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املعوقات اإلدارية والفنية واألكادميية التي تواجه طالبات
الدبلوم الرتبوي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
الممخص _ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المعكقات اإلدارية

كمف ىنا أخذت معظـ دكؿ العالـ في إيالء اىتماميا بتنظيـ

كالفنية كاألكاديمية التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم بجامعة اإلماـ

إعداد المعمـ كبرامجو كالعمؿ عمى تطكيره بصفة مستمرة كفقان

محمد بف سعكد ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ

لممكارد المالية كالمكارد البشرية المتاحة ،ككذلؾ المتطمبات

المنيج الكصفي بأسمكب دراسة الحالة كتـ تصميـ استبانة مككنة مف

المستقبمية لممخرجات التعممية [.[1

محكريف تـ تكزيعيا عمى جميع طالبات الدبمكـ التربكم بالمستكل

كبات مف المسمّـ بو أف كراء كؿ أمة عظيمة تربية عظيمة،

األكؿ ،كأظيرت نتائج الدراسة أف أفراد مجتمع الدراسة مكافقات بدرجة

كىذا يعتمد بدرجة كبيرة عمى جكدة المعمـ ،ككيفية إعداده

(عالية) عمى كاحدة مف المعكقات اإلدارية كالفنية التي تكاجو طالبات

كتأىيمو ،كمف ثـ تدريبو المستمر في أثناء الخدمة ،إضافة إلى

الدبمكـ التربكم(قمة الكقت المخصص لالستراحة في أثناء البرنامج).

تكافر بعض المكاصفات لتحقيؽ الكفاءة الكمية لشخصيتو ،كذلؾ

كأف أفراد مجتمع الدراسة مكافقات بدرجة (منخفضة) عمى ثالثان مف

عبر مقكمات الكفاءة الفنية كاالجتماعية كالمينية التي تضمف

المعكقات اإلدارية كالفنية التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم أبرزىا

بجانب الميارات الفنية المتخصصة بامتالؾ أخالقيات المينة،

(كثرة أعداد الطالبات الممتحقات بالبرنامج) .كما كأظيرت نتائج

كثقافة اإلنجاز كاالبتكار كاإلبداع [.[2

الدراسة أف أفراد الدراسة مكافقات بدرجة (عالية) عمى كاحدة مف
المعكقات األكاديمية التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم (قمة احتكاء

كمف ىذا المنطمؽ فقد أكدت دراسة أميرة [ ]3عمى فاعمية

المكتبة الجامعية عمى مراجع حديثة في مجاؿ التخصص) .كأف أفراد

البرنامج التربكم في تغيير اتجاىات المعمميف نحك مينة

الدراسة مكافقات بدرجة (منخفضة) عمى احدل عشر مف المعكقات

التدريس ،كأىمية الكسائؿ كاألساليب المعتمد عمييا في استخداـ

األكاديمية التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم أبرزىا(ضعؼ التزاـ

البرنامج التربكم كما أظيرت الدراسة أف اعتماد البرنامج عمى

عضك ىيئة التدريس بمكاعيد المحاض ارت) .كما قدمت الدراسة

المعمكمات النظرية قمة االىتماـ بتكفير األجيزة التعميمية تعيؽ

مجمكعة مف الحمكؿ لمتغمب عمى المعكقات اإلدارية كالفنية مف أبرزىا:

فاعمية البرنامج التربكم لممعمـ.

تنظيـ إجراءات القبكؿ لاللتحاؽ ببرنامج الدبمكـ التربكم قبؿ بدء العاـ

كانطالقان مف رسالة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

الدراسي .ككضع قائمة مف المعايير الكاضحة كالمحددة لتقكيـ

في مجاؿ العالقات بيف الجامعة كالمجتمع ،كتييئة الظركؼ

المقررات الدراسية .كأكصت الدراسة بكضع قكانيف كاجراءات كاضحة

العممية المناسبة لتقديـ الخدمات العممية كالتدريبية كالبحثية

كمعمنة في برنامج القبكؿ لطالبات الدبمكـ.
الكممات المفتاحية :المعكقات ،اإلدارية ،الدبمكـ التربكم ،جامعة

بمختمؼ مؤسسات المجتمع دكف عكائؽ ،كمكانع عمرية أك

اإلماـ.

اجتماعية أك اقتصادية أك ثقافية ،قررت الجامعة في عاـ
1405ق إنشاء عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ

 .1المقدمة
تنبع ضركرة تطكير برامج إعداد المعمـ مف العائد اإليجابي

المستمر لتككف الجية العممية كالثقافية بالمجتمع ،كذلؾ كفؽ

عمى مخرجات التعميـ؛ باإلضافة إلى ما تعززه التغيرات العالمية

استراتيجية كاضحة كدقيقة ،كفي ظؿ نظاـ تعميمي  /تدريبي

كالتغيرات العممية كالتكنكلكجية المتسارعة مف تجديدات تربكية،

كتبني
متطكر يعتمد عمى أحدث الكسائؿ كالتقنيات التربكيةّ ،
أحدث الطرؽ كاألساليب التدريبية [.[4

يجب األخذ بيا في النظـ التعميمية كالعمؿ كفقان ليا.
2

اإلعدادية كالثانكية مما أدل إلى ضعؼ التحصيؿ الدراسي لدل

كيعد برنامج الدبمكـ التربكم كاحدان مف البرامج التي يقدمو

الدارسيف.

المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر التابع لجامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية كىك برنامج أكاديمي ميني

كما بينت نتائج دراسة القاضي [ ]12كجكد مشكالت

يتككف مف ( )32ساعة معتمدة ،يمتحؽ بيا حممة الشيادات

أكاديمية في برامج الدبمكـ التربكم تتعمؽ بضعؼ ارتباط البرنامج

الجامعية غير التربكية لاللتحاؽ بمينة التعميـ أك إلكماؿ

بأىداؼ المدرسة االبتدائية ،كما أظيرت عدـ االىتماـ بالجكانب

الماجستير في أحد التخصصات التربكية [.[5

التطبيقية ،كقصكر استخداـ الكسائؿ التعممية ،كضعؼ أساليب
التقكيـ.

كبناء عمى عدد مف تكصيات الدراسات السابقة كمنيا
ن

كقد أظيرت دراسة نصار [ ]13عدـ كجكد مكتبة

دراسة الظاىر كالبسكمي [ ]6كالتي ىدفت إلى تقييـ برنامج
الدبمكـ العالي بكمية األميرة ثركت ككذلؾ دراسة عطيات []7

مركزية بالكمية تساند الطالب في إيجاد مراجع عممية؛ لممارسة

كالتي ىدفت إلى تقييـ برنامج الدبمكـ العاـ في التربية بجامعة

أدكاره المتكقعة في العممية التعميمية ،ككجكد صعكبات تتعمؽ

الحسيف بف طالؿ مف كجية نظر الكمية حيث أكضحت

بيذا الجانب ،باإلضافة إلى أف الدراسة أثبتت كجكد بعض

الدراستيف أىمية مراجعة الخطط الدراسية كالممارسات التدريبية

الصعكبات المتعمقة باإلمكانيات المادية كالبشرية ،كصعكبات

في برنامج الدبمكـ.

أخرل متعمقة بأساليب التدريس كنقص التأىيؿ المعتمد عمى

كدارسة العكلقي [ ]8التي أظيرت كجكد معكقات تكاجو

الجكانب التقميدية في إعداد المعمـ ،مما أكد الحاجة إلى استخداـ

برامج الدبمكـ في التربية ،كتتضمف نقص تطكير البرنامج بما

تكنكلكجيا المعمكمات في إعداد المعمـ .كقد حددت دراسة حسيف

يتماشى مع تطكر المعرفة ،كاحتياجات الممتحقيف بيا كمف ثـ

[ ]14بعض المشكالت التي تعكؽ البرنامج كمف أىميا :كجكد

تقادـ طرؽ كأساليب ككسائؿ تقديميا.

بعض المشكالت التي تتعمؽ بالقبكؿ ،مف حيث ضعؼ اختبارات

كذلؾ فإف دراسة الناجي [ ]9ىدفت إلى تقكيـ برامج إعداد

القبكؿ كالمقابالت الشخصية كعدـ مكضكعيتيا ،كضعؼ

المعمميف ،كأظيرت نتائج الدراسة أف برامج إعداد المعمميف

التنسيؽ كاالتصاؿ بيف الطالب كالقائميف عمى البرامج؛ ككذلؾ

تحتاج إلى تقكيـ كتطكير دكرم.

قمة الكقت المتاح بيف المحاضرة كالمحاضرة التي تمييا ،إضافة

كما أف دراسة تكماس كلكدماف [ ]10أكضحت كجكد

إلى كجكد بعض المشكالت كالصعكبات الدراسية التي تتعمؽ

نقاط قكة كضعؼ ببرنامج إلعداد المعمميف في مستكل

بضعؼ المكاد كالمقررات الدراسية ،كعدـ تمبيتيا الحتياجات

البكالكريكس مف جامعة كاريخي ،كقد أظيرت نتائج الدراسة

الطالب كتنميتيـ ،كما شممت تمؾ المشكالت كالصعكبات تقميدية

مكافقة أفراد مجتمع الدراسة مف الخريجيف عمى البرنامج بدرجة

طرؽ التدريس كضعؼ أساليب التقكيـ ،كضعؼ مستكل أعضاء

(عالية) .كذلؾ فإف دراسة النبياني ،كحسف [ ]11أظيرت كجكد

الييئة التدريسية في تمؾ الكميات .كما أف دراسة القاضي []12

صعكبات تتعمؽ بالتجييزات المادية كالتقنية ،كأخرل تتعمؽ

أكدت عمى كجكد بعض جكانب النقص في البرنامج ،مما أدل

بطبيعة الدراسة كالمقررات الدراسية كمرافؽ التدريب ،ناىيؾ عف

إلى ظيكر بعض الصعكبات التي تكاجو المتدربات في أثناء

الصعكبات المرتبطة بكثرة أعداد الدارسيف ،كاجيادىـ بالتكميفات

دراستيف كمنيا :ضعؼ ارتباط البرنامج بأىداؼ المدرسة

كاالختبارات ،كضعؼ الجكانب التطبيقية بالبرنامج؛ كما أف مف

االبتدائية ،كعدـ تركيزه عمى الخصائص النفسية ليف ،إضافة

أىـ نتائجيا :قصكر برامج التدريب ،كذلؾ بسبب نقص مدة

إلى ضعؼ طرؽ التدريس ،كعدـ قدرة البرنامج عمى إكساب

التدريب ،كضعؼ صمة المقررات الدراسية بمنيج المدرسة

المتدربات الكفايات التدريسية الالزمة ،باإلضافة إلى عدـ
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اآلليات المقترحة الكاجب اتخاذىا في سبيؿ تجاكزىا.

االستقرار بقاعة دراسية كاحدة ،ككجكد قصكر أيضان في استخداـ

كبناء عمى نتائج الدراسات السابقة فقد تأكدت الحاجة إلى

الكسائؿ ،كالنشاطات التعميمية ،كالبحث التربكم كالتفكير العممي

دراسة كاقع الدبمكـ التربكم كالمعكقات التي تعترض الطالبات

في البرنامج ،كعدـ القدرة عمى تنمية التقكيـ الذاتي.

الممتحقات بيذا البرنامج بالمركز الجامعي لخدمة المجتمع

كأظيرت دراسة فتحي كآخركف [ ]1كجكد قصكر في

كالتعميـ المستمر ،كىذا أيضان ما أكدتو نتائج الدارسة

االختبارات المقدمة لطالب الدبمكـ التربكم ،كما أكضحت

االستطالعية التي قامت بيا الباحثة عمى عينة مف طالبات

الدراسة افتقار مقررات البرنامج إلى الزيارات الميدانية ،كما

الدبمكـ العاـ في المركز الجامعي كخدمة المجتمع كالتعميـ

أكضحت دراسة الشيرم [ ]15إلى كجكد مشكالت تكاجو طالب

المستمر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،ككاف

الدبمكـ التربكم في كمية التربية جامعة الممؾ خالد ،كمنيا ضعؼ

عددىف ( )16طالبة ،كأظيرت نتائج الدارسة االستطالعية كجكد

المقررات المقدمة في البرنامج ،كعدـ قدرة المقررات الدراسية

العديد مف المعكقات اإلدارية كالفنية كاألكاديمية التي تعترض

عمى إكساب الدراسيف الميارات الالزمة ،كما أكصت دراسة كؿ

دراسة طالبات الدبمكـ التربكم .كىذا يتطمب الكقكؼ عمى تمؾ

مف شطناكم كعميمات [ ]16بضركرة إعادة النظر في خطط

المعكقات التي تكاجو الطالبات الممتحقات ببرنامج الدبمكـ التربكم

برامج دبمكـ التربية ،كتعديميا بما يحقؽ الكفايات كالميارات

كدراستيا كتقديـ حمكؿ مقترحة لمتغمب عمى تمؾ المعكقات ،كعميو

كالمعارؼ.

فإف مشكمة الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة عف السؤاؿ

ىذا كقد أكدت نتائج دراسة سكيداف [ ]17عمى أىمية

الرئيس التالي :ما المعكقات التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم

إعادة النظر في خطط التربية كسياسات القبكؿ لبرنامج الدبمكـ

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية كسبؿ التغمب عمييا؟

العاـ في التربية ،كما أكصت الدراسة بإعادة النظر في برامج

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة ىي:

الدبمكـ التربكم كالعمؿ عمى تطكيرىا المستمر.

أ .أسئمة الدراسة
 -1ما المعكقات (اإلدارية كالفنية) التي تكاجو طالبات الدبمكـ

 .2مشكمة الدراسة

التربكم في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد مف كجية نظر أفراد

إيمانان مف الباحثة بأىمية برامج إعداد المعمميف كتدريبيـ
كتنميتيـ؛ التي تقدميا الجامعات السعكدية عمى كجو العمكـ؛

الدراسة؟

كجامعة اإلماـ عمى كجو الخصكص ،جاءت ىذه الدراسة لتقؼ

 -2ما المعكقات األكاديمية التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم

عمى أىـ المعكقات التي تعترض المعمـ في أثناء عممية إعداده

في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد مف كجية نظر أفراد الدراسة؟

الميني كالتربكم ستؤثر عميو مستقبالن في أدائو الكظيفي ،مما

 -3ما الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى المعكقات (اإلدارية كالفنية،

يؤثر بشكؿ مباشر عمى جكدة التعميـ كمخرجاتو.

كاألكاديمية) التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم بجامعة اإلماـ
محمد بف سعكد اإلسالمية؟

كنظ انر ألف المعكقات بكؿ أبعادىا اإلدارية كالفنية
كاألكاديمية التي تعترض طالبات الدبمكـ التربكم بشكؿ عاـ

ب .أهداف الدراسة

كاحدة مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى كفاية النظاـ التربكم مف

 -التعرؼ عمى أىـ المعكقات (اإلدارية كالفنية) التي تكاجو

الناحيتيف الداخمية كالخارجية عمى السكاء ،بالرغـ مف أف ىذه

طالبات الدبمكـ التربكم بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد

المعكقات متنكعة كمتغيرة في معظميا ،إال أف الدراسة العممية

اإلسالمية.

قادرة عمى إثباتيا كمعرفة مسبباتيا كمككناتيا ،كمف ثـ تحديد أىـ

 التع ػرؼ عمػ ػى أى ػـ المعكق ػات (األكاديمية) التي تكاجو طالبات4

الدبمكـ التربكم بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

د .حدود الدراسة

 -تقديـ حمكؿ مقترحة لمتغمب عمى المعكقات (اإلدارية كالفنية،

الحدكد المكضكعية :تقتصر الدراسة عمى المعكقات اإلدارية

كاألكاديمية) التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم بجامعة اإلماـ

كالفنية كاألكاديمية لطالبات برنامج الدبمكـ التربكم ،كالحمكؿ

محمد بف سعكد اإلسالمية.

المقترحة لمتغمب عمى تمؾ المعكقات.

ج .أهمية الدراسة

الحدكد البشرية :كتتمثؿ بجميع طالبات الدبمكـ التربكم المستكل
األكؿ بعمادة المركز الجامعي كخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر

تبرز أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ أىمية برنامج الدبمكـ
التربكم لمتربكييف بشكؿ عاـ كمعممي التعميـ العاـ بشكؿ خاص.

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

كذلؾ لما يقكـ بو البرنامج مف دكر فاعؿ في إكساب الطالبات

الحدكد المكانية :عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ

الميارات كالقدرات الالزمة التي تؤىميـ لمعمؿ .كتتمثؿ أىمية ىذه

المستمر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بمدينة

الدراسة في ككنيا:

الرياض.

 -1تمثؿ االستجابة لحاجة ماسة كمشكمة كاقعية ،تعاني منيا

ه .مصطمحات الدراسة

طالبات برنامج الدبمكـ التربكم بعمادة المركز الجامعي لخدمة

المعكقات:

المجتمع كالتعميـ المستمر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد

المعكؽ :ىك ما يعترض الفرد لمكصكؿ إلى ىدؼ ،كشعكر الفرد

اإلسالمية.

بالعجز في أف يعد حالن مباش انر ،ك المعكقات ىي تحديات تككف

 -2تفيد ىذه الدراسة كالن مف إدارة جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

عقبة في سبيؿ تحقيؽ النتيجة المأمكلة [.[18

اإلسالمية ،كعمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ

كتعرؼ المعكقات إجرائيان في ىذه الدراسة بأنيا ىي الصعكبات

المستمر كأعضاء ىيئة التدريس ،في تحديد أكثر المعكقات

كالمشكالت التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم كىي (معكقات

اإلدارية كالفنية كاألكاديمية التي تعاني منيا طالبات الدبمكـ

إدارية كفنية ،كأكاديمية).

التربكم ،كتقديـ حمكؿ مقترحة لمتغمب عمى تمؾ المعكقات.

الدبمكـ التربكم:

 -3تتعامؿ ىذه الدراسة مع أىـ البرامج التي تُعنى بإعداد

ىك برنامج الدبمكـ العاـ في التربية ،حيث يقدـ التأىيؿ لحممة

المعمميف كالمعممات التي ىي أساسان إلعدادىـ الميني كالتربكم

الشيادات غير التربكية بالجامعات السعكدية لاللتحاؽ بمينة

لتحقيؽ النظاـ التربكم ككفاءتو لمنيكض بالمجتمع.

التعميـ أك االلتحاؽ ببرامج الدراسات العميا التربكية ،كيقدمو

 -4ستفيد  -إف شاء اهلل  -الدراسة طالبات برنامج الدبمكـ

المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر بجامعة اإلماـ

التربكم ،حيث تسمط الضكء عمى المعكقات التي تكاجييـ،

محمد بف سعكد اإلسالمية كمدتو فصميف دراسييف [.[5

كتحاكؿ االرتقاء بالمستكل األكاديمي.

 .3الطريقة واإلجراءات

 -5تُعيف الدراسة كاضعي السياسات كالبرامج في الجامعات

أ .منهج الدراسة

األخرل ،عمى االستفادة مف أكجو الشبو الكبيرة بينيا كبيف جامعة

بما أف اليدؼ الرئيس لمدراسة الحالية ىك التعرؼ عمى

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

المعكقات (اإلدارية كالفنية ،كاألكاديمية) لمطالبات الممتحقات

صناع القرار في ك ازرة التعميـ مف خالؿ األخذ
 -6تفيد الدراسة ّ

بالدبمكـ التربكم في عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع

بعيف االعتبار المعكقات التي تكاجييا طالبات الدبمكـ التربكم،

كالتعميـ المستمر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،فقد

كاالستفادة مف الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى تمؾ المعكقات.

استخدمت المنيج الكصفي بأسمكب دراسة الحالة الذم ال ييدؼ
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فقط إلى كصؼ الظكاىر ككصؼ الدافع كما ىك ،بؿ إلى أف مف

ببرنامج الدبمكـ التربكم في عمادة المركز الجامعي لخدمة

أىدافو الكصكؿ إلى استنتاجات تسيـ في فيـ الكاقع كتطكيره

المجتمع كالتعميـ المستمر في الفصؿ الدراسي األكؿ ،ككاف

[.[19

عددىـ ( )149طالبة ،كقد طبقت عمى جميع أفراد مجتمع

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

الدراسة .كفي ضكء متغيرات الدراسة يمكف تحديد خصائص
عينة الدراسة عمى النحك اآلتي:

اشتمؿ مجتمع الدارسة الحالية عمى جميع الطالبات الممتحقات

جدول 1

خصائص عينة الدراسة
التكرار

النسبة المئوية

المتغير
زمف الحصكؿ عمى شيادة

مف سنة إلى  5سنكات

88

83.8

البكالكريكس

مف  6سنكات إلى اقؿ مف  10سنكات

10

9.5

مف  10سنكات فأكثر

7

6.7

عاممة

27

25.7

ال تعمؿ

78

74.3

لمترقية في العمؿ

29

27.6

لمتمكف مف االلتحاؽ ببرنامج الماجستير

40

38.1

غير ذلؾ

36

34.3

105

%100

العمؿ
اليدؼ مف االلتحاؽ بالدبمكـ التربكم

المستويات

المجمكع

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ( )88أف أفراد الدراسة

غير ذلؾ لاللتحاؽ بالدبمكـ التربكم ،ك( )29منيف يمثمف ما

يمثمف ما نسبتو  %83.8مف إجمالي مجتمع الدراسة حصمف

نسبتو ( )%27.6مف إجمالي أفراد الدراسة ىدفيف مف االلتحاؽ

عمى شيادة البكالكريكس مف (سنة) إلى ( )5سنكات ،كىف الفئة

بالدبمكـ التربكم لمترقية في العمؿ.

األكبر مف أفراد الدراسة ،بينما ( )10منيف يمثمف ما نسبتو

ج .أداة الدراسة

( )%9.5مف إجمالي أفراد الدراسة حصمف عمى شيادة
البكالكريكس منذ( )6سنكات إلى أقؿ مف( )10سنكات ،ك()7

مر بناء ىذه األداة
استخدمت الباحثة االستبانة ،كقد ّ

بالمراحؿ اآلتية:

منيف يمثمف ما نسبتو ( )%6.7مف إجمالي أفراد الدراسة حصمف

 )1بعد مراجعة الباحثة لمدراسات المتعمقة بتقكيـ برامج الدبمكـ

عمى شيادة البكالكريكس منذ ( )10سنكات فأكثر.

التربكم كالمعكقات التي تكاجييا الطالبات الممتحقات بالبرنامج،

كما كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ( )78مف أفراد الدراسة

كعمى ضكء خبرتيا بمشاركة الطالبات في برنامج الدبمكـ التربكم

يمثمف ما نسبتو ( )%74.3مف إجمالي مجتمع الدراسة ال

بعمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر ،قامت

يعممف ،كىف الفئة األكثر مف أفراد الدراسة ،بينما ( )27منيف

بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية:

يمثمف ما نسبتو ( )%25.7مف إجمالي أفراد الدراسة يعممف.

 )2لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة قامت الباحثة بتكزيع ()15

كما كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف ( )40مف أفراد الدراسة

استبانة عمى ( )15عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة

يمثمف ما نسبتو ( )%38.1مف إجمالي مجتمع الدراسة ىدفيف

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية كجامعة الممؾ سعكد ،كجامعة

مف االلتحاؽ بالدبمكـ التربكم لمتمكف مف االلتحاؽ ببرنامج

أـ القرل ،كطمبت منيـ التفضؿ بإبداء مالحظاتيـ حكؿ مدل

الماجستير ،كىف الفئة األكبر مف مفردات الدراسة ،بينما ()36

ككضكح كمناسبة عبارات االستبانة ألىداؼ الدراسة.

منيف يمثمف ما نسبتو  %34.3مف إجمالي أف ارد ليف أىداؼ

 )3ت ػـ است ػالـ ال ػردكد مػ ػف قبػؿ السادة المحكميف ،كأدخمت بعض
6

التعديالت عمى االستبانة بناء عمى المالحظات المقدمة منيـ،

الذم تنتمي إليو العبارة.

كتمت إعادة صياغة بعض الفقرات كحذؼ فقرات أخرل منيا،

كتبيف مف خالؿ نتائج التحميؿ أف قيـ معامؿ ارتباط كؿ عبارة

ثـ قاـ الباحث بصياغة االستبانة الصياغة النيائية ،كقد تككنت

مف العبارات مع محاكرىا مكجبة كدالة إحصائيان عند مستكم

مف محكريف كىما:

الداللة ( )0.01فأقؿ ،مما يدؿ عمى صدؽ اتساقيا مع

المحكر األكؿ :كتتضمف بعض المعمكمات الشخصية ألفراد

محاكرىا.

العينة.

 -ثبات أداة الدراسة :لقياس مدل ثبات أداة الدراسة (االستبانة)

المحكر الثاني :كيحتكم عمى عبارات ألىـ المعكقات(اإلدارية

تـ استخداـ (معادلة ألفا كركنباخ) (Cronbach's Alpha

كالفنية ،كاألكاديمية) التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم في

))(αلمتأكد مف ثبات أداة الدراسة ،حيث طبقت المعادلة عمى

عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ بجامعة اإلماـ

العينة االستطالعية لقياس الصدؽ البنائي ،كتبيف مف النتائج أف

محمد بف سعكد اإلسالمية.

معامؿ الثبات العاـ عاؿ حيث بمغ ( )0.8829كىذا يدؿ عمى
أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات يمكف االعتماد عمييا

ثـ تبنت الباحثة الشكؿ المغمؽ )(Closed Questionnaire

في التطبيؽ الميداني لمدراسة.

في إعداد المحاكر الذم يحدد االستجابات المحتممة لكؿ سؤاؿ.
 -صدؽ أداة الدراسة:

 .5النتائج ومناقشتها

أكالن :الصدؽ الظاىرم لألداة :لمتعرؼ عمى مدل صدؽ أداة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:

الدراسة في قياس ما كضعت لقياسو ُعرضت عمى مجمكعة مف

كالذم ينص عمى" :ما المعكقات اإلدارية كالفنية التي تكاجو

المختصيف ،كفي ضكء آرائيـ قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة

طالبات الدبمكـ التربكم في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

بصكرتيا النيائية.

اإلسالمية؟"

ثانيان :صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة :بعد التأكد مف الصدؽ

لمتعرؼ عمى المعكقات اإلدارية كالفنية التي تكاجو الطالبات

الظاىرم ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيان كعمى

في أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم تـ حساب التك اررات

بيانات العينة تـ حساب معامؿ االرتباط (بيرسكف) لمعرفة

كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

الصدؽ الداخمي لالستبانة ،حيث تـ حساب معامؿ االرتباط

كالرتب الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات محكر المعكقات

بيف درجة كؿ عب ػارة مف عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحكر

اإلدارية كالفنية ،كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي:

جدول 2

استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات محور المعوقات اإلدارية والفنية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
رقم العبارة

العبارة

4

قمة الكقت المخصص لالستراحة في

ؾ

أثناء البرنامج

%

55.2

ال يكجد مكاف مييأ لالستراحة قريب

ؾ

56

25

مف القاعة الدراسية

%

53.3

23.8

22.9

14

صعكبة المكاصالت

ؾ

55

27

23

%

52.4

25.7

21.9

3

عدـ كجكد حكافز مادية بعد اجتياز

ؾ

43

39

23

البرنامج

%

41.0

37.1

21.9

المقاعد غير مريحة لمطالبات

ؾ

38

30

37

6

11

المتوسط

االنحراف

درجة التواجد

التكرار
النسبة %

عالية

متوسطة

منخفضة

الحسابي

المعياري

58

31

16

2.40

0.742

29.5

15.2
24

7

2.30
2.30
2.19
2.01

0.822
0.810
0.773
0.849

الرتبة
1
2
3
4
5

5
%

36.2

28.6

35.2

ؾ

23

53

29

%

21.9

50.5

27.6

30

35

40

33.3

38.1
40
38.1

1

عدـ التفرغ الكمي لاللتحاؽ بالبرنامج

8

غير

ؾ

كاضحة لمراغبيف لاللتحاؽ بالبرنامج

%

28.6

ال تُعطي الطالبة في أثناء التحاقيا
بالبرنامج تكضيح كامؿ لخطة

ؾ

28

37

%

26.7

35.2

9

معايير

الترشيح

لمبرنامج

9

2016

1.94
1.90
1.89

0.705
0.815
0.800

6
7
8

البرنامج
2
5

ؾ

27

38

40

التأخر

في

الترشيح

اللتحاؽ

بالبرنامج

%

25.7

36.2

38.1

عدـ تقبؿ األعذار المقدمة ألعضاء

ؾ

17

57

31

ىيئة التدريس بسبب الغياب في

%

16.2

54.3

29.5

1.88
1.87

0.793
0.666

9
10

بعض األياـ
13
17
16
12
7
10
15

كسائؿ التكييؼ كالتيكية غير جيدة

ؾ

26

37

42

في قاعات التدريس

%

24.8

35.2

40.0

صعكبة التكاصؿ مع الييئة اإلدارية

ؾ

21

43

41

المسؤكلة عف إقامة البرنامج

%

20.0

41.0

39.0

ضعؼ كضكح المكائح المنظمة

ؾ

23

39

43

لمدراسة في الجامعة

%

21.9

37.1

41.0

اإلضاءة غير كافية في قاعات

ؾ

20

34

51

التدريس

%

19.0

32.4

48.6

التأخر في البدء في البرنامج مف

ؾ

17

36

52

قبؿ الجامعة

%

16.2

34.3

49.5

كثرة أعداد الطالبات الممتحقات

ؾ

5

47

53

بالبرنامج

%

4.8

44.8

50.5

كثرة تغيير أماكف القاعات الدراسية

ؾ

15

23

67

في أثناء الفصؿ الدراسي

%

14.3

21.9

63.8

المتكسط العاـ

1.85
1.81
1.81
1.70
1.67
1.54
1.50
1.92

0.793
0.748
0.773
0.771
0.742
0.589
0.735

11
12
13
14
15
16
17

0.327

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف أفراد الدراسة

الثالثي كالمتيف تشيراف إلى (منخفضة  /عالية) عمى أداة

مكافقات عمى كجكد معكقات إدارية كفنية تكاجييف بدرجة

الدراسة ،مما يكضح التفاكت في مكافقة أفراد الدراسة عمى

متكسطة في أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم بمتكسط

المعكقات اإلدارية كالفنية التي تكاجييف في أثناء التحاقيف

( 1.83مف  ،)3كىك متكسط يقع في الفئة الثانية مف فئات

ببرنامج الدبمكـ التربكم.
كما يتضح مف النتائج أف أفراد الدراسة مكافقات عمى أف

المقياس الثالثي (مف  1.68إلى  )2.34كىي الفئة التي تشير

كاحدة مف المعكقات اإلدارية كالفنية تكاجو الدارسات بدرجة عالية

إلى خيار (متكسطة) عمى أداة الدراسة.
كيتضح مف النتائج أف ىناؾ تفاكتان في مكافقة أفراد الدراسة

في أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم تتمثؿ في العبارة رقـ

عمى المعكقات اإلدارية كالفنية التي تكاجييف في أثناء التحاقيف

( )4كىي" :قمة الكقت المخصص لالستراحة أثناء البرنامج"

ببرنامج الدبمكـ التربكم ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف عمى

بمتكسط ( 2.40مف  ،)3كتعزك الباحثة ىذه النتيجة بدرجة

المعكقات اإلدارية كالفنية ما بيف ( 1.50إلى  ،)2.40كىي

عالية لرغبة المتدربات في أخذ قسطان مف الراحة أكثر ،كذلؾ

متكسطات تقع في الفئتيف األكلى كالثالثة مف فئات المقياس

نظ انر ألف البرنامج الدراسي مكثؼ كبشكؿ يكمي كألف المتدربات
8

يحتجف إلى راحة أكثر مف المتدربيف لطبيعتيف الفسيكلكجية،

الدراسة الحالية فقد جاءت بدرجة منخفضة.

فمنيف مف ىي في األشير األخيرة مف الحمؿ أك كانت قد

 -2جاءت العبارة رقـ ( )15كىي" كثرة تغيير أماكف القاعات

أنجبت حديثان ،كبالتالي فإف زيادة الكقت المخصص لالستراحة

الدراسية في أثناء الفصؿ الدراسي " بالمرتبة الثالثة مف حيث

سيعطييف دافعية لمتعمّـ أكثر ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت

عدـ مكافقة مفردات الدراسة عمى تكاجدىا بدرجة منخفضة

إليو دراسة حسيف [.[14

بمتكسط ( 1.50مف  .)3كتعكد ىذه النتيجة لمتنظيـ المسبؽ مف

كما اتضح مف النتائج أف أفراد الدراسة مكافقات عمى أف

المركز الجامعي في تكزيع الطالبات عمى القاعات الدراسية،

ثالثان مف المعكقات اإلدارية كالفنية تكاجو الدارسات بدرجة

كتختمؼ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة القاضي [ ]12التي

منخفضة في أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم،

كانت ىذه النتيجة ىي األكلى في األىمية عمى عكس الدراسة

ككاف أكثرىا انخفاضان العبارة رقـ ( )15 ،10التي تـ ترتيبيا

الحالية حيث جاءت منخفضة.

تنازليان حسب عدـ مكافقة أفراد الدراسة عمى تكاجدىا بدرجة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

منخفضة كاآلتي:

كالذم ينص عمى" :ما المعكقات األكاديمية التي تكاجو طالبات

 -1جاءت العبارة رقـ ( )10كىي" كثرة أعداد المتدربات

الدبمكـ التربكم في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية مف

الممتحقات بالبرنامج " مف حيث عدـ مكافقة أفراد الدراسة عمى

كجية نظر أفراد الدراسة؟"

تكاجدىا بدرجة منخفضة بمتكسط ( 1.54مف  )3كذلؾ ألف

كلمتعرؼ عمى المعكقات األكاديمية التي تكاجو طالبات

المركز الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر حدد إعداد

برنامج الدبمكـ التربكم تـ حساب التك اررات كالنسب المئكية

القبكؿ بما يتناسب مع استيعاب كامكانيات المركز ،لذلؾ نجد أف

كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب الستجابات

أعداد الطالبات الممتحقات بالبرنامج ليست كثيرة.

أفراد الدراسة عمى عبارات محكر المعكقات األكاديمية ،كجاءت
النتائج كما يكضحيا الجدكؿ اآلتي:

كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة حسف كالنبياني []11
الت ػ ػي كانػ ػت ىػ ػذه المعكقػ ػات ى ػي األكلى في األىمية عمى عكس

جدول 3

استجابات أفراد الدراسة عمى عبارات محور المعوقات األكاديمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
رقم

العبارة
14
13
16
17
2

العبارة

التكرار

درجة التواجد

منخفضة

النسبة %

عالية

متوسطة

قمة احتكاء المكتبة الجامعية عمى

ؾ

56

34

15

مراجع حديثة في مجاؿ التخصص

%

53.3

32.4

14.3

قمة المراجع المرتبطة بالمقررات

ؾ

49

35

21

الدراسية

%

46.7

33.3

20.0

عدـ تكافر خدمات النسخ كالتصكير

ؾ

29

36

40

داخؿ المكتبة

%

27.6

34.3

38.1

تعييف االختبارات عمى الحفظ

ؾ

22

47

36

كالتكرار

%

21.0

44.8

34.3

تكجد فجكة بيف المكاد الدراسية

ؾ

17

56

32

المقررة في البرنامج كبيف حاجة

%

16.2

53.3

30.5

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

المتوسط
2.39

0.727

1

2.27
1.90
1.87
1.86

0.775
0.808
0.735
0.671

2
3
4
5

سكؽ العمؿ
1

ضعؼ تأسيس الطالبات في المغة
اإلنجميزية

ؾ
%

26

38

41

24.8

36.2

39.0

9

1.86

0.790

6

5
11

ضعؼ

التزاـ

أستاذ

9

المقرر

ؾ

19

44

42

بالحضكر في الساعات المكتبية

%

18.1

41.9

40.0

2016
1.78

0.734

7

بمكتبة
6
3
5
8
15
12
18

ضعؼ العالقات اإلنسانية بيف

ؾ

12

46

47

الدارسيف كأعضاء ىيئة التدريس

%

11.4

43.8

44.8

نقص أعداد أعضاء ىيئة التدريس

ؾ

14

39

52

ذكم الكفاءة العالية

%

13.3

37.1

49.5

ضعؼ قدرة بعض أعضاء ىيئة

ؾ

11

43

51

التدريس عمى إدارة المحاضرة

%

10.5

41.0

48.6

ضعؼ استجابة بعض الطالبات

ؾ

8

48

49

لإلرشاد األكاديمي

%

7.6

45.7

46.7

ؾ

11

39

55

األكاديمية

%

10.5

37.1

52.4

ضعؼ التزاـ الطالبات بالنظاـ

ؾ

11

34

60

كاليدكء في المحاضرات

%

10.5

32.4

57.1

يشتمؿ جدكؿ االختبارات النيائية

ؾ

8

37

60

عمى أكثر مف مقرر في اليكـ

%

7.6

35.2

57.1

قمة

التزاـ

الطالبات

باألنشطة

1.67
1.64
1.62
1.61
1.58
1.53
1.50

0.675
0.709
0.671
0.628
0.676
0.680
0.637

8
9
10
11
12
13
14

الكاحد
9

تأخر تزكيد أستاذة المقرر لمطالبات

ؾ

8

36

61

بخطة دراسية لممقرر مف بداية

%

7.6

34.3

58.1

1.50

0.637

15

الفصؿ الدراسي
10
4
7

ضعؼ التزاـ أستاذة المقرر بتنفيذ

ؾ

5

41

59

الخطة الدراسية لممقرر

%

4.8

39.0

56.2

ضعؼ التزاـ عضك ىيئة التدريس

ؾ

5

38

62

بمكاعيد المحاضرات

%

4.8

36.2

59.0

كثرة غياب بعض الطالبات عف

ؾ

6

35

64

المحاضرات

%

5.7

33.3

61.0

المتكسط العاـ

1.49
1.46
1.45
1.74

0.590
0.589
0.604

16
17
18

0.390

مف خالؿ النتائج المكضحة أعاله يتضح أف أفراد عينة

 )2.39كىي متكسطات تقع في الفئتيف األكلى كالثالثة مف فئات

الدراسة مكافقات عمى كجكد معكقات أكاديمية تكاجو الطالبات

المقياس الثالثي كالمتيف تشيراف إلى (منخفضة  /عالية) عمى

بدرجة متكسطة في أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم

أداة الدراسة مما يكضح التفاكت في مكافقة أفراد الدراسة عمى

بمتكسط ( 1.74مف  ،)3كىك متكسط يقع في الفئة الثانية مف

المعكقات األكاديمية التي تكاجو الدارسات في أثناء التحاقيف

فئات المقياس الثالثي (مف  1.68إلى  )2.34كىى الفئة التي

ببرنامج الدبمكـ التربكم.
كما يتضح مف النتائج أف أفراده الدراسة مكافقات عمى أف

تشير إلى خيار (متكسطة) عمى أداة الدراسة.
كيتضح مف النتائج أف ىناؾ تفاكتان في مكافقة أفراد الدراسة

كاحدة مف المعكقات األكاديمية تكاجو الطالبات بدرجة عالية في

عمى المعكقات األكاديمية التي تكاجو الطالبات في أثناء

أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم تتمثؿ في العبارة رقـ

التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم ،حيث تراكحت متكسطات

( )15كىي" قمة احتكاء المكتبة الجامعية عمى مراجع حديثة في

مكافقتيف عمى المعكقات األكاديمية التي تكاجو الطالبات في

مجاؿ التخصص " بمتكسط ( 2.39مف  .)3كتعزك الباحثة

أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم ما بيف ( 1.45إلى

ظيكر ىذه العبارة بدرجة عالية ألىمية أف يككف في مكتبة
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الجامعة مراجع حديثة لتساعد الطالبات عمى البحث كاالطالع،

الدبمكـ التربكم في جامعة اإلماـ يتناسب مع الكاقع الحالي

كذلؾ لكثرة المتطمبات البحثية التي تُطمب منيف ،كلصعكبة

لمبرنامج كفؽ إمكانيات الجامعة كك ازرة التعميـ عمى النحك التالي:

التنقالت عمى الطالبات لمبحث في مكتبات عامة خارج الجامعة

أكالن  /الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى المعكقات اإلدارية كالفنية:

ال سيما أنيف يكاجيف صعكبة في تكفر كسائؿ المكاصالت،

 -تنظيـ إجراءات القبكؿ لاللتحاؽ ببرنامج الدبمكـ التربكم قبؿ

كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة نصار [.[13

بدء العاـ الدراسي.

كاتضح مف النتائج أف مفردات الدراسة مكافقات عمى أف

 -كضع استراتيجية لمقبكؿ تنص عمى كجكد شرط التفرغ لمدراسة

إحدل عشرة مف المعكقات األكاديمية تكاجو الطالبات بدرجة

مف جية العمؿ لمممتحقات ببرنامج الدبمكـ التربكم كيتـ اختيار

منخفضة في أثناء التحاقيف ببرنامج الدبمكـ التربكم ،ككاف

الطالبات كفقان لمنسب المئكية األعمى.

أكثرىا انخفاضان ىي عبارة رقـ ( )7،4التي تـ ترتيبيا تنازليان

 -كضع قائمة مف المعايير الكاضحة كالمحددة لتقكيـ أىداؼ

حسب عدـ مكافقة أفراد الدراسة عمى تكاجدىا بدرجة منخفضة

كمحتكل المقررات الدراسية بحيث تتالءـ مع احتياجات اإلعداد

كاآلتي:

الميني لممعممة.

 -1جاءت العبارة رقـ ( )4كىي " ضعؼ التزاـ عضك ىيئة

 -تكفير الخدمات التعميمية لطالبات برنامج الدبمكـ التربكم مثؿ

التدريس بمكاعيد المحاضرات " بدرجة منخفضة بمتكسط (1.46

مكتبة عامة كمكتبة تجارية.

مف .)3

 -كضع ىيئة تقكيمية (مف داخؿ الجامعة كخارجيا) مكمفة

كتعكد ىذه النتيجة إلى التزاـ عضكات ىيئة التدريس في البرنامج

بتطكير كمراجعة برنامج الدبمكـ التربكم بحيث يتكاكب مع

التربكم بمكاعيد المحاضرات كذلؾ نتيجة حرصيف أك لكجكد

متطمبات كحاجات المعمميف المينية.

رقابة محددة عمى الحضكر مف قبؿ اشراؼ عمادة المركز

 -تقديـ حكافز مادية كمعنكية لممتفكقات بعد اجتياز برنامج

الجامعي.

الدبمكـ التربكم ،بحيث مف كانت مكظفة فإنيا تأخذ مكافأتيا مف

 -2جاءت العبارة رقـ ( )7كىي " كثرة غياب بعض الطالبات

الجية التي تعمؿ بيا كلتكف عالكة دكرية مف ِقبؿ الجياز

عف المحاضرات " بدرجة منخفضة بمتكسط ( 1.45مف ،)3

الحككمي الذم تعمؿ بو الطالبة ،كمف كانت غير مكظفة فتأخذ

كتعزك الباحثة ظيكر ىذه العبارة بدرجة منخفضة ،كذلؾ لقمة

مكافأتيا مف الجامعة.

غياب الطالبات كىذا راجع إلى حرص الطالبات عمى الحضكر

 -تكفير مقاعد مريحة لمممتحقات ببرنامج الدبمكـ التربكم ،كذلؾ

ألف مف تغيبت أكثر مف  %15مف محاضرات أم مقرر دراسي

لما تعانيو الطالبات كالسيما (الطالبات الالئي في األشير األكلى

سيتـ حرمانيا منو.

أك األخيرة مف الحمؿ ،أكمف يعانيف مف مشاكؿ صحية في

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

الظير).

كالذم ينص عمى" :ما الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى المعكقات

 -تكفير كسائؿ مكاصالت مييئة لمممتحقات ببرنامج الدبمكـ

(اإلدارية كالفنية ،كاألكاديمية) التي تكاجو طالبات الدبمكـ التربكم

التربكم ،كذلؾ مف خالؿ إبراـ عقكد مع شركات تتكفؿ بنقؿ

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية؟"

الطالبات مجانان مف كالى المقر المقاـ بو البرنامج.

في ضكء نتائج الدراسات السابقة كتكصياتيا كفي ضكء النتائج

 -كضع استراحات صغيرة بالقرب مف القاعات الدراسية خاصة

المستخمصة مف الدراسة الحالية ،فإف الدراسة الحالية سعت إلى

لطالبات برنامج الدبمكـ التربكم ،ليساعد عمى تحسيف الجانب

تقدـ حمكؿ مقترحة لمتغمب عمى المشكالت التي تكاجو طالبات

النفسي لدييف.
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 -إعادة تكزيع أكقات المحاضرات بما يسمح بزيادة الكقت

 -التنسيؽ مع ك ازرة التربية كالتعميـ بسماح لمممتحقات ببرنامج

المخصص الستراحة الطالبات.

الدبمكـ التربكم بالتدريب الميداني ،كذلؾ لتمكينيـ مف ميارات

ثانيان  /الحمكؿ المقترحة لمتغمب عمى المعكقات األكاديمية:

التدريس عمى أرض الكاقع.

 -تزكيد مكتبة عمادة المركز الجامعي كخدمة المجتمع بجامعة

 -عقد لقاءات دكرية بيف أعضاء ىيئة التدريس بالمركز

اإلماـ بالكتب الحديثة في التربية.

الجامعي لخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر كمنسكبي ك ازرة التربية

 -تكفير آالت تصكير كخدمات طالبية داخؿ مكتبة عمادة

كالتعميـ مف (المشرفييف التربكييف كالمسئكليف) لفتح الحكار

المركز الجامعي كخدمة المجتمع بجامعة اإلماـ.

كالنقاش حكؿ كيفية ربط المعرفة النظرية بالممارسات التطبيقية

 -تشكيؿ لجنة مف أعضاء ىيئة التدريس لمراجعة الخطط

في المقررات المطركحة.

الدراسية كالممارسات التدريبية في برنامج الدبمكـ التربكم بما
يحقؽ الكفايات كالميارات كالمعارؼ التي تحتاجيا الطالبات

 -االطالع عمى تجارب كخبرات الجامعات التي ُيقاـ لدييا

برنامج الدبمكـ العاـ في التربية ،كذلؾ في داخؿ المممكة أك

الممتحقات بالبرنامج.

خارجيا.

 -إعداد خطة دراسية تتضمف مصادر المعرفة المختمفة مف

 .6التوصيات
في ضكء نتائج الدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

كتب كمراجع ،كمصادر البيانات المختمفة ،كالمعمكمات) تزكد بيا
الطالبات بدالن مف االعتماد عمى الكتاب الجامعي المقرر،

 .1كضع إجراءات كقكانيف كاضحة ُمعمنة في برنامج القبكؿ
لطالبات الدبمكـ التربكم.

عمى مشكمة الكتاب الجامعي.

 .2إجراء دراسة تقييمية شاممة لبرنامج الدبمكـ العاـ مف كجية

 -استخداـ طرؽ تدريس تعمؿ عمى تزكيد الطالبات بمقكمات

نظر الطالبات الخريجات كأعضاء ىيئة التدريس باستخداـ

االستيعاب كالتعميـ الذاتي كتنمية اإلبداع كاالبتكار في

أدكات تقييـ متنكعة لمكقكؼ عمى مدل فعالية البرنامج ،كمدل

شخصياتيـ ،كذلؾ مف خالؿ استخداـ أسمكب المناقشة كالحكار

تمبية الحتياجات السكؽ المحمي.

مثؿ (الندكات ،كحمقات النقاش ،كمجمكعات البحث) بدالن مف

 .3مراجعة أىداؼ برنامج الدبمكـ التربكم كالخطط الدراسية بما

أسمكب التمقيف كالمحاضرات.

يتناسب مع فمسفة كحاجة ميداف التعميـ.

 -إعادة تكصيؼ المقررات الدراسية كاالىتماـ بالجكانب النكعية

 .4التكسع في طرؽ التدريس كالتقكيـ كالممارسات التدريسية في

بما يتالءـ كطبيعة الدبمكـ التربكم.

برنامج الدبمكـ التربكم بما يتناسب مع طبيعة الطالبات.

كالمذكرات ،نظ انر لتأثيره السمبي عمى العممية التعميمية كلمتغمب

 -إدراج مقرر في الحاسب اآللي يركز عمى ميارات متقدمة

المراجع

تحتاجيا الممتحقات بالبرنامج ،كيسيـ في إجراء البحكث

أ .المراجع العربية

التطبيقية في المدارس.

] [1فتحي ،شاكر ،كآخركف (2006ـ)" :تقكيـ برنامج الدبمكـ

 -إدراج مقرر في اخالقيات مينة التعميـ ببرنامج الدبمكـ

العاـ في التربية" ،بجامعة السمطاف قابكس ،مجمة العمكـ

التربكم ،ليعزر كليرتقي بالمعمـ كالعممية التعميمية.

التربكية ،العدد الثالث.124-78 .

 -إدراج مقرر إدارة الصؼ ببرنامج الدبمكـ التربكم ،ليعزر

] [2الفرح ،كجيو كدبانيو ،ميشيؿ (2009ـ)" :أساسيات التنمية

كيحسف قدرات كميارات المعمـ اإلدارية
الجانب المعرفي لممعمـ
ّ

المينية لممعمميف" ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

لتساعده عمى ضبطو الصؼ.
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جامعة السمطاف قابكس ،عماف.

] [3أميرة ،محمد (2014ـ)" :دكر برنامج الدبمكـ فكؽ الجامعي
في التنمية المينية لممعمميف المبعكثيف في التعميـ العاـ

] [12القاضي ،ىيفا (1423ق)" :برنامج مقترح لتطكير الدبمكـ

بكمية التربية جامعة السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،مجمة

العاـ في التربية لمعممات المرحمة االبتدائية في مدينة

العمكـ اإلنسانية ،ص ص.169-146

الرياض" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية العمكـ
االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية،

] [4جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية (1432ق) دليؿ

الرياض.

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،اإلدارة العامة
لمدراسات كالمعمكمات ،مطابع الجامعة ،الرياض.

] [13نصار ،عمي (2004ـ)" :تصكر مقترح لمنظكمة إعداد
المعمـ بكميات التربية في مصر في ضكء متطمبات

] [5إنجازات ،مبادرات1430( .ق) .عمادة المركز الجامعي

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات بالتعميـ قبؿ الجامعي" ،مجمة

لخدمة المجتمع كالتعميـ المستمر.

كمية التربية المجمد ( )33العدد ( )2كمية التربية ،جامعة

] [6الظاىر ،قحاف ،كالبسكمي ،سكسف (2009ـ)" :تقييـ برنامج

طنطا ،مصر.

الدبمكـ العالي في صعكبات التعميـ بكمية األميرة ثركت مف

] [14حسيف ،حسيف (2004ـ)" :تطكير إعداد معمـ التعميـ

كجية نظر المعمميف الخريجيف" ،مجمة جامعة الممؾ سعكد،

االبتدائي في مصر في ضكء معايير الجكدة الشاممة"،.

مركز بحكث كمية التربية.)1( ،

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

] [7عطيات ،مظير ،كخالد ،عطيات (2010ـ) " :تقييـ برنامج

المنكفية ،مصر.

الدبمكـ العاـ في التربية جامعة الحسيف بف طالؿ مف كجية

] [15الشيرم ،ظافر (2009ـ)" :تقكيـ األداء في التربية

نظر الطمبة" ،المجمة األردنية ،مجمد  ،6ع ،30 ،ص

الميدانية لدل طالب الدبمكـ العاـ في التربية " ،مجمة

.235-219

التربية ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،القاىرة ،مصر.

] [8العكلقي ،حسف (1995ـ)" :تصكر لتطكير الدبمكـ العاـ في
التربية بكمية التربية جامعة الممؾ سعكد بالرياض " ،مجمة

] [16شطناكم ،نكاؼ ،كعميمات ،صالح (2008ـ)" :مدل

كمية التربية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة،

تحقيؽ برامج دبمكـ لمكفايات التربكية في ظؿ اقتصاد

مصر.

المعرفة مف كجية نظر طمبة دبمكـ التربية في الجامعات
األردنية"،

] [9الناجي ،حسف (2000ـ)" :تقكيـ إعداد المعمميف قبؿ الخدمة

مجمة

جامعة

الشارقة

لمعمكـ

اإلنسانية

كاالجتماعية 3 ،5 ،ص .61-35

بجامعة مؤتو مف كجية نظر الطمبة الخريجيف " ،مجمة

] [17سكيداف ،أمؿ (2010ـ)" :دراسة تقكيمية لبرنامج الدبمكـ

مؤتة لمبحكث كالدراسات ،)3(5 .ص.205-179

العامة في التربية شعبة الكمبيكتر التعميمي بمعيد الدراسات

] [11النبياني ،ىالؿ ،كعبد الحميد ،حسف (2002ـ)":

التربكية " ،جامعة القاىرة في ضكء معايير الجكدة

الصعكبات التي تكاجو الدارسيف ببرنامج الدبمكـ العاـ في

كاالعتماد األكاديمي ،مجمة العمكـ التربكية العدد الثالث،

كمية التربية بجامعة السمطاف قابكس كعالقتيا بالتحصيؿ

.100-49

الدراس ػ ػي" ،مجم ػ ػة العػم ػ ػكـ الت ػرب ػكي ػ ػة كالػنفػسػيػة ،كػم ػي ػة التربية
13

5

] [18فمية ،فاركؽ عبده ،كالزكي ،أحمد (2004ـ)" :معجـ

9

2016

ب .المراجع االجنبية

مصطمحات التربية لفضان كاصطالحان " ،دار الكفاء لدنيا

[10] Tomas, A. Andloadman, w. (2001).
Evaluating Educational Programs using A
national surrey journal of educational
Research, 9(4), P4.

الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية.
] [19عبيدات ،ذكقاف؛ كعدس ،عبد الرحمف؛ كعبد الحؽ ،كايد
( )1998البحث العممي – مفيكمو كأدكاتو كأساليبو ،دار
الفكر العربي ،عماف :األردف.
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ADMINISTRATIVE, TECHNICAL AND
ACADEMIC OBSTACLES FACING THE
EDUCATIONAL DIPLOMA FEMALE
STUDENTS AT IMAM MUHAMMAD IBN
SAUD ISLAMIC UNIVERSITY
FATIMA ABDULLAH ALBESHER
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
ABSTRACT_ This study aims to stating the most important administrative, technical and
academic obstacles facing the educational diploma female students at Imam Muhammad Ibn Saud
Islamic University. To realize the study objectives, the researcher used the descriptive method
through the “case study” approach. A questionnaire consisting of two elements was designed and
distributed to all the female students of educational diploma in the first level. The study results
showed The members of the study community agreed with a (high) degree to one of administrative
and technical obstacles facing the educational diploma female students (Time allocated for break
during the program is short), The members of the study community agreed with a (low) degree to
three of administrative and technical obstacles facing the educational diploma female students
(the most prominent of which is the large number of female students enrolled in the program). The
members of the study community agreed with a (high) degree to one of academic obstacle facing
the educational diploma female students. (The university library doesn’t have modern references
in the area of specialization). And the members of the study community agreed with a (low) degree
to eleven of academic obstacles facing the educational diploma female students. The most
prominent of which is (the faculty members don’t commit to times of lectures). The study also
presented a set of solutions to overcome the administrative, technical and academic obstacles. The
most important of these solutions are: Regulating admission procedures to join the educational
diploma program before the beginning of the academic year. Finally study recommended Set clear
announced laws and procedures in the admission program for Diploma female students.
KEYWORDS: Obstacles, Administrative, Educational Diploma, Imam Muhammad Ibn Saud
Islamic University.
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