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  بالجامعات المصرية مخاطر غياب رؤية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي
  يحيى علـى زهـران / د.أ
  جامعة المنصورة -كلية الزراعة  - الزراعيأستاذ اإلرشاد 

  

  ٩-٣  :لقومية لإلرشاد والتوجيه الطالبيدوافع ومبررات الرؤية ا: أوالً
  ٣  :وقمة جبل الثلج ىظاهرة التأخر الدراس: البداية  ١. ١
  ٥  )آلية لملئ الفراغ (وحدة اإلرشاد والتوجيه الطالبي  ٢. ١
  ٧  ةـالبنيان القيمي الجامعي والسلطة األبوية الجامعي ٣. ١
  ٧  ي ــــلألستاذ الجامعشجرة األهداف السلوكية  ٤. ١
  ٩  ةـــالبية الطـــــالسلوكي فشجرة األهدا ٥. ١

  ١٤-١٠  :مخاطر غياب الرؤية القومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي: ثانياً
  ١٠  فى مجال عوامل وآثار ظاھرة التأخر الدراسي ١. ٢     

  ١٠  فى مجال البنیان القیمي الجامعي والسلطة األبویة الجامعیة ٢. ٢
  ١١  فى مجال العالقات العاطفیة الطالبیة ٣. ٢
  ١١  االنتماءات والوالءات الفكریة الطالبیةفى مجال  ٤. ٢
  ١٣  فى مجال األمن الثقافى الجامعى ٥. ٢
  ١٣  فى مجال التقییم الذاتى للطالب ٦. ٢
  ١٤  فى مجال الصورة الذھنیة لألستاذ الجامعى  ٧. ٢
  ١٧-١٤  :منطلقات بناء الرؤية القومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي:ثالثاً 

  ١٤  مقترحة لمواجهة التآخر الدراسيالليات قبول اآل ١. ٣
  ١٥  السلطة األبوية الجامعية والجامعي القيمي البنيان  دعم ٢. ٣
  ١٥  مجال دراسة ظاھرة العالقات العاطفیة ٣. ٣
  ١٥  مجال الوالءات واالنتماءات الفكریة للشباب الجامعى ٤. ٣
  ١٦  مجال األمن الثقافى الطالبى الجامعى ٥. ٣
  ١٦  لتقییــم الذاتى للطـــالبمجـال ا ٦. ٣
  ١٧  مجال الصورة الذھنیة لألستاذ الجامعى ٧. ٣

  ٢١-١٧  :متطلبات بناء الرؤية القومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي :رابعا
  ١٧  أهداف البرنامج وغاياته األساسية ١. ٤
  ١٧  المشاركون فى البرنامج وتحلیل المعنیین ٢. ٤
  ١٩  الرؤیة القومیةخطوات ومراحل بناء   ٣. ٤
  ٢٠  سلسلة نتائج بناء الرؤیة القومیة  ٤. ٤
  ٢١  البرنامج الزمني المقترح لبناء الرؤیة ٥. ٤

  ٢٢  خاتمة فاتحة      
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               مخاطر غياب رؤية قومية لإلرشاد والتوجيه الطالبي     
  بالجامعات المصرية            

  
  

  :لقومیة لإلرشاد والتوجیھ الطالبيا دوافع ومبررات الرؤیة: أوالً 
  :وقمة جبل الثلج يظاھرة التأخر الدراس: البدایة  ١. ١

اء    اة وبن ادة الحی ة نحو قی ى تخطوا بثق دة الت ة الواع ة العمری ة الفئ یمثل الشباب فى أى أم
ة ى أى مجموعات . المستقبل لتلك األم ق عل ا ینطب أكثر مم ات ب ى طالب الجامع ك عل ق ذل وینطب

دراتھم  أخرى اء ق تھدف بن ة تس ة وثقافی ة واجتماعی ى أنشطة علمی ث ینضوون ف من الشباب ، حی
  .وإمكاناتھم العلمیة والفكریة

ئ بالمشكالت    ا تمتل در م ى ق ال ، عل اق وآم ن آف ة م ذه المرحل ھ ھ ذخر ب ا ت در م ى ق وعل
ة تتجم ا مرحل ة ، باعتبارھ ك المرحل الب بتل ن الط ات م ھ مجموع ى تواج دیات الت ا والتح ع فیھ

اء  ال بن االت وآم ة وخی ة والعقلی ع التحدیات الفكری ب م ً إلى جن التحدیات العاطفیة والوجدانیة جنبا
  .واالجتماعي الشخصيواجتیاز الطریق الصعب نحو االستقالل  الفرديالغد والمستقبل 

إزاء ظواھر و ھ ب یر ، یجد نفس م والتفس ى التعرف والفھ م ف ع العل تخدم المجتم حین ال یس
م . ئة یعجز عن التعامل معھا ، فضال عن التحكم فیھا والتنبؤ بھامفاج تخدام العل ن اس م م یس أھ ول

ا  ى ثرواتھ والمعرفة فى تحلیل وفھم البیئة النفسیة واالجتماعیة والمجتمعیة ألعز كنوز مصر وأغل
نا ) الجامعيشبابھا ( ادث اآلن–، وحتى ال نجد أنفس و الح رة وطاق -وھ ل بشریة غفی إزاء كت ات ب

ب  ى طل ادرة عل ر ق راغ السلوكى غی ً وراء أجیال مھملة فى منطقة الف إنسانیة ھائلة تركناھا أجیاال
ذى  ع ال ین المجتم ام أع ین أصابعنا أم المعونة ، وعاجزین نحن عن أن نقدمھا لھم ، لینسابوا من ب

  .ائتمننا علیھم ، وربنا الذى سوف یسألنا عنھم
أخر    كلة الت د مش يوتع دة الدراس الب  واح ن الط ة م ھ فئ ى تواج كالت الت ذه المش ن ھ م

د  ا ألبع الجامعیین وبخاصة فى مقتبل السنوات األولى من الدراسة الجامعیة ، والتى قد یمتد تأثیرھ
ة  ائج التربوی ى النت الوة عل ریة ع ة وأس ة واجتماعی یة وفردی دى شخص دة الم ار بعی ك آلث ن ذل م

  .واالقتصادیة واسعة المدى لھذه الظاھرة
ة وت   یة واالنفعالی قف وراء ھذه الظاھرة مجموعة معقدة من العوامل الذاتیة الجسمیة والنفس

ى صور وأشكال  نعكس ف ة لت ل التربوی أثر بالعوام ؤثر وتت ة ت عالوة على عوامل اجتماعیة وثقافی
سلوكیة یمثل العناد والعدوانیة حدھا األدنى وقد یمتد لصور أكثر خطورة من اإلنحرافات السلوكیة 

رقةك ذب ، والس دخین ، والك خ... الت اب . ال ال غی ا ح وع آثارھ كلة وتتن اقم المش وعيوتتف ذه  ال بھ
اً  ا جامعی ا ومواجھتھ راءات معالجتھ اھرة وإج كل ( الظ وري ش وذج التص ق النم جرة  ١وف ، وش

  .)مشكالت التأخر الدراسي

ـ  م بقدر ما نقترب أكثر من فه
همــوم واحتياجــات شــبابنا 
الجامعي ، نخطو أسرع نحو 
اكتشاف واستثمار كنز مصر 

ز. ى ..... العظيم 
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 الدراسي لطالب كلیة الزراعة جامعة المنصورة صوري ألبعاد وعناصر ظاھرة التأخرالنموذج الت) ١(شكل 

 

  كل المواد(نمط عــام( 
  حقیقي(نمط دائــــم( 
 حجم الظاھــــرة  

  مـواد محددة(نمط خاص( 
  ريظاھ(نمط مؤقــت( 
 ـــرةتوزیع  الظاھ  

 

  التشخیص
 ٢ )التأخر الدراسي عوامل(

 
 

 عوامل جسمیة وعقلیـة 
 عوامل أسریة واجتماعیة  

 عوامل نفسیة ومھاریة 
 عوامل تعلیمیة وتربویة  

 

  اآلثار
 )التأخر الدراسي نتائج(

٣ 

 

 

 النتائج الشخصیة والفردیة. 
 ةالنتائج االقتصادیـــ.  

 النتائج االجتماعیة. 
 النتائج التربویــة.  

 

  المواجھة
 ٤ )إجراءات تصدى للظاھرة(

 
 

 الخدمات الصحیــــة 
 مراجعة المنظومة التربویة  

 العالج المعرفي وبناء الثقة 
 اإلرشاد والتوجیھ التربـوي  

 

  المفھوم
 ١ )أنماط التأخر الدراسي(
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الدراسة والغیاب  استكمالعدم 
 المستمــر

 الدراسيالتأخـر 

یضیة والعداء للمؤسسة االنحرافات التعو
 التربویة

  
  سوء الحالة

 الصحیة

  

  نسبة الذكاء 
 والوجدانيالعام 

  

ضعف الطموح 
 والثقة

  وقـت الفراغ
-تلیفزیون(

 )قرناء

  عدم 
في  االنتظام

 المحاضرات

عالقات غیر 
سویة باألستاذة 

 والزمالء

  اباألسب
Causes 

  اآلثار
Effect 

  ضعف الذاكرة
 العام

االنطواء 
 وإضراب
 المشاعر

تباین كفاءة 
 أعضاء الھیئة

التفكك والخالفات 
 األسریة

مكان وظروف 
وعادات 
 االستذكار

  النتائج
Results  

  الدراسيشجرة مشكالت التأخر 

 ة ونتائجھا الفردیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة والتربویةشجرة مشكالت التأخر الدراسي توضح أسباب الظاھر) ٢(شكل 

 النفسيعدم التوازن 
 واإلنفعالى

تفكك البیئة االجتماعیة 
 واألسریة

الثراء 
الفاحش أو 

الفقر 

اتجاھات 
الطالب نحو 

التعلیم 

ضعف القدرات الجسمیة 
 والعقلیة

قصور البیئة التعلیمیة 
 والتربویة
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  :)المعرفي والسلوكي آلیة لملئ الفراغ(وحدة اإلرشاد والتوجیھ الطالبي  ٢. ١
ي  الدراسيالتأخر دراسة انتھت    ى ینبغ ا لمحاصرة اإلى منظومة من اإلجراءات الت تخاذھ

ن ااھرة التى الظ رب م ا یق اة م ة % ٤٠تضح معان ث شملت المنظوم ا، حی ة منھ ن طالب الكلی م

ة  ة التربوی الخدمات والفحوص الطبیة ، والعالج المعرفي وبناء الثقة ، ومراجعة وتطویر المنظوم

ا  ة ومتابعتھ ذ إجراءات المنظوم ة لتنفی ي كآلی ھ الطالب اد والتوجی دة لإلرش اء وح ن إنش ً ع ، فضال

  .مھامھا وأنشطتھاو  ھامھا وھى الوحدة التي سنعرض بإیجاز ألھدافوتقیی

  :أھداف وحدة اإلرشاد والتوجیھ الطالبي -أ

 . ن بالكلیـةــدعم وتفعیل اإلرشاد األكادیمي للطالب والتنسیق مع المرشدین األكادیمیی •

ً وتدعیم الفائقیــن منھم بكافة األســالیب ا •   . لمختلفةمتابعة الطالب المتأخرین دراسیا

  .تنظیم وتنفیذ دراسـات وحلقات نقاشیـة وأنشطة ثقافیـة لتحلیل الظــواھر الطالبیة •

  .دعم مساھمة الطالب فى األنشطة والفعالیات السیاسیــــة وأنشطـة خدمة المجتمع •

  .ةــبمشاركة الجامعات المصری الطالبيبناء رؤیة وطنیة فى مجال اإلرشاد والتوجیھ  •

  :لوحدةمھام وأنشطة ا -ب

  :الخدمات الصحیة واالجتماعیة من خالل -١
  الفحوص الطبیة واختبارات الذكاء والتحصیل والدوافعدعم إمكانات. 

  للطــالب) تربوي-نفسي-جسمي(استیفاء سجالت المعلومات الشاملة. 

 متابعة الحاالت الفردیة وإزالة األسباب والعوائق الجسمیة والنفسیة لكل حالة. 

 المساعدات االقتصادیة واالجتماعیة وتوفیر اشرة مع أسر الطالب بناء عالقات مب. 

  :وبناء الثقة من خالل المعرفيالعالج  -٢
  من خالل بناء الثقة والنظرة المستقبلیة للطالب يالتوكیدالعالج. 

 تدریب الطالب على مھارات الحیاة واالتصال واالندماج فى األنشطة الجامعیة. 

 دات االستذكار الجید واالستعداد لالمتحاناتبرامج لتنمیة مھارات وعا. 

  ا الجماعيعقد وتشجیع جلسات اإلرشاد  .للطالب المتأخرین دراسیً

  :مراجعة وتطویر المنظومة التربویة من خالل -٣
  الجامعيالمراجعة الدوریة للمناھج وطرق التدریس والكتاب. 

 افالطالبیة وترشیدھا بالریادة واإلشر/دعم العالقات الطالبیة. 

  لألساتذة حیويكدور  األكادیميتفعیل الریادة الطالبیة واإلشراف. 

 متابعة التزام أعضاء ھیئة التدریس بأخالقیات المھنة والتعامل مع الطالب. 
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  :حصر وتحلیل الظواھر الطالبیة ومتابعة التقدم من خالل -٤
 بیةتصمیم وإستخدام أدوات بحث سریع بالمشاركة لرصد وتحلیل المشكالت الطال. 

 ستقصاء لتفسیر الظواھر الطالبیــــــــةاستیفاء قوائم اإجراء دراسات و. 

 ستعانة بالخبراء في كافة مجاالت الظواھر الطالبیةعقد ورش عمل وندوات باال. 

 تحلیل الشكاوي الواردة بصندوق الشكاوي الطالبیة للتعرف علي المشكالت الطالبیة. 

، حالت ضعف اإلمكانات التى تواجھ أى  ٢٠١١عام وخالل عام كامل ومنذ إنشاء الوحدة 

ة  ف المختلف رغم أنشطة التعری وحدة جامعیة مستحدثة ، وضعف تجاوب وتفھم الطالب ألھدافھا ب

  :عدید من الدراسات المتصلة بالظواھر الطالبیة أھمھا إصدارإلى استغراق الوحدة فى 

  .يــلجامعي اــــان القیمـــــدراسة إستطالعیة لمالمح البنی. أ

  .جامعة المنصورة -الصورة الذھنیة لألستاذ الجامعي لدي طالب كلیة الزراعة. ب

  .تقییم الطالب الذاتي للمھارات السلوكیة وفق شجرة األھداف الطالبیة.جـ

  ".من المسامرة إلى المخاطرة"ة ـــالعالقات العاطفیة الطالبیة الجامعی. د

  .ة للشباب الجامعيــــــلفكریالوالءات واإلنتماءات المذھبیة وا.ھـ

  :ویجرى التخطیط لدراسات أخرى حول مزید من الظواھر الجامعیة منھا 

  ".المدخالت والعوائد"أثر منظومة الخدمات الطالبیة الجامعیة  .أ

  .يـــع الجامعــــبناء القوة واإلتصال داخل المجتم. ب

  .ةـــــة الجامعیـأنماط الشخصیة وإدارة الطاقة الشبابی.ج

ة    ة الزراع ة المنصورة  –وھى دراسات تم إجرائھا على طالب كلی التعرف بھدف جامع

إلجراء دراسات  على مشكالت الوسط الطالبى ولتطویر منھج لدراسة كل ظاھرة على حدة تمھیداً 

تقبالً  ى عرض مخاطر .حالة بمشاركة الجامعات المصریة مس ذه الدراسة عل اء ھ وم بن وسوف یق

ة ال اب الرؤی ا غی ابقة ، كم ات الس تعراض الدراس ن خالل اس ى م ھ الطالب اد والتوجی ة لإلرش قومی

ھ  اد والتوجی ومى لإلرش امج الق سیتم عرض لمنطلقات بناء الرؤیة وفى النھایة سوف نعرض للبرن

  :الطالبى من حیث

  .مراحل وخطوات البرنامج-ج    .المشاركیـن والمعنیین-ب    .أھـــداف الرؤیة -أ

  .البرنامج الزمنــى -ھـ .ج البرنامجسلسلة نتائ -د
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  :البنیان القیمي الجامعي والسلطة األبویة الجامعیة ٣. ١

ا    امعي بإعتبارھ ي الج ان القیم لة بالبنی ى والمتص ة األول ار للدراس رض بإختص وف نع س

ذى تنتھجھ حیث  الدراسة التى كشفت وأسست لباقي دراسات الظواھر الطالبیة دخل ال تلخص الم ی

  :راسة فى بناء عالقة مباشرة بین ثالث مفاھیم رئیسیة ھىھذه الد

یم واال :البنیان القیمي الجامعى   .أ  اییر والق ة المع ا مجموع ى ویقصد بھ تظم ف ى تن ارات الت عتب

اھیم و ى مف نعكس عل بین اصورة نظم ولوائح وأعراف جامعیة ، ت لوكیات المنتس ات وس تجاھ

ً من القیم وا   .لقواعد الملزمة للعاملین واألساتذة والطالبللبیئة الجامعیة ، وتشكل بنیانا

ة     .ب  ة الجامعی ا و :السلطة األبوی ى توفرھ ة الت ة والرعای ة أشكال وصور الحمای ا كاف یقصد بھ

النظم الجامعیة تحت إدارة مباشرة من القیادات الجامعیة للطالب ویمثلھا بشكل مباشر األستاذ 

  .الجامعى

ات  .ج  ة االنحراف لوكیة الطالبی د  :الس وال واالویقص ال واألق ة األفع ا مجموع ى بھ تجابات الت س

العام وعن النظم واألعراف  جتماعياالوتتسم بأنھا خارجة عن المعیار ، تصدر عن الطالب 

  .التى یكرسھا البنیان القیمي الجامعى

ة  ة خطی ى صورة عالق ة ف وتبدو العالقة التى تتبناھا ھذه الدراسة بین ھذه المفاھیم الثالثی

  :التاليى النحو منعكسة عل

  

  
  
  
  

  
  :)ھكذا نراك( شجرة األھداف السلوكیة لألستاذ الجامعي  ٤. ١

ة فرت دراس د أس ة ل وق ن دراس امعي ع ي الج ان القیم جرةالبنی یاغة ش یم وص داف  تقی أھ

  ) .٣ شكل( سلوكیة لألستاذ الجامعي 

  ):ھكذا نریدك(شجرة األھداف السلوكیة الطالبیة   ٥. ١
تقییم الطالب الذاتي للمھارات السلوكیة الطالبیة عن شجرة أھداف  وبالمثل أسفرت دراسة

.)٤شكل (سلوكیة طالبیة 

 لإلنحرافات السلوكية الطالبية ومنطلقالستقرار البنيان القيمي الجامعي  ثمرةمكانة السلطة األبوية الجامعية 
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تتسم بالنزاھة 
والموضوعیة 

ستغالل وعدم ا
  الطالب

  

تعلن عن قواعد 
المحاضرة ونتائج 

االمتحانات بوضوح 
 وشفافیة

  وطنك یثقون فى سعیك –مجتمعك  –جامعتك  –طالبك 
 :على المستوىلحمایة ورعایة وإرساء القیم والسلوكیات التعلیمیة والعلمیة الجامعیة 

  

تسھم فى حل 
المشكالت 

التعلیمیة وتتابع 
 المتعثرین دراسیا

  

  

تعامل الطالب 
والطالبات دون تمییز 

 وبعدالة واضحة

  

واسع األفق وواثق 
بنفسك متعاطف 

 مع اآلخرین

  

حسن المظھر 

وبسیط الشخصیة 

 غیر متكلف

  

قیادى تتمتع 
التواضع ب

والمرونة 
 واالتصال الفعال

  

  

حریص على تزكیة 

وبناء ونشر القیم 

 الجامعیة اإلیجابیة

  

 قیادى قوى ومتوازن الشخصیة

 ترسخ قیم اإلجادة وااللتزام العلمى

عى الحق الملتزم علمیًا وخلقیا تجسد نموذج األستاذ الجام
 والغنى معرفیا وإنسانیًا

  

تدعم القیم الجامعیة وترسخ العالقات  ومتمیز مھنیًاملتزم متمكن علمیا 
 اإلنسانیة

تحرص على إرشاد الطالب وتحقیق 
 العدالة والشفافیة

 تتبنى قیم العدالة والشفافیة وبناء شخصیة الطالب

  المدخالت

  اآلثـار

  والقیادىالشخصى  العدالة والشفافیة دعم القیم الجامعیة العالقات اإلنسانیة التمكن العلمى والمھنى

  

دقیق فى مواعیدك 
ملتزم بآداب 

 وقواعد المحاضرة

ھمة متحمس للم
على إفادة حریص 

الطالب وتقدمھم 
  العلمى

  

تستخدم المعینات 
والتلخیص 

والحوار لضمان 
 فھم الطالب

  

تستخدم أسالیب الحفز 

والتعزیز اإلیجابى 

 لتحسین آداء الطالب

  

تشجع المواھب 
والقدرات الطالبیة 

وتسعد بھا 
 وتدعمھا

  

تتعاطف مع الحاالت 
اإلنسانیة وتقدر 
ظروف الطالب 

 الصعبة

  

واسع األفق تدعم 
ثقافة المشاركة 

واالنتماء 
 والمواطنة

 

  

تشجع االحترام 

قة مع وبناء الث

 الطالب والطالبات

 الجامعى لألستاذشجرة األھداف السلوكیة والمھاریة 
 "ھكذا نریدك"

 أستاذنا الفاضل 
 

 ٢٠١٢یحیى زھران ، / د.أ

  )٣(شكل 
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 الطالب عزیزى 
 

ؤمن بأن ممارسة ت
التطرف والتعصب 

مخالف للقیم 
  السماویة

  

تناصر االحترام 
والكرامة اإلنسانیة 
وترفض التمییز 

 والعنصریة

  أن تسعى  یتوقعون منكوطنك  –مجتمعك  –جامعتك  –أسرتك 
 :على المستوىلتفھم وقبول واحترام وتبنى القیم والسلوكیات الجامعیة 

  

اركة تشجع المش
والتعاون بدال من 
السیطرة واإلقصاء 

 الدولى

  

تؤید الحب والسالم 
العالمیین وترفض 

الحروب واالستعمار 
 والھیمنة

  

تقبل وتحترم ذاتك 
وتثق فى قدراتك 

 الشخصیة

  

اجتماعى ودود 

تفاعل تتعاون وت

 إیجابیا مع اآلخرین

  

تحتفظ بمستوى 
عال من الطاقة 

  والدافع لإلنجاز

  

قادر على إقناع 
اآلخرین والتفاوض 

 حول أفكارك

قادر على إدارة طاقتك نحو ما ینفعك 
 وینفع الناس

تدعم وتشارك فى برامج وأنشطة تنمیة 
 المجتمع المحلى

 تدرك مقاصد حیاتك وغایاتك التى خلقك اهللا من أجلھا

 شجرة األھداف السلوكیة والمھاریة للطالب الجامعى

 ٢٠١٢یحیى زھران ، / د.أ

تحترم الحیاة الجامعیة وتتفھم رسالة 
 الجامعة العلمیة والمجتمعیة

تحمى االستقرار وتدافع عنھ وتتمسك 
 حدة ونبذ الفرقةبالو

تؤمن بدور التراث الدینى المشترك فى 
 الدعوة للحریة والوحدة والسالم االجتماعى

  تلتزم باحترام القانون والسلطات
 والنظام العام 

تسھم فى بناء مجتمع عالمى یسوده 
 التوافق والتفاھم بین شعوب العالم

  المدخالت

  آلثـارا

  الذاتى والشخصى والعالمى اإلنساني األخالقى والدینى االنتماء والمواطنة الجامعى والمجتمعى

  

تشجع وتمارس 

بادل االحترام المت

 وقبول اآلخرین

  

خضع للمغاالة  تال
وسیاسات اإللھاء 
بالھوس الریاضى 

 والفنى الھابط

  

تعمل ضمن فریق 
عمل جماعى 

لتحقیق أھداف 
 مشتركة

  

ملتزم بالعالقات 

الطالبیة /الطالبیة

 المحترمة والبناءة

  

كافة أشكال  ترفض
العنف والتفرقة 

 وإیذاء اآلخرین

  

تحترم العضویة 
الكاملة المتساویة 

 للجمیع دون تمییز

  

توازن بین حقوقك 

وحقوق اآلخرین 

 وتتفھم احتیاجاتھم

 

تنمى قیم االتقان 
وحب العمل 
والمسئولیة 
األخالقیة عن 

 أفعالك

 "ھكذا نریدك"
  )٤(شكل 



 
 

- ١٠ -

  :مخاطر غیاب الرؤیة القومیة لإلرشاد والتوجیھ الطالبي: ثانیاً 
ق    ي وف لوكي الطالب ي والس راغ المعرف یختص ھذا الجزء بعرض بعض أھم مؤشرات الف

  .ما أسفرت عنھ الدراسات السابق اإلشارة إلیھا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ٨٧عوامل جسمیة وعقلیة كالذكاء المنخفض والضعف العام فى الذاكرة وسوء الحالة الصحیة بمتوسط% 

  ٨٢٫٧عوامل نفسیة ومھاریة كضعف الطموح واإلنجاز واالتجاه السلبي نحو التعلیم واالنطواء بمتوسط%  
  ٧٨٫٧عوامل اجتماعیة وأسریة منھا وقت الفراغ والتفكك األسرى والثراء الفاحش والفقر المدقع بمتوسط%  
  ٧٥٫٢عوامل تعلیمیة وتربویة كعدم االنتظام فى الدراسة والعالقـــات غیر السویة بالزمالء بمتوسط%  
 ٨٤٫٧طرابات النفسیة بمتوسط آثار شخصیة وفردیة مثل عدم القدرة على التكیف والغیاب المستمر واالض%  
  ٨٠٫٣آثار اجتماعیة كإدمان المخدرات وتحمل األسرة ألعباء اقتصادیة ونفسیة وممارسة العنف بمتوسط%  
  ٦٩٫٤آثار اقتصادیة فى صورة ھدر فى تكالیف الخدمات واألنشطة الطالبیة وإعادة االمتحــان بمتوسط%  

 ٧٦٫٦كفاءة التعلیمیـــة بمتوسط نخفاض مؤشرات الآثار تربویة وتعلیمیة كضعف مؤشرات الجودة وا% 

  فى مجال عوامل وآثار ظاھرة التأخر الدراسي            ١٠٢
 

  
  

 من الطالب لدیھم فجوة بیــن توقعاتھم للبنیان القیمى وبین الصورة الفعلیة أصابتھم بالتوتر والصدمـة% ٥٠. 

    واإلنھیاربالتصدع  %)٣٣(من الطالب التغیرات التى مست البنیان القیمي باإلختالالت الواسعة و %)٢١(وصف .  
  یرونھا انھارت%) ١٠(یرونھا تدھورت أو سقطت و%  ١٧یرون السلطة األبویة الجامعیة قد إھتزت قلیًال و% ٣٢.  
    ٢٦(واإلرتباط غیر الشرعي %) ٣٠(رصد الطالب صور تقلیدیة لالنحرافات السلوكیة كالتدخیــن واإلدمان .(%  
   ٣٣(وإتـــالف الممتلكـات والعنف الفظي والبدني  %)١١(مع صعود أشكال العنف كفرض الرأي بالقوة.(%  
   من الطالب ُصنفوا كملتزمین ومحترمین ومتوجھیـن نحـــو المستقبل وقابلین للتشكیل اإلیجابـــي% ٢٧.  
    منھم صنفوا كمھرجین ومستھترین ومعاندیـن ومعارضیـــن للقواعـــد دون منطــــق%  ٢٩مقابل.  

   من إجمالــي الطــالب% ٤٤منطقة فراغ سلوكي طالبي بمساحة ) والخطرة –اآلمنة ( لتظھر بین المنطقتین. 

  فى مجال البنیان القیمي الجامعي والسلطة األبویة الجامعیة       ٢٠٢
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  ٣١(وحریة شخصیة %) ١٢(من الطالب العالقات العاطفیة كعالقات عادیة وإحتیاج مشروع %) ٧(یرى. (% 

 ویراھا النصف اآلخر ما بین مستفزة وغیــر أخالقیـة لیتبدى صراع مكتوم داخل القاعـدة الطالبیـة.  
  ٧٣٫٣(وضعف الوازع الدیني%) ٥١(تحركھا دوافع غریزیة مسیطرة یزكیھا إثبات الرجولة واألنوثة.(%  
  لدى كثیر من الطالب%) ٥١٫٧(وتعویض النقص %) ٤٩٫٥(وینمیھا التقلید واالستعراض ولفت النظر.  
  ٤٣٫٧(ومسایرة اآلخرین %) ٤٥٫٧(ویقف ورائھا انفتاح إعالمي واتصالي یدعمھ الفراغ والملل.(%  
  ٣٣٫١(یات ونقص األنشطـــة والھوا%) ٣٩(واالغتراب %) ٤٦٫٤(ویكرسھ الجو الجامعي المنفتح.(%  
 ٨٠(وطلب رقـم الھاتف%) ٧٠(ووعد بالزواج %) ٤٤(وتمر بمرحلة مسامرة تحت مظلة صداقة بریئة.(%  
  ٥٠(والخلوة بالجامعــة %) ٥٣٫٦(والتالمس %) ٧١٫٣(تتطور إلى مسایرة خالل المكالمات اللیلیة.(%  
  ٥٠(االمتحـــان  والغش والرسوب فى%) ٦٠(وتسبب اضطراب تعلیمي ومشكالت دراسیة كالغیاب.(%  
  ٦٨(و االضطرابات العصبیة في بعض الحـاالت %) ٦٤(مصحوبة بمشكالت نفسیة كالمشاعر المھتزة.(%  
 ٣٩(وانحرافات سلوكیة في حـاالت قلیلة%) ٥٠(مع مضایقات اجتماعیة من المحیطین ومشكالت لألھل.(%  

 ٣٥(وزواج ینتھـى بالفشل%) ٣٨(وسلوكیات غیر شرعیة %) ٥٥(تختتم في الغالب بتھدیدات أخالقیة.(%  

 فى مجال العالقات العاطفیة الطالبیة                 ٣٠٢
 

  

 لمعظـم التیـارات االنتماءمن الشباب لیس لدیھم عالقة إنتماء أو یرفضـون % ٩٠-٤٥ . 

  ھذه الوالءات والءات سطحیة بمؤشر عدم معرفة رمـوز ھذه التیاراتو نسبة غیر قلیلة من.  
  ٣٨-٥٥إحتلت التیارات الدینیة المراتب األربعة األولى فى مستوى الوالءات واإلنتماءات وبنسبة تراوحت بین  .%  
  للمتحمسین والمتعاطفیـن بین الطالب ٣١-٢٦اجتذاب التیارات اللیبرالیة الجدیدة نسب تراوحت بین.  
  ٦٨-٢٣الحیاتیة لتتراوح بین  واحتیاجاتھمإنخفاض معدالت تقدیر الطالب لتحقیق أھدافھم الشخصیـة.%  
 الخ%) ١٥(و توزیع الدخل%) ٣١(أكثر فى تقدیرھم لمعدالت تحقیق األھداف المجتمعیة لیصل الرخاء  وانخفاض.  
 الثقافیـةمن المؤسسـات % ٧٧- ٥٥من المؤسسات التعلیمیـة ،%  ٦٠-% ٥٠ما یقرب من.  
 من المؤسسات األمنیة قد قامت بدور محاید أو سلبي فى حیاة أفــراد العینـة%٩٠- ٨٠ومن.  
 كمؤشـرات لفقـدان االنتمـاء بفقدان القوة%) ٤٥(،  منھم یشعرون بفقدان المعنى والمعاییـر%  ٦٠-٥٥.  

  

 فى مجال االنتماءات والوالءات الفكریة الطالبیة            ٤٠٢
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  معنویة ٠٫٠٥دال عند مستوى  *                       معنویة        ٠٫٠١دال عند مستوى  **
  

  
  لفكرىالنموذج النھائي لعالقة اإلنتماء المذھبي وا) ٥(شكل 

  بالمتغیرات الوسیطة والقاعدیة 

 المذھبي االنتشار األثر اإلیجابي

  
 رموزھاالمذھب وب المعرفة

 نماذج القدوة اإلنغماس السیاسي

 اإلغتراب المجتمعي
 الذاكرة التاریخیة

٠٫١٤٤ * 

  

 إستخدام الفضاء اإللكتروني

  

 قومیةتحقیق األھداف   

  

   دور المؤسسات

 تحقیق األھداف  شخصیة

٠٫١٤٣ * 
-٠٫٠٣٢ 

٠٫٢٤٨* *  

٠٫٢١٣ ** 

٠٫٥١٩٤ ** 

٠٫٢٣٤ ** 
٠٫١٧٤ ** 

-٠٫١٣٧ ** ٠٫١٨٦ * 

٠٫١٥٢ * 

  

 رياإلنتماء المذھبي  والفك
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  لدیھم شيء یذكر ١٩٤٨ال یعني عام % ٨٠إنطفاء الذاكرة التاریخیة للشباب  ، فحوالي. 

 یعرفون حدث إتحاد مصر وسوریا وال تاریخ إفتتاح قناة السویـسمن الطالب ال %   ٩٠.  
 ١٩٥٦فقط ھم من أدرك أن العدوان الثالثـــي على مصــر یرتبــط بعام %  ١٥.  
 ال أحد یعرف متى تم اإلحتالل البریطاني لمصر ، وال متى حدثت موقعة عین جالــوت.  
 نت فى قلب ھذه األحداث الوطنیةوجمیعھم غیر قادرین على ذكر الرموز الوطنیة التى كا.  
 ثلثي أفراد العینة یستخدمون الفضاء اإللكتروني فى مشاھدة األفالم العربیــة واألجنبیة.  
  منھم فى سماع ومشاھدة األغاني والكلیبات والشات والتواصل االجتماعي% ٥٠وحوالي.  
  قضـاء الوقتمن العینة یستخدمون الفضاء اإللكتروني فى الدردشة والتعارف و% ٤٤و.  
 للدخول على المواقـع اإلباحیـة% ١٠یستخدمونھ فى متابعة حسابات المشاھیر و% ٢٣.  

  

 فى مجال األمن الثقافى الجامعى            ٥٠٢
 

 
  ٣٥(ضعف مشاركة الطالب فى  أنشطة تنمیة المجتمع المحلي وتواضع القدرة على اإلقناع  والتفاوض.(% 

 ٣٦(وضعف العالقات الطالبیة الملتزمة والبناءة %)٣٠(صور فى العمل الجماعي لتحقیق أھداف مشتركة ق.(%  
  ٤١(والتوازن بین حقوق الفرد واآلخرین %)٤٠(ضعف اإلحساس بالعضویة الكاملة والمتساویة لآلخرین.(%  
  ٤٣(لدى الطالبوضعف الدافع الشخصـي لإلنجـاز %) ٤٣(تواضع إسھام الطالب فى عالم متوافق. (%  
  ٤٥(الحاجة إلى دعم قیم اإلتقان وحب العمل بین الطالب والتفاعــل اإلیجابـي مــع اآلخریـن.(%  
  ٣٠(مشاركة الطالب فى تنمیــة المجتمــع المحلي الطالبي لدعم أنشطة  االحتیاجمزید من(%  
  ٤٧(الجامعة وتفھم رسالتھـا  وإحترام الحیاة%) ٤٦(الحاجة لتدعیم سلوكیات اإلستقرار ونبذ الفرقة.(%  
   ٦٦(توسط سلوكیات اإلحترام وقبول اآلخر ورفــــض أشكــال العنـف واإلیــذاء.(%  

  

 فى مجال التقییم الذاتى للطالب        ٦٠٢
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  :منطلقات بناء الرؤیة القومیة لإلرشاد والتوجیھ الطالبي :ثالثاً 
م  ذي ت الب وال لوكي للط ي والس راغ المعرف رات الف وجز لمؤش رض الم ل الع ى مقاب ف

ة الا اب الرؤی يستعراضھ تحت عنوان مخاطر غی ھ الطالب اد والتوجی ة لإلرش ذا  ، قومی یختص ھ

ة  ذه الرؤی اء ھ ة لبن ة والمواتی ب اإلیجابی تعراض الجوان زء بإس ا الج رص ، بإعتبارھ ة مف  وتاح

م واء فى نھایة النفق أض تالمظل يمس ا الت ائج الدراسات ذاتھ ن نت عكست المخاطر وأشارت  قاة م

  .لنقاط الخلل فى الوسط الطالبي الجامعي

  
  ٢٧(المتعثرین ما زال عدد من األساتذة عازفون عن حل المشكالت الطالبیة ومتابعة.(% 

  ٢٧( الطالبیة وتشجع المواھـب%) ٢٨(مع تواضع معدالت المشاركة في أنشطة الطالب.(%  
  ٤٠(، ودعم ثقافة المشاركــة دون المستوى %) ٣٤(ما زالت جھود األساتذة فى نشر القیم الجامعیة.(%  
   ٤١(لطالب دون تمییز مع وجود مؤشرات متوسطة فیما یتصل بشفافیة قواعد اإلمتحانات ومعاملة ا.(%  
  ٤٠(ومؤشرات متوسطة فیما یتصل بتقییم الطالب وتحدید مستویاتھم والدقة فى المواعید.(%  
 ٢٧(وحل مشكالتھم ومتابعة المتعثرین %) ٤١(مع معدالت للتعاطف مع الحاالت اإلنسانیة وإستخدام الحوار.(%  
   ٣٥(الدعابة لدى أساتذتھم  ما زال الطالب یفتقدون مزید من التواصل والمرونة وروح.(%  

  ٣٧(خالل محاضراتھم  ویتلمسون مزید من تنوع أسالیب العرض والتوصیل الفعال للمادة العلمیة.(%  

 فى مجال الصورة الذھنیة لألستاذ الجامعى            ٧٠٢
 

  
  ٩٢-٩٥(قبول خدمات الرعایة الصحیة والنفسیــــة للفائقیـــــن والمتأخریــــن.(% 

  ٨٥-٨٦(الموافقة على أھمیة إجراء إختبارات الذكاء والقدرات العقلیـــــة والبیئیـــة.(% 

 ٧٤-٨٣(إلتصال باألسرة ودراسة الظروف األسریة والمعیشیـة ودعمھــــا تقدیر أھمیة ا.(% 

  ٨٣-٨١(الترحیب بحضور جلسات اإلرشاد الجماعــــي مع الطالب المتأخرین دراسیـــًا.% 

  ٧٢-٧٠(وحضور مجموعات التقویة %) ٨٨(قبول التدریب على بناء الثقة وعادات اإلستذكار.(% 

 ٨٩-٩٢(ب على مھــــارات الحیـــــاة واإلتصـــــال الحاجة الماسة إلى التدری.(% 

  ٦٠-٧٤(طلب ملح لدعم مشاركة الطالب فى الریادة الطالبیـــة واإلشـراف األكادیمــي.(% 
 

 خر الدراسيأقبول اآللیات المقترحة لمواجھة الت               ١٠٣
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  ٧٢(غالبیة الطالب یتشاركون فى القلق على البنیان القیمي ویدركون تعرضھ ألضرار بالغـة. (% 

 المرتبة األولى(مست البنیان القیمي الجامعــى  االعتراف بمسئولیة الطالب عن اآلثار السلبیة التى.(  
 وھو اعتراف ینبغي أن ُیقدر وُیستخدم كنقطة قوة لمواجھة اآلثار السلبیة الستعـادة عافیة ھذا البنیان.  
 الفھم الواسع والدقیق لمفھوم السلطة األبویة لتضم القیم والمعاییر والقانون والمؤسسات وھیبة الدولة.  
 ٣٧(یة المتمیزة لعوامل ضعف السلطة األبویة كالفن الھابط واإلعالم غیر الملتزم القدرة التشخیص.(%  
 فضًال عن الفساد السیاسي وغیاب القدوة ، ونظم التعلیم واالقتصاد غیر الموجــــھ للتنمیـــة .  
  ب مـــن الطال%) ٨٤(الرؤیة المنفتحة والواعدة آللیات الحفاظ على البنیان القیمي الجامعي لدى.  
  ٤٠(وبآلیات فى مقدمتھا تحلیل للظواھر الطالبیة الجامعیة ودراستھا علمیـــا بالمشاركـــة.(%  
  ١٥(، وتفعیل األنشطة واالتحــــادات الطالبیة %) ٢٩(باإلضافة للنقاش والحوار المجتمعي. (%  

 ١٧(أیدھـاالعنف بالعنف التى  مع التحفظ على آلیات أخرى كالتطبیق الصارم للقانون ومواجھة.(% 

دعم البنیان القیمي الجامعي و السلطة األبویة          ٢٠٣
 الجامعیة

  

 من الطالب%) ٨٠(ھات محایدة وسلبیة لدىفرص عالیة لمحاصرة اآلثار السلبیة للعالقات العاطفیة خالل اتجا. 

  ٢٨(أو تأجیلھا %) ٤٠(ورؤیة أكثر من ثلثي أفراد العینة بأن العالقات العاطفیة الطالبیـة یجب تجنبھا.(%  
  بالنسبة لسلوكیـــات باقـــي المراحــــل%) ٤٤(وانخفاض السلوكیات الممیزة لمرحلة المخاطرة.  
 منھم% ٣٨الزمالة والتعارف كانت من بین أھداف العالقات العاطفیة ذكرھا أن العالقات الجادة والمحترمة و.  
  من الطــــــالب% ٢٠وأن التفوق وااللتزام الخلقي كانت من بین معاییر التعارف بین األطراف لدى.  
  من الطـــــالب% ٤٤وكون ھذه العالقات یمكن أن تمثل مصدرًا للتفوق والحصول على تقدیرات لدى.  
 ٩٠(یب الطالب بآلیات مواجھة الظاھرة بدایة من التوعیة بأخالقیات البیئــــة الجامعیـــة مع ترح.(%  
 ٥٨(ونشر مھارات الحیاة %) ٨٠(ومناقشة الظواھر الطالبیة%)٦٧(وتشجیع العالقة مع الطالب وأسرھم.(%  

  ٦٠(حریـــات مع تحدید ضوابط جامعیة ال تتعارض مع ال%) ٥٦(وتفعیل اإلرشاد والتوجیھ الطالبي.(%  

 فى مجال دراسة ظاھرة العالقات العاطفیة              ٣٠٣
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 توازن إیجابي متفق علیھ بین أفراد العینة فى إختیار نماذج القدوة التاریخیــة والدینیة والسیاسیة. 

  ١٩٫٤(، ثم المرتبة الثانیة ألبطال الریاضة %)٣٧٫١(لیحتل األدباء والعلماء أعلى وزن نسبي%.(  
 وتطابق مذھل حول إختیارات الشخصیات والرموز ونماذج القــــدوة یتسم باإلعتدال والمصداقیة.  
  غالء المعیشة-البطالة–كاألمن (اتفاق الطالب مع الحس الوطني بترتیب أولویة المشكالت القومیـة.(  
  الخ)....ألجورتحسین ا-ردع أمني-فرص العمل(إتفاق مماثل مع إجراءات مواجھة المشكالت القومیة.  
  من الطالب األخبار المحلیة والدولیـــــة عن طریـــق الفضائیـــات% ٦٠یتابع أكثر من.  

  ٣٥(وكتابة التقاریر والبحوث تزاید متنامي فى معدالت إستخدام الفضاء اإللكتروني فى الترجمـة.(%  

 مجال األمن الثقافى الطالبى الجامعى                ٥٠٣
 

 

  ٦٣(والشیوعیـــة %) ٦٨(كانت أكثر التیارات الفكریة التى رفضھا الطـــالب الشیعـــة.(% 

 ١٠(والمذاھب الدولیة والمحلیـة %) ٢٠(واللیبرالیة%) ٤١(تتوزع الوالءات على الوالءات الدینیة.(%  
 ة الطالبأكثر المؤسسات االیجابیة فى حیا%)٦٨(والمدرسة %)٨٣(والمؤسسة الدینیة %)٩٢(األسرة.  
  ینایـــر  ٢٥التحول الھائل فى توقعات الطالب لتحقیق المطالب الفردیة والمجتمعیة بعد ثــــورة.  
 ٦٠(ووسیلة االنتقال إلى %) ٧٠(والدخل األسري المتوقع إلى%)٧٢٫١( لیصـل التعلیم المناسب إلى.(%  
  م األھـداف لدى الطــالبلمعظـ% ٦٥ولتتجـاوز التوقعـات المستقبلیة لألھداف القومیـة حاجـز.  
 وھو أفق جدید ینبغي التنبھ لھ ، واإلسراع بإجراءات توجھ رسائل إلى ھذا الجیل أن غـدًا أفضـــل.  

    

 مجال الوالءات واالنتماءات الفكریة للشباب الجامعى            ٤. ٣
 

 

  ٦٢(ء لسیاسات اإللھا االستسالمظھور معدالت جیدة للطالب فى مجـال قبول وإحترام الذات وعدم.(% 

  ٦٠(الطـــــالب باألخــــــالق والقیـــــم الدینیــــة  اللتزامومعدالت مقاربة. (%  
  ٥٢(و رفض كافة أشكال العنف وإیذاء اآلخریــــن %) ٦٦(رفض الشباب للتطرف والتعصب.(%  
  ٤٩(معدالت متوسطة ظھرت لدى الطالب مرشحة للزیادة إلحترام القانون والنظـــام العــام(%.  
  ٤٣(واإلسھام فى عالم متوافـق %) ٦٤(االتجاه القوى لتأیید منطق السالم العالمي ونبذ الحروب.(%  
  ٥٤(اتجاه مطلوب دعمھ وبناءه لدى الشباب بإدراك مقاصد الحیاة وغایاتھا التى یطلبھا اهللا منھم.(%  
  اهللا من أجلھـــاتصمیم ونشر شجرة أھداف سلوكیة لتوجھ الطالب نحو مقاصد حیاتھم التى خلقھم.  
  

 البـــم الذاتى للطــال التقییـمج               ٦٠٣
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ًا   :متطلبات بناء الرؤیة القومیة لإلرشاد والتوجیھ الطالبي :رابع
ھ        ة لإلرشاد والتوجی ة القومی ي استنادًا إلى المبررات والدوافع المتصلة بضرورة الرؤی دیاً ، الطالب  وتح
ة و    ل ذه الرؤی اب ھ اد  لمخاطر التى تم استعراضھا نتیجة غی ى  إعتم رتكن     ًا عل ن أن ی ى یمك ات الت المنطلق

ة    ذه الرؤی اء ھ ى بن ا ف امج        إلیھ داف البرن رض ألھ الل ع ن خ ة م اء الرؤی ًا لبن ة برنامج دم الدراس تق
  .الزمنيلى سلسلة نتائجھ وبرنامجھ والمشاركین فیھ ومراحلھ وخطواتھ عالوة ع

  :أھداف البرنامج وغایاتھ األساسیة ١. ٤
 واالجتماعياب الجامعى نحو فھم وتشخیص الواقع التعلیمي حشد طاقات الخبراء والشب

وصیاغة رؤیة قومیة لإلرشاد والتوجیھ ، لشباب الجامعات المصریة  والمؤسسيوالفكرى 
بالبیئة المحیطة واالندماج مع القیم والمعاییر  الوعي، تمھیدا لتغییر ھذا الواقع نحو  الطالبي

  .والثقافة الوطنیة

  :البرنامج وتحلیل المعنیینالمشاركون فى  ٢. ٤
  منســق البرنامج(قطاع شئون التعلیم والطـــالب بجامعـــة المنصــــورة.( 

 خبراء فى مجاالت العلوم السلوكیـــة والتربویة واالجتماعیة بالجامعات المشاركـة. 

 ممثلو إتحادات الطالب بالجامعـــات المصریـــة الحكومیـــة واألھلیـــة فى. 

 المرتبطة بالشباب الجامعى كاتحادات الطالب ورعایة الشباب والمجتمع المدني المؤسسات. 

 منظمات محلیــــة و دولیة معنیة بتنمیـــة الشبـــاب وبنـــاء قدراتــھ. 

  

 

  ٥٧(تمتع نسبة معقولة من األساتذة بالنزاھة والموضوعیة وعــدم إستغـــالل الطــــالب.(% 

  ٥٦٫٥(مع توفر نسبة مماثلة من وجھ نظر الطالب إللتزام األساتــذة الدینـــي والخلقــــي.(%  
 ٥٧(دالت متوسطة إلستخدام األساتذة ألسالیـــب الحفز والتعزیــــز اإلیجابــي مع توفر مع.(%  
  ٥٤(مع تمتع نسبة ال بأس بھا من األساتذة بالسیطــرة علـــى المواقـــف المحرجـــة.(%  
  ٧٧(األستاذ الجامعي بأبعاده الشخصیة والقیادیة والتمكن العلمي والمھني ما زال أمل ُیتعلق بھ لدى(%.  

 تصمیم ونشر شجرة أھداف سلوكیة لتجسید نموذج األستاذ الملتزم علمیًا وخلقیًا والثري معرفیًا وإنسانیًا.  

 مجال الصورة الذھنیة لألستاذ الجامعى           ٧٠٢
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  :والمشاركین فى البرنامج للمعنیین ویوضح الشكل التالى تحلیالً 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   Stakeholders Analysis تحلیل المعنیین ) ٦( شكل
  الطالبيلبرنامج بناء رؤیة قومیة لإلرشاد والتوجیھ 

 

  األطراف الفاعلة
 Actors  

  

الشباب 
   الجامعى

  اتحاد الطالب

األسر 

  الطالبیة

  رعایة الشباب

للتعلیم  وكالء الكلیات
  والطالب

  المستفیدون
D. Beneficiaries  

  المستھدفون
Target Group  

  النھائيالمستفید 
Final Beneficiaries  

وحدات 
اإلرشاد 
  الطالبي

مراكز البحوث 
  االجتماعیة والتربویة

خبراء علوم 
  سلوكیة واجتماعیة

األقسام العلمیة 
  للعلوم اإلنسانیة

  

وزارة التعلیم 
   العالي

  

الجامعات 
  المصریة

  

وزارة الشباب 
  والریاضة

منظمات 
ودولیة محلیة 

  معنیة بالشباب
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  :خطوات ومراحل بناء الرؤیة القومیة ٣. ٤
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المراحل الخطوات اإلجراءات

مخاطبة الجامعات 
 والجھات المعنیة

 

  
 ورش العمل التمھیدیة

  

صیاغة خطة وآلیات 
 البرنامج

 

  
  

مرحلة التمھید 

 واإلعداد
 

  
  

  

تنفیذ أنشطة المسوح  
  ودراسات الحالة

 
تحلیل النتائج وإعداد 

 التقاریر األولیة
 

استخالص محاور 
 الرؤیة وأسس بناءھا

  

  
مرحلة الفھم 

 والتشخیص 
المسوح (

 )ودراسات الحالة

   
  

جلسات الخبراء إلعداد 
 أبعاد ومحاور الرؤیة

 

الصیاغة النھائیة 
لسیاسات وآلیات وأنشطة 

 الرؤیة
 

  

المؤتمر القومى وإعالن  
 الرؤیا وتبنیھا قومیاً 

 

  
 

  مرحلة بناء 

وإعالن الرؤیا 

  القومیة
  

  جاالت المعرفیة ذات الصلةختیار الخبراء بالمواتحدید.  
 ات المسوح واألنشطة الثقافیة العلمیةــتشكیل مجموع.  
  واھر واالحتیاجاتـــــللظجمع البیـــــــانات والمســـــوح.  
 
 الص النتائجـــــــستخدام أسالیب تحلیل مالئمة الستخا.  
 إعداد التقاریر األولیة ومناقشتھا فى مجموعات العمل.  
 الة ونتائج المسوح والدراســاتصیاغة دراسات الح. 
  
  بالخطة ى المحددنالجامعات وفق البرنامج الزمدراسات تلقى.  
 تشكیل فرق الخبراء وصیاغــــــــة أھــــــداف الرؤیـــــــة. 
 ةطة بناء الرؤیاإلعـــــالن واإلعــــــــــالم عن خطة وأنش.  

 ل لرؤى الجامعات المختلفةــــــة وتحلیـــــقراءات معمق.  
 ات واآللیات واألنشطة المختلفة للرؤىـــــتحلیل السیاس.  
 املة تستند لرؤى الجامعات المختلفةــــــــــبناء رؤیة ش. 
  
 نشطة الرؤى القومیةالصیاغة النھائیة لسیاسات وآلیات وأ.  
 رارھاــــــة الرؤیة وإقــــــــل بالجامعات لمناقشــــورش عم.  
 تلقى مالحظات الجامعات وبناء الرؤیة فى صورتھا النھائیة.  
 
 دعوة كافة المھتمین بالشأن الطالبى الجامعى للتعریف بالرؤیة.  
 الختامى إقرار السیاسات و اآللیات واألنشطة بالمؤتمر.  
 تبنى الرؤیةوتھیئة البیئة الحاضنة لالیب الدعم تحدید أس.  
 

 صیاغة الورقة األولیة حول أھداف وآلیات وسلسلة النتائج.  
 ات المصریة الحكومیة واألھلیة للمشاركةــمخاطبة الجامع.  
 ات المعنیة والمستھدفةــج على الفئــــــعرض فكرة البرنام. 
  
 ل لممثلى الجامعات حول أسس بناء الرؤیةـعقد ورش عم.  
 عنیینمتنفیذ اللقاءات وورش العمل بمشاركة الطالب وال. 
 اوره وأھدافھ خالل اللقاءاتـــــــــإثراء فكرة البرنامج ومح. 
  
 اء الرؤیةـــــریة لبنة الضروـــر واألنشطــــتحدید الظواھ. 
 والمشاركین ق العملیتوزیع المسئولیات واألدوار بین فر. 
 ج الزمنىـــــــــــــــــات واألدوات والبرنامــــــــإعداد اآللی.  
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  Result Chain :سلسلة نتائج بناء الرؤیة القومیة ٤. ٤
  : Inputsالمدخالت : أ

 ة شبابیـــة بعشـــرات اآلالف بالجامعــةطاق.  

  ینایر التى قام بھــا آالف الشبــــاب ٢٥ثورة. 

 كوادر وخبرات جامعیة بكافــــة المجـــاالت. 

 وحدة لإلرشاد والتوجیھ الطالبى لتنسیق البرنامــج. 

 برنامج أولى بأھداف وآلیات وسلسلة نتائج محــددة. 

  : Activitiesاألنشطة : ب
 ت تعریفیة وتشكیل فـــــرق العمــــللقاءا.  

 صیاغة خطة وآلیات البرنامج المقتـــــــرح. 

 تنفیذ أنشطة المسوح و األنشطـــة الثقافیــــة. 

 إستخالص النتائج وإعداد التقاریــــر األولیــة. 

 جلسات الخبراء والصیاغة النھائیة والمؤتمر الختامى. 

  : Hypothesesالمفترضات : جـ
  الواسع للبرنامج خالل اللقــاءات التعریفیــةالقبول.  

 دعم الخبراء كمتطوعین فى كافة المجاالت المرتبطـة. 

 مشاركة واسعة من شباب الجامعــة فى البرنامــج. 

 قبول أكبر عدد من الجامعات للمشاركة فى بناء الرؤیة. 

 البرنامـــج واستمرارلدعم  يكاف يتوفر تمویل ذات. 

  Outputs) ة المدىقصیر(المخرجات : د
 تقاریر ثریة حول معظم الظواھـــر الطالبیــــة.  

 فریق عمل مدرب للبحث السریع مدعـــم بالخبـراء.  

 يرؤیة قویة واضحة لإلرشاد والتوجیــھ الطالبـــ.  

 يإقرار سیاسات وآلیات وأنشطة اإلرشاد والتوجیھ الطالب. 

 يـل التطوعـي والعمـویل الذاتـم التمـاإلعالء من قی. 
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  :Outcomes) متوسطة األجل(العوائد : ھـ
 يالنشر والترویج للرؤیة القومیة لإلرشاد والتوجیھ الطالب.  

 تبنى الجھات والمؤسسات المعنیة لھذه الرؤیة وتفعیلھـا. 

 يالجامعــ يفلسفة واضحة ومنفذة للعمل الطالبـــ. 

 تدعیم مبادرات التنسیق والعمل المشترك بین الجامعات. 

 یة قومیــة بمشاركـة الجامعـات المصـریةتبني رؤ. 

  : Impact) بعیدة المدى(اآلثار : و

 انجاز برامج قومیة مشابھ بالعمــل مــع الشبـــاب.  

 يتطویر وإنتشار وحدات اإلرشاد والتوجیـــھ الطالبــ. 

  م العمل واإلنتاجوقیتحسن فى مستویات اإلنتماء والمواطنة. 

 نشطة المجتمعــة والقومیةمساھمات واسعة للشباب فى األ. 

 لطاقة الشبــــاب يالسع ً  .نحو بناء مجتمع المعرفة إستنادا

  

 :البرنامج الزمني المقترح لبناء الرؤیة ٥. ٤

  المــدة باألشھــــــر المراحل والخطوات
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

             مخاطبة الجامعات وتشكیل فرق العمل

             لیات البرنامـــجصیـــاغة خطة وآ

             تنفیذ أنشطة المسـوح ودراسات الحالة

             تحلیل النتـــــائج وإعداد التقاریر األولیة

             استخالص محاور الرؤیة وأسس بناءھا

             جلسـات الخبراء إلعداد أبعــاد ومحاور الرؤیة

             یاسات وآلیات وأنشطة الرؤیةالصیاغة النھائیة لس

             المؤتمر القومى وإعـــالن الرؤیا وتبنیھا قومیًا

  



 
 

- ٢٢ -

  خاتمة فاتحة 
  

لقد حاولنا بھذه السلسلة من الدراسات االقتراب  من مرحلة الشباب الجامعى باعتبارھا مرحلة 
فكریة والعقلیة وخیاالت وآمال بناء تتجمع فیھا التحدیات العاطفیة والوجدانیة مع التحدیات ال

 .الغد واجتیاز الطریق الصعب نحو االستقالل الشخصي واالجتماعي
  

  :واستھدفنا من تلك الدراسات أن نؤكد على عدد من المضامین واألبعاد منھا
 أننا نفتقد شجرة أھداف سلوكیة لألستاذ والطالب الجامعى نستھدى بھا فى إدارة ھذه المرحلة الحرجة.  
 أن رسوخ ومكانة السلطة األبویة ھى ثمرة لمتانة البنیان القیمى ومنطلق النحسار االنحرافات الطالبیة.  
 أن استكشــاف وتفھم السلوكیات الطالبیة السلبیة البد أن یقترن بآلیات محددة لمواجھتھا وحصارھا.  

  
مكنھم من االختیار  بین لذیوع حالة إیجابیة من األمن الثقافى ألبنائنا توكان الھدف ھو السعى  

  .التیارات المختلفة شریطة العالنیة وعدم التعارض مع المستقر ثقافیا ودینیًا
  

حیث البدیل ھو سعى قوى لھا أھدافھا وأجندتھا إلى أدلجة الشباب باستثمار دینامیكیتھ ومیلھ 
  .لالستقالل واستغالل قلقھ وتوتره وقابلیتھ السھلھ للتشكیل

  
 ..ختامـًا 

  لماء مصر ومفكریھا إلى ع
  

حین ال یستخدم المجتمع العلم فى التعرف والفھم والتفسیر ، یجد نفسھ بإزاء ظواھر 
  .مفاجئة یعجز عن التعامل معھا ، فضال عن التحكم فیھا والتنبؤ بھا 

بإزاء كتل بشریة غفیرة وطاقات  -وھو الحادث اآلن مع الشباب الجامعى–لیجد نفسھ 
  :ا أجیاًال وراء أجیالإنسانیة ھائلة تركناھ

  .مھملة فى منطقة الفراغ السلوكـى -
  .غیر قادرة على طلب المعونـــة -  
  .وعاجزین نحن عن أن نقدمھا لھم  -

  
لینسابوا من بین أصابعنا أمام أعین المجتمع الذي ائتمننا علیھم ، وربنا الذي سوف 

  .یسألنا عنھم
  
  

  ..وأخیــرًا 
  :لإلى مصر الجریحة الصابرة نقو

  ..مھما كانت المؤشرات مفزعة واألوضاع مرتبكة فلنتذكر معًا 
  إن آالم الوضع التى عانتھا مالیین المالیین من نساء األرض لن تمنع عذراء جدیدة 

  .......من أن تعانى آالم المولود األول
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  المراجــــع

ران ، / د.أ -١ ى زھ ى عل أخر الدراسیحی اھرة الت ة لظ ة تحلیلی الب ك يدراس ة لط ة الزراع  –لی

مشروع التطویر  ،) من التشخیص إلى المواجھة(جامعة المنصورة 

  ٢٠١٠٫أبریل  المستمر والتأھیل لالعتماد ، 

ة المنصورة  ،  –الزراعة الصورة الذھنیة لألستاذ الجامعى لدى طالب كلیة ،  ــــــــــــ -٢ جامع

  .٢٠١٢أبریل  ،  يوحدة اإلرشاد والتوجیھ الطالب

 ي، وحدة اإلرشاد والتوجیھ الطالبدراسة استطالعیة لمالمح البنیان القیمى الجامعى ،  ــــــــــــ -٣

  .٢٠١٢ مایو ، 

ـ -٤ ذات،  ـــــــــــ الب ال یم الط ة  يتقی داف الطالبی جرة األھ ً لش ا لوكیة وفق ارات الس دة للمھ ، وح

  .٢٠١٢ أبریل ،  ياإلرشاد والتوجیھ الطالب

اد ) من المسامرة إلى المخاطرة(الجامعیة قات العاطفیة الطالبیة العال،  ــــــــــــ -٥ ، وحدة اإلرش

  .٢٠١٢یولیو  ،  يوالتوجیھ الطالب

ھ الوالءات واالنتماءات المذھبیة والفكریة للشباب الجامعى ،  ــــــــــــ -٦ ، وحدة اإلرشاد والتوجی

  .٢٠١٢دیسمبر  ،  يالطالب

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الرجوع إلى الدراسات السابقة على الرابط اآلتيیمكن 
guidance-counseling-graduates/students/student-du.eg/studentshttp://agrfac.mans.e 

  البرامج والدراسات 
  أو

  ياإلرشاد والتوجیھ الطالب – الطالب والخریجین –كلیة الزراعة  -الدخول على موقع جامعة المنصورة
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  ة لإلرشاد والتوجيه الطالبي بالجامعات المصريةمخاطر غياب رؤية قومي
  يحيى علـى زهـران / د.أ

  جامعة المنصورة -كلية الزراعة  -أستاذ اإلرشاد الزراعي 
  

  ملخص البحث 
  

عى  اطر تس ى مخ ھ إل ى التنبی ة إل ذه الدراس ادھ ھ  افتق اد والتوجی ة لإلرش ة قومی رؤی
ریة  ات المص ي بالجامع ن الطالب د م رض عدی الل ع ن خ ي م راغ المعرف رات الف مؤش

ً والسلوكي الطالبي  لعدید من الدراسات الصادرة عن وحدة اإلرشاد والتوجیھ الطالبي إستنادا
  :رئیسیة ویقوم بناء ھذه الدراسة على ثالث أبعاد  بكلیة الزراعة جامعة المنصورة

  
فى مجاالت  مخاطر غیاب الرؤیة القومیة لإلرشاد والتوجیھ الطالبيستعراض ا :البعد األول
تعراض،  للتأخر الدراسي ظاھرة  آثار ح  واس امعيمالم ي الج ان القیم ا  البنی وعالقاتھ

اتب ة االنحراف لوكیة الطالبی ى  الس رف عل ة ، والتع ات العاطفی ار العالق ار وآث مس
  .الوالءات واإلنتماءات المذھبیة الفكریة ، و الطالبیة

  
ا یتصل بلقمنطلقات بناء الرؤیة اتحدید  :البعد الثاني ى م ة ف ة التومی ات مواجھ ول آلی خر أقب

امعي و  الدراسي ي الج ة ودعم البنیان القیم ات العاطفی ید العالق ھ وترش یخ  وتوجی ترس
  .األمن الثقافي للشباب الجامعي

  
رض أل :البعد الثالث داف عرض لمتطلبات بناء برنامج مقترح للرؤیة القومیة من خالل ع ھ

افة لبرنامج المشاركون فى الو  البرنامج  وات ومراحل ، باإلض امجخط لة و البرن سلس
  .الزمني لبناء الرؤیةوالبرنامج  ھنتائج

 


