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 األهري جباهعة املىازي التعلين برناهج طالبات هشكالت
 تصىر ووضع الطالبات نظر وجهة هن العسيس عبد بن سطام

 حللها هقرتح
مشكالت طالبات برنامج التعميـ المكازم بجامعة األمير  الممخص_

سطاـ بف عبد العزيز مف كجية نظر الطالبات ككضع تصكر مقترح 
 .لحميا

كالتربكية  كاديميةىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى المشكالت األ
كاإلدارية كالنفسية كاالجتماعية التي تكاجو طالبات برنامج التعميـ 
المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز بالمممكة العربية 
السعكدية مف كجية نظر الطالبات، ككضع تصكر مقترح لحميا. كقد 

( طالبة، تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية 174تككنت عينة الدراسة مف )
لعشكائية مف مجتمع الدراسة. كقد استخدمت الباحثتاف المنيج ا

الكصفي المسحي لمعرفة أكثر المشكالت التي تكاجو الطالبات. 
كطبقت الدراسة استبياف المشكالت التي تكاجو الطالبات مف إعداد 
الباحثتاف، كباستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، 

د، كاختبار شيفيو لممقارنات البعدية، تكصمت كتحميؿ التبايف المتعد
الدراسة إلى النتائج التالية: جاء مجاؿ المشكالت اإلدارية في المرتبة 
األكلى بيف المشكالت مف كجية نظر الطالبات بمتكسط حسابي 

كالتربكية في المرتبة  كاديمية(، بينما جاء مجاؿ المشكالت األ4.04)
كما أظيرت النتائج عدـ كجكد (، 3.34األخيرة بمتكسط حسابي )

فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر التخصص كالمستكل الدراسي 
كالحالة االجتماعية في جميع المجاالت. كقدمت الدراسة مجمكعة مف 
الحمكؿ المقترحة لممشكالت في ضكء ما تكصمت اليو النتائج كمف 

ة لفمسفة أىميا: إعادة صياغة التشريعات كالمكائح المنظمة كالمكضح
عداد ىيكؿ  التعميـ المكازم كأىميتو في مكاجية التحديات العصرية، كا 
تنظيمي لمتعميـ المكازم بجامعة األمير سطاـ بما يتكافؽ مع احتياجات 

مكانات كطبيعة المنطقة المجتمعية التي تقع في إطارىا الجامعة  .كا 
 المقدمة  1.

 كالناميػةة مػالمتقدلجامعي باىتماـ المجتمعات يحظى التعميـ ا    

عمى حدو سكاء باعتباره المحرؾ األساسي لعجمة التنمية كالرصيد 
االستراتيجي الذم يغذم السكؽ بالككادر البشرية التي يحتاج 
إلييا لمنيكض بأعباء التنمية في مجاالت الحياة المختمفة. 
كتعتبر مؤسسات التعميـ العالي مصدران أساسيان كميمان لتطكير 

كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ اليدؼ مف كجكدىا كىك تزكيد المجتمع 
الطمبة بميارات تؤىميـ لمنجاح في حياتيـ العممية كالعممية 

 .كاالجتماعية
كتقـك مؤسسات التعميـ الجامعي بدكر فعاؿ في تنمية       

الثركة البشرية، كيمثؿ التعميـ الجامعي قمة السمـ التعميمي فيك 
 24-18مف الفئة العمرية  يتعامؿ مع صفكة شباب المجتمع

عامان، كيعكؿ عميو إعداد العنصر البشرم الذم ىك المحكر 
األساسي لمتنمية، كذلؾ مف خالؿ إعداد الككادر البشرية المؤىمة 
حالؿ األيدم  لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ كتقميؿ البطالة، كا 
الكطنية مكاف الكافدة. كقد حظي التعميـ الجامعي باىتماـ كبير 

لدكره في االستجابة لمطالب المجتمع كخطط التنمية  نظران 
القكمية، خاصة بعد أف شيدت السنكات األكلى مف األلفية الثالثة 
الكثير مف المتغيرات في مجاالت المعرفة كاالىتماـ بجكدة أداء 
المؤسسات التعميمية كالخريجيف، كتعمؿ مؤسسات التعميـ العالي 

سعكدية في إطار سياسة التعميـ كالجامعي في المممكة العربية ال
ق لرعاية ذكم الكفاءات كالنبكغ كتنمية 1398الصادرة عاـ 

مكاىبيـ كمياراتيـ، لسد احتياجات سكؽ العمؿ كتحقيؽ التنمية 
كالكصكؿ بالنظاـ التعميمي الجامعي إلى المنافسة العالمية 

 ].1كتحقيؽ الجكدة ]
 كما تعتبر دراسة المشكالت التي تكاجو طالب الجامعة كما      
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يترتب عمييا مف أداء أكاديمي أحد المكضكعات الرئيسة 
المرتبطة بالكفاءة الداخمية لمجامعة كبجكدتيا كاعتمادىا 
األكاديمي، كلعؿ مف أمثمة االىتماـ بيذا األمر كربطو بمستكل 

 Studentكم بعنكافالجكدة كباالعتماد األكاديمي التقرير السن

Engagement (NSSE) National Survey of  الذم
يطرح عمى طالب الجامعة أسئمة تتعمؽ بتجاربيـ الجامعية مثؿ: 
كيؼ يمضكف أكقاتيـ؟ ماذا يستفيدكف مف دراستيـ؟ ما تقيميـ 
لنكعية العالقات التفاعمية التي تجمعيـ مع أعضاء الييئة 

ف المؤشرات اليامة. يتناكؿ التدريسية كاألصدقاء؟ كغير ذلؾ م
التقرير في ربيع كؿ عاـ دراسي عينات عشكائية مف طالب 
السنة األكلى كاألخيرة مف كميات كجامعات السنكات األربع 

 ].2الحككمية كالخاصة ]
كمعظـ المشكالت التي يعاني منيا الفرد تعكد إلى       

بحؿ  الصعكبة التي يكاجييا في التكيؼ كعميو ينبغي االىتماـ
كعالج تمؾ المشكالت قبؿ أف يستفحؿ أمرىا كتتطكر كتحكؿ 
دكف النمك النفسي السكل كدكف تحقيؽ الصحة النفسية لمفرد. 
كنظران لمتبايف بيف نكعي التعميـ )النظامي كالمكازم( في البيئة 
السعكدية مف حيث المزايا كالتنسيؽ كطبيعة الدراسة كتكقيتيا 

تالؼ في نكعية المشكالت التي فمف الطبيعي أف يتبع ذلؾ اخ
تكاجو طالبات التعميـ المكازم، جاءت الدراسة الحالية لمتعرؼ 
عمى نكعية ىذه المشكالت لدل طالبات التعميـ المكازم بكمية 

 .التربية بجامعة األمير سطاـ بالخرج
 مشكمة الدراسة. 2

انطالقان مف الكاقع العممي الذم تعيشو الباحثتاف كأحد       
أعضاء ىيئة التدريس ببرنامج التعميـ المكازم بجامعة األمير 
سطاـ بف عبد العزيز، كمالحظاتيما لشككل الطالبات مف بعض 

كاالجتماعية كالنفسية، كالتي ليا  كاديميةالمشكالت اإلدارية كاأل
أثر عمى مستكل أداء الطالبات األكاديمي كبالتالي نجاح برنامج 

ما رصدتو نتائج الدراسة االستطالعية التعميـ المكازم، فضالن ع
التي أجريت عمى عينة مف طالبات كمية التربية بجامعة األمير 
سطاـ بف عبد العزيز، كالتي تكصمت إلى أف ىناؾ بعض 

المشكالت التي تكاجو طالبات برنامج التعميـ المكازم كأف ىذه 
المشكالت قد تؤثر عمى مستكل األداء األكاديمي لمطالبات 

قيـ داخؿ الجامعة. كىذا ما تطمب إجراء دراسة ميدانية كتكاف
لتحديد تمؾ المشكالت مف كجيو نظر الطالبات، ككضع تصكر 
مقترح لحميا. كمف ثـ فإف ىذه الدراسة محاكلة لتحديد أىـ تمؾ 

، اإلدارية، االجتماعية، النفسية( التي كاديميةالمشكالت )األ
ألمير سطاـ بف عبد تكاجو طالبات التعميـ المكازم بجامعة ا

العزيز، ككضع تصكر مقترح لحميا، كمف ىنا تتبمكر مشكمة 
الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيس التالي: ما المشكالت التي 
تكاجو طالبات برنامج التعميـ المكازم بجامعة األمير سطاـ بف 
عبد العزيز مف كجية نظر الطالبات؟ كما التصكر المقترح 

 لحميا؟
 دراسةأ. أسئمة ال

 :كيتفرع مف ىذا التساؤؿ األسئمة الفرعية اآلتية
التي تكاجو طالبات برنامج التعميـ  كاديميةما المشكالت األ -

المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف كجية نظر 
 الطالبات؟

ما المشكالت اإلدارية التي تكاجو طالبات التعميـ برنامج  -
بف عبد العزيز مف كجية نظر المكازم بجامعة األمير سطاـ 

 الطالبات؟
ما المشكالت االجتماعية التي تكاجو طالبات برنامج التعميـ  -

المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف كجية نظر 
 الطالبات؟

ما المشكالت النفسية التي تكاجو طالبات برنامج التعميـ  -
كجية نظر المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف 

 الطالبات؟
السؤاؿ الثاني: ىؿ تختمؼ مشكالت طالبات برنامج التعميـ 
المكازم باختالؼ التخصص، المستكل الدراسي، الحالة 

 االجتماعية لمطالبة؟
السؤاؿ الثالث: ما التصكر المقترح لحؿ مشكالت طالبات برنامج 

 التعميـ المكازم؟
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  أهداف الدراسة. ب
 ىامان مف ركافد المجتمع الجامعي، كتكاجو تعتبر الطالبة رافدان    

الطالبات في الجامعات ككميات البنات كخاصة التعميـ المكازم 
مشكالت كثيرة كمتنكعة كبما أف الكميات كالجامعات تممي عمييـ 
أف يتحممكا مسؤكليات كاتخاذ قرارات تتعمؽ بمستقبميـ كحياتيـ، 

شاكميـ، كالتكيؼ فإنيف يبقيف بحاجة إلى اإلرشاد لمتغمب عمى م
مع الحياة، كتحسيف مستكل تحصيميـ، كالتعرؼ عمى ىذه 
المشكالت يساعد في التخطيط السميـ لحميا، كما يتطمب تفاعؿ 

 :كؿ األطراؼ لتجاكزىا كمف ىنا فإف الدراسة تيدؼ إلى ما يمي
كالتربكية كاإلدارية  كاديميةالكشؼ عف طبيعة المشكالت األ -1

كالنفسية كاالجتماعية التي تكاجو طالبات التعميـ المكازم بجامعة 
سمماف بف عبد العزيز في المممكة العربية السعكدية مف كجية 

 .نظر الطالبات
كضع تصكر مقترح لحؿ تمؾ المشكالت مف كجية نظر  -2

 .الطالبات كالباحثتاف
مسئكليف في كزارة التعميـ تقديـ تكصيات كمقترحات إجرائية لم -3

 .العالي كالجامعات لالستفادة منيا في التخطيط المستقبمي
  ج. أهمية الدراسة

تكافقان مع –تنبع أىمية ىذه الدراسة مف اىتماـ المممكة  -1
بتكفير التعميـ العالي كمحكر أساسي لتحقيؽ  -التكجيات العالمية

 .التنمية البشرية المرجكة
سة استجابة لحاجة ماسة كمشكمة كاقعية تعتبر ىذه الدرا -2

تعاني منيا طالبات التعميـ المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد 
 .العزيز كغيرىا مف الجامعات السعكدية

تفيد ىذه الدراسة صناع القرار بالتعميـ العالي، إدارة  -3
الجامعة، إدارة الكمية، كأعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تحديد 

التي تعاني منيا طالبات التعميـ المكازم  أىـ المشكالت
 .بالجامعة، كتقديـ بعض الحمكؿ المناسبة ليا

تعمؿ ىذه الدراسة عمى تحقيؽ الجكدة في برنامج التعميـ  -4
المكازم تماشيان مع سياسة الجامعة كسعييا لمحصكؿ عمى 

 .االعتماد األكاديمي

تعميـ تتعامؿ ىذه الدراسة مع نكعان مف التعميـ كىك)ال -5
المكازم( الذم ساعد عمى فتح اآلفاؽ المستقبمية أماـ كثير مف 
الناس الذيف يرغبكف بزيادة تحصيميـ العممي كتحسيف أكضاعيـ 

 .الكظيفية في القطاعات الرسمية كالخاصة
تعتبر ىذه الدراسة جزء مف عممية التقييـ الضركرية ألم  -6

م ييتـ بعالج عمؿ بشكؿ عاـ كلمتعميـ المكازم بشكؿ خاص كالذ
ثغرات التعميـ النظامي التي تعكؽ فرص التعميـ لمجميع عمى 

 .كافة المستكيات التعميمية
تسيـ نتائج ىذه الدراسة في كضع تصكر مقترح لمكاجية  -7

 .تمؾ المشكالت كالتصدم ليا
  د. التعريفات اإلجرائية

التعميـ المكازم: قبكؿ عدد إضافي مف الطالب في كؿ تخصص 
 ].3معات الحككمية لقاء تحمميـ تكمفة دراستيـ ]في الجا

التعميـ المكازم ىك تعميـ غير نظامي يككف متسقان كمنسجمان  -
كمتعايشان مع التعميـ النظامي، دكف أف يككف جزء منو أك 
خاضعان لو، فيك يتفؽ في أىدافو كمناىجو مع التعميـ النظامي، 

يميان لمف التحقكا كلكنو أكثر مركنة منو، كقد يككف تعميمان تكم
 ].4كيريدكف استكماؿ تعميميـ ]

التعميـ المكازم )إجرائيان(: ىك برنامج مسائي تقدمو جامعة  -
األمير سطاـ بف عبد العزيز بحيث تتاح فرصة التعميـ لمف لـ 
تتاح لو فرصة االلتحاؽ بالفترة الصباحية مف أجؿ تحقيؽ مبدأ 

الصباحي بأىدافو التعميـ لمجميع كىك متسؽ مع التعميـ 
كمناىجو، كتقدمو الجامعة برسـك دراسية، كتمنح الجامعة بو 

 .شيادات معتمدة مف كزارة التعميـ العالي
  ه. حدود الدراسة

الحدكد المكانية: جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز )كمية 
 (.التربية بالخرج

بية الحدكد البشرية: عينة مف طالبات التعميـ المكازم بكمية التر 
 (.)تـ اختيارىا بطريقة عشكائية

 -2013 الحدكد الزمنية: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
 ق 1435 – 1434ـ/  2014
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 طار النظري اإل. 3
 عمى الرغـ مف شيكع مصطمح التعميـ المكازم في السنكات     

األخيرة، إال أنو يزاؿ المفيـك يكتنفو بعض الغمكض، فالمصطمح 
يثير مفاىيـ أخرل ذات عالقة قكية بو، كمف خالؿ االطالع 
عمى األدبيات المتعمقة بالتعميـ كجد ىناؾ مصطمحات أخرل 
ترتبط بو مثؿ التعميـ مدل الحياة، التعميـ المفتكح، التعميـ 

المصطمح تبعان التساع  الالنظامي، كمف ثـ تعدد تعريفات ىذا
 .كجيات النظر الخاصة

[ التعميـ المكازم بأنو: جميع 5يعرؼ بيكمي كالطكيؿ ]     
األنشطة التربكية التي تتـ خارج التعمـ النظامي، كالتي تتيح 
فرص التعمـ كالتدريب ألفراد المجتمع الذيف لـ تمكنيـ ظركفيـ 

 .نظامياالجتماعية كاالقتصادية االلتحاؽ بالتعميـ ال
[ بانو" تعميـ يتكازل في 6كيعرفو محمد، كعبد الرحمف ]      

مناىجو كأىدافو مع التعميـ المقدـ في التعميـ النظامي، كال يتقيد 
بقكاعد القبكؿ أك نظـ كأساليب التعميـ المتبعة بالتعميـ النظامي، 

 .كال يتقيد بمدة معينة
كازم: كؿ [ التعميـ الم7بينما يعرؼ عباس، كنكير ]      

الفرص التعميمية التي تقدـ لمتعكيض عف ضعؼ التعميـ النظامي 
كتقصيره، كيتكاجد التعميـ النظامي جنبان إلى جنب كعمى خط 
متصؿ مع التعميـ النظامي دكف أف يككف جزء منو أك خاضعان 

 .لو
[ التعميـ المكازم بأنو: مجمكعة مف 8كما عرؼ العمرم ] 

النظامية، التي يستطيع بيا كؿ فرد أف المسارات التعميمية غير 
يكسب معارؼ كميارات كاتجاىات كقيـ تنمك مف خالؿ الخبرات 

 .اليكمية كمف المؤسسات التربكية المختمفة
[ التعميـ المكازم: نكع مف أنكاع فرص 9كيعرؼ مانتيف ]     

التعميـ األكلى لألفراد الذيف لـ ينخرطكا في سمؾ التعميـ النظامي 
ة لألفراد الذيف أخفقكا في االستفادة مف فرصتيـ التربكية كالثاني

األكلى التي تكفرىا الييئات الحككمية كغير الحككمية كالتي 
 .تشكؿ نظاماى متسقان كمتكامالي مع التعميـ النظامي

 :أىداؼ التعميـ المكازم

ييدؼ التعميـ المكازم إلى إتاحة فرص تعميمية كتدريبية ألفراد  
لـ تمكنيـ ظركفيـ االجتماعية كاالقتصادية مف  المجتمع الذيف

االلتحاؽ أك االستمرار في التعميـ النظامي، كيتفرع مف ىذا عدة 
 :أىداؼ فرعية منيا

إتاحة فرص التعميـ المستمر لمكبار الذيف يرغبكف في رفع  -1
 .مستكل ثقافتيـ لمكاصمة تعميميـ كاالستزادة منو

لمكبار بتكفير فرص تعميمية تغيير كتعديؿ الميف كتطكيرىا  -2
 .كتدريبية لتحديث مياراتيـ كمعمكماتيـ كاتجاىاتيـ

تنمية القدرة عمى اكتساب المعارؼ أك المكاقؼ الجديدة  -3
 .الكفيمة بتحقيؽ النضج الكامؿ لمشخصية السكية

تنمية قابمية الفرد ألف يتعمـ كيؼ يتعمـ، كتنمية الفيـ الكاعي  -4
 .الجتماعية الكبرل المعاصرةلممشكالت كالمتغيرات ا

تنمية القابمية لالنتفاع الخالؽ بأكقات الفراغ الكتساب أم  -5
 .نكع مف المعارؼ الضركرية أك المرغكب فييا

تحقيؽ ديمقراطية التعميـ كتحقيؽ الشعكر باالنتماء إلى  -6
المجتمع الدكلي، كأف يعيش كيتعمـ كيساىـ في تطكير 

 ].5,7المجتمعات اإلنسانية ]
 خصائص التعميـ المكازم

 :يتمتع التعميـ المكازم بمجمكعة مف الخصائص مف أىميا
المركنة: فيك تعميـ غير مقيد بمكاف أك زماف أك مينة أك  -1

مدة دراسية. بؿ ىناؾ مركنة في التخطيط مما يسمح بالتشكيؿ 
 .كالتككيف بحسب ما يقدمو مف برامج كما يحدده مف أىداؼ

يتكفر فيو الشركط األساسية لمتعميـ  االستمرارية: حيث -2
المستمر كىي إتاحة الفرصة المتكافئة، كتكفير الدافعية، كالقدرة 
عمى التعميـ الذاتي. فيك ييتـ بتربية الفرد اإلنساني بكافة مراحمو 

 .العمرية
التكازم مع التعميـ النظامي: فيك يسير جنباه إلى جنب مع  -3

ال يمثؿ جزءان منو، أك يككف  التعميـ النظامي، كفي نفس الكقت
 .خاضعان لو

     التكامؿ: فيك يكمؿ التعميـ النظامي، كذلؾ بالتنسيؽ  -4
 ـ المكازم. كذلؾ في إطار ػػي كالتعميػػـ النظامػػات التعميػػبيف مؤسس
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 .فمسفة التعميـ المستمر مدل حياة الفرد
 التمركز حكؿ الدارس: حيث تتكاءـ مكاده كبرامجو كأنشطتو -5

مكاناتو كحاجاتو كقدراتو العقمية كالنفسية  .مع ظركؼ الدارس كا 
االنفتاح: حيث يعد التعميـ المكازم أكثر انفتاحان كالتحامان مع  -6

البيئة كالعمؿ كاإلنتاج، كأكثر تفاعالى مع االحتياجات المباشرة 
 .لممتعمميف

التنكع: فيك متنكع في أشكالو كبرامجو كمجاالتو ككظائفو  -7
افو، كأساليبو كطرائؽ تدريسو، باإلضافة إلى تنكع الييئات كأىد

 .المشرفة عميو
تعميـ تطكعي: فيك متكاجد بدافع مف الفرد الراغب في  -8

 ].10تحسيف مستكاه، أك استكماؿ دراستو أك إثراء ثقافتو ]
 :أىـ دكاعي الحاجة إلى التعميـ المكازم

ممحة لمتعميـ ظيرت العديد مف التحديات التي جعمت الحاجة ال
 :المكازم كمف ىذه الدكاعي ما يمي

عجز التعميـ النظامي عف مكاجية االنفجار المعرفي بكؿ  -1
 .أبعاده

عدـ قدرة التعميـ النظامي عمى تكفير التعميـ لجميع مف ىـ  -2
في سف التعميـ أك الراغبيف بسبب القصكر في اإلمكانات المادية 

زيادة أعداد المتخمفيف عف أك البشرية األمر الذم أدل إلى 
 .التعميـ

النمك السكاني المتسارع إذ يترتب عميو زيادة الطمب  -3
االجتماعي مما أدل إلى الضغط عمى المؤسسات التعميمية 

 .الحالية بإمكاناتيا المختمفة
جمكد التعميـ النظامي في قكالب مكحدة بحيث ال يتمشى مع  -4

الفردية لمدارسيف مما  ظركؼ البيئات المختمفة أك مع الفركؽ
 .يؤدم إلى ظاىرة التسرب

زيادة ظاىرة اإلعادة كالرسكب بيف التالميذ المسجميف الذيف  -5
يفضمكف ترؾ التعميـ لسبب أك آلخر لقصكر ما في النظـ 

 .التربكية
فشؿ النظاـ التعميمي ذاتو، بسبب عدـ تكفر التدريبات  -6

 بيف برامج التعميـ العممية كالدراسات المينية أك عدـ الربط 

 ].11كمتطمبات العمالة في المجتمع ]
 :كظائؼ التعميـ المكازم

تصحيح األكجو الرئيسة لعدـ تكافؤ فرص االلتحاؽ بالتعميـ  -1
 .كالتدريب المدرسي في الصغر

يتيح التعميـ المكازم بأشكالو كمجاالتو المتقدمة الفرص  -2
ليـ االلتحاؽ بالتعميـ التعميمية المتقدمة ألكلئؾ الذيف لـ يسبؽ 

 .النظامي في مستكاه األكؿ
تقكيـ برامج االرتقاء الميني في أم مستكل مف مستكياتو  -3

قبؿ كأثناء العمؿ مثؿ الدراسات التكميمية لممعمميف بالمرحمة 
 .االبتدائية

إتاحة الخبرات التعميمية خارج المنيج المدرسي الرسمي  -4
الصفية كاألنشطة التدريبية بتفعيؿ دكر األنشطة التربكية ال

المصاحبة مف خالؿ مراكز كقصكر الثقافة كبرامج الخدمة 
العامة التي تقدميا الجامعة، كذلؾ لالرتقاء كالنيكض باألفراد 
المتعطميف، كاالنتقاؿ مف عمر آلخر تبعان لحاجات سكؽ العمؿ 

[10.[ 
 :مميزات التعميـ المكازم

يمنح فرصة إتقاف ميارات مف أىـ مميزات التعميـ المكازم أنو 
النمك الذاتي كالتعميـ المستمر، كما يسمح لمفرد أف تككف لو 

 :عالقة مباشرة بالمجتمع، كيتفرع مف ىذه المميزات ما يمي
 .أف التعميـ المكازم أكثر ارتباطان بالتعميـ الرسمي -1
محتكل التعميـ يككف أكثر تطابقان مع التعميـ الرسمي  -2

 .القكمي لممجتمعكمحكـك بالمستكل 
أنو يحاكؿ االستفادة مف الخبرات التعميمية التي تقدـ لمتعمـ  -3

النظامي كيعمؿ عمى تطكيعيا بما يتناسب مع طبيعة ىذا النكع 
 ].12مف التعميـ خاصة فيما يتعمؽ بالبرامج المينية ]

 الدراسات السابقة. 4
 :الدراسات العربيةأكالن: 
[ الى دراسة أىـ االتجاىات 4ىدفت دراسة غنيمي كتكفيؽ ]     

كالصيغ الحديثة في التعميـ المكازم بكصفو أحد أشكاؿ التعميـ 
الميمة التي اخذت بو مصر لمعالجة أكجو القصكر في التعميـ 
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النظامي كتحميؿ ىذه الصيغ مف حيث فمسفة االنشاء كالتنظيـ 
كقيا، ككشفت النتائج أف الداخمي ككذلؾ تجمية المعكقات التي تع

مف أىـ سمبيات التعميـ النظامي التي أدت الى ظيكر التعميـ 
المكازم )ضعؼ الطاقة االستيعابية، تحيز التعميـ ضد الفقراء 
كذكم االحتياجات الخاصة، النمك السكاني المتسارع( كما 
أكضحت الدراسة أف التعميـ المكازم لـ يحقؽ أىدافو ألسباب 

مجرد تجارب لـ تمتحـ بالنظاـ بؿ تجرل خارجو  منيا )أنو كاف
كينتظر ليا أف تنتيي، أنو قاـ عمى حماس الشخصي لممسئكليف 
كلـ يدخؿ ضمف ثقافة المؤسسة التعميمية كخبرات لمتطكير، 

 (.غياب كعدـ كضكح أىداؼ ىذه التجارب
[ التعرؼ عمى طبيعة التعميـ 13كاستيدفت دراسة بارـك ]     

عة الممؾ عبد العزيز، كأىـ أشكالو ككاقع التعميـ المكازم في جام
المكازم في جامعة الممؾ عبد العزيز، كمدل مالئمتو لتحقيؽ 
مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية؟ كبتطبيؽ استبانة مف إعداد الباحثة 
عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ عبد العزيز 

داريات كطالبات كشفت النتائج عف إجماع فئات العينة  بجدة، كا 
عمى قصكر التعميـ النظامي التي استدعت قياـ نظاـ التعميـ 
المكازم، كأف يعطى الفرص األكبر لتحقيؽ متطمبات المجتمع 
متمثمة في احتياجات سكؽ العمؿ كعمى ضركرة ربط التعميـ 

 .بالعمؿ كربط العمؿ بالتطبيؽ
ى تحديد [ بدراسة ىدفت إل12كقامت السالكس، كالصديقي ]     

مشكالت التعميـ المكازم بجامعة طيبة مف كجية نظر الطالبات 
عمى )المستكل اإلدارم _ المستكل األكاديمي _ البنية التحتية( 
كباستخداـ المنيج الكصفي التحميمي كتطبيؽ استبانة لرصد 

( طالبة تكصمت الدراسة الى 178المشكالت عمى عينة قكامو )
ة اختيارات التخصص بالبرنامج، عدد مف النتائج منيا محدكدي

عدـ التكاصؿ الجيد بيف الطالبة ككحدة القبكؿ كالتسجيؿ، عدـ 
تكفر لكحات إرشادية ككحدة طبية مسائية، ككسائؿ مكاصالت 
كمكتبة عامة، باإلضافة إلى اعتماد أعضاء ىيئة التدريس عمى 

 .الطرؽ التقميدية في التدريس
 مف شعباف  ي قامت بيا كالن ػة التػػج الدراسػػت نتائػػكما كشف       

[. بيدؼ التعرؼ عمى "المشكالت التي تكاجو 11كنصر ]
طالبات الماجستير المكازم بمركز دراسة الطالبات بجامعة 
اإلماـ" عف كجكد عدد مف المشكالت التي تكاجو الطالبات منيا 
إحساس الطالبات بالدكنية مقارنة بزميالتيف في الماجستير 

قمة الكعي بالمكائح المنظمة لمدراسات العميا، النظامي مع 
بالجامعة باإلضافة إلى قصر الكقت المحدد لمدراسة مما يعيؽ 
ممارستيف لألنشطة الحرة ككذلؾ كثرة التكميفات الخاصة بكؿ 

 .مقرر دراسي مقارنة بالكقت المتاح
[ الى التعرؼ عمى فعالية 14بينما ىدفت دراسة عبد اهلل ]     

ـ عمى استراتيجيات تنظيـ الذات لمكقاية مف االحتراؽ برنامج قائ
في  –المسائي  –النفسي لدل طالب برامج التعميـ المكازم 

ضكء أبعاد تنظيـ الذات الشخصية كالسمككية كالبيئية طبقا 
لتصنيؼ المركز الكطني لممتفكقيف كالمكىكبيف بجامعة 

البان ط 90ككنكتكت" كبتطبيؽ البرنامج عمى عينة اشتممت عمى 
مف طالب دبمـك التكجيو كاإلرشاد بجامعة اإلماـ لمفصؿ الدراسي 

تكصمت النتائج الى التحقؽ مف  1433-1432األكؿ مف عاـ 
الفعالية الخارجية لمبرنامج بالمقارنة بيف القياس القبمي كالبعدم 
لممجمكعة التجريبية كىذا يشير إلى االطمئناف بإمكانية االعتماد 

كقاية طالب المكازم المسائي مف االحتراؽ عمى البرنامج في 
 .النفسي
[ التي ىدفت إلى التعرؼ عمى 15كتكصمت دراسة الرشكد ]     

أىـ المشكالت التعميمية لدل طالب التعميـ المكازم في مرحمة 
الماجستير الى كجكد مشكالت متعددة يعاني منيا أفراد العينة 

ات العميا، كعدـ بشدة منيا عدـ إلماـ الطالب بالئحة الدراس
تحديد مرشديف أكاديمييف، تأخر تسجيؿ خطة البحث، بينما 
تعاني أفراد عينة الدراسة بدرجة متكسطة مف مشكالت ضعؼ 
الكسائؿ التعميمية، كاستخداـ الطرؽ التقميدية في التدريس، كثرة 
األياـ الدراسية في األسبكع، صعكبة الحصكؿ عمى القبكؿ في 

 .األعماؿ الفصمية البرنامج، كقمة درجات
[ الى المقارنة بيف تجربتيف 16كىدفت دراسة العساؼ ]     

محمية كعالمية في مفيـك التعميـ المكازم كتطبيقاتو كىما جامعة 
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اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية كجامعة الممؾ سعكد نمكذجان 
لمجامعات المحمية كجامعة كالية )متشجف( الحككمية كجامعة 

)كاليفكرنيا( الحككمية نمكذجان لمجامعات العالمية كتكصمت كالية 
الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا أف التعميـ الجامعي كما يعني 
بالبحث األساسي كالتنظير فيك يعني أيضان بالبحث التطبيقي 
كالتنمية المينية، كأف ىذا التكجو ساد في الجامعات العالمية 

لمية بصكرة أكبر مف الجامعات بصكرة أكبر في الجامعات العا
المحمية في تقديـ برامج تختمؼ في اسـ البرنامج كالمقررات 

 .الدراسية كنكع الدرجة التي يمنحيا البرنامج
إلى تحديد الذكاءات  [17] كىدفت دراسة عكض كالسميـ     

الشائعة لدل طالبات الماجستير المكازم في التخصصات 
ى االستراتيجيات التدريسية التربكية المختمفة كالتعرؼ عم

المستخدمة في تدريس المقررات التربكية كبياف مدل مالئمة ىذه 
االستراتيجيات التدريسية لمذكاءات المتعددة الشائعة لدل طالبات 
الماجستير المكازم، ككشفت نتائج الدراسة أف طالبات الماجستير 
ا المكازم تميزف بجميع أنكاع الذكاءات كبنسب متفاكتة، مم

يعطي مركنة في اختيار استراتيجيات تدريسية متنكعة تبعا 
لشيكع الذكاءات كترتيبيا كيعزم ذلؾ إلى تنكع تخصصات 
الطالبات كخبراتيف السابقة، كما بينت النتائج أف ىناؾ مالئمة 
بيف االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في تدريس المقررات 

ئعة لدل الطالبات فيما التربكية كبيف الذكاءات المتعددة الشا
يتصؿ بالذكاء المكاني كالطبيعي كالحركي، بينما ىناؾ ضعفا 
في المالئمة بيف استراتيجيات التدريس كبيف الذكاءات المتعددة 

 .الشائعة فيما يرتبط بالذكاء الرياضي كالذكاء االجتماعي
[ إلى تقكيـ جكدة الخدمة 18بينما ىدفت دراسة البشرم ]      

في برنامج التعميـ المكازم بجامعة أـ القرل لمتعرؼ  التعميمية
عمى مستكل تمؾ الخدمة مف كجية نظر الطالبات التخصصات 
الدراسية المتاحة كتشمؿ )خدمات التدريس، خدمات القبكؿ 
كالتسجيؿ، خدمات اإلدارة، خدمات العالقات العامة، خدمات 

ي الكصفي البنية التحتية(، كقد استخدمت الباحثة المنيج المسح
( طالبة مف طالبات التعميـ المكازم، 355عمى عينة بمغت )

كتكصمت النتائج إلى أف جكدة الخدمة التعميمية في برنامج 
التعميـ المكازم بجامعة أـ القرل متكسطة مف كجية نظر 
الطالبات في جميع المجاالت، كما كشفت النتائج عف كجكد 

تجابات أفراد العينة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات اس
حكؿ مستكل الخدمة التعميمية ببرنامج التعميـ المكازم بجامعة أـ 
القرل تبعان لمتغيرم نكع البرنامج كالعمر، بينما لـ تكجد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد العينة حكؿ 

قرل مستكل الخدمة التعميمية ببرنامج التعميـ المكازم بجامعة أـ ال
 .تبعان لمتغيرم التخصص كالحالة الكظيفية

 :الدراسات األجنبيةثانيان: 
[ التي ىدفت إلى الكقكؼ عمى 19دراسة ماىكف كآخركف ]     

درجة المساندة االجتماعية في مكاجية الكثير مف المشكالت 
النفسية كالسمككية التي يكاجييا طالب جامعة " ركتجرز " بكالية 

كأسفرت نتائج الدراسة عف أف إحساس  نيكجرسي األمريكية،
طالب الجامعة بانخفاض درجة المساندة االجتماعية خاصة مف 
األسرة، تؤدم إلى الكثير مف المشكالت النفسية كالسمككية، مف 
أىميا: انخفاض مستكل التكافؽ النفسي كاالجتماعي مع الحياة 

اعؿ الجامعية، كعدـ االنتظاـ في الدراسة، كانخفاض مستكل التف
االجتماعي مع أحداث الحياة الضاغطة، كتذبذب مستكل 

 .التحصيؿ الدراسي
[ ىدفت الدراسة إلى تحديد 20دراسة جاجي ككيمي ]      

مجمكعة العكامؿ التي تؤثر عمى مستكل األداء األكاديمي لعينة 
مف الطالب الجامعييف باستخداـ المعدؿ التراكمي كمقياس 

طالب. كقد تكصمت الدراسة إلى أف لمستكل األداء األكاديمي لم
ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى األداء األكاديمي 
لمطالب، بعض ىذه العكامؿ يرتبط بالمناىج الدراسية كطريقة 
التدريس، كعضك ىيئة التدريس، كخصائص الطالب. كما 
أكضحت الدراسة اف خصائص أسرة الطالب كالمستكل التعميمي 

جتمع األسرم الذم يعيش فيو الطالب يمثؿ أىـ بيا كاستقرار الم
العكامؿ التي تؤثر عمى أداء الطالب األكاديمي. كما تكصمت 

 ان ػػة يكميػػي الجامعػػب فػػا الطالػػي يقضييػػرة التػػى أف الفتػػة إلػػالدراس
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 .كمستكل دخمو ليس ليا عالقة بمستكاه األكاديمي
راسة الى معرفة مدل [ ىدفت الد21دراسة فكرىيس كزىاك ]    

تحقيؽ طمبة كميات المجتمع ألىدافيـ التي التحقكا بالكمية مف 
أجميا، كىؿ تغيرت ىذه األىداؼ فيما بعد كقد أسفرت نتائج ىذه 

% مف الطمبة لـ تغير أىدافيـ كأف نسبة 79.6 الدراسة عف أف
% مف الذيف تغيرت أىدافيـ أشاركا إلى أف ىذا التغيير 73.6

كماؿ الدراسة الجامعية بدالن مف الحصكؿ عمي كاف برغبة إ
 .كظيفة بعد االنتياء مف الدراسة

[ ىدفت الدراسة إلى تحميؿ العكامؿ 22دراسة دم قارسيا ]     
المؤثرة عمى األداء األكاديمي لطالب الجامعات االرجنتينية، 
كذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة مف الجامعات الحككمية. كأىـ ما 

سة أف النظاـ الداخمي لمجامعات بما فييا مف تكصمت إليو الدرا
مقررات تدريس، كمناىج تعميمية، كنظـ امتحانات كغيرىا مف 
العكامؿ الداخمية لمجامعات تعتبر مف العكامؿ التي تؤثر عمى 
مستكل األداء األكاديمي لمطالب. كما أكضحت الدراسة أف 
الخصائص التي يتمتع بيا الطالب كعضك ىيئة التدريس مف 
حيث مدل اىتماـ كؿ منيـ بالعممية التعميمية، كاستثمار الكقت 
كتنظيمو تعتبر أيضان مف العكامؿ التي تؤثر عمى األداء 

 .األكاديمي لمطالب
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 :يالحظ مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة ما يمي
كطالبات التعميـ تتفؽ جميع الدراسات السابقة عمى أف طالب  -

كالنفسية  كاديميةالمكازم لدييـ العديد مف المشكالت األ
كاالجتماعية تتعمؽ بطرؽ التدريس، كضعؼ الخدمات التعميمية، 

 .العالقة بيف الطالب كأعضاء ىيئة التدريس
اختمفت الدراسات السابقة في عالقة ىذه المشكالت  -

ى كجكد بالتخصص أك الجنس، حيث تكصمت بعض الدراسات ال
فركؽ في شعكر الطالب كالطالبات بيذه المشكالت ترجع 
الختالؼ التخصص أك الجنس، بينما تكصؿ البعض اآلخر الى 

 .عدـ كجكد فركؽ دالة
 معظـ الدراسات السابقة ركزت عمى مشكالت برنامج التعميـ  -

 .المكازم الخاص بمرحمة الدراسات العميا
 :سات السابقة نالحظكبكجو عاـ مف خالؿ استقرائنا لمدرا 
عدـ الكقكؼ عمى دراسات تناكلت مشكالت برنامج التعميـ  -

 .المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز
عدـ كجكد دراسات مقارنة بيف برنامج التعميـ المكازم بجامعة  -

األمير سطاـ بف عبد العزيز كبرنامج التعميـ المكازم بالجامعات 
 .السعكدية األخرل

تالؼ الكاضح في مناىج البحث المتبعة في ىذه االخ -
 .الدراسات

كمف ىنا فاف الدراسة الحالية تركز عمى دراسة مشكالت برنامج 
التعميـ المكازم لمرحمة البكالكريكس بجامعة األمير سطاـ بف 
عبد العزيز لمكقكؼ عمى ابرز ىذه المشكالت كأكثرىا شيكعان مف 

ايجاد الحمكؿ ليا مف أجؿ كجية نظر الطالبات كالعمؿ عمى 
 .تطكير البرنامج كتحقيؽ اليدؼ المرجك منو

 الطريقة واإلجراءات. 5
 أ. منهج الدراسة

اتبعت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ      
استجكاب عينة مف مجتمع الدراسة )عينة مف طالبات التعميـ 

كتحميؿ المكازم( عمى االستبانة المعدة كذلؾ بيدؼ كصؼ 
الظاىرة التي تتناكليا الدراسة )مشكالت التعميـ المكازم( 
الستخالص االستنتاجات كمناقشتيا ككضع تصكر مقترح لحميا. 
باإلضافة إلى استخداـ األسمكب المقارف لمحكـ عمى مدل 
اختالؼ ىذه المشكالت باختالؼ بعض المتغيرات كمنيا 

 .ية لمطالبةالتخصص، كالمستكل الدراسي، الحالة االجتماع
  ب. مجتمع الدراسة

تككف مجتمع الدراسة، مف جميع الطالبات في جامعة األمير     
 .سطاـ بف عبد العزيز في الكميات المختمفة

  ج. عينة الدراسة
( طالبة كالممتحقات ببرنامج 174تككنت عينة الدراسة مف )     

عبد التعميـ المكازم بكمية التربية بجامعة األمير سطاـ بف 
 بالطريقة الطبقية العشكائية مف مجتمع  فالعزيز، حيث تـ اختيارى
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 .الدراسة
 1جدول 

 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة
 النسبة التكرار الفئات 

 56.9 99 المغة العربية التخصص
 43.1 75 دراسات اسالمية 

 15.5 27 مستكل أكؿ المستكل الدراسي
 46.0 80 مستكل ثاني 
 38.5 67 مستكل ثالث 

 29.9 52 متزكجة الحالة االجتماعية
 70.1 122 غير متزكجة 
 100.0 174 المجمكع 

  د. أدوات الدراسة
قامت الباحثتاف بإعداد استبانة لجمع آراء أفراد العينة حكؿ      
المشكالت التي يعاني منيا طالبات التعميـ المكازم بكمية أىـ 

التربية بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز، كتـ التحقؽ مف 
 :الخصائص السيككمترية ليذه االستبانة مف خالؿ

  صدؽ المحكميف - أ
( 10( عبارة عمى )60عرضت الصكرة األكلية لالستبياف )     

كاألساتذة المشاركيف بكمية محكميف مف األساتذة المساعديف 
التربية بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز، كطمب منيـ 
تحديد: ىؿ العبارة تمثؿ مشكمة، كتحديد انتماء أك عدـ انتماء 
العبارة إلى المقياس الفرعي الذل تنتمى إليو كمدل كضكحيا، 
ضافة ما يركنو مف تعديالت مناسبة، كقد استفادت الباحثتاف  كا 

ىؤالء المحكميف في إعادة صياغة بعض العبارات  مف آراء
لتتناسب صياغتيا مع األسمكب المتبع في المغة العربية، كقد 

( 5اتبعت الباحثتاف سمـ ليكرت الخماسى كىك: أكافؽ تمامان )
( درجات، ال 3( درجات، ال أستطيع التحديد )4درجات، أكافؽ )

احدة لإلجابة ( درجة ك 1( درجتيف، ال أكافؽ تمامان )2أكافؽ )
عمى االستبانة، كبعد التحقؽ مف صدؽ المحكميف تـ تطبيؽ 
االستبانة عمى عينة الدراسة االستطالعية كذلؾ تمييدان لحساب 

 .الصدؽ كالثبات بالطرؽ اإلحصائية
 صدؽ البناء -ب 

الستخراج دالالت صدؽ البناء لممقياس، استخرجت       
جة الكمية في عينة معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدر 

( طالبة، 40استطالعية مف خارج عينة الدراسة تككنت مف )
حيث تـ تحميؿ فقرات المقياس كحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة 
مف الفقرات، حيث أف معامؿ التمييز ىنا يمثؿ داللة لمصدؽ 
بالنسبة لكؿ فقرة في صكرة معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة كبيف 

يف كؿ فقرة كبيف ارتباطيا بالمجاؿ الدرجة الكمية مف جية، كب
التي تنتمي إليو، كبيف كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية مف جية أخرل، 
كقد تراكحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككؿ ما بيف 

( كالجدكؿ التالي 0.86-0.38(، كمع المجاؿ )0.36-0.75)
 .يبيف ذلؾ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

324 

 2جدول 
 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية والمجال التي تنتمي إليه

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 مع المجال

 معامل االرتباط
 مع األداة

1 .61** .36* 19 .57** .50** 38 .77** .60** 
2 .57** .47** 20 .68** .54** 39 .74** .42* 
3 .82** .56** 21 .73** .41* 40 .44* .74** 
4 .41* .38* 22 .46* .53** 41 .73** .47** 
5 .50** .47** 23 .70** .49** 42 .44* .49** 
6 .48** .53** 24 .68** .52** 43 .47** .48** 
7 .62** .63** 25 .38* .64** 44 .45* .53** 
8 .71** .56** 26 .69** .60** 45 .64** .69** 
9 .71** .56** 27 .66** .59** 46 .67** .51** 
10 .71** .66** 28 .58** .40* 47 .43* .72** 
11 .39* .47** 29 .43* .47** 48 .68** .63** 
12 .52** .70** 30 .40* .68** 49 .74** .62** 
13 .77** .63** 31 .72** .59** 50 .71** .48** 
14 .75** .58** 32 .66** .65** 51 .58** .61** 
15 .48** .62** 33 .71** .49** 52 .76** .75** 
15 .66** .63** 34 .46* .59** 53 .86** .42* 
16 .63** .45* 35 .69** .41*    
17 .52** .68** 36 .54** .60**    
18 .80** .63** 37 .72** .69**    

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) **

كتجدر اإلشارة أف جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات 
.إحصائيان، كلذلؾ لـ يتـ حذؼ أم مف ىذه الفقراتمقبكلة كدالة 

 3جدول 
 معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكمية

 أكاديميةمشكالت  
 وتربوية

 المشكالت ككل مشكالت نفسية مشكالت اجتماعية مشكالت إدارية

كتربكية أكاديميةمشكالت   1     
    1 **623. مشكالت إدارية

اجتماعيةمشكالت   .623** .706** 1   
  1 **844. **770. **560. مشكالت نفسية
 1 **898. **891. **886. **821. المشكالت ككؿ

 (.0.05دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) *
 (.0.01دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ) **

جميع معامالت ارتباط ( أف 3يتضح مف الجدكؿ رقـ )     
المجاالت ببعضيا كبالدرجة الكمية دالة إحصائيان عند مستكل 

( مما يحقؽ مؤشر آخر مف مؤشرات االتساؽ 0.05(، )0.01)
 .الداخمي المرتفع لثبات االستبانة

 :ثبات أداة الدراسة
 االختبػػار لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة، فقد تـ التحقؽ بطريقة    
عادة االختبار  عادة  (test-retest) كا  بتطبيؽ المقياس، كا 

تطبيقو بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مف خارج عينة الدراسة 
( طالبة، كمف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط 50مكّكنة مف )

 .بيرسكف بيف تقديراتيـ في المرتيف
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كتـ أيضان حساب معامؿ الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي حسب 
( يبيف معامؿ االتساؽ 4خ ألفا، كالجدكؿ رقـ )معادلة كركنبا

الداخمي كفؽ معادلة كركنباخ ألفا كثبات اإلعادة لممجاالت 
 .كاألداة ككؿ كاعتبرت ىذه القيـ مالئمة لغايات ىذه الدراسة

 4جدول 
 والدرجة الكميةمعامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت 

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
كتربكية أكاديميةمشكالت   0.87 0.88 

 0.86 0.83 مشكالت إدارية
 0.83 0.81 مشكالت اجتماعية

 0.86 0.86 مشكالت نفسية
 0.95 0.77 المشكالت ككؿ

المجاالت المككنة ( تمتع جميع 4يتضح مف الجدكؿ رقـ )     
لالستبانة بمعامالت ثبات مرتفعة مما يحقؽ تمتع االستبانة 
بجميع بنكدىا كمحاكرىا بدرجة مرتفعة مف الثبات كأنيا صالحة 

 .لمتطبيؽ عمى العينة النيائية
 :إجراءات الدراسة

بعد التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة، قامت الباحثة       
نة الدراسة، كقد حرصت الباحثة عمى بتكزيع االستبانات عمى عي

تكزيع كجمع األداة بنفسيا، كذلؾ لضماف تعبئتيا بشكؿ جيد، 
 .كبعد جمع االستبانات تـ تحميميا إحصائياى 

 النتائج ومناقشتها. 6
السؤاؿ األكؿ: ما المشكالت التي تكاجو طالبات برنامج التعمـ 

نظر  المكازم لجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف كجية
 الطالبات؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية لممشكالت التي تكاجو طالبات برنامج 
التعمـ المكازم لجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف كجية 

 .نظر الطالبات، كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ

 5جدول 
وجهة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المشكالت التي تواجه طالبات برنامج التعمم الموازي لجامعة األمير سطام بن عبد العزيز من

 نظر الطالبات مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 720. 4.04 مشكالت إدارية 2 1
 708. 3.94 مشكالت اجتماعية 3 2
 786. 3.84 مشكالت نفسية 4 3
كتربكية أكاديميةمشكالت  1 4  3.34 .773 
 608. 3.78 المشكالت ككؿ  
( أف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما 5يبيف الجدكؿ )     
المشكالت اإلدارية في (، حيث جاء مجاؿ 4.04-3.34بيف )

(، بينما جاء 4.04المرتبة األكلى بأعمى متكسط حسابي بمغ )
كالتربكية في المرتبة األخيرة  كاديميةمجاؿ المشكالت األ

(، كبمغ المتكسط الحسابي 3.34كبمتكسط حسابي بمغ )
 (.3.78لممشكالت ككؿ )

 ج كالتربكية التي تكاجو طالبات برنام كاديميةما المشكالت األ- 

التعميـ المكازم لجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف كجية 
 نظر الطالبات؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية 
كالتربكية التي تكاجو  كاديميةكاالنحرافات المعيارية لممشكالت األ

طالبات برنامج التعميـ المكازم في جامعة األمير سطاـ بف عبد 
 .يكضح ذلؾ التاليالجدكؿ العزيز، ك 
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 6جدول 
 والتربوية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية كاديميةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المشكالت األ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
لمفصؿ الصيفي لطالبات التعميـ المكازم عدـ طرح مساقات 11 1  3.83 1.314 
 1.366 3.81 عدـ كجكد ساعات مكتبية لألعضاء لمساعدة الطالبات 4 2
 1.291 3.70 عدـ اىتماـ األستاذات لممشكالت الدراسية لمطالبة 10 3
 1.248 3.66 عدـ مراعاة أعضاء ىيئة التدريس لمفركؽ الفردية بيف الطالبات 5 4
 1.400 3.66 عدـ استخداـ أسمكب التعزيز كالتحفيز مع الطالبات 15 5
عدـ تزكيد أعضاء ىيئة التدريس الطالبات بخطة دراسية كاضحة لممقرر مف بداية  2 6

 الفصؿ الدراسي
3.51 1.367 

 1.308 3.29 كجكد تداخؿ بيف محتكل بعض المقررات الدراسية 12 7
الطالبات عمى التعمـ الذاتيعدـ تشجيع أعضاء ىيئة التدريس  13 8  3.24 1.351 
لبعض أعضاء ىيئة التدريس كاديميةضعؼ الكفاءات األ 3 9  3.20 1.398 
 1.412 3.19 عدـ اىتماـ بالندكات كاألنشطة الالمنيجية 6 10
 1.319 3.08 عدـ استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لألساليب الحديثة في التدريس 1 11
مستمر خالؿ الفصؿ الدراسي عدـ كجكد تقكيـ 14 12  3.05 1.460 
 1.569 3.03 عدـ انتظاـ بعض أعضاء ىيئة التدريس في مكعد المحاضرات 7 13
 1.310 3.03 ضعؼ التركيز عمى الجكانب التطبيقية لممقررات 9 14
 1.531 2.78 اختصار بعض أجزاء المقرر لضيؽ الكقت 8 15
كتربكية أكاديميةمشكالت     3.34 .773 
( اف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما 6يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 11(، حيث جاءت الفقرة رقـ )3.83-2.78بيف )

عمى "عدـ طرح مساقات لمفصؿ الصيفي لطالبات التعميـ 
(، بينما 3.83المكازم" في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ )

( كنصيا "اختصار بعض أجزاء المقرر 8رة رقـ )جاءت الفق
(. 2.78لضيؽ الكقت" بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ )

 (.3.34كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )
كمف ىنا يتبيف أف مشكمة "عدـ طرح مساقات لمفصؿ      

 كاديميةالصيفي لطالبات التعميـ المكازم" ىي أكثر المشكالت األ
كالتربكية التي تكاجو طالبات التعميـ المكازم بكمية التربية بجامعة 
سطاـ بف عبد العزيز انتشاران حيث جاءت في المرتبة األكلى 

(، تمييا مشكمة "عدـ كجكد ساعات 3.83يبمغ ) بمتكسط حساب
مكتبية لألعضاء لمساعدة الطالبات" في المرتبة الثانية حيث بمغ 

، ثـ مشكمة "عدـ اىتماـ األستاذات (3.81متكسطيا الحسابي )
لممشكالت الدراسية لمطالبة" في المرتبة الثالثة حيث بمغ 

(، ثـ مشكمة "عدـ مراعاة أعضاء 3.70متكسطيا الحسابي )
ىيئة التدريس لمفركؽ الفردية بيف الطالبات " في المرتبة الرابعة 

(، 3.66في المجاؿ األكاديمي حيث بمغ متكسطيا الحسابي )
ا جاءت فقرات "عدـ انتظاـ بعض أعضاء ىيئة التدريس في بينم

مكعد المحاضرات"، "ضعؼ التركيز عمى الجكانب التطبيقية 
لممقررات"، "اختصار بعض أجزاء المقرر لضيؽ الكقت" بالمرتبة 

( 2.78(، )3.03(، )3.03األخيرة كبمتكسطات حسابية بمغت )
ية نظر مما يعني أف ىذه البنكد ال تمثؿ مشكالت مف كج

طالبات التعميـ المكازم. كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة السالكس 
 ].11كالصديقي ]

كترجع الباحثتاف ذلؾ الى أف الطالبات لدييف رغبة قكية      
لطرح مساقات لمفصؿ الصيفي الف ىذا يساعدىف في الحصكؿ 
عمى التسييالت التي يحتاجكنيا إلتماـ دراستيف، كما تعزك 
الباحثتاف ىذا الى تقصير المسئكليف عف تحقيؽ العدالة في 

ة بطالبات الفرص التي تمنح لطالبات التعميـ المكازم مقارن
التعميـ النظامي، ىذا باإلضافة الى أف نظاـ التدريس بالتعميـ 
المكازم كالذم يعتمد عمى اسناد ساعات تدريسية محددة لعضك 
ىيئة التدريس بمقابؿ مادم مساءان ال يتيح الفرصة لكجكد 

 .الطالبات حؿ مشكالتلساعات مكتبية أك ارشاد أكاديمي 
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تكاجو طالبات برنامج التعميـ ما المشكالت اإلدارية التي  -
 المكازم لجامعة سمماف بف عبد العزيز مف كجية نظر الطالبات؟

 ةػػػلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابي      

كاالنحرافات المعيارية لممشكالت اإلدارية التي تكاجو طالبات 
 برنامج التعميـ المكازم في جامعة سمماف بف عبد العزيز،

 .كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ
 7جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المشكالت اإلدارية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
تخدـ طالبات التعميـ المكازم عدـ كجكد كحدة طبية مسائية 21 1  4.55 .910 
 960. 4.52 عدـ كجكد مكتبة جامعية كمركز تصكير الطالبات التعميـ المكازم 22 2
ضعؼ إمكانات البنية التحتية مف )مباني كتجييزات كساحات، قاعات مجيزة  20 3

 بالتقنيات الحديثة..(
4.47 1.040 

مشكالت لطالبات التعميـ المكازمعدـ تكفر مرشدات أكاديميات لحؿ  27 4  4.15 1.212 
 1.324 4.10 محدكدية التخصصات المطركحة في البرنامج التي ال تناسب حاجة سكؽ العمؿ 16 5
 1.308 4.07 عدـ التكاصؿ بيف مشرفة المكازم كبيف الطالبات عمى استفساراتيف 18 6
البرنامجبطء إنجاز المعامالت اإلدارية الخاصة بطالبات  28 6  4.07 1.233 
 1.156 3.99 عدـ كجكد دليؿ إرشادم لمساعدة الطالبة أثناء الدراسة بالبرنامج 19 8
 1.332 3.96 عدـ تكفير الخدمات المناسبة مف )كافتيريا، دكرات مياه، أماكف لمصالة( 24 9
 1.228 3.77 عدـ كضكح طريقة قبكؿ الطالبات في األقساـ 25 10
الحذؼ كاإلضافة لممقررات عمى النظاـصعكبة  23 11  3.75 1.287 
 1.339 3.75 عدـ إشراؾ الطالبات في تحديد مكاعيد المحاضرات كأكقات االختبارات 26 11
 1.320 3.74 قمة كعي الطالبات بالمكائح كاألنظمة الخاصة بالبرنامج 17 13
 720. 4.04 مشكالت إدارية  
 ما تراكحت قد الحسابية المتكسطات اف( 7) الجدكؿ يبيف     
 تنص كالتي( 21) رقـ الفقرة جاءت حيث ،(4.55-3.74) بيف
 التعميـ طالبات تخدـ مسائية طبية كحدة كجكد عدـ" عمى

 بينما ،(4.55) بمغ حسابي كبمتكسط األكلى المرتبة في" المكازم
 بالمكائح الطالبات كعي قمة" كنصيا( 17) رقـ الفقرة جاءت

 حسابي كبمتكسط األخيرة بالمرتبة"  بالبرنامج الخاصة كاألنظمة
 (.4.04) ككؿ لممجاؿ الحسابي المتكسط كبمغ(. 3.74) بمغ
 مسائية طبية كحدة كجكد عدـ" مشكمة أف يتبيف ىنا كمف     
 التي اإلدارية المشكالت أكثر ىي"  المكازم التعميـ طالبات تخدـ
 بف سطاـ بجامعة التربية بكمية المكازم التعميـ طالبات تكاجو
 بمتكسط األكلى المرتبة في جاءت حيث انتشاران  العزيز عبد

 جامعية مكتبة كجكد عدـ" مشكمة تمييا ،(4.55) يبمغ حساب
 الثانية المرتبة في"  المكازم التعميـ الطالبات تصكير كمركز
 ضعؼ" مشكمة ثـ ،(4.52) الحسابي متكسطيا بمغ حيث

 قاعات كساحات، كتجييزات مباني) مف التحتية البنية إمكانات

 متكسطيا بمغ حيث الثالثة المرتبة في(" الحديثة بالتقنيات مجيزة
 الحذؼ صعكبة" فقرات جاءت بينما ،(4.47) الحسابي
 في الطالبات إشراؾ عدـ" ،"النظاـ عمى لممقررات كاإلضافة

 كعي قمة" ،"االختبارات كأكقات المحاضرات مكاعيد تحديد
 األخيرة بالمراتب" بالبرنامج الخاصة كاألنظمة بالمكائح الطالبات

 مما( 3.74) ،(3.75) ،(3.75) بمغت حسابية كبمتكسطات
 طالبات نظر كجية مف مشكالت تمثؿ ال البنكد ىذه أف يعني
 الرشكد اهلل عبد دراسة مع النتائج ىذه اتفقت كقد. المكازم التعميـ

( مرشدات كجكد عدـ، التحتية البنية ضعؼ) مشكالت في[ 15]
 الكعي عدـ) يمثؿ لـ حيث الدراسة ذات مع اختمفت بينما

 .الحالية الدراسة عينة لدل مشكمة( كاألنظمة بالمكائح
 تنفيذ اطارىا في تـ التي الظركؼ الى ىذا الباحثتاف كترجع     
 تنفيذ تـ حيث سطاـ األمير بجامعة المكازم التعميـ برنامج
 آخر مبنى الى الكمية انتقاؿ بعد القديـ الكمية بمبني البرنامج
 كافتقارىا امكانياتيا كضعؼ القديـ المبنى قاعات تيالؾ مع جديد



 
 

328 

 المسائية الدراسة طبيعة أف الى باإلضافة الحديثة، لمتقنية
 يتحدد كالذم الدراسي لميـك المخصص الكقت كمحدكدية لمبرنامج

 افتقار في سببان  كاف التنسيؽ كضعؼ يكميان  فقط ساعات اربع في
 طبيبة، مكتبة، كجكد) مثؿ األساسيات مف لكثير البرنامج
 الطالع بالنسبة األمر اختمؼ بينما ،...(أكاديميات مرشدات
عداد كاإلضافة الحذؼ كقكاعد كاألنظمة المكائح عمى الطالبات  كا 
 بالبرنامج الممتحقات الطالبات اعداد لقمة فنظران  الدراسية الجداكؿ
 ىذه انجاز عمى يعممف التي الخبرة ذكات اإلداريات بعض ككجكد

 الطالبات شعكر عدـ في مساعدان  عامالن  كاف ىذا كؿ األمكر،
 .بالمعاناة

 التعميـ برنامج طالبات تكاجو التي االجتماعية المشكالت ما- 
 نظر كجية مف العزيز عبد بف سطاـ األمير لجامعة المكازم

 الطالبات؟
 الحسابية المتكسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة      

 طالبات تكاجو التي االجتماعية لممشكالت المعيارية كاالنحرافات
 العزيز، عبد بف سمماف جامعة في المكازم التعميـ برنامج
 .ذلؾ يكضح أدناه كالجدكؿ

 8 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة االجتماعية المشكالت لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 674. 4.79 عدـ كجكد مكافآت مادية لمطالبات مثؿ طالبات التعميـ الصباحي 30 1
الكتب كالمراجعارتفاع أسعار  31 2  4.57 .848 
 1.063 4.48 عدـ تكفير كسائؿ مكاصالت لطالبات التعميـ المكازم 32 3
 1.166 4.20 عدـ مراعاة أعضاء ىيئة التدريس لظركؼ الطالبات )العمؿ كالبيت( 38 4
 1.194 4.16 عدـ االىتماـ بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منيا بعض الطالبات 29 5
 1.211 4.03 صعكبة التنسيؽ بيف عمؿ الطالبة كدكاميا في الجامعة 39 6
 1.285 3.76 ضعؼ العالقات بيف الطالبات كأعضاء ىيئة التدريس كاإلداريات 37 7
 1.427 3.64 الصكرة الذىنية المتدنية ألفراد المجتمع عف برنامج التعميـ المكازم 35 8
اجتماعية متعددةتسرب الممتحقات بالبرنامج ألسباب  36 9  3.60 1.192 
 1.337 3.47 قمة مشاركة طالبات التعميـ المكازم في أنشطة خدمة المجتمع 34 10
 1.462 3.32 ضعؼ العالقات االجتماعية بيف الطالبات لمفكارؽ السنية 33 11
 1.514 3.30 كجكد مشاكؿ مع الزكج كاألىؿ يؤثر عمى دراستؾ 40 12
 708. 3.94 مشكالت اجتماعية  
( اف المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما 8يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 30(، حيث جاءت الفقرة رقـ )4.79-3.30بيف )

عمى "عدـ كجكد مكافآت مادية لمطالبات مثؿ طالبات التعميـ 
(، 4.79الصباحي" في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ )

( كنصيا "كجكد مشاكؿ مع الزكج 40بينما جاءت الفقرة رقـ )
كاألىؿ يؤثر عمى دراستؾ " بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي 

 (.3.94(. كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )3.30بمغ )
كمف ىنا يتبيف أف مشكمة "عدـ كجكد مكافآت مادية      

ثر المشكالت لمطالبات مثؿ طالبات التعميـ الصباحي " ىي أك
االجتماعية التي تكاجو طالبات التعميـ المكازم بكمية التربية 
بجامعة سطاـ بف عبد العزيز انتشاران حيث جاءت في المرتبة 

(، تمييا مشكمة "ارتفاع 4.79األكلى بمتكسط حساب يبمغ )
أسعار الكتب كالمراجع " في المرتبة الثانية حيث بمغ متكسطيا 

شكمة "عدـ تكفير كسائؿ مكاصالت (، ثـ م4.57الحسابي )
لطالبات التعميـ المكازم " في المرتبة الثالثة حيث بمغ متكسطيا 

(، بينما جاءت المشكالت" قمة مشاركة طالبات 4.48الحسابي )
التعميـ المكازم في أنشطة خدمة المجتمع"، " ضعؼ العالقات 
ع االجتماعية بيف الطالبات لمفكارؽ السنية"، " كجكد مشاكؿ م

الزكج كاألىؿ يؤثر عمى دراستؾ" بالمراتب األخيرة كبمتكسطات 
( مما يعني أف ىذه 3.30(، )3.32(، )3.47حسابية بمغت )

 .البنكد ال تمثؿ مشكالت مف كجية نظر طالبات التعميـ المكازم
ترل الباحثتاف أف معظـ مشاكؿ التعميـ المكازم اجتماعية أكثر ك 
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لكتب كعدـ صرؼ مكافآت مادية فارتفاع أسعار ا أكاديميةمنيا 
لمطالبات تمثؿ كثير مف المعاناة لمممتحقات بالبرنامج كالالتي 
بعضيف يرغبف في استكماؿ دراستيف لمحصكؿ عمى عمؿ 
لتحسيف ظركؼ المعيشة، كالبعض مف المتزكجات الراغبات في 
استكماؿ دراستيف لتحقيؽ الذات عمى خالؼ رغبة الزكج الذم 

أم مساعدات، كما أف عدـ تكافر كسائؿ ال ييتـ كال يقدـ 
مكاصالت مسائية بالجامعة تمثؿ مشكمة كبرل لمطالبة تعكد الى 
عادات المجتمع السعكدم التي تفرض بعض القيكد عمى الفتاة، 
كنظران لرغبة الطالبة األكلى التي تتمثؿ فقط في الحصكؿ عمى 
شيادة كقصر اليـك الدراسي كعدـ كجكد فترات راحة بيف 

محاضرتيف األمر الذم لـ يجعؿ مف عدـ االشتراؾ باألنشطة ال
أك ضعؼ العالقات االجتماعية داخؿ البرنامج مشكمة ذات 

أىمية لدل الطالبة، كما أف اتاحة فرصة التعميـ مرة أخرل 
لمطالبات ذكات المعدالت المنخفضة كالتي ال تسمح ليف 

فساح المجاؿ أماـ  باستكماؿ دراستيف بالتعميـ النظامي، كا 
المكظفات الستكماؿ دراستيف مساء دكف رسـك كاف سببان في قمة 

 .كجكد مشكالت مع األىؿ أك الزكج
ما المشكالت النفسية التي تكاجو طالبات برنامج التعميـ  -

المكازم بجامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز مف كجية نظر 
 الطالبات؟

لحسابية لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات ا
كاالنحرافات المعيارية لممشكالت النفسية التي تكاجو طالبات 
برنامج التعميـ المكازم في جامعة سمماف بف عبد العزيز، 

 .كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ
 9جدول 

 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المشكالت النفسية مرتبة 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 1.045 4.30 القمؽ مف المستقبؿ كعدـ تكفير فرص عمؿ مناسبة لطالبات التعميـ المكازم 48 1
 1.191 4.20 الخكؼ مف عدـ استكماؿ متطمبات برنامج التعميـ المكازم 41 2
نتيجة لعدـ مراعاة بعض أعضاء ىيئة التدريس لظركؼ الطالباتاإلحباط  46 3  4.02 1.195 
 1.247 3.98 القمؽ عند اقتراب مكاعيد االختبارات 42 4
 1.285 3.95 الشعكر بالضعؼ النفسي نتيجة لطبيعة كضيؽ كقت الدراسة 47 5
 1.226 3.93 الشعكر باإلىماؿ نتيجة لعدـ تجاكب اإلدارة مع مطالب الطالبات 45 6
 1.356 3.90 الشعكر بالدكنية مقارنة بكضع طالبات التعميـ الصباحي 50 7
 1.322 3.79 الشعكر بالنسياف السريع لممعمكمات كاألفكار 44 8
 1.281 3.78 صعكبة التكافؽ مع الكضع داخؿ الجامعة 49 9
 1.283 3.56 ضعؼ الشعكر باإلنجاز لدل الطالبات 52 10
االستقرار لتعداد األدكار في الحياة الشعكر بعدـ 53 10  3.56 1.336 
 1.441 3.53 الشعكر بالندـ بعد االلتحاؽ بالبرنامج لعدـ الرغبة في التخصص 51 12
 1.457 3.45 الشعكر بضعؼ الدافعية لمدراسة 43 13
 786. 3.84 مشكالت نفسية  
المتكسطات الحسابية قد تراكحت ما ( اف 9يبيف الجدكؿ )     
( كالتي تنص 48(، حيث جاءت الفقرة رقـ )4.30-3.45بيف )

عمى "القمؽ مف المستقبؿ كعدـ تكفير فرص عمؿ مناسبة 
لطالبات التعميـ المكازم" في المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي بمغ 

( كنصيا "الشعكر بضعؼ 43(، بينما جاءت الفقرة رقـ )4.30)
لمدراسة " بالمرتبة األخيرة كبمتكسط حسابي بمغ  الدافعية

 (.3.84(. كبمغ المتكسط الحسابي لممجاؿ ككؿ )3.45)

كمف ىنا يتبيف أف مشكمة "القمؽ مف المستقبؿ كعدـ تكفير      
فرص عمؿ مناسبة لطالبات التعميـ المكازم " ىي أكثر 
ة المشكالت النفسية التي تكاجو طالبات التعميـ المكازم بكمي

التربية بجامعة سطاـ بف عبد العزيز انتشاران حيث جاءت في 
(، تمييا مشكمة 4.30المرتبة األكلى بمتكسط حساب يبمغ )

"الخكؼ مف عدـ استكماؿ متطمبات برنامج التعميـ المكازم" في 
(، ثـ مشكمة 4.20المرتبة الثانية حيث بمغ متكسطيا الحسابي )
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ضاء ىيئة التدريس "اإلحباط نتيجة لعدـ مراعاة بعض أع
لظركؼ الطالبات " في المرتبة الثالثة حيث بمغ متكسطيا 

(، بينما جاءت فقرات " الشعكر بعدـ االستقرار 4.02الحسابي )
لتعداد األدكار في الحياة"، "الشعكر بالندـ بعد االلتحاؽ بالبرنامج 

الشعكر بضعؼ الدافعية لمدراسة" " لعدـ الرغبة في التخصص"،
(، 3.53(، )3.56ألخيرة كبمتكسطات حسابية بمغت )بالمراتب ا

( مما يعني أف ىذه البنكد ال تمثؿ مشكالت مف كجية 3.46)
 .نظر طالبات التعميـ المكازم

كتعزك الباحثتاف السبب إلى ارتفاع نسبة البطالة بالسعكدية      
كقمة التنكع في فرص العمؿ بالنسبة لمفتاة السعكدية باإلضافة 

عتراؼ بشيادة التعميـ المكازم أماـ شيادة التعميـ الى عدـ اال
النظامي كؿ ىذه األمكر جعمت القمؽ كالخكؼ مف عدـ الحصكؿ 
عمى كظيفة بعد التخرج مف أىـ المشكالت شيكعا لدل طالبات 
التعميـ المكازم، يضاؼ الى ذلؾ أف طالبات التعميـ المكازم 

مف السنكات بعضيف مف كبار السف الالتي تركف التعميـ لعدد 

كالبعض اآلخر مف ذكات المعدالت المنخفضة الالتي لـ يجدف 
فرصة بالتعميـ النظامي األمر الذم يشعرىف دائمان بالخكؼ 
كالقمؽ مف عدـ قدرتيف عمى مكاصمة التعميـ بالبرنامج، لذا 
يطالبف دائمان أعضاء ىيئة التدريس بالتخفيؼ كالتقميص مراعاة 

المكائح كاألنظمة التعميمية. بينما نجد  لظركفيف مما ال يستقيـ مع
أف ىؤالء الطالبات يتمتعف بدافعية عالية الستكماؿ الدراسة بأم 
تخصص )كاف خالؼ رغباتيف( حيث يجدنو فرصة لمحصكؿ 

 .عمى شيادة جامعية
السؤاؿ الثاني: ىؿ تختمؼ مشكالت طالبات برنامج التعميـ 

الحالة  المكازم باختالؼ التخصص، المستكل الدراسي،
 االجتماعية لمطالبة؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية      
كاالنحرافات المعيارية لممشكالت التي تكاجو طالبات برنامج 
التعميـ المكازم حسب متغيرات التخصص كالمستكل الدراسي 

 .كالحالة االجتماعية، كالجدكؿ أدناه يكضح ذلؾ
 11جدول 

ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممشكالت التي تواجه طالبات برنامج التعميم الموازي حسب متغيرات التخصص والمستوى الدراس
 والحالة االجتماعية

 مشكالت   
وتربوية أكاديمية  

نفسيةمشكالت  مشكالت اجتماعية مشكالت إدارية  المشكالت ككل 

 3.77 3.83 3.88 4.05 3.38 س المغة العربية التخصص
 599. 776. 685. 752. 783. ع 
دراسات  

 اسالمية
 3.79 3.87 4.03 4.03 3.28 س

 625. 803. 733. 679. 762. ع 
 3.81 4.17 4.06 4.01 3.14 س مستكل أكؿ المستكل الدراسي

 492. 620. 589. 788. 787. ع
 3.79 3.83 3.93 4.11 3.35 س مستكل ثاني 
 615. 795. 723. 689. 772. ع 
 3.75 3.73 3.91 3.96 3.41 س مستكل ثالث 
 648. 809. 738. 729. 768. ع 

الحالة 
 االجتماعية

 3.82 3.89 4.03 4.17 3.29 س متزكجة
 542. 729. 669. 702. 750. ع

 3.76 3.82 3.91 3.98 3.36 س غير متزكجة 
 636. 811. 723. 723. 785. ع 

  المعيارم االنحراؼ=  ع الحسابي المتكسط= س
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 الحسابية المتكسطات في ظاىريان  تباينان ( 10) الجدكؿ يبيف      
 طالبات لمشكالت الدراسة عينة لتقديرات المعيارية كاالنحرافات

  التخصص متغيرات فئات اختالؼ بسبب المكازم التعميـ برنامج
 .االجتماعية كالحالة الدراسي كالمستكل

 الحسابية المتكسطات بيف اإلحصائية الفركؽ داللة كلبياف     
 المجاالت، عمى المتعدد الثالثي التبايف تحميؿ استخداـ تـ

 .الكمية لمدرجة الثالثي التبايف كتحميؿ

 11 جدول
 الطالبات تواجه التي المشكالت مجاالت عمى االجتماعية والحالة الدراسي والمستوى التخصص ألثر المتعدد الثالثي التباين تحميل

درجات  مجموع المربعات المجاالت مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 517. 421. 253. 1 253. كتربكية أكاديميةمشكالت  التخصص
 700. 149. 077. 1 077. مشكالت إدارية 029. = ىكتمنج
 223. 1.496 752. 1 752. مشكالت اجتماعية 305. = ح

 873. 026. 016. 1 016. مشكالت نفسية 
 355. 1.043 628. 2 1.255 كتربكية أكاديميةمشكالت  المستكل الدراسي

 545. 610. 316. 2 633. مشكالت إدارية 898. = كيمكس
 722. 327. 164. 2 329. مشكالت اجتماعية 022.  = ح

 058. 2.889 1.763 2 3.525 مشكالت نفسية 
 752. 100. 060. 1 060. كتربكية أكاديميةمشكالت  الحالة االجتماعية

 165. 1.948 1.011 1 1.011 مشكالت إدارية 025. = ىكتمنج
 395. 728. 366. 1 366. مشكالت اجتماعية 390. = ح

 837. 042. 026. 1 026. مشكالت نفسية 
   602. 169 101.743 كتربكية أكاديميةمشكالت  الخطأ
   519. 169 87.692 مشكالت إدارية 
   503. 169 85.018 مشكالت اجتماعية 
   610. 169 103.123 مشكالت نفسية 

كتربكية أكاديميةمشكالت  الكمي  103.504 173    
إدارية مشكالت   89.608 173    
    173 86.694 مشكالت اجتماعية 
    173 106.856 مشكالت نفسية 

 :( االتي11يتبيف مف الجدكؿ )
تعزل  (α = 0.05) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية -

 .ألثر التخصص في جميع المجاالت
 زل ػػػعػت (α = 0.05) ةػػػة إحصائيػػركؽ ذات داللػػكد فػػدـ كجػػػع -

 .ألثر المستكل الدراسي في جميع المجاالت
تعزل  (α = 0.05) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية -

 .ألثر الحالة االجتماعية في جميع المجاالت

 الدراسي والحالة االجتماعية عمى المشكالت ككلتحميل التباين الثالثي ألثر التخصص والمستوى . 12جدول 
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 965. 002. 001. 1 001. التخصص

 909. 096. 036. 2 072. المستكل الدراسي
 578. 311. 117. 1 117. الحالة االجتماعية

   377. 169 63.760 الخطأ
    174 2547.589 الكمي
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 ( اآلتي:12يتبيف مف الجدكؿ )
( تعزل α = 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) -

كبداللة احصائية  0.002ألثر التخصص حيث بمغت قيمة ؼ 
 .0.965بمغت 

( تعزل α = 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) -
كبداللة  0.096المستكل الدراسي حيث بمغت قيمة ؼ ألثر 

 .0.909احصائية بمغت 
( تعزل α = 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ) -

كبداللة  0.311ألثر الحالة االجتماعية حيث بمغت قيمة ؼ 
 . 0.578احصائية بمغت 

كتعزك الباحثتاف ىذه النتيجة إلى أنو ال يكجد ىناؾ فركؽ     
كالنفسية كاالجتماعية كاإلدارية تعزل  كاديميةكالت األبيف المش

ألثر متغير التخصص كذلؾ ألف البرنامج يقتصر عمى 
برنامجيف المغة العربية كالدراسات اإلسالمية كىما تخصصاف 
أدبياف ككؿ البرنامجيف يطبقاف نفس األنظمة كالقكاعد 

[ في 18كالتعميمات، كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة البشرم ]
عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتغير التخصص. أما بالنسبة لممستكل 
الدراسي، كذلؾ ألف الدراسة طبقت عمى ثالثة مستكيات فقط 
كىي مستكيات قريبة مف بعضيا لذلؾ لـ تظير أم فركؽ 
بالنسبة لممستكل، أما بالنسبة لمحالة االجتماعية لـ تظير أم 

ة المتاحة لكؿ طالبات فركؽ كذلؾ بسبب تشابو البيئة التعميمي
برنامج التعميـ المكازم في كؿ التخصصات كفي جميع 
المستكيات، كما أف الظركؼ التعميمية التي تمر بيا الطالبات 
كاحدة كخاصة أف الطالبات يسكف في نفس المنطقة، كبما أف 
الطالبات المتزكجات لدييف الرغبة في التعميـ كالطالبات الغير 

ر ىناؾ أم فركؽ في أم مجاؿ مف متزكجات لذلؾ لـ تظي
 المجاالت. 

 كاديميةالسؤاؿ الثالث: الحمكؿ المقترحة لحؿ المشكالت األ
 كاالجتماعية كالنفسية كاإلدارية؟

 في ضكء ما تـ التكصؿ اليو مف نتائج تقترح الباحثتاف ما يمي:
ربط برنامج التعميـ المكازم بالخطط التنمكية لممجتمع مف  -

 سياسات كمقدار الحاجة الى تمؾ البرامج.حيث األىداؼ كال

تخفيض تكمفة التعميـ المكازم مف خالؿ مجمكعة مف  -
 اإلجراءات لتشجيع الطالبات كتزايد االقباؿ عمى البرنامج.

دعـ مجمكعة مف الدراسات العممية التي تعني بتقييـ كتطكير  -
برنامج التعميـ المكازم تيدؼ الى الكقكؼ عمى مكاطف الضعؼ 

قكة كتقديـ الحمكؿ لممشكالت التي قد تعكؽ تحقيؽ أىداؼ كال
 البرنامج.

 ضركرة تفعيؿ دكر اإلرشاد األكاديمي داخؿ األقساـ المختمفة. -
تحديد ساعات مكتبية بجداكؿ أعضاء ىيئة التدريس، كالعمؿ  -

عمى الزاميـ بالتكاجد لمناقشة أم مشكالت خاصة بالطالبات أك 
 استفسارات. 

دارة التعميـ المكازم اما انشاء قنك  - ات لمتكاصؿ بيف الطالبات كا 
شكاليات برنامج التعميـ  بتكفير ىاتؼ خاص لمتابعة امكر كا 
 المكازم، اك انشاء بريد الكتركني خاص ببرنامج التعميـ المكازم.

تنكع طرؽ كأساليب التدريس، كمراعاة الفركؽ الفردية بيف  -
 الطالب.

كالتقنيات الحديثة، كالصيانة الدكرية تزكيد القاعات باألجيزة  -
 ليا.
طرح مسارات كتخصصات متعددة لمطالبات تالئـ حاجات  -

 سكؽ العمؿ.
 تكفير كسائؿ مكاصالت مسائية. -
 انشاء كحدة طبية تعمؿ في الفترة المسائية. -
فتح المكتبة في الفترة المسائية لمطالبات، كالعمؿ عمى تكفير  -

كالمراجع بحيث يسيؿ عمى الطالبات الحصكؿ الكتب الدراسية 
 عمييا.

 تكفير الحكافز المادية كالمعنكية لمطالبات )مكافأة لمطالبات(. -
 . التوصيات6

ضركرة إرساء التشريعات كالمكائح المنظمة كالمكضحة  -1
 لفمسفة التعميـ المكازم كأىميتو في مكاجية التحديات العصرية.

يـ المكازم بجامعة األمير سطاـ إعداد ىيكؿ تنظيمي لمتعم -2
مكانات كطبيعة  بف عبد العزيز بما يتكافؽ مع احتياجات كا 

 المنطقة المجتمعية التي تقع في إطارىا الجامعة.
 ث ػف حيػس مػػة التدريػػاء ىيئػػضػار أعػػيػي اختػػة فػػدقػاة الػػمراع -3
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التخصص الدقيؽ، كالخبرات كالميارة في التعامؿ مع الطالب 
 كالكسائؿ التعميمية المساعدة عمى التعمـ. 

كضع خطة شاممة مف قبؿ إدارة الجامعة لمعمؿ عمى طرح  -4
مساقات لتخصصات متنكعة لإليفاء برغبات الطالبات كمتطمبات 

 سكؽ العمؿ. 
المشاركة في  العمؿ عمى تشجيع أفراد المجتمع المحمي في -5

 إدارة مؤسسات التعميـ العالي.
تشجيع الباحثيف عمى دراسة كبحث مثؿ ىذا النكع مف  -6

 المشكالت كلكف عمى بيئات كتخصصات مختمفة.
 المراجع

 أ. المراجع العربية
[ الشميمرم، أحمد عبد الرحمف، كالدخيؿ اهلل، خالد عبد اهلل 1]

عييف في ( "العكامؿ المؤثرة في تكظيؼ الجام2001)
، مجمة دراسات الخميج كالجزيرة العربيةالقطاع السعكدم"، 

 ق.1423، 29، السنة 180العدد 

[ كيكه، جكرج؛ ككنزم، جيمياف؛ كتكتش، جكف أتش؛ ككيت، 2]
"نجاح الطالب في ( ترجمة معيف اإلماـ، 2006إليزابيث. )

 ، الرياض، العبيكاف.الجامعة تييئة الظركؼ الميمة"

المؤتمر اإلقميمي العربي حكؿ التعميـ (. 2009) [ اليكنسكك.3]
ـ، إنجازات 2009يكنيك  2 -مايك  31، القاىرة العالي

-1998التعميـ العالي في البمداف العربية كتحدياتو )
 ( التقرير اإلقميمي.2009

( 2004[ ميناكم، أحمد غنيمي، كتكفيؽ، عفاؼ محمد )4]
صيغ التعميـ  "دراسة تحميمية ألىـ االتجاىات الحديثة في

مؤتمر " -مدرسة المجتمع كمدرسة الفصؿ الكاحد –المكزم 
-17" "تعميـ الكبار كتنمية المجتمع في مطمع قرف جديد

 يناير. 18

التعميـ (. 2001[ بيكمي، عبد اهلل، كالطكيؿ، عبد العزيز. )5]
المكازم لمكبار في مصر في ضكء بعض التجارب 

       رة، المركز القكمي. القاىكالخبرات األجنبية المعاصرة
 .55لمبحكث التربكية، ص 

(. 2000[ محمد، إبراىيـ، كعبد الرحمف، إبراىيـ. )6]
استراتيجيات تعميـ الكبار في المناطؽ األكثر احتياجان 

 .158 . مكتبة األنجمك المصرية، صبالقاىرة

(. 1988[ حممي، شكرم عباس، كنكير، محمد جماؿ )7]
النظامي في إطار متكامؿ لمتعميـ دراسات في التعميـ غير 

 .30-29. القاىرة، مكتبة كىبة، ص المستمر

تطكير التعميـ (. 1990العمرم، شككت محمد عقمة. ) [8]
المكازم في المممكة األردنية الياشمية في ضكء مبدأ تكافؤ 

. رسالة دكتكراه غير دراسة مستقبمية –الفرص التعميمية 
 عيف شمس.منشكرة، كمية التربية، جامعة 

(. تطكير التعميـ المكازم في 1994[ مانتيف، ىايمكف. )9]
، ، مجمة التربية الجديدةالبمداف النامية، ترجمة سكنيا غندكر

 .75العدد الرابع، السنة الثالثة، ص 

التعميـ المكازم لضماف (. 2007[ العجمي، محمد حسنيف )10]
 سكندرية.. دار الجامعة الجديدة، اإلتكافؤ الفرص التعميمية

(. 2012[ شعباف، أماني، كنصر، حناف سميماف )11]
"المشكالت التي تكاجو طالبات الماجستير المكازم بمركز 

بمؤتمر دراسة الطالبات بجامعة اإلماـ."، بحث منشكر، 
-4-6/7في الفترة  "التعميـ المكازم: الحاضر كالمستقبؿ"

 جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية. 1433

(. 2012لسالكس، منى عمى، كالصديقي، سحر مفتي. )[ ا12]
مشكالت التعميـ المكازم في جامعة طيبة مف كجية نظر "

 ق(.1433بحث منشكر جامعة طيبة )" .الطالبات

، سميرة ىشاـ. )13] (. "التعميـ المكازم ضركرة 2005[ بارـك
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ABSTRACT_ This present study aimed to identify the academic, educational, administrative, 

social and psychological problems that faced by the students' girl about the parallel education 

program at Prince Sattam bin Abdul-Aziz University in Saudi Arabia and from the point of view of 

the students, and visualized proposed to be solved. The study sample consisted of (174) students, 

were chosen by the stratified random method from the study population. Curriculum descriptive 

survey was used by the two researchers to find out the most common problems faced by female 

students. A questionnaire was applied for this study that has been prepared by the two researchers 

which face the students, using averages, standard deviations, and multi-variation analysis in 

addition to (Scheffe’ Test for Post Hoc Comparisons), the study found the following results: That 

the area of administrative problems in the first place an arithmetic mean (4.04), while the field of 

academic and educational problems came in last position with a mean (3.34),and the results 

showed no statistically significant due to the impact of specialization and academic level and 

marital status in all areas. The results also showed no statistically significant due to the impact of 

specialization and academic level and marital status differences in all fields. The study found a set 

of proposed solutions for the problems in the light of the findings of the results is the most 

important as the following: re-enactments and regulations and described the philosophy of 

parallel education and its importance that face of the modern challenges, set up an organizational 

structure parallel to the education of Prince Satam University in accordance with the needs and 

potential and the nature of the community area, which lies in the framework of the university. 

 

 


