية 

ومراجعــة  واإلشــراف، 

للّطلبة  األكاديمــّي  الوضع 

قبــل اختيــار التخّصــص؛ 

التقّدم  في  لمســاعدتهم 

متطّلبات  استكمال  نحو 

تخّرجهم.

اختيار 

ضعـف اإلرشاد األكــــــاديـمي

الذكاء االصطناعي والروبوتات وأمن الفضاء اإللكتروني أبرز التخصصات الجديدة
أكد عدد من أســاتذة الجامعات في أبوظبــي، أن مجاالت الذكاء 

االصطناعــي والروبوتــات وأمن الفضاء اإللكترونــي تعتبر من أبرز 

التخصصــات الجديدة في الجامعات، حيث تجد اهتماماً كبيراً من 

الطالب، مشيرين إلى أن تخصصات الطب والعلوم الطبية والصحية 

عموماً تجد إقباالً كبيراً أيضاً من الطالب.

سوق العمل 
ورأى الدكتــور عاصم الحــاج، رئيس كلية 

الخوارزمــي الدوليــة، أن التعليم العالي 

يتوجه إلــى التخصصية بشــكل ملحوظ 

ويبتعــد عن الشــهادات العامة، مشــيراً 

إلــى أن الغرض من ذلــك توفير خريجين 

أكثر جاهزية لســوق العمــل وأقل احتياجاً 

للتدريب. 

وأوضــح أن كليــة الخوارزمــي طرحــت 

مؤخــراً برنامجــي بكالوريــوس العلوم في 

الرعايــة التنفســية - ألول مــرة بدولــة اإلمــارات -، وبكالوريوس 

العلــوم في الرعاية الطبيــة الطارئة، وحصلت الكلية على االعتماد 

األكاديمي من وزارة التربية والتعليم، لبدء الدراسة في البرنامجين 

اعتباراً من العام األكاديمي المقبل.

وأضاف أن كلية الخوارزمي تسعى إلى تحديث برنامج تقنيات 

المعلومات ليوفر تخصصات دقيقة مثل تصميم وإدارة الشــبكات 

واألمن السيبراني، وتتفق هذه التوجهات مع رؤية الدولة المبنية 

على اقتصاد المعرفة واالستثمار في الموارد البشرية.

وأكد الدكتور عاصم الحاج أن تلك النوعية من البرامج تمثل 

إضافة نوعية ألجندة البرامج األكاديمية المطروحة 

وتلبــي احتياجات ســوق العمــل، مبيناً أن 

الكليــة تحــرص على التوســع بشــبكة 

التخصصات المرتبطة بالعلوم الصحية 

والطبية بما يواكب التطور المتســارع 

الذي يشــهده القطاع الصحي، حيث 

يشــهد إقباالً كبيراً من الطالب، مشيراً 

إلــى طــرح برنامجيــن للبكالوريــوس في 

تحاليل المختبــرات الطبية، وبكالوريوس اإلدارة 

الصحيــة، الســتكمال البرامــج المطروحــة 

فــي العلــوم الطبية والصحيــة.  وأضاف أن 

بكالوريوس الرعاية التنفســية يؤهل الطلبة الملتحقين به للعمل 

كأخصائيين في مجال الرعاية التنفسية في مختلف المستشفيات 

والعيادات الطبية، حيث يمثل هذا التخصص إحدى الركائز القوية 

في الرعاية الصحية على مستوى العالم والدولة.

برامج متنوعة 
وأكــد الدكتور نور الدين عطاطــــرة، المديــر المفوض لجامعة 

تســتقبل  الجامعــة  أن  والتكــــــنولوجيا،  للعلـــــوم  العيــن 

العام الجديد بمجموعة مـــــتنوعة من البرامج األكادـــــيمية 

الجــــــديدة التــي طرحتهــا لتالمس حاجة ســوق العمل 

المحلــي والدولي، منها بكالوريوس العلـــــوم في 

أمن الفضاء اإللكتروني في كلية الهندســة، 

وماجســتير العلــوم الجنائيــة في كلية 

القانون.

 وأوضــح أن الجامعــة تقــدم 16 

برنامــج بكالوريــوس، و9 برامــج في 

الدراســات العليا موزعة على 6 كليات 

وهي الهندســة، الصيدلة، القانون، التربية 

األعمــال،  واالجتماعيــة،  اإلنســانية  والعلــوم 

واالتصال واإلعالم. 

وبيــن الدكتــور نــور الديــن عطاطــرة 

أن البرامــج األكاديميــة الجــــــديدة المطروحــة في مختلف 

التخصصــات تصــب في مجــال تطوير مهــارات الطلبة وتعزيز 

قدراتهم، وتنمية شــخصياتهم وتحضيرهم بالشــكل المناســب 

لسوق العمل.

قطاعات الفضاء
وأكد الدكتور علي ســعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة 

جامعــة أبوظبي حرص الجامعة أن تكــون البرامج المطروحة فيها 

مواكبة للمتطلبات، مشيراً إلى أن جميع البرامج المطروحة تشمل 

تعزيز قطاعــات الفضاء والذكاء االصطناعي والعلوم 

المتقدمة. 

وأشــار إلى أن جامعــة أبوظبي تطرح 50 

برنامجاً علمياً موزعــة بين البكالوريوس 

والدكتــوراه،  والماجســتير  والدبلــوم 

وتغطــي البرامــج قائمــة واســعة من 

التخصصــات العلمية، ومن بين البرامج 

المتمّيــزة التي يتم طرحها ألول مرة مع 

بداية العام األكاديمي المقبل بكالوريوس 

الــذكاء االصطناعي والروبوتات،  العلوم في 

وبكالوريوس العلوم في الهندســة الطبية 

الحيوية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة 

الصناعية، وبكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، وبكالوريوس 

العلوم في هندسة أمن الفضاء اإللكتروني، وتخصصات جديدة في 

العلوم الصحية ضمــن كلية العلوم الصحية التي افتتحتها الجامعة 

مؤخراً.

■ علي الظاهري ■ عاصم الحاج ■ نور الدين عطاطرة

⁃ₚ⁐ ⁙ℓد.. ₇℃ا‶ا⅀ر
تسعى برامج اإلرشـــاد األكاد ي إىل تقديم النصح ومســـاعدة الطلبة ل يتمكنوا من اك�ل مرحلتهم 
الجامعية بنجاح، ك� أنه مطلب ملح يف ظل تنوع التخصصات وتفرع األقســـام وتعدد الخطط إىل جانب 

تغ¥ نظام الدراسة عىل الطلبة بعد التعليم العام. 

 تهيئة الطلبة 
ملستجدات 

الحياة الجامعية

زيادة الوعي 
برسالة الجامعة 

وأهدافها 
وأنظمتها

متابعة الطلبة 
أكاد ياً 

ومساعدتهم عىل 
إنجاز دراستهم 

بكفاءة 

دعم جهود 
الجامعـة يف توف¥ 

بيئة تعليمية 
سليمة 

تخريج طلبة 
مؤهل² لسوق 

العمل

 الّتعرف عىل 
التخصصات 

العلمية املناسبة 

توجيه املتع¶ين 
دراسياً وإرشادهم 

لرفع مستواهم 
العلمي 

 تزويد الطلبة 
بالخربة والرأي 
العلمي بشأن 
تنظيم أوقاتهم 

 املساعدة يف 
التغلب عىل 

املشاكل األكاد ية 
 اتخاذ القرارات واإلدارية

املناسبة املتعلقة 
¿ستقبل الطلبة 
األكاد ي واملهني

Àغرافيك: حسام الحورا

 ُيوقـع الطـلبة فـي »فـخ« الــــــــبطــالة

■ سامر عبدالهادي

■ لي والر

 Ⅶ  أكاديميون وتربويون يطالبون
 بخطط إرشاد مدروسة تبدأ 

في مراحل مبكرة

Ⅶ ضرورة مواكبة التخصصات لمتطلبات 
سوق العمل المتغير سنويًا 

Ⅶ  اختيار التخصص المناسب مسؤولية  
بين أولياء األمور والمدارس والجامعات 

Ⅶ ضعف التوعية بالتخصصات يقود    
 الطالب لدراسة تخصص  ومن ثم 

 تغييره الحقًا
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خاطئ 
وقال الدكتور حســن مصطفى، عميــد كلية االتصال 

الجماهيــري في جامعة الفالح بدبي، إن هناك فجوة 

بين اإلرشــاد األكاديمي للطالب في المرحلة الثانوية 

وبين اإلرشــاد األكاديمي فــي المرحلة الجامعية مما 

يؤدي إلــى اختيار خاطئ للتخصصات المناســبة 

من قبل الطلبة. وأضاف أن الهدف الرئيســي 

للتوجيه واإلرشــاد هو العمــل مع الطالب 

لتحقيق ذاته حسب حالته سواء كان عادياً 

أو متفوقاً، ومســاعدته في الوصول إلى ما 

يصبو إليه، مما يســاهم بالتالــي في زيادة 

نســبة نجاحــه وإبداعه في التخصــص المختار. 

وأوضــح أن هنــاك العديــد من المعاييــر التي 

يمكن للطالب أن يختار التخصص 

والمهنــة المناســبة له 

بنــاًء علــى البرامــج 

التــي  األكاديميــة 

الجامعــة،  تقدمهــا 

يكــون  أن  ينبغــي  إذ 

هناك مساهمة جماعية 

مــن قبــل أوليــاء األمور 

المرحلة  فــي  والمعلميــن 

الثانويــة والهيئــة التدريســية 

في المرحلــة الجامعية، كما يجب 

التأكد مــن أن التخصصات التي تطرحها 

الجامعة تتماشــى مع قدرات وتطلعات 

ومتطلبات جهات العمل.

تحديات 
وقال الدكتور ســامر عبد الهادي، عميد شــؤون 

الطلبة فــي جامعة الفالح، إن هنــاك تحديات تواجه 

الطلبــة في اختيــار تخصصاتهــم العلمية بعــد مرحلة 

الثانويــة، وذلك باالعتماد علــى نتائج الثانوية العامة أو 

ضعف اإلرشاد األســري والمدرسي باإلضافة إلى سيطرة 

األهــل على األبنــاء في اختيــار التخصصات المناســبة 

لهم. وأشــار عبــد الهادي أن هنــاك أموراً أخــرى تؤثر 

علــى اختيار الطلبــة التخصص الجامعي المناســب هو 

عدم درايتهم بالتخصصات الحديثة ووظائف المستقبل، 

وعدم اطالعهم بشــكل جاد على التخصصات المطلوبة 

لســوق العمل، وغياب الطموح واألهداف المستقبلية 

في بعض األوقات، باإلضافة إلى تقصير بعض الجهات 

فــي التوعية بالتخصصات الحديثة بــدءاً من المرحلة 

الثانوية، ما يؤدي إلى اتجاه الطالب لدراســة تخصص 

ومن ثم تغيره فيما بعد.

خدمات أكاديمية 
وأكد البروفيســور لي والر عميد إدارة التسجيل في 

الجامعة األمريكية برأس الخيمة، أن برامج اإلرشاد 

األكاديمي تعتبر من أبرز الخدمات األكاديمية التي 

تقدمها الجامعة للطلبــة، حيث تم تخصيص مركز 

في الجامعة للتوجيه واإلرشــاد مــن خالل االختبارات 

والمقابــالت لكل طالب وتحديــد التخصص أو الموهبة 

التــي يتميــز فيهــا، لتحديــد التخصص الدراســي الذي 

ســيلتحق به. وأشــار إلــى أن مركز اإلرشــاد يهدف إلى 

تقديــم خدمات إرشــادية متخصصة للطلبة الكتشــاف 

المســتقبل من وجهات نظــر متعــددة، والوصول إلى 

التوافق النفسي واالجتماعي واألكاديمي لتحقيق الطلبة 

الرضى عن ذاتهم، ومســاعدتهم على مواجهة التحديات 

التي تعيق تقدمهم األكاديمي، وتطوير مهاراتهم بتخطي 

نقاط الضعف لديهم، وبناء عالقات متميزة مع غيرهم. 

وأضــاف: أن أكثر التخصصات الدراســية المرغوبة لدى 

الطلبــة في الجامعة األمريكية بــرأس الخيمة تتركز في 

الهندســة المدنيــة والبنيــة التحتية، وتخصــص التقنية 

الحيويــة الطبيــة، وإدارة األعمال بشــكل عــام، وحالياً 

يوجد إقبال على االلتحاق بتخصص المحاســبة بشــكل 

أكبــر مقارنــة باألعــوام الماضية نتيجة لبرامج اإلرشــاد 

التــي تقدمها الجامعــة عبر المعــارض المتخصصة في 

مختلــف مناطق الدولة، باإلضافــة للمعارض المفتوحة 

التي تنظمها الجامعة في رأس الخيمة.

شراكة
وأوضــح والر أن الشــراكة مــع الجامعــات داخل دولة 

اإلمــارات وخارجها تســاهم في توفير قاعــدة أكبر من 

التخصصــات التــي يرغــب الطالــب في االلتحــاق بها 

ودراســتها، ضمــن برنامج تبــادل الطلبة، الفتــاً إلى أن 

المشــاركة بالمعــارض المتخصصــة تأتــي ضمن جهود 

الجامعــة بالتعــاون مــع وزارة التربية والتعليــم، إيماناً 

بأهميــة هــذه البرامج فــي توجيه وإرشــاد الطلبة من 

الناحية النفســية واالجتماعية واألكاديمية، وتقوم هذه 

البرامج بمســاعدة الطلبة على صقل مهاراتهم واكتشاف 

ذواتهــم وميولهــم في وقــت مبكر، قبــل االنخراط في 

التعليــم العالــي وتخصصاتــه.  وتابــع: ال تقف جهود 

هذه البـــــرامج في تعريف الطلبة واكتشاف قدراتهـــم 

ورغباتهم، بل تشمل تعريفهم على التخصصات الجامعية 

وفق احتياجات ســوق العمل المســتقبلي، بهدف خلق 

بيئــة تعليمية جاذبة قادرة على ســد احتياجات الطلبة 

الفكريــة والمعرفية وتحقيــق رؤية وتطلعــات القيادة 

الرشيدة وحكومة اإلمارات.

22 برنامجًا
وأوضح عميد إدارة التســجيل بالجامعــة األمريكية في 

رأس الخيمة أن برامج اإلرشاد تواكب التطور المستقبلي 

مــن خالل تخصيص مختص من مركز اإلرشــاد بالجامعة 

لكل مجموعــة طالبية لضمان التوجيه المســتمر خالل 

أعوام الدراســة، ســواء باختيار التخصص أو التحول إلى 

تخصص جديد، مشــيراً إلى أن هنــاك تعاوناً مع جامعة 

رأس الخيمــة للطب والعلوم الصحية، في المشــاركات 

الخارجيــة تحت شــعار التعليم فــي رأس الخيمة ضمن 

منظومة متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة تقدم 22 برنامجاً أكاديمياً ألكثر 

من 1000 طالب وطالبة من 50 جنســية باإلضافة لـ234 

موظفــاً في الجامعة ضمــن الكادر التعليمــي واإلداري 

لتوفير احتياجات الطلبة وإرشادهم للتخصصات العلمية 

فــي الجامعة التي تمثل مؤسســة عامة مســتقلة تابعة 

لحكومــة رأس الخيمــة، تقــدم برامج أكاديمية شــاملة 

تســتند إلى النموذج التعليمــي المعمول به في أمريكا 

الشــمالية، مع عدم إغفال السمات والخصائص الثقافية 

لدولــة اإلمارات ومنطقة الخليج العربي، إلعداد الطالب 

وتأهيليهــم لتلبيــة متطلبــات المجــاالت المهنية التي 

سيضطلعون بها.

منح
وأوضــح والر أن قائمة الشــركاء االســتراتيجيين تضم 

30 شــريكاً في مجــال المنح الدراســية الذي يضم 12 

برنامجاً للمنح، بنسبة تخفيض تصل إلى 100% بحسب 

المعــدل التراكمي في شــهادة الثانويــة العامة، والتي 

تقدم للطالب مــن مواطني دولة اإلمارات والمقيمين، 

ومنها المنح الدراسية للدراسات العليا والمنح الدراسية 

لإلنجــاز األكاديمي »الطالب الجدد« والمنح الدراســية 

لســكان إمــارة رأس الخيمــة )مواطنيــن ومقيميــن( 

والتــي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 

ســعود بن صقر القاســمي عضو المجلس األعلى حاكم 

رأس الخيمة، لضمان توفير األمان المعيشــي لألســرة، 

وتشــجيع الطلبة المقيمين على اســتكمال دراســتهم 

العليا دون أية عقبات. 

وأضــاف: يشــمل البرنامج المنح الدراســية لطالب 

الدراســات العليا مــن مواطني دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة، والمنح العائلية للمنتسبين للجامعة األمريكية 

في رأس الخيمة، والمنح الخارجية التي يقدمها الشركاء 

االستراتيجيون مع الجامعة األمريكية في رأس الخيمة، 

مثــل برنامــج الشــيخ صقر للتميــز الحكومــي وهيئة 

تنظيــم االتصــاالت. ولفــت إلى أن مســاعدة الطالب 

على اكتشــاف قدراتــه وإمكاناته الدراســية، ومعاونته 

في تصميم خطة دراســته واختياره للتخصص المناسب 

يجب أن يبدأ من المدرســة، لتحقيق متطلبات شروط 

التخــرج ومســاعدته فــي التغلب على أيــة صعوبات 

قد تعترض مســاره الدراســي، ومســاعدته كذلك على 

التكيف مع بيئته الدراســية واالجتماعية والعلمية عن 

طريق إمداده بالمعلومات الكافية، موضحاً أن لإلرشــاد 

التربــوي دوراً مهمــاً وحيوياً في العمليــة التربوية في 

نظــام المقررات، الفتاً إلى أنه ال يقــل أهمية عن دور 

المعلم في المدرسة، بل يكمل كل منهما اآلخر، السيما 

أن المرشــد األكاديمي في المدارس تقع عليه مسؤولية 

اكتشاف مواهب الطلبة وميولهم الدراسية ودعمها. 

وتابــع: إن اكتشــاف ميــول الطالب منذ الســنوات 

األولــى فــي المدرســة، وتعزيــز ميوله، يســاعده في 

إيمانــه بقدراتــه مما يؤثر على حياته مســتقباًل، حيث 

يشعر بالســعادة كلما كان تخصصه يتوافق مع ميوله، 

وليــس األمر رهيناً بالمدرســة فقــط، وإنما يجب على 

األســرة أن تقوم بهذا الدور وتفتــح قنوات مع الطفل 

والمدرســة، وننصح بأال ندفع أبناءنا لتخصصات بعيدة 

عن ميولهم؛ ألنها ستكون بعيدة كل البعد عن رغباتهم، 

وستكون تجربة فاشلة جامعياً، ونضطر لتغيير الكلية أو 

التخصص، وهذا ينعكس على نفسية الطالب بالسلب، 

كما يجب توفير تخصصات جديدة أخرى حتى يستطيع 

االختيار المناسب ويصيب الهدف.

إلى أولياء األمور: دعوا أبناءكم يقررون 

التخصص األكاديمي

ضرورة وضع معايير العتماد 

المرشدين وتدريبهم لمزاولة المهنة

البروفيســور لــي والــر عميد  أكــد 

إدارة التســجيل في الجامعة األمريكية 

برأس الخيمة، أن الجامعة تقوم ســنوياً 

بمراجعات لبرامج اإلرشاد بهدف تطوير 

المســارات والتخصصات الجديدة وفق 

احتياجات سوق العمل، وتقوم الجامعة 

حاليــاً على تنظيم اليوم المفتوح خالل 

الفتــرة مــن 17 - 18 أغســطس مــع 

الرســوم  تخفيــض  امتيــازات  تقديــم 

التعليمي،  التخصص  واختيار  الدراســية 

مؤكداً أهمية اكتشاف ميول كل طالب 

تنمية قدراته،  وتعزيزها للمساعدة في 

باإلضافــة لدور األســرة في فتح قنوات 

تواصل مع أبنائها والمدارس وعدم دفع 

أبنائهم لتخصصــات بعيدة عن ميولهم 

وقدراتهــم، والتــي تكــون بعيدة عن 

رغباتهــم، األمــر الذي قد يــؤدي إلى 

تجربــة جامعية مليئــة بالتحديات، ما 

الطالب  ليقــوم  بالســلب،  يؤثر عليهم 

خاللهــا بتغييــر التخصــص أو الجامعة 

الختيار المناسب له.

وذكــر أن برامج اإلرشــاد األكاديمي 

تعتبر من أبرز الخدمات األكاديمية التي 

تقدم الجامعة للطلبة، حيث تم تخصيص 

مركز فــي الجامعة للتوجيه واإلرشــاد 

من خالل االختبــارات والمقابالت لكل 

طالــب وتحديد التخصــص أو الموهبة 

التــي يتميز فيهــا، لتحديــد التخصص 

الدراسي الذي سيلتحق به.

وأكــد والــر أن الجامعــة ملتزمــة 

بزيــادة المشــاركة وتنظيــم معــارض 

بالتعاون  واألكاديمي  التعليمي  اإلرشاد 

التربية والتعليم والشــركاء  مــع وزارة 

المعنيين، من خالل الزيارات المدرسية 

وخاصة لطلبة المرحلة الثانوية، وإعطاء 

االمتيازات للمسجلين في تلك المعارض 

وتخفيض  الدراســية  المقاعــد  بحجــز 

للبرامج  باإلضافــة  الجامعية،  الرســوم 

دورات  وتقديــم  للعائالت،  الموجهــة 

مجـــانية في اللـــغة اإلنجليزية لمدة 

10 أيام لتأهيــل الطلبة غير الحاصلين 

على اآليلتــس أو التوفل، بهدف تنمية 

مهــارات اللغة لاللتحــاق بالتخصصات 

الجامعية.

أكد المستشــار التعليمي الدكتور محمد 

مصطفــى ضرورة وضــع معايير العتماد 

وتدريبهــم  األكاديمييــن  المرشــدين 

لمزاولة المهنة، إضافة إلى ربط اإلرشاد 

بمنهج واضــح وتخصيص الوقت الكافي 

لتطبيقــه في وقت مبكر وال يقتصر على 

المرحلة الثانوية.

وأوضــح أن ضعــف برامج اإلرشــاد 

األكاديمــي يؤثــر ســلباً فــي مخرجات 

التعليم العام وال يمكن للمنظومة 

التعليمية من تحقيق أهدافها 

في  تتمثل  والتــي  العامة 

تقليــص الفجــوة بيــن 

التعليــم  مخرجــات 

والتعليــم  المدرســي 

بتكثيــف  إال  العالــي 

برامج  بوضــع  الجهــود 

الكتشاف ميول واتجاهات 

الطلبــة مــن وقــت مبكــر 

ومن ثــم العمــل على صقل 

هــذه الميــول واالتجاهــات 

والرغبات والتي تصبح واضحة وراســخة 

فــي المرحلة الثانوية لــكل من الطالب 

والمحيطين به والمنظومة كاملة. 

وتابــع: ال تقف جهود هــذه البرامج 

الطلبة بميولهم واكتشــاف  في تعريف 

قدراتهــم ورغباتهــم فقط، بــل تعرفهم 

بالتخصصــات الجامعيــة وتعمــل على 

العالي  التعليم  التنسيق مع مؤسســات 

لتحقيق الفائــدة المرجوة للطلبة، ومن 

الضروري مــن الناحية التربوية االهتمام 

بهــذه البرامــج لتعزيــز وتنميــة القيم 

اإليجابية نحو التعلم وخلق بيئة تعليمية 

جاذبــة، وقــادرة على ســد احتياجات 

الفكريــة والمعرفيــة وتحقيق  الطلبــة 

طموحاتهم وأمنياتهم بما يتماشــى مع 

تطلعات المجتمع اإلماراتي.

وأوضــح أن مســاعدة 

الطالب على اكتشــاف 

وإمكاناتــه  قدراتــه 

الدراســية، ومعاونته 

خطة  تصميــم  على 

واختيــاره  دراســته 

التعليمــي  مســاره 

المناسب يجب أن تبدأ 

من المدرســة وفي وقت 

مبكــر، لتحقيــق متطلبــات 

ومساعدته  التخرج  شــروط 

علــى التغلب علــى أيــة صعوبات قد 

تعترض مســاره الدراســي، ومســاعدته 

كذلك على التكيف مع بيئته الدراســية 

واالجتماعيــة والعلميــة الجديــدة عن 

طريق إمــداده بالمـــــعلومات الكافية 

عنها.

ضعـف اإلرشاد األكــــــاديـمي

اإلرشاد الشخصي والجماعي دليل 

الطلبة للتكيف مع الحياة الجامعية
قال الدكتــور عتيق جكــة المنصوري 

النائب المشــارك لشــؤون الطلبة في 

جامعة اإلمارات، إن اإلرشاد الشخصي 

يساعد الطلبة على تحمل المسؤولية 

فــي حياتهــم، واكتســاب المهــارات 

الالزمة للتكيف مــع متطلبات الحياة 

الجامعيــة، وتخطــي الصعوبات التي 

أهدافهــــم  تحقيــق  مــن  تمنعهــم 

والشــخصية،  والمهنية،  األكاديميــة، 

ويتــمثل في مقابلة كل طالب بمفرده 

ساعة واحـــــدة كل أسبوع، ويتناول 

عــدة مشــكالت، منهــا: التحديــات 

المتعلقــة بالنمو والتطــور والضغوط 

النفســية، أو التـــــكيف فــي البيئة 

المقابلة من  الجامعية، وتختلف مدة 

طالب آلخر حســب نوعية المشكلة، 

وتقدم الحالة. 

وذكــر أن اإلرشــاد الجماعي يتمثل 

فــي العمــل مــع مجموعــة صغيرة 

من الطلبــة الذين لديهــم صعوبات، 

وتتــم معالجة  وأهــداف متشــابهة، 

مشــكالت عامة، أو محددة، ويســهم 

هــذا النــوع من اإلرشــاد فــي تبادل 

والدعم، وتطوير  اإليجابيــة،  التجارب 

المهــارات الالزمــة للتكيــف، وحــل 

المشكالت. 

وبّيــن المنصوري أن مركز اإلرشــاد 

الجامعــي يعمــل على توفيــر أقصى 

قدر من الدعــم والتوجيه للطلبة في 

المناهج  متطّلبــات  مســيرتهم خالل 

الّدراســّية، وتحّدياتهــم األكاديمّيــة، 

وفــرص تنميــة مهاراتهــم القيادّيــة، 

الوظيفّيــة،  ومســاراتهم  وخياراتهــم 

ومساعدة الطلبة في أي مرحلة خالل 

الــذي يعاني فيه  الّدراســي  الفصــل 

الّطلبة مــن صعوبة أكاديمية وتوجيه 

الطلبة إلى الموارد، والمراكز الجامعة، 

مثل المراكز التعليمية، ومراكز التعلم 

المســتقل، وتوجيــه الطلبــة الختيار 

الــدورات التعليمّيــة العاّمة للفصول 

الدراسّية الحالّية والقادمة وتشجيعهم 

علــى تطويــر أنفســهم مــن خــالل 

التفاعــالت، وورش العمــل المصّممة 

خصيصاً لهم.

 ُيوقـع الطـلبة فـي »فـخ« الــــــــبطــالة

■ عتيق المنصوري 

■ حسن مصطفى

■ دارين جايل 

■  محمد مصطفى 

أهمية اكتشاف مواهب الطالب في مرحلة مبكرة 
قــال الدكتور أحمد العموش أســتاذ علم الجريمة في 

جامعة الشــارقة، إن الذين يتعثرون في السنة األولى 

في اختيــار التخصص الجامعي المناســب عدد قليل 

مــن الطلبة، ويأتي ذلك نتيجــة عدم خضوع الطالب 

إلرشاد أسري أو مدرسي، ويضطر لتغير 

التخصــص فيما بعد، مؤكداً عدم 

وضع اللوم على الجامعات فال 

بد أن يكــون هناك تكاتف 

والمدرســة  األســرة  بيــن 

والجامعــة لتوجيه الطالب 

وفقاً للتخصص الذي يرغب 

في االلتحاق فيــه أو الذي 

العمل.  ســوق  مع  يتماشــى 

وأوضح أن تعثر عدد من الطلبة 

الدراســي األول  في عامهــم 

يأتــي نتيجة ضعف االهتمام 

المبكر من قبل األسرة أو المدرسة الكتشاف مواهب 

الطالب وتوجيهه توجه صحيح في دراسته الجامعية، 

لذلــك تضع الجامعات خططاً إرشــادية تســاعد من 

خاللهــا الطلبة علــى اختيار التخصــص العلمية التي 

تتماشي مع توجهات سوق العمل، الفتاً إلى أن العالم 

العربــي يركــز على التخصصــات التعليميــة العلمية 

مثــل الطب والهندســة ولم يراع توجهــات الطالب، 

حيث تبدأ عملية اإلرشــاد من خالل اكتشاف مواهب 

األطفــال في وقــت مبكر من قبــل الوالدين، وهذا 

يوجد فــي المجتمعــات الغربية، حيث 

يعي جيداً الطالــب ماذا يريد في 

المستقبل.

سد الفجوة
وأوضــح التربــوي دارين 

جايــل أن اإلرشــاد األكاديمــي 

يساهم في ســد الفجوة بين التعليم 

العــام والعالــي، وربــط الطالب 

أثناء وما بعد االنتهاء من الدراسة 

الثانويــة بمؤسســات التعليــم العالــي حتى يظل 

على تماس واطالع دائــم بالتخصصات المطروحة 

التي تتــواءم مع طموحاته، وتلبي في الوقت ذاته 

حاجات ســوق العمل. ولفت إلى أهمية اإلرشــاد 

المهنــي الذي يقدم للطلبــة، إذ يهدف من خالله 

إلى زيادة أعــداد الطلبة خريجــي الثانوية العامة 

الملتحقين بكفاءة في التعليم الجامعي والقادرين 

على مواجهــة متطلبات الدراســة الجامعية، ومن 

ثم يكونون أكثــر مالءمة لمتطلبات 

التخصصات  العمل من  ســوق 

علــى  وأكــد  والمهــارات. 

أهميــة تنفيــذ فعاليــات 

الصف  لطلبــة  إرشــادية 

الثاني عشــر في التعليم 

وأولياء  والخــاص  العــام 

لتأهيل  وصــوالً  األمــور، 

تحديد  علــى  قــادر  طالب 

والجامعة  الجامعــي  تخصصه 

المناســبة قبــل التخرج بما 

يتوافق مع احتياجات سوق 

العمــل، باإلضافة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من 

الطلبة المســتهدفين.وأكد أن اإلرشــاد بحاجة إلى 

تكثيــف حمالت التوعيــة لتحقيق أعلى مســتويات 

التوجيه واإلرشاد للطلبة وأولياء أمورهم. 

■ أحمد العموش
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