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 ملخص
 ىدفت الدراسة إىل تقصي درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة عن اإلشراف        

( طالبًا وطالبة من ؾبتمع 73ولتحقيق ذلك مت إعداد استبانة وزعت على عينة قوامها)األكادديي، 
ن ى   ي مرللة الصصول اؼبتقدمة من الدراسة، أي ما ععادل نببة فب ( طالباً وطالبة295الدراسة البالغ )

. ولإلجابة عن أسئلة 2017-2016( أنثى  ي فصل اػبرعف 51( ذكرًا و)22%(، منه  )25)
استخدام اختبار )ت( ؼبتوسط ؾبموعة والدة للتعرف على البمة اؼبميزة لدرجة رضا  ة متالدراس

طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة عن اإلشراف األكادديي. واختبار )ت( للصرق بني متوسط 
ؾبموعتني مبتقلتني ؼبعرفة داللة الصروق  ي درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي لدى طلبة كلية 

امعة مصراتة تُعزى ؼبتغري اعبنس. واستخدم معامل ارتباط الرتب لببريمان ؼبعرفة داللة اآلداب جب
 العالقة االرتباطية بني درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي.

وأظهرت الدراسة درجة رضا مرتصعة لدى الطالبات ومتوسطة لدى الطلبة الذكور على أداة       
وكشصت النتائج عن فروق ذات داللة إلصائية  ي درجة رضا الطلبة عن اإلشراف  الدراسة وأبعادىا،

كشصت عن وجود فروق دالة بني طلبة أقبام األكادديي تعزى ؼبتغري اعبنس ولصاحل اإلناث، كما 
 الكلية  ي درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي ليث جاءت لصاحل طلبة قب  الرتبية. 
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Abstract 

      The study aimed at finding the degree of satisfaction of the students of the Faculty 

of Arts Misurata University for the supervision of the academic community, and to this 

end has been the preparation of identification were distributed to a sample of,73 male 

and female students from the study society of (295) 14,423 students who are at the 

stage of developed chapters of the study, the equivalent of a proportion (25%), of 

whom (22) male and (51) female in the autumn in 2016-2017. For answering the 

questions of the study was the use of test (v) Average one group to identify the 

hallmark of the degree of satisfaction of the students of the Faculty of 

Arts Misurata University for the supervision of the academic community. Testing 

and (v) the difference between the average two separate sets to know the 

significance of the differences in the degree of satisfaction on the academic 

supervision to the students of the Faculty of Arts at the University of 

misrata attributable variable sex. Use the link laboratories spar man level to 

know the significance of relational database relationship between the degree of 

satisfaction for the supervision of the academic community and the accrual rate. 

      The study showed the degree of Reza high among female students and medium to 

male students to study tool and dimensions of the results revealed for the differentials 

of statistical significance in the degree of Reza students for the supervision of academic 

attributable variable sex for the benefit of female, also revealed that a function of the 

differences between the students of the college sections in the degree of 

satisfaction on the academic supervision where came in favor of the students of 

the Department of Education. 

 املقدمة :
ا  ي اؼبؤسبة الرتبوعة، باعتباره من دعائ  مبرية اؼبتعل  جوىرعً  اعنصرً  األكادديي اإلشراف        

 منتظما اتصاال توفر اليت شراف األكادديي القناةاإل (Kadar, 2001 )اعبامعية، واعترب 
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 على والعمل أىدافو صياغة كبو الطالب لتوجيو الصرص هتيئ فهي ؛الطالب وجامعتو بني ودائما
من خالل تزوعده باؼبهارات  الدراسية. العملية  ي موقعو اكتشاف وتباعده على ربقيقها،

         األكادديية اؼبتنوعة اليت تبهل الرفع من ربصيلو الدراسي، وتوعيتو بأنظمة وقوانني
  اعبامعة، ومباعدتو على بلورة أىدافو وازباذ القرارات اؼبناسبة اؼبتعلقة دببتقبلو األكادديي

              اإلمكانيات والبدائل اؼبتالة. )الطراونة واؼبهين، عن طرعق االستصادة القصوى من 
 (. 2010قطيشات،و 

وازداد االىتمام باإلشراف األكادديي  ي كثري من اعبامعات العربية وذلك بببب تطور 
 (. 1995التعلي  اعبامعي، واألخذ بنظام الولدات اؼبعتمدة ) ؿبمد، 

ليث تنتظ  الدراسة ؛ نظام الولدات اؼبعتمدة كأساس للدراسة وتعتمد كليات جامعة مصراتة
هبا على أساس فصلي، سعيا وراء التخطيط اآلخذ بأسس اعبودة الشاملة ورببني األداء  ي كافة 
جوانب العملية التعليمية. ومنها اإلشراف األكادديي الذي من ميزاتو سبتع الطالب باغبرعة  ي 

قدمي اػبدمات اإلرشادعة اليت ربقق الصاعلية  ي ؾبال التحصيل اختيار اؼبقررات الدراسية، وت
 الدراسي وىو ما مل عألصو الطالب خالل مرالل التعلي  العام. 

من ىنا كانت أمهية اإلشراف األكادديي باعتباره الركيزة لنظام الولدات الدراسية اليت 
 (. 1986اؼبصيت، ال ديكن ؽبذا النظام أن حيقق أىدافو بصاعلية بدوهنا) عطيات و 

وتبعى كلية اآلداب إىل االرتقاء بالعملية التعليمية بكافة جوانبها ومنها اإلشراف 
األكادديي الذي تعتربه عملية هتدف إىل التوجيو اؼببتمر للطلبة ؼبباعدهت  على ربقيق أىدافه  

األكادديي شراف التعليمية التعلمية. وعليو، جاءت ىذه الدراسة للتعرف على واقع عملية اإل
بكلية اآلداب جامعة مصراتة كما عدركها الطلبة أنصبه ، من خالل التعرف على درجة رضاى  

 عن ىذه العملية.
 مشكلة الدراسة:

عُعد الطالب اؼبدخل واؼبخرج الرئيس  ي النظام اعبامعي. وعتوقع اجملتمع عامة وأولياء األمور    
  ي جوانب اغبياة اؼبختلصة بطرعقة بناءة. خاصة، أن عتشكل دبا جيعل منو مواطناً عباى  
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( أن على اؼبؤسبة اعبامعية بكافة مبتوعاهتا اإلدارعة واألكادديية خدمة 2008وأشار الداود )  
 ي متابعته  وإرشادى  أكادديياً.)القضاة و اػبليصات،  لب، على الرغ  فبا تعانيو من تدنالطا

2013.) 
عملها  ي ؾبال اإلشراف األكادديي، من صعوبات  ومن خالل ما اللظتو البالثة من     

أكادديية ومشكالت شخصية، وظباع شكوى الطلبة من تدين خدمات اؼبشرف األكادديي، 
تولدت لدى البالثة القناعة بوجود قصور  ي عملية اإلشراف األكادديي للطلبة. وؽبذا تأيت ىذه 

ة عن اإلشراف األكادديي؛ وربدعداً الدراسة لتقصي درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصرات
 فإن الدراسة تبعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظرى ؟ -1
(   ي درجة رضا α  =0.05ىل توجد فروق ذات داللة إلصائية عند مبتوى الداللة) -2

عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظر الطلبة تعزى  طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة
 ؼبتغري اعبنس؟

ما درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة عن اإلشراف األكادديي من وجهة  -3
 نظرى  وفقاً لكل قب ؟

ىل توجد عالقة ارتباطية لدرجة الرضا عن اإلشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي لدى  -4
 تة؟طلبة كلية اآلداب جامعة مصرا

 أهداف الدراسة:
ىدددفت الدراسددة إىل التعددرف علددى درجددة رضددا طلبددة كليددة اآلداب جامعددة مصددراتة عددن     

اإلشراف األكادديي من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، والتعرف إىل الصروق  ي درجة 
 رضا الطلبة عن اإلشراف األكادديي تبعا ؼبتغريات اعبنس والكلية واؼبعدل الرتاكمي.
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 أمهية الدراسة:       
 وتنبثق أمهية الدراسة من كونو:  

ربدداول الوقددوف علددى درجددة رضددا الطلبددة كليددة اآلداب جامعددة مصددراتة عددن اإلشددراف  -1
 األكادديي.

مدددن اؼبتوقدددع أن تصيدددد نتدددائج الدراسدددة وتوصددديات الدراسدددة  ي تطدددوعر بدددرامج اإلشدددراف  -2
 األكادديي  ي اعبامعة. 

ة علدددى ازبددداذ قدددرارات تصيدددد النهدددوض  اعبامعددداعد القيدددادات اإلدارعدددة  يعؤمدددل أن تبددد -3
 باإلشراف األكادديي، دبا حيقق درجة عالية من الرضا لدى الطلبة.

كليدددة اآلداب وبددداقي كليدددات مدددن اؼبتوقدددع أن تصيدددد نتدددائج الدراسدددة األقبدددام العلميدددة ب -4
 ، وقب  القبول والتبجيل، والدراسة واالمتحانات.اعبامعة

رضدا الطلبدة  ي جواندب العمليدة التعليميدة األخدرى  عؤمل أن تباعد البدالثني لدراسدة -5
 دبختلف مؤسبات التعلي  العايل.

 مصطلحات الدراسة:
 ورد  ي ىذه الدراسة ؾبموعة من اؼبصطلحات فيما علي التعرعف هبا اصطاللاً و إجرائياً:     

ىو ؾبموعة اػبدمات اإلرشادعة اليت عقوم هبا اؼبرشد لتنمية الطالب مهنياً،  اإلشراف األكادميي: 
ت واالذباىات ولل اؼبشكالت اليت تعيق تقدم ربصيلو الدراسي، باإلضافة إىل إكبابو اؼبهارا

  (.1991جيابية وفقاً للقي  اجملتمعية) القرين، واػبربات اإل
ىو ما عقدمو اؼبشرف األكادديي لطلبة كلية  وتعرف الباحثة اإلشراف األكادميي إجرائيا:   

فبا عتيح لو الرفع من  ؛اآلداب جامعة مصراتة من خدمات تباعده  ي لل مشكالتو األكادديية
 مبتواه التحصيلي. 
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ي بالكلية  عضو ىيئة التدرعس اؼبكلف من قبل القب  العلم املشرف األكادميي إجرائيا:   
   لتيبري عملية التواصل مع الطالب وتنبيق اػبربة التعليمية من خالل اػبطط الدراسية

 والوظيصية،  ي كل فصل دراسي، ومباعدتو على لل مشكالتو. 
 الرضا:
ععرفو اؼبعمر بأنو: اغبالة اليت حيقق الصدرد مدن خالؽبدا ذاتدو وعشدبع رغباتدو فبدا جيعلدو مقدبال علدى     

 (. 1993ورغبة وحيرص على زعادة كصاءتو اإلنتاجية.)اؼبعمر،  عملو حبماس
وتعرف البالثة الرضدا إجرائيداً: ىدي اغبالدة الديت عشدعر هبدا الطالدب ذبداه اػبددمات الديت عقددمها     

 اؼبشرف األكادديي بكلية اآلداب جامعة مصراتة.
 حدود الدراسة: 

ىل مدددن ىددد   ي الصصدددل الدراسدددي البدددابع اقتصدددرت الدراسدددة علدددى طلبدددة اؼبرللدددة اعبامعيدددة األو      
 م بكلية اآلداب جامعة مصراتة. 2016/2017والثامن خالل الصصل الدراسي خرعف 

 متغريات الدراسة:
 تضمنت الدراسة اؼبتغريات التالية:      

 اعبنس: وىو فئتان: ذكر، وأنثى.
 داةة التأسيس .القب  العلمي: أقبام كلية اآلداب باستثناء قب  الصحة النصبية نظراً غب

 اؼبعدل الرتاكمي: وىو أربعة مبتوعات: فبتاز، جيد جداً، جيد، ومقبول. 
 :األدب النظري والدراسات السابقة

تشري األدبيات اليت تناولدت موضدوع اإلشدراف األكدادديي إىل أن دول العدامل اؼبتقددم اىتمدت      
اىتمامددداً كبدددرياً باإلشدددراف األكدددادديي نتيجدددة ؼبدددا تعانيدددو ىدددذه الددددول مدددن مشدددكالت  ي مدارسدددها 
وجامعاهتدددا، أدى إىل انعكددداس ىدددذه اؼبشددداكل علدددى اجملتمدددع ككدددل فبدددا أدى إىل التصكدددري  ي دعددد  

 (. 2003ب اإلرشادي داخل ىذه اؼبدارس واعبامعات.) األسدي و إبراىي ، اعبان
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وسعت الدول النامية لألخذ بربامج اإلشراف األكادديي ؼبا لققتو ىذه الدربامج مدن قبالدات     
علدددى اؼببدددتوى األكدددادديي والشخصدددي للطالدددب  ي العدددامل اؼبعاصدددر، وغباجتهدددا ؼبواكبدددة التطدددورات 

 (.2009قلة نوعية  ي ؾبال اػبدمات الطالبية. ) كنعان، والتغريات اليت ألدةت ن
( أن العصدددر الدددذي نعيشدددو ملدددئ بالتحددددعات فكدددل عدددوم تظهدددر 2001وعدددرى شدددوق وؿبمدددود،)    

ليدات جدعددة؛ آدة، وفكدر جدعدد، وأسداليب جدعددة، و معطيات جدعدة، ربتاج إىل خدربات جدعد
، نافدذ البصدرية، قدادراً علدى التكيدف مدع للتعامل معهدا بنجداح؛ فبدا عبدتلزم إنبدانا مبددعاً، ومبتكدراً 

بيئتو، ولن عت  ذلك إال باالرتقاء باػبدمات اإلرشادعة داخل اؼبدارس واعبامعدات لتواكدب التطدور 
(. وتكمدن ىدذه اػبددمات اإلرشدادعة  ي تزوعدد 2009 ي باقي مكونات اجملال الرتبوي.) كنعان، 

مددن ربصدديله  الدراسددي وترفددع  طمولدداهت  العلميددة  الطلبددة باؼبهددارات األكاددييددة اؼبتنوعددة الدديت تزعددد
  (.2002والشخصية اؼببتقبلية)عطا،

جيابيدددة بدددني تقددددمي إات البدددابقة مؤكددددة أن ىنددداك عالقدددة وجددداءت نتدددائج العدعدددد مدددن الدراسددد    
اإلشددددددددراف األكددددددددادديي للطلبددددددددة وبددددددددني قبدددددددداله  وتطددددددددورى  وعدددددددددم تبددددددددرهب ، ومنهددددددددا دراسددددددددة 

Pargett,2011))ل ربليلددو لنتددائج دراسددات سددابقة وجددود عالقددة قوعددة ليددث أكددد مددن خددال ؛
بني اإلشراف األكادديي وتطور الطالب، ورضداى  عدن اعبامعدة، وعدن خدربهت  العلميدة خاصدة إذا  

 .كان اؼبشرف األكادديي عتبع أسلوبا تطورعاً 
(  ي دراسدددتو دور اؼبشدددرف األكدددادديي  ي كوندددو عكمدددن  ي Love,2003ولددددد كددداًل مدددن )    

طالب  ي ازباذ القدرارات األكاددييدة، واكتشداف أسداليب التعلدي ، فبارسدة عمليدة ربدعدد مباعدة ال
األىداف وتقنيات لل اؼبشكالت، اغبصول على الدع  اغبقيقي واػبدمات،اليت توفرىا اؼبؤسبة 

خصصداً  ي اإلرشداد. كمدا توصدل  التعليمية، وقد عكون اؼبشرف عضدو ىيئدة تددرعس أو شخصداً مت
، أن دور اؼبشددرف األكددادديي عكمددن Schreiner,& Andrson,2005))مددن  كددلً 

 ي اؼبواد  الدراسة، وربقيق تقدم ربصيلي عال   ي مباعدة الطالب للوصول إىل التكيف مع أجواء 
 الدراسية، وتقوعة ةقتو بنصبو ومن لولو.
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ن اؼبشدددددددرف األكدددددددادديي إىل أ Umbach&Wawryznski,2005)) وتوصدددددددل      
عمليددة اإلشددراف عندددما عقددوم بعمليددة موائمددة بددني قدددرات الطلبددة وأدائهدد   ابيددة  يإجيحيقددق نتددائج 

ومدديله  الدراسددي، وبالتددايل عكددون علددى الطالددب ربدعددد مقددررات عدرسددها دون اإلخددالل دبتطلبددات 
اػبطدددة الدراسدددية مدددن جهدددة وبدددني قواعدددد وتعليمدددات النظدددام األكدددادديي بالقبددد  العلمدددي مدددن جهدددة 

مدة دون اؼببداعدة ءالصصول األوىل، إسبام ىدذه اؼبوا وصاً  يأخرى، وىنا عصعب على الطالب خص
من مشرف أكادديي خبري باػبطة الدراسية والنظام األكادديي، وإتباع الطالب لتوجيهات اؼبشدرف 
األكادديي عضع الطالب  ي اؼببار الصحيح اعتماداً علدى قدراتدو ودون اإلخدالل دبتطلبدات اػبطدة 

 ي ؼبقررات الدراسية  ي القب  العلمي.الدراسية وقواعد الرتتيب العلم
مدة ليدث أسدصرت نتدائج ء( مؤكدة ؽبذه اؼبوا2014لعماعرة، وجاءت نتائج دراسة )بلول، وا      

مددة اؼبعدددل الرتاكمددي للطالددب ومددا حيتاجددو ءاؼبرشددد األكددادديي الددذي عقددوم دبواىددذه الدراسددة عددن أن 
جيابيو تشدري إىل رببدن  ي أداء الطالدب من مقررات دراسية تناسب معدلو الرتاكمي لصد نتائج ا

األكادديي وارتيالو النصبي ؽبذا األداء،  ي الوقدت الدذي اةبدت فيدو ىدذه الدراسدة أن تدرك الطالدب 
 لرعة اختيار اؼبقرر الدراسي ال عؤدي إىل معاعبة التعثر التحصيلي بل عزعده سوءاً. 

ومدددن مدددا سدددبق تتضدددح األمهيدددة الكبدددرية واؼبدددؤةرة لددددور اإلشدددراف األكدددادديي الدددذي لدددت  علدددى     
القائمني على النظدام التعليمدي اعبدامعي باالىتمدام هبدذا اخدور، خاصدة وان طبيعدة التعلدي  اعبدامعي 
زبتلف عن طبيعة التعلي  ما قبل اعبامعي، من ليث طبيعة النظام الدراسي الصصلي الذي عقبد  
إىل فصددددلني دراسدددديني خرعددددف/ ربيددددع واعتمدددداد الولدددددات الدراسددددية ودرجددددات التحصدددديل العلمددددي 
غبباب اؼبعدل الرتاكمي للطلبة، باإلضافة إىل اختالف القوانني والتعليمات واللدوائح اؼبعتمددة فبدا 
خيلق لدى الطالب مشكالت تتعلق بالتوافق النصبدي واألكدادديي. وجداءت نتدائج دراسدة كداًل مدن 

( مؤكدددة علدددى العالقدددة الوةيقددة بدددني اإلرشددداد 2014، واغبميدددد،2013، والددددلي ،1995،)ؿبمددد
األكادديي والتوافق الدراسي لدى الطلبة عينة الدراسة، وأبدى الطلبة اذباىاً أكثر اجيابيدة كبدو دور 
اإلرشددداد األكدددادديي  ي لدددل مشدددكالهت ، واتبدددمت باالجيابيدددة كبدددو أمهيدددة العالقدددة اإلرشدددادعة بدددني 

 ب واؼبرشد. الطال
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وفبدا سدبق عتضدح أن ىنداك شدبو اتصداق أو ظبدة عامدو مشدرتكو  ي النظدرة ألمهيدة خدمدة اإلشددراف    
األكددادديي ومقدددميها مددن اؼبشددرفني أعضدداء ىيئددة التدددرعس  لدددى طلبددة اعبامعددات العربيددة، خاصددة 

ؽبذه اػبددمات. عند مقارنتها بدرجة تقدمي اػبدمات  ي اعبامعات األجنبية ونظرة الطلبة االجيابية 
 Allen, Smith and Muehleck) 2013ليث أظهرت نتائج دراسة ألن وزميلتيها )

لدددول تبددداؤل مصددداده أي ندددوع مدددن اإلرشددداد األكدددادديي أىددد  لطلبدددة الكليدددات اؼبتوسدددطة قبدددل وبعدددد 
( من طلبة طبس جامعدات وكليتدني  ي منطقدة الشدمال 9104ربوعله  للجامعة واليت سبت على )

ا أن ىنداك رضدا عدن اإلرشدداد األكدادديي  بصدصة عامدو وإن كاندت خددمات اإلرشدداد الغدر  ألمرعكد
، كمدا كشدصت النتدائج أن  خددمات تزوعدد الطلبدة أعبر وأقرب ؽب  منها  ي اعبامعات ي الكليات 

دبعلومات دقيقو عن متطلبات الدرجة العلمية وكدذلك وظيصدة أو خدمدة إرشدادى  إىل كيصيدة دمدج  
ها بأىدافه  األكادديية واؼبهنية واغبياتية جاءتا  ي اؼبدرتبتني األول . كدذلك خططه  الدراسية وربط

قد أجرعا دراسة مبحية ألدث عرب مواقع  ،Smith and Allen)2014فإن ظبيث وألن )
( مدددن الطلبدددة  ي تبدددع كليدددات وجامعدددات بعندددوان : ىدددل 22305إلكرتونيدددو لعيندددة مكوندددة مدددن )

لكام واذباىدات متبدقة مدع قبداح الطلبدة  ي اعبامعدة، وذلدك االتصال باؼبشرف األكادديي عنبئ بأ
وقددد توصددلتا إىل أن الطلبددة الددذعن  ،باسددتخدام شبانيددة مقدداعيس معرفيددة وعاطصيددو تقدديس نتددائج الددتعل 

تواصددلوا وقددابلوا اؼبشددرفني األكدداددييني شخصدديا وبصددورة منتظمددة سددجلوا نتددائج اجيابيددة مددؤةره  علددى 
مقارندددة بأولئدددك الطلبدددة الدددذعن اكتصدددوا فقدددط باآلليدددات واألدوات أو مقددداعيس آةدددار الدددتعل  الثمانيدددة 

الوسدددائل الرظبيدددة كمراجعدددة اؼبواقدددع أو األدلدددة والنشدددرات أو الكتيبدددات واؼبطوعدددات، كمدددا أن الطلبدددة 
، سددجلوا نتددائج أعلددى مددن الددذعن اعتمدددوا علددى األىددل تثمروا مصددادر اعبامعددة وإمكاناهتدداالددذعن اسدد

  ي أطار العالقة بني اؼبشرف وطالبو.واألقارب واألصدقاء. أما 
تنبهت القيادات اإلدارعة واؼبخططني الرتبوعني  ي التعلدي  اعبدامعي الليدل للددور الدذي علعبدو        

األشراف األكادديي  ي التخصيف من مشكالت الطلبة األكادديية واغبياتية، خصوصاً وأن اجملتمدع 
اغبياة االجتماعية واالقتصدادعة والبياسدة الديت وال شدك  الليل دير بتغريات جوىرعة عميقة األةر  ي

 ؽبا أةرىا على الطلبة  ي اعبامعات الليبية.                   
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اعبامعددددات الليبيددددة الدددديت لرصددددت علددددى تددددوفري خدددددمات اإلشددددراف  ىلدددددإجامعددددة مصددددراتة و     
 واألكادديي. األكادديي لطلبتها  ي كافة كلياهتا العلمية سعياً لتحقيق توافقه  النصبي

وكلية اآلداب مدن كليدات جامعدة مصدراتة الديت دأبدت علدى تدوفري خددمات اإلشدراف األكدادديي    
الددذي بدددأ ربدعدددا بعددد اعتمدداد النظددام الصصددلي نظددام للدراسددة هبددا ىدددفاً لتوةيددق الصددلة بددني الطلبددة 

للقيددام بعمليددة وأعضدداء اؽبيئددة التدرعبددية، وذلددك بتكليددف أعضدداء ىيئددة التدددرعس باألقبددام العلميددة 
( طالبددداً عقدددوم بإرشدددادى  20اإلشدددراف األكدددادديي ليدددث عنددداط لكدددل عضدددو ىيئدددة تددددرعس عددددد )

 علميا، ومباعدهت  على ازباذ القرارات اؼبناسبة ذات الصلة باعبانب األكادديي.
وىدددذه اػبددددمات اإلرشدددادعة صبلدددًة ربتددداج إىل متابعدددة وتقيدددي  ؼبعرفدددة مددددى ربقيقهدددا ألىددددافها      

اؼبرجددوة، وال ععددرف ذلددك إال مددن خددالل البحددث العلمددي الددذي أصددبح مطلبدداً أساسدديا لتشددخي  
وهبدددذا اعتمدددد اؼبركدددز الدددوطين لضدددمان  (.2002اؼبشدددكالت ووضدددع اغبلدددول اؼبناسدددبة ؽبدددا) األسدددد، 

ي  األداء البحددث العلمددي أداة للتوصددل إىل تشددخي  واقددع اػبدددمات اعبامعيددة  ي ليبيددا اعبددودة وتقيدد
ومدددن ىدددذه اػبددددمات اإلشدددراف األكدددادديي، الدددذي تدددرتبط فاعليتدددو وكصاءتدددو بنجددداح الطلبدددة وقبددداح 
اؼبؤسبدددة التعليميدددة، واسدددتجاب مكتدددب اعبدددودة وتقيدددي  األداء بكليدددة اآلداب لددددعوة اؼبركدددز الدددوطين 

وتقيي  األداء  ليث قام بدإجراء العدعدد مدن الدراسدات والبحدوث العلميدة للوقدوف لضمان اعبودة 
علددى واقددع اػبدددمات التعليميددة لتوصددل إىل معرفددة مدددى رضددا الطلبددة للخدددمات التعليميددة واػبدميددة 
اؼبقدمة ؽب ، ليث ععترب رضا  الطلبة مؤشر اجيا  لالنطالق كبو األفضدل. وعتصدق ىدذا مدع كداري 

معتدربعن أن  Carey &  Cambiano and Devore, 2002) عصدوريوكاميبيدانو ود
 رضا الطلبة عن البيئة اعبامعية عؤدي إىل اندماج الطلبة وتكيصه  مع ةقافة اعبامعة. 

ليدث (  ي دراستها على أمهيدة الرضدا الطدال  Belcheir, 1998) لتأكدبلشري وجاءت     
دديي  ي جامعدة بددوعز اغبكوميدة  ي أمريكددا ىددفت إىل تقصددي مددى رضددا الطلبدة عددن اإلرشداد األكددا

( طالبداً، وقدد تلدت أداة الدراسدة ةالةدة ؾبداالت 890) شدكلت(شدعبة والديت 24على عيندة مدن )
وىي اعبهة اليت تقوم باإلرشداد والنقداط الديت عدت  مناقشدتها أةنداء عمليدة اإلرشداد، وانطبداع الطالدب 

رت الدراسدة أن رضدا الطلبدة جداء بدرجدة عن اؼبرشدد، ومددى رضداه عدن عمليدة اإلرشداد. وقدد أظهد
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عالية عندما عت  اإلرشاد من قبل مركز اإلرشاد باؼبقارنة مع أعضاء اللجنة التدرعبدية، كمدا كاندت 
  انطباعات الطلبة عن اؼبرشد بأنو مشجع ومبادر و وإنباين حيرتم الطالب.

 Office of)لمجتمددع و ي دراسددة قددام هبددا مكتددب اؼببدداءلة اؼبؤسبددية  ي كليددة فلورعدددا ل     
Institutional Research and planning, 2003)  تلددت عينددة م ن الطلبددة

( طالبداً وطالبدة وقدد بيندت نتدائج الدراسدة رضدا الطلبدة عدن 1087اؼبلتحقني بداؼبواد األوليدة قوامهدا)
فعاليددددة اػبدددددمات اإلرشددددادعة األكاددييددددة، وأكددددد الطلبددددة علددددى التحبددددني  ي بددددرامج رعاعددددة الطلبددددة 

اػبدمات اؼبتعلقة بذوي اغباجات اػباصدة والربندامج التعرعصدي لدني االلتحداق باعبامعدة. ومل عكدن و 
ىندداك فددروق بددني الطلبددة  ي اجملدداالت الثالةددة، أو الطلبددة لبددب متغددري العمددر، أو اػبلصيددة الثقافيددة 

 )الطلبة البيض مع األقليات األخرى(. 
جيابيددة كبددو اإلشددراف األكددادديي مؤشددر رضددا اإل مددا سددبق تعتددرب اسددتجابات الطلبددةوبندداًء علددى      

تبعى كدل األحبداث والدراسدات للوصدول إليدو، وعنبغدي أن تشدري البالثدة هبدذا الصددد واسدتنادا اىل 
االطددددالع  اىل نتددددائج الدراسددددات البددددابقة، قددددد أشددددارت معظمهددددا إىل عدددددم الرضددددا عددددن اإلرشدددداد 

( الددديت ىددددفت إىل Belcheir,1998األكدددادديي اؼبقددددم ؽبددد ، ومدددن ىدددذه الدراسدددات دراسدددة )
(  ي أمرعكددا عددن خدددمات اإلشددراف األكددادديي  ي اعبامعددة. Boiesالتعددرف علددى رضددا جامعددة )

وأظهددرت النتددائج ان الطلبددة الددذعن تلقددوا إشددرافا أكاددييددا مددن مركددز اإلشددراف األكددادديي  ي اعبامعددة 
اؼبعينددني ؽبدد   ي الكليددة. كمددا أكثددر رضددا مددن الطلبددة الددذعن تلقددوا إشددرافا مددن اؼبشددرفني األكدداددييني 

(، إىل التعدددرف مددددى رضدددا طلبدددة كليدددة الرتبيدددة جامعدددة 2006ىددددفت دراسدددة )الصدددارمي و زاعدددد، 
البددلطان قددابوس، عددن خدددمات اإلشددراف األكددادديي وجدداءت نتددائج  الدراسددة مؤكدددة عدددم رضددا 

والددديت  (2011طلبددة كليددة الرتبيددة بدرجدددة كافيددة عددن اإلشددراف األكدددادديي. كمددا كشددصت الصددقية)
طالبة( جبامعة األمرية التعرف علدى درجدة الرضدا لددى طالبدات جامعدة األمدرية  175أجرهتا على )

طالبددو ( عددن خدددمات اإلرشدداد األكددادديي، وتوصددلت إىل أن مبددتوى رضدداىن بصددصة  175نددوره )
عامة كان متدنيا وان كانت درجة رضدا طالبدات اؼببدتوى األول أفضدل مدن بقيدة اؼببدتوعات، كمدا 
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بددتوى تواصددل الطالبددات مددع اؼبرشدددات ودرجددة الرضددا عنددو كانددت متدنيددة  ي أوسدداط ـبتلددف أن م
 اؼببتوعات الدراسية. 

وأظهرت نتائج عدة دراسات ميدانية عربية أن ىناك درجة رضدا متدنيدة لددى طلبدة اعبامعدات     
     (2008  كدراسددددددة كدددددداًل من)الزبددددددون، خبصددددددوص خدددددددمات اإلشددددددراف األكددددددادديي اؼبقدمددددددة ؽبدددددد

(، )الصدددقيو، 2008() الشدددافعي،  2010،(، )البدددملق2008(، )سدددليمان 2007سدددعاده، )
 ( .2008،)اؼبشرف، 2013

أمدددا  ي إطدددار كليدددة اآلداب  وربدعددددا مدددا عدددرد عدددن اجتماعدددات مددددعر مكتدددب اعبدددودة بالكليدددة     
ومنبددقي اعبددودة باألقبددام العلميددة، خبصددوص  خدددمات اإلشددراف األكددادديي اؼبقدمددة   ي ـبتلددف 

بددام الكليدددة، أن معظمهدددا ععددداين قصدددور  ي تقددددمي اػبدددمات. ردبدددا ععدددود إىل اعتقددداد عضدددو ىيئدددة أق
التدددددرعس أن  اإلشددددراف األكددددادديي نشدددداط  أو عمددددل ال عناسددددب مكانتددددو وال حيبددددب  ي نصددددابو 

 التدرعبي اؼبكتظ باألعباء وااللتزامات التدرعبية والبحثية.
ميدانيددة عددت  فيهددا التقصددي عددن درجددة رضددا الطلبددة  ومددن ىددذا اؼبنطلددق قامددت البالثددة بإعددداد دراسددة

 عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظرى . 
 إجراءات الدراسة:
اعتمددددت البالثدددة  ي الدراسدددة اغباليدددة اؼبدددنهج الوصدددصي نظدددراً ؼبالءمتددددو ألغدددراض  مننننال الدراسنننة:

 الدراسة.
 جمتمع الدراسة: 

تكدددون ؾبتمدددع الدراسدددة مدددن صبيدددع طلبدددة الصصدددول الدراسدددية ) البدددابع والثدددامن (  ي األقبدددام       
( 295م، وبلغ عدددى  )2017/ 2016العلمية بكلية اآلداب خالل الصصل الدراسي خرعف 

 طالباً وطالبة.
( طالبدددداً وطالبددددة مددددن ؾبتمددددع الدراسددددة، أي مددددا ععددددادل 73تكونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن )عينننننة الدراسننننة: 

( أنثددى. واعبددداول التاليددة تبددني توزعددع أفددراد عينددة الدراسددة 51( ذكددراً و)22%( طالبدداً وطالبددة، مددنه  )25)
 وفق متغرياهتا.
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 ( عوضح توزعع أفراد عينة الدراسة وفقا للجنس1جدول رق  )                  
 % التكرار اعبنس
 30.1 22 ذكور
 69.9 51 اناث
 %100 73 اجملموع

                
 ( عوضح توزعع أفراد عينة الدراسة وفقا للتخص .2جدول رق  )

 % التكرار التخص 
 21.9 16 الرتبية

 12.3 9 عل  النصس
 9.6 7 عل  االجتماع

 1.4 1 الصلبصة
 6.8 5 البيالة واآلةار
 16.4 12 اللغة العربية
 15.1 11 اللغة االقبليزعة
 2.7 2 اللغة االعطالية
 8.2 6 اللغة الصرنبية

 5.5 4 اؼبكتبات واؼبعلومات
 %100 73 اجملموع

    
 ( عوضح توزعع أفراد عينة الدراسة وفقا للمعدل الرتاكمي3جدول رق  ) 

 % التكرار اؼبعدل الرتاكمي



 كلية اآلداب جامعة مصراتة عن اإلشراف األكادمييدرجة رضا طلبة       الثامنالعدد -جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

44 

 

 5.5 4 فبتاز
 1.4 1 جيد جدا
 35.6 26 جيد
 57.5 42 مقبول
 %100 73 اجملموع

 
 أداة الدراسة: 

مت إعددداد اسددتبانة الدراسددة بعددد الرجددوع إىل األدب النظددري والدراسددات البددابقة، ليددث مت االسددتعانة       
(. وقدددد 2013و القضددداة و خليصدددات،  1995وؿبمدددد، 2010بدراسدددة كدددل مدددن )الطراوندددة وقطيشدددات

(. 4) ( فقددرة موزعددة علددى بعدددعن كمددا عظهرىددا اعبدددول رقدد 28تألصددت االسددتبانة  ي صددورهتا النهائيددة مددن )
وقددد طلبددت البالثددة مددن عينددة الدراسددة وضددع تقدددعرى  لكددل فقددرة مددن فقددرات االسددتبانة وفددق سددل  ةالةددي 

(. وجددول 1.2.3عتدرج من )متوفر، متوفر بشدكل جزئدي، غدري متدوفر(، وحيصدل علدى ةدالث درجدات )
 ( عوضح ذلك.4)

 فقرات األبعاد األبعاد
 15-1 اؼبعرفة اؼبهنية
 28 – 16 والتواصلمهارات االتصال 

تبددأ أبعدداد اؼبعرفددة اؼبهنيددة بصقددرةر علد  اؼبشددرف األكددادديي دبددا عبددتجد مدن قددوانني وتعليمددات صددادرة مددن     
اعبامعددددةر،  وتنتهددددي بصقرةرجييددددب اؼبشددددرف األكددددادديي عددددن أسددددئلة الطالددددب لددددول اؼبددددواد الدراسددددية وآليددددة 

بالصقرةرعتعامددددل اؼبشدددرف األكدددادديي مددددع تبدددجيلهار أمدددا أبعدددداد مهدددارات االتصدددال والتواصددددل فقدددد بددددأت 
الطالددب برلابددة صدددرر وانتهددت بصقرةرعددزود اؼبشددرف األكددادديي الطالددب بالتغذعددة الراجعددة وعشددجع األداء 

 ( عوضح ذلك. 1األفضلر. ملحق)
 صدق األداة:
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اجعدة مت عرض أداة الدراسة على طببدة مدن أعضداء اؽبيئدة التدرعبدية  ي قبد  الرتبيدة، ليدث قداموا دبر       
فقددرات األداة وإبددداء الددرأي لددول مدددى وضددولها وانتمائهددا للبعددد اؼبتضددمن ؽبددا، و ي ضددوء مقرتلدداهت  مت 

 %( من اخكمني على تعدعلها أو لذفها.80تعدعل بعض الصقرات ولذف الصقرات اليت أصبع )
للتحقددددق مددددن ةبددددات أداة الدراسددددة مت لبدددداب معامددددل الثبددددات بطرعقددددة االتبدددداق الددددداخلي  ثبننننات األداة:

( أن قددي  معددامالت ألصددا كرونبدداخ 5الصددا( لكددل بعددد مددن أبعدداد االسددتبانة، و عبددني اعبدددول ) –)كرونبدداخ 
 جملاالت االستبانة جاءت بدرجة مقبولة ومرتصعة.

 
 

 مل الصدق الذايت لالستبانةمعامل الثبات ومعا ( عوضح5جدول)               
عدد 
 الصقرات

لج  
 العينة

معامل 
 الصاكرونباخ

الصدق 
 الذايت

27 30 0.81 0.90 
 املعاجلة اإلحصائية: 

 استخدمت البالثة ؾبموعة من التحاليل اإللصائية للتوصل إىل النتائج:        
لإلجابة عن البؤال األول واؼبتعلق بالكشف عن درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة 
مصراتة عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظرى ، مت استخدام اختبار )ت( ؼبتوسط ؾبموعة 
والدة للتعرف على البمة اؼبميزة لدرجة رضا طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة عن األشراف 

 األكادديي.
عن البؤال الثاين اؼبتعلق بكشف الصروق ذات داللة إلصائية عند مبتوى لإلجابة 

(   ي درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة عن اإلشراف األكادديي α  =0.05الداللة)
من وجهة نظر الطلبة تعزى ؼبتغري اعبنس مت استخدام اختبار )ت( للصرق بني متوسط ؾبموعتني 

ق  ي درجة الرضا عن األشراف األكادديي لدى طلبة كلية اآلداب مبتقلتني للتعرف على الصرو 
 .تعزى ؼبتغري اعبنس
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درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة عن  لإلجابة عن البؤال الثالث واؼبتعلق بالكشف
مت استخدام اختبار )ت( ، مصراتة عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظرى  وفقًا لكل قب 

رف على البمة اؼبميزة لدرجة رضا طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة ؼبتوسط ؾبموعة والدة للتع
 .عن اإلشراف األكادديي

لإلجابة عن البؤال الرابع اؼبتعلق بكشف االرتباط بني درجة الرضا عن اإلشراف 
األكادديي واؼبعدل الرتاكمي، مت استخدام معامل ارتباط الرتب لببريمان ؼبعرفة داللة العالقة 

 بني درجة الرضا عن األشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي .االرتباطية 
 نتائل الدراسة ومناقشتاا

 ديكن استعراض نتائج الدراسة لبب أسئلتها على النحو التايل:
 رما درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة :النتائل املتعلقة بالسؤال األول وينص على

عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظرى ( ؟ر لإلجابة على ىذا البؤال مت استخدام اختبار 
معة )ت( ؼبتوسط ؾبموعة والدة للتعرف على البمة اؼبميزة لدرجة رضا طلبة كلية اآلداب جبا

 (6، وكانت النتائج كما  ي اعبدول)مصراتة عن اإلشراف األكادديي
)ت( ؼبتوسط ؾبموعة والدة للحك  على البمة اؼبميزة ( عوضح نتيجة اختبار 6جدول رق  ) 

 لدرجة الرضا عن اإلشراف األكادديي لدى طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة
 

متغري 
 اعبنس

 لج  العينة
 54الوسط النظري = 

الوسط 
 اغببا 

االكبراف 
 اؼبعياري

در 
 جات اغبرعة

قيمة )ت( 
 اخبوبة

القيمة 
 االستنتاج االلتمالية

 22 الطالب
54.863

6 
 

8.9883
3 

2
1 0.451 0

.657 

درجة الرضا 
متوسطة وغري 
 دالة إلصائياً 

 
 15 الطالبات

56.588
2 

8.3574
6 

5
0 2.212 

0
.032 

درجة الرضا 
مرتصعة ودالة 
 إلصائياً 

( أن درجة الرضا على أبعاد األداة ككل، جاءت لصاحل الطالبات بدرجة 6عظهر اعبدول رق  )
وجاءت درجة رضا الطالب بدرجة متوسطة بوسط   (،56.5882لبا  قدره)مرتصعة بوسط 
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وىذا عظهر أن رضا طلبة كلية اآلداب عن خدمات اإلشراف (، 54.8636لبا  قدره)
األكادديي اليت تقدمها أقبام الكلية ليس بالدرجة اعبيدة، كما أهنا ليبت بالضعيصة اؼبلموس 

واؼبتابع من قبل إدارة الكلية،  ديكن أن عنهض هبذا ضعصها، أي أن قلياًل من اعبهد اؼبخطط 
( من أن 1999الواقع وعدفع بو كبو األفضل. وتتصق ىذه النتائج مع ما توصلت لو دراسة الل )

رضا الطلبة كان متوسطًا وإجيابياً. وتباعنت النتائج الدراسة اغبالية مع نتائج الدراسة اليت مبتوى 
( اليت أظهرت أن الطلبة أبدوا 2013Allen ,Smith and Muehleck) قام هبا 

اليت Smith and Allen) 2014رضاى  عن  اإلرشاد األكادديي بصصة عامو، ودراسة )
أسصرت أن عينة الدراسة من الطلبة سجلوا نتائج اجيابية ومؤةره،  وكذلك ما توصلت إليو دراسة 

األكادديي جبامعة اإلمارات جاء لصاحل  (  ي أن درجة االذباه كبو اإلشراف1995ؿبمد )
(، جاءت نتائجها لصاحل الذكور  ي درجة رضا 2010الذكور. وكذلك الطراونة وقطيشات)

 طلبة كلية اآلداب جامعة الزعتونة اػباصة عن اإلرشاد األكادديي.   
:ر ىل توجد فروق ذات داللة إلصائية عند النتائل املتعلقة بالسؤال الثاين وينص على

(   ي درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة عن اإلشراف α  =0.05بتوى الداللة )م
 األكادديي من وجهة نظر الطلبة تعزى ؼبتغريات اعبنس؟

( عوضح نتيجة اختبار )ت( للصرق بني متوسط ؾبموعتني مبتقلتني ؼبعرفة 7وجدول رق  )    
لدى طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة  داللة الصروق  ي درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي

 تُعزى ؼبتغري اعبنس.
ؾبموعتا 

 اؼبقارنة
الوسط 

 اغببا 
االكبراف 

 اؼبعياري
درجات 

 اغبرعة
القيمة  قيمة )ت( اخبوبة

 االلتمالية

 الطالب
54.86

36 
8.98833 

71 0.791 0.43
2 

 الطالبات
56.58

82 8.35746 

( وجود فروق ذات داللة إلصائية عند مبتوى الداللة 7عتبني من نتائج اعبدول)   
(≤0.05ي درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي لدى طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة  ) 
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(، وردبا تعزى ىذه 56.5882تُعزى ؼبتغري اعبنس ولصاحل الطالبات ليث بلغ اؼبتوسط اغببا )
النتيجة لكون الطالبات أكثر لرص واىتمام لتالقي خدمات اإلشراف األكادديي األمر الذي 
ععزز من إقدام الطالبات إىل مراجعة اؼبشرفني األكاددييني باستمرار، وااللتكاك هب  أكثر 

على خدمات مبتمرة ومرضية، فيما حيج  الطلبة الذكور عن ذلك لعدم االكرتاث  للحصول
( فلقد  2014لتلك اػبدمات. واتصقت نتيجة الدراسة اغبالية مع ما توصلت إليو دراسة الدلي )

كشصت نتائج ربليل نظرة الطالب والطالبات لواقع خدمات اإلرشاد األكادديي  ي أبعاده 
والوعي  ؛لة لصاحل الطالبات  ي ةالةة أبعاد ىي : العالقة مع اؼبرشداػبمبة عن وجود فروق دا

، ليث أهنن أبدعن رضا عن عالقتهن دبرشداهتن وكذلك إلرشادعة؛ وتقيي  العملية ارشدبدور اؼب
وعيًا بأدوار اؼبرشدات عالوة على تقيمهن االجيا  للخدمات اإلرشادعة اؼبقدمة ؽبن من ـبتلف 

  بأقبام الكليات. ولدات اإلرشاد سواء  ي
رما درجة رضا طلبة كلية اآلداب جامعة مصراتة  :النتائل املتعلقة بالسؤال الثالث وينص على

عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظرى  وفقًا ؼبتغري القب  العلمي؟ للتحقق من نتيجة البؤال 
ؼبميزة لدرجة رضا الثاين مت استخدام اختبار )ت( ؼبتوسط ؾبموعة والدة للتعرف على البمة ا

 طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة عن اإلشراف األكادديي.
( عوضح نتيجة اختبار )ت( ؼبتوسط ؾبموعة والدة للحك  على البمة اؼبميزة 8جدول رق  )

 لدرجة الرضا عن اإلشراف األكادديي لدى طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة

لج   متغري لقب 
 العينة

 54الوسط النظري = 

 االستنتاج القيمة االلتمالية قيمة )ت( اخبوبة درجات اغبرعة االكبراف اؼبعياري الوسط اغببا 

 دالة 0.027 2.455 15 6.61784 58.065 16 الرتبية
 غري دالة 0.828 0.225 8 7.041807 54.556 9 عل  النصس
 غري دالة 0.055 2.372 6 10.35558 63.287 7 عل  االجتماع

 - - - - - 54.000 1 الصلبصة
 غري دالة 0.745 0.349- 4 11.54123 52.200 5 البيالة واآلةار
 غري دالة 0.325 1.030 11 8.40454 56.500 12 اللغة العربية
 غري دالة 0.827 0.224 10 8.07915 54.545 11 اللغة االقبليزعة
 دالةغري  0.258 2.333- 1 2.12132 50.500 2 اللغة االعطالية
 غري دالة 0.059 2.433- 5 6.37704 47.667 2 اللغة الصرنبية

 غري دالة 0.072 2.722 3 6.24500 62.500 4 اؼبكتبات واؼبعلومات
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( أن نتيجة اختبار ر ت ر كشصت عن وجود فروق دالة بني طلبة 8عتبني من نتائج اعبدول)
صاحل طلبة قب  الرتبية فقد  جاءت لأقبام الكلية  ي درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي ليث 

أن قب  الرتبية سجل أعلى درجة رضا عن اإلشراف األكادديي،بوسط لبا   كانت،
( وردبا ععود ذلك أن إجراءات اإلشراف األكادديي اؼبقدمة من قبل أعضاء 58.0625قدره)

درجة ىيئة التدرعس بقب  الرتبية تلقى استحبان ورضا من قبل الطلبة، وععود ذلك  إىل 
اؼبصداقية الرتتيب والتنظي  وااللتزام من قبل اغلب أعضاء ىيئة التدرعس بالقب  اؼبعين، أما بقية 
األقبام فقد لصلت على درجات رضا ما بني اؼبتوسط واؼبنخصض وععزى ذلك إىل تشابو درجة 

اتة.  اػبدمات اؼبقدمة من قبل أعضاء ىيئة التدرعس  ي ىذه األقبام بكلية اآلداب جامعة مصر 
الصقيو  وتتالقى ىذه النتيجة مع ما توصلت لو دراسة ىذه النتيجة تتصق مع ما توصلت إليو

   Smith,C and Allen (2006.) ؛(2008اؼبشرف )؛(،2011)
ىل توجد عالقة ارتباطيو لدرجة الرضا عن  النتائل املتعلقة بالسؤال الرابع وينص على"

ى طلبة كلية اآلداب جبامعة مصراتة؟ للتحقق من نتيجة اإلشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي لد
التباؤل قامت البالثة بإجياد معامل ارتباط الرتب لببريمان ؼبعرفة داللة العالقة االرتباطية بني 

 درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي.
ة العالقة االرتباطية بني ( عوضح نتيجة معامل ارتباط الرتب لببريمان ؼبعرفة دالل 9جدول رق  )

 درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي.
 اؼبتغري

معامل ارتباط الرتب مع 
 اؼبعدل الرتاكمي

درجات 
 اغبرعة

القيمة 
 االلتمالية

 0.601 73 0.062- درجة الرضا عن اإلشراف األكادديي

( عدم وجود ارتباط دال إلصائيًا بني درجة الرضا عن 9عتبني من نتائج اعبدول)         
اإلشراف األكادديي واؼبعدل الرتاكمي، وردبا عُعزى ذلك إىل قلة ضعف اىتمام اؼبشرفني 
األكاددييني  ي دببتوعات ربصيل الطلبة فال ذوي اؼبعدالت اؼبرتصعة اعرتفوا بدوره وال ذوي 

تقي ىذه النتيجة مع لبدوا ذباوبا عبدواه  ي الرفع من معادالهت  الرتاكمية. وتأؼبتدنية اؼبعدالت ا
(،  ي أن الصروق  ي صبيع أبعاد اإلرشاد 2013ما توصلت اليو نتيجة دراسة الدلي ، )
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تتصق مع ما توصل ، األكادديي والدرجة الكلية وفًقا للمعدل الرتاكمي كانت غري دالة إلصائيا
ولكنها من جانب آخر زبتلف مع نتائج دراسات كل من ، Hester (2008)إليو

(، والقضاة 2009) Smith , and Zhang و ،(2008سليمان)
(، اليت أسصرت نتائجها عن فروقًا ذات داللة إلصائية تعزى لتصاعل الكلية 2013واػبليصات)

الكليات العلمية عند واؼبعدل الرتاكمي لصاحل ذوي اؼبعدل الرتاكمي فبتاز وجيد جداً، ولصاحل 
 أفراد العينة ذوي اؼبعدل الرتاكمي مقبول.

    
 التوصيات:  

  ي ضوء ما توصلت لو الدراسة من نتائج فإن البالثة توصي بالتايل:      
إدارة وضمان اعبودة بالكلية لضمان تنظي  اللقاءات بني  ،وضع آليات من قبل القائمني
 اؼبشرفني األكاددييني والطلبة. 

إقامة ندوات وؿباضرات توضيحية لعملية اإلشراف األكادديي  ي بداعة كل فصل دراسي 
جيا  اؼبه  للمشرف األكادديي  ي العملية ة التدرعس، والوقوف على الدور اإلألعضاء ىيئ

من اؼبعارف واؼبهارات  ي ؾبال اإلشراف األكادديي. وتوعيته   ااإلرشادعة، الكتباهب  مزعدً 
 واستثمارىا بالشكل الصعال.  بأمهية اػبدمة

االجتماع بالطلبة )الذكور( ؼبعرفة أسباب عدم الرضا عن عملية اإلشراف األكادديي، ووضع 
 اغبلول اؼبناسبة للمشاكل وتذليل العوائق اليت تقابله   ي عملية اإلشراف األكادديي. 

 املقرتحات
ي ببعض اؼبتغريات األخرى  إجراء دراسات أخرى تقيس عالقة عملية اإلشراف األكاددي     

 كالتحصيل، والتوافق، وأةره على التحصيل الدراسي بكليات جامعة مصراتة.
وإجراء مقارنة بني درجات  ،اتةإجراء دراسات فباةلة تقيس الرضا  ي بقية كليات جامعة مصر 

 لرضا لدى الطلبة بالكليات العلمية واإلنبانية. ا
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( استبانة درجة رضا طلبة كلية اآلداب عن اإلشراف األكادديي من وجهة نظره       1ملحق)  
متوفر  متوفر أبعاد املعرفة املانية للمرشد األكادميي ر.م

بشكل 
 جزئي

 غري متوفر

 الفقرات

عُل  اؼبشرف األكادديي دبا عبتجد من قوانني  1
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 التدرجي للمقررات الدراسية.
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اإلرشدددددددادعة  القتناعددددددددو أهندددددددا عمددددددددل إداري ال 

 عالقة لو هبا.
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عبداعد اؼبشددرف األكدادديي الطالددب  ي فهدد    9
القددددددددوانني واللددددددددوائح الصددددددددادرة مددددددددن اعبامعددددددددة 

 والوزارة.

   

عرتدددب اؼبشدددرف األكدددادديي اعبدددداول الدراسدددية  10
واؼبقددررات العامددة اػباصددة دبقددررات التخصدد  

 واؼبشرتكة.

   

عوضدددددددددددددح اؼبشدددددددددددددرف األكدددددددددددددادديي للطالدددددددددددددب  12
التعليمدددددددددات اؼبتعلقدددددددددة بددددددددداؼبقررات اإلجبارعدددددددددة 

 واالختيارعة.

   

عُعل  اؼبشرف األكادديي الطالدب التعليمدات   13
 التخرج. دبتطلبات والقواعد اػباصة

   

عوضددددح اؼبشدددددرف األكددددادديي للطالدددددب كيصيدددددة  14
 واالستعداد لالمتحانات.إدارة الوقت 

   

جييب اؼبشرف األكادديي عدن أسدئلة الطالدب  15
 لول اؼبواد الدراسية وآلية تبجيلها.  

   

 أبعاد ماارات االتصال والتواصل للمشرف األكادميي.  

عتعامددددددل اؼبشددددددرف األكددددددادديي مددددددع الطالددددددب   16
 برلابة صدر.

   

ععامدددل اؼبشددددرف األكدددادديي الطالددددب بددددالرتام  17
 وعبتمع لرأعو.

   

حيددددددددددرتم  اؼبشددددددددددرف األكددددددددددادديي خصوصددددددددددية   18
 الطالب وال عبوح بإسراره.  

   

حيرص  اؼبشرف األكادديي على عمل  19
 اجتماعيات دورعة  للطلبة اؼبشرف عليه 
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ععددزز اؼبشددرف األكددادديي لدددى الطالددب ةقتددو  20
 بنصبو  ي اختياراتو للمقررات الدراسية.

   

عواصددل اؼبشددرف األكددادديي اتصددالو بالطالددب  21
بعدددددددددد االنتهددددددددداء مدددددددددن تبدددددددددجيلو للمقدددددددددررات 

 الدراسية. 

   

ععدددددزز اؼبرشدددددد األكدددددادديي اذباىدددددات الطالدددددب  22
 االجيابية كبو زبصصو الدراسي.

   

لة بغض داععامل  اؼبرشد األكادديي الطلبة بع 23
 النظر عن جنبو ذكر أو أنثى.

   

تبددده  فاعليدددة اؼبرشدددد األكدددادديي  ي خصدددض   24
 أو زعادة اؼبعدل التحصيلي للطالب.

   

عهددت  اؼبرشددد األكددادديي دبشددكالت الطالددب   25
 األكادديية.

   

عثدددددق الطالدددددب دبعلومدددددات اؼبرشدددددد األكدددددادديي  26
 وعتقبل نصائحو وتوجهاتو. 

   

عدددددزود  اؼبرشدددددد األكدددددادديي الطالدددددب بالتغذعدددددة  27
 لألداء األفضل.الراجعة وعشجع 

   

 


