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املخلص :
تعاني جامعة امللك سعود من كثرة الطلب على التعليم الجامعي من الطالبات الالتي لم ؤهللنن معدالتهن لاللتحاق بالجامعة مباشرة؛ ولذلك،
أنشأت الجامعة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ،لتتولى ؤقديم عدد من البرامج االنتقالية.
وؤتمثل ألمية الدراسة في ؤجربة البرامج االنتقالية في كليات املجتمع كإجراء جولري لزيادة الطاقة االستيعابية للجامعات ،والتوسع في الدراسات العليا
وإجراء البحوث .وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وؤكون مجتمع الدراسة من عدد ( )368طالبة.
وأوضحت نتائج الدراسة أن لناك  18مشكلة تعاني منها طالبات البرامج االنتقالية ،يتمثل ألمنا فى قلة املاساحات الاارجية في مبى الكلية،
عدم ؤوافر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة ،عدم وجود أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات ،عدم ؤوضيح أسماء أعضاء
ليئة التدريس ،عدم وجود مكافأة مالية للطالبات.
وقد أوصت الدراسة بتوفير مبان للكلية ،وؤخصيص مكافأة مالية لطالبات البرامج االنتقالية أسوة بزميالتهن من طالبات الجامعة ،وؤوفير
الكفاءات املناسبة واملهللة من أعضاء ليئة التدريس ،وؤزويد األعضاء الحاليين باملنارات الالزمة.
الكلمات املفتاحية :البرامج االنتقالية ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.

املقـدمـة :

يمثل التعليم العالي قمة الاسلم التعليمي في بلدان العالم كافة؛ ً
نظرا أللميته في مجاالت الحياة املاتلفة في املجتمع ،حيث يرى الاطيب وآخرون
ً
(2006م) أن مهساسات التعليم الجامعي العالي ؤأتي على رأس منظومة التعليم في املجتمع؛ لذا ؤبذل الحكومات جنودا كبيرة للعمل على الرقي به؛ وذلك
لكي يتمكن من "ؤلبية احتياجات سوق العمل وؤوفير الكفاءات البشرية التي ؤحتاج إليها الدولة والقطاع الااص" (الحامد وآخرون2007 ،م ،ص.)139
أنشأت جامعة امللك سعود عام 1377ه وسعت إلى ؤحقيق إنجازات لائلة إال إنها واجنت مجموعة من املشكالت والعقبات الطبيعية والتي
يمكن أن يمر بها أي مجتمع نالض (العقيل2005 ،م ،ص .)208من ألم ؤلك املشكالت التي يعاني منها التعليم العالي باململكة زيادة الطلب املجتمعي
عليه ،وأن "الجامعات الاسعودية ما ؤزال تهتم بالتخصصات النظرية ،واألدبية التي َت َّ
شبع بها سوق العمل ،في حين يعاني املجتمع من نقص في
التخصصات العلمية والتطبيقية" (العقيل2005 ،م ،ص .)210وفي عام 1403/1402ه أنشأت جامعة امللك سعود "مركز خدمة املجتمع والتعليم
ً
املاستمر بقرار من مدير الجامعة؛ لربط الجامعة باملجتمع ،وبالوزارات واملهساسات العامة والااصة ،كما أنشأت الجامعة الفرع الناسوي
ؤقديرا أللمية
دور املرأة العاملة في املجتمع" (التقرير الاسنوي2000،مـ ،ص.)11 ،2
وفي عام 1421ه أصدر املجلس العالي للجامعة قر ًارا يقض ي بتحويل اسم مركز خدمة املجتمع والتعليم املاستمر إلى كلية الدراسات التطبيقية
وخدمة املجتمع (مرشد الطالب2003 ،م ،ص .)7والتي ؤتيح الفرصة أمام األفراد للتدريب والتألل ،ومواكبة ما يحدث من ؤطور في مختلف املجاالت
العلمية من خالل البرامج والدورات التدريبية.
ً
كذلك فإن الكلية قد سالمت في إيجاد فرص تعليمية وبدائل مناسبة لاريجات املرحلة الثانوية؛ نظرا "لزيادة الطلب املجتمعي على التعليم
الجامعي للبنات ،وقلة وجود ؤخصصات مننية متاحة للبنات في التعليم العالي" (بوبشيت1997 ،م ،ص.)120

مشكلـة الدراســة:
تعاني جامعة امللك سعود كغيرلا من الجامعات الاسعودية من ؤيار شدة الطلب املجتمعي على التعليم الجامعي بما يفوق طاقتها االستيعابية؛
لذلك حرصت جامعة امللك سعود على رفع طاقتها االستيعابية وزيادة الفرص املتاحة لاريجي املرحلة الثانوية فأنشأت جامعة امللك سعود كلية
الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع لتتولى – باإلضافة إلى ؤقديمنا برنامج التعليم املاستمر – ؤقديم عدد من البرامج االنتقالية " ،تعمل على خفض
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ناسبة التاسرب الجامعي (مرشد الطالب2003 ،م ،ص .)5من خالل برامج "ؤوفير فرص التعليم العالي ملن لم يجد لذه الفرصة في الجامعات التقليدية؛
ألسباب اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو حت أكاديمية" (.)Gleazer ,P.6,1980
لكن لناك ؤواجه لذه البرنامج مثل "نقص في الكوادر التعليمية الااصة بالكلية وخاصة في األقاسام العلمية (الفند2002 ،م ،ص ،)24كذلك
فإن "الندرة الواضحة في أساؤذة بعض التخصصات ،وؤأخر تعين أعضاء ليئة التدريس ،يهخر البدء في عدد من املقررات الدراسية" (املبارك2002 ،م،
ص ،)13إضافة إلى إقامة البرامج في أكثر من موقع ،ؤتوزع بين مبى كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع واملقام في البديعة ،ومبى الكليات العلمية
في امللز .لذا باإلضافة إلى مبى في شرق الرياض ؤم افتتاحه في الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1431 / 1430ه ،حيث يشكل ذلك صعوبة أمام
طالبات البرامج االنتقالية ،في ظل ضعف اإلرشاد األكاديمي ،أو عدم ؤوافره في كثير من األحيان.
وفي ضوء ذلك فإن مشكلة لذه الدراسة ؤتحدد في الاسهال التالي:
ما املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع – بجامعة امللك سعود – من وجهة نظر
الطالبات؟

أسئـلـة الـدراســة:
تاسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية:
 .1ما واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود؟
 .2ما املشكالت التي ؤواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود ؟
 .3ما الحلول املقترحة التي يمكن أن تاسنم في حل لذه املشكالت؟

أهـميـة الـدراســة:
ؤتمثل ألمية الدراسة في العوامل التالية:
 ألمية البرامج االنتقالية في كليات املجتمع كإجراء جولري لزيادة الطاقة االستيعابية للجامعات ،حيث ؤخفف لذه البرامج الضغط على الاسنتين
ً
األوليين في الجامعة وؤركز علميا على الاسنتين األخيرؤين للتوسع في الدراسات العليا وإجراء البحوث.
 حداثة إنشاء البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع؛ ألنها بدأت في ؤقديم لذه البرامج في الفصل األول للعام الجامعي
1424/ 1423ه ،فنذه الدراسة تعد أول دراسة ؤتناول لذه البرامج منذ إقرارلا من مجلس الجامعة في جلاسته األولى في العام الدراس ي
1423/1422ه املنعقدة بتاريخ 1422/6/21 – 20ه وؤكليف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بإعدادلا وؤقديمنا.
 مدى ما يمكن أن ؤوفره للباحثين ولصانعي القرار من معلومات ميدانية؛ إلدراك املشكالت التي ؤواجه الدراسات في البرامج االنتقالية واملقامة في
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ،بهدف اقتراح الاسبل الكفيلة ملعالجة لذه املشكالت التي ؤنعكس ً
سلبا على التحصيل الدراس ي ،وؤهدي
إلى عرقلة العملية التربوية والحد من ؤطورلا.

أهـداف الـدراسـة:
سعت لذه الدراسة إلى ؤحقيق األلداف التالية:
 التعرف على واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 التعرف على املشكالت التي ؤواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 التوصل إلى الحلول واملقترحات املالئمة التي يمكن أن تاسنم في التغلب على لذه املشكالت.

مصطخلحات الـدراس ــة:
 البرنامج االنتقالي:
البرنامج االنتقالي لو برنامج ال ينتهي بدرجة علمية ،وإنما يهلل الطالب الذي يدرس به لاللتحاق بالقاسم املناظر في الجامعة للحصول على درجة
البكالوريوس (مرشد الطالب2007 ،م ،ص.)5
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 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع:
ً
ً
هي إحدى الكليات التابعة إلى جامعة امللك سعود ،والتي كانت تعرف سابقا بعمادة مركز خدمة املجتمع والتعليم املاستمر" ،وبناء على قرار التعليم
العالي رقم 1421/11/19ه حولت إلى االسم الجديد "كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع" .وللكلية العديد من املنام منها :ؤقديم عدد من
الدورات ،والدبلومات لحملة الشنادة الجامعية ،والشنادة الثانوية ،لذا باإلضافة إلؤاحتها للطالبات من حملة الثانوية العامة بقاسميها مواصلة
تعليمنن في الجامعة لعدد من التخصصات بعد االنتهاء من دراسة الاسنتين األوليين في الكلية (املوقع الرسمي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
.)www.colloges.Ksu.edu.Sa

حـدود الـدراســة:
ستقتصر الدراسة على الحدود التالية:
 طالبات املاستوى الدراس ي الرابع في البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.


املشكالت التي ؤواجه طالبات البرامج االنتقالية.



الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1432 / 1431ه .

اإلطـارالنظـري
 .1املقـدمـة:
يعد التعليم ما بعد الثانوي بكل أنماطه وماستوياؤه ،ضرورة ؤمليها طبيعة العصر ،الذي يتاسم بالاسرعة املذللة في ؤزايد املعرفة في شت
امليادين ،كما يتاسم بتعقد جوانب الحياة املاتلفة ،ولذا يفاسر ؤزايد الطلب املجتمعي على لذا النوع من التعليم ،كما يفاسر جنود دول العالم -
ً
خصوصا املتقدمة  -في ؤطويره والتوسع فيه ،وؤنويع مجاالؤه وأنماطه.
وقد جاء في التقرير الوطىي الصادر عن "وزارة التعليم العالي2003 ،م" أن كلية املجتمع تعرف بأنها" :مهساسة ،بها عدد من البرامج
والتخصصات الدراسية ملدة سنتين أو ثالث سنوات دراسية ،على املاستوى املتوسط بين املرحلة الثانوية واملرحلة الجامعية ،وؤمتاز برامج لذه املهساسة
بالشمولية واملرونة؛ لتتالءم مع حاجات األفراد واملجتمع ،ومع حاجات خطط التنمية من الكوادر البشرية ،ويغلب على برامج الدراسة فيها انتهائها
بشنادات دون البكالوريوس ،تاسم درجة املشاركة ،التي تعادل في اململكة دبلوم الكليات املتوسطة ،وهي درجة جامعية متوسطة".
ولكون موضوع البحث يتعلق بالبرامج االنتقالية ،التي هي األساس الذي قامت عليه فكرة كلية املجتمع ،من حيث ؤوفير فرص التعليم العالي ملن لم يجد
لذه الفرصة في الجامعات التقليدية ألسباب اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو حت أكاديمية ( .)Gleazer, 1980, P6ولكون املوطن األصلي لنذه الفكرة لو
ً
الواليات املتحدة األمريكية( ،نقال عن الحبيب2004 ،م ،ص .)1
لذا سيتضمن لذا الفصل األقاسام التالية:
 وظائف كليات املجتمع.
 نشأة كليات املجتمع في اململكة ،ألدافنا ،وظائفنا ،ماسارات الدراسة فيها ،مدة الدراسة بها ،وإكمال الدراسة الجامعية.
 ؤجارب للجامعات ومهساسات التعليم العالي في األخذ بتجربة البرامج االنتقالية وؤتضمن:
 التجربة األمريكية.
 ؤجربة جامعة امللك سعود.
 .2وظائف كليات املجتمع:
أ -وظيفة التعليم االنتقالي إلى الكليات الجامعية (:) Transfer Educational Function
وتهتم كلية املجتمع بأمرين هامين:
 أولهما :أن ؤجعل برامجنا االنتقالية على نوعية دراسية جيدة ،تعادل بمحتوالا وماستوياتها برامج الجامعة.
 ثانيهما :استخدام معايير دقيقة في اختيار الطالب؛ للتأكد من مقدرتهم على إؤمام الدراسة بعد انتقالنم إلى الجامعة بنجاح (التل1986 ،م ،ص
.)288
ب -وظيفة التدريب املنهي (الصتامي) (:)Occupational Training Function
ج -وظيفة التربية العامة والوطنية ( :)Citizenship and General Education Function
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د -وظيفة تعليم الكبار وتأمين التعليم املستمر(:)Adult and Continuing Education Function
ه -وظيفة التطوير التعليمي (:)Student Development Education Function
و -وظيفة اإلرشاد والتوجيه (:)Counseling and Guidance Function
ي -وظيفة خدمة املجتمع:)Community Service Function( :
 .3نشأة كليات املجتمع في اململكة ،أهدافها ،وظائفها ،اإلرتباط األكاديمي؛ مسارات الدراسة فيها ،مدة الدراسة بها ،وإكمال الدراسة الجامعية.
أ -نشأة كليات املجتمع:
على الرغم من أن كليات املجتمع في اململكة العربية الاسعودية تعد حديثة النشأة ،إال أن اململكة قد أخذت بأنماط أخرى من التعليم املتوسط
منذ أواخر التاسعينات الهجرية .فقد جاء في التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر من (وزارة التعليم العالي 2002م ،ص  )33أنه يطلق على كليات
املجتمع (الكليات املتوسطة)ً ،
نظرا ألن املتخرج فيها ،يحصل على ؤأليل فوق املرحلة الثانوية ودون املرحلة الجامعية .وقد أنشأت وزارة املعارف كليتين
متوسطتين لتخريج معلمين للمرحلة االبتدائية ،وذلك في عام 1397/1396ه في كل من مكة والرياض .كما قامت الرئاسة العامة لتعليم البنات بإنشاء
أول كلية متوسطة عام 1400/1399ه ،كما قامت املهساسة العامة للتعليم الفىي والتدريب املنهي بإنشاء أول كلية ؤقنية متوسطة عام 1404/1403ه
بالرياض ،كما قامت وزارة البرق والبريد والناؤف بتحويل معندي االؤصاالت الاسلكية والالسلكية في كل من الرياض وجدة إلى كليتين ؤقنيتين متوسطتين
لالؤصاالت عام1411لـ ،ويتبعان ً
حاليا مهساسة التعليم الفىي والتدريب املنهي ،أما وزارة الصحة فقد افتتحت عام 1413ه ثالث كليات متوسطة للعلوم
الصحية ،في كل من الرياض والدمام وأبها.
وجاء في التقرير الوطىي الشامل عن التعليم العالي في اململكة العربية الاسعودية الصادر عن (وزارة التعليم العالي1999 ،م ،ص  )26أنه ؤم
استحداث ثالث كليات للمجتمع ،األولى في منطقة جازان وؤتبع جامعة امللك خالد ،والثانية في منطقة ؤبوك وؤتبع جامعة امللك عبد العزيز ،والثالثة في
املنطقة الشرقية وؤتبع جامعة امللك فند للبترول واملعادن ،وقد ابتدأت الدراسة فيها منذ العام الجامعي  1420/1419ه .كما جاء في آخر إحصاءات
التعليم العالي في اململكة العربية الاسعودية (وزارة التعليم العالي2009/2008 ،م ،ص  )18أن عدد كليات املجتمع التابعة للجامعات ؤبلغ ً
حاليا ()41
كلية.
ب -أهداف كليات املجتمع في اململكة العربية السعودية:
جاء في التقرير الوطىي الصادر عن (وزارة التعليم العالي2003 ،م ،ص  )132أن األلداف الرئياسية لكليات املجتمع في اململكة العربية الاسعودية هي:
 .1ؤوفير برامج التأليل لوظائف يحتاجنا سوق العمل في املجتمع املحلي.
 .2املاسالمة في استيعاب خريجي الثانوية العامة ،ممن لديهم امليول للتخصصات العلمية ،والرغبة في سرعة التأليل.
 .3التهيئة الستكمال الدراسة من وإلى التعليم الجامعي.
ج -وظائف كليات املجتمع في اململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر من (وزارة التعليم العالي 2002م ،ص  )4أن كليات املجتمع ؤقوم بمجموعة من الوظائف من ألمنا:
 .1االستيعاب األكبر لطالبي التعليم العالي.
َ
 .2التعليم الجامعي األولي.
 .3التدريب على املننة.
 .4التعليم املاستمر.
 .5الوظيفة التثقيفية.
 .6الوظيفة التطويرية.
 .7الوظيفة اإلرشادية.
د -االرتباط األكاديمي لكليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يذكر التقرير الوطىي الصادر من قبل (وزارة التعليم العالي2003 ،م ،ص  )133أن كليات املجتمع في اململكة العربية الاسعودية ؤرؤبط حالياً
ً
أكاديميا وإدارًيا بهدف ضمان أن الوثائق التي يحصل عليها الاريج ؤصدر باسم الجامعة كتأكيد للنوعية األكاديمية لاريجيها.
بالجامعات
ه -مسارات الدراسة في كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر من قبل (وزارة التعليم العالي 2002م ،ص  )9أن مدة الدراسة في كليات املجتمع ال ؤقل عن
سنتين للتكيف مع احتياجات بعض التخصصات؛ ولتحقيق بعض املتطلبات كالتدريب التعاوني ،فيمكن أن ؤزيد الدراسة سنة أخرى.
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بيد أن التقرير الصادر عن اإلدارة العامة للدراسات واملعلومات بوزارة التعليم العالي (2003م) ؤضمن إحصاءات عن البرامج التي ؤطرحنا كليات
املجتمع القائمة في اململكة ،حيث أشارت ؤلك اإلحصاءات إلى أن كليتي املجتمع في كل من الرياض وحائل ؤمنحان درجة البكالوريوس ( 4سنوات) في عدد
من التخصصات.
وتقدم كليات املجتمع برامجها في مسارين )1( :مسار تأهيلي )2( ،مسارانتقالي:
 .1املسـار التأهيلي:
ً
لو برنامج ينخرط الطالب فيه بعد نهاية الاسنة األولى املشتركة عادة بين املاسارين ،بقصد الحصول على ؤأليل في أحد التخصصات .إجمالي مدة
املاسـار التــأليلي فـي الكليــة ال ؤقــل عـن ســنتين وال ؤزيــد عـن ثــالث ســنوات .وعنـد إنهــاء الطالــب ملتطلبـات التخــرج فــي البرنـامج يحصــل علــى شـنادة الــدبلوم فــي
العلوم التطبيقية في مجال ؤأليله (التخصص).
 .2املسـار االنتقالي:
ً
لو برنامج ينخرط فيه الطالب بعد نهاية الاسنة األولى املشتركة عادة بين املاسارين؛ بقصد التحـول للدراسـة الجامعيـة ،بعـد إنهائـه الاسـنة الثانيـة
ً
فــي كليــة املجتمــع وؤحقيقــه شــروط الجامعــة ،مــن حيــث املعــدل التراكمــي ومعــدالت املقــررات وغيــر ذلــك ،فالطالــب فــي لــذه الحالــة يعــد ً
جامعيــا يبــدأ
طالبــا
دراسـته فــي كليـة املجتمــع وينهيهــا بالجامعـة فــي ؤخصـص محــدد ،يــتم احتاسـاب معظــم املقــررات التـي درســنا الطالـب فــي كليــة املجتمـع كمقــررات محولـة ،وال
ؤدخل في املعدل التراكمي في الجامعة .ومدة الدراسة في املاسار االنتقالي ال ؤزيد عن سنتين وال ؤقل عن سنة.
وإذا أخفــق الطالــب فــي املاســار االنتقــالي ،بحيــث ال ياســتطيع التحويــل للجامعــة ،فــيمكن فــي لــذه الحالــة ؤصــحيح ماســاره إلــى املاســار التــأليلي ،واســتكمال
املقررات الالزمة في نفس كلية املجتمع التي ينتمي إليهـا ،ويحصـل منهـا علـى شـنادة التأليـل .كمـا أنـه يمكـن للطالـب التحويـل مـن الجامعـة إلـى كليـة املجتمـع
باسبب التعثر الدراس ي.
و -مدة الدراسة في كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر عن (وزارة التعليم العالي2002 ،م )10 ،أن مدة الدراسة في كليات املجتمع في اململكة العربية
الاسعودية ،ؤتراوح بين عامين وثالثة أعوام بحد أقص  ،وذلك على النحو التالي:
 السنة األولى :ؤكون إلزامية لجميع الطالب ،وتعتبر سنة ؤكاملية مكثفة ،يدرس خاللنا الطالب املقررات األساسية ،والالزمة لرفع كفاءؤه.
ً
سواء دروس نظرية ،أو علمية ،أو كليهما -مع إمكانية أن ؤكون
 السنة الثانية :في املاسار التأليلي ؤصبح مقرراتها متخصصة في مجال التأليل -
لناك مدة إضافية  -فصل أو فصلين -للتدريب التعاوني.
ي -إكمال الدراسة الجامعية لطالب كليات املجتمع باململكة العربية السعودية:
يشير التقرير الشامل عن كليات املجتمع الصادر عن ( وزارة التعليم العالي2002 ،م ،ص  )104أن خريج كليات املجتمع عليه أن يكمل دراسته
الجامعية في الكلية ،التي ؤتوافق مع ؤخصصه في الجامعة األم أو أي جامعة أخرى  -حاسب االؤفاق -على أن ياستوفي الشروط املقررة من قبل الجامعة
مع كلية املجتمع.
 .4تجارب رائدة لدور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في األخذ بتجربة البرامج االنتقالية:
ً
ً
خصوصا بالواليات املتحدة ،وقد أنشأت النظم التعليمية األخرى في كل أنحاء العالم أشكاال غير ؤقليدية
تعد كليات املجتمع مهساسة تعليمية
متنوعة من التعليم أو املهساسات غير الجامعية؛ لكي ؤخدم األفراد الذين ؤجاوزوا التعليم اإللزامي أو الذي ن لم يحصلوا على التعليم الجامعي التقليدي.
(ً .)Brawer,1996, P1
نظرا أن الوظيفة األساسية ،التي بدأت بها كليات املجتمع وركزت عليها هي إعداد الطالب إلكمال دراستهم الجامعية في الجامعة
(.)Gleazer, 1980, P2-3
ستقتصر دراستنا على التجربة األمريكية حيث أن وظيفة كليات املجتمع تعتبر أقرب إلى أداء وظيفة فروع للكليات الفنية التطبيقية ( Brawer,
.)1996, P2-3
ً
أوال :التجربة األمريكية:
أ -النشـأة:
أساست كليات املجتمع في الواليات املتحدة (الحبيب2004 ،م ،ص  )12حيث ؤتيح للطالب التدريب للحصول على شنادة دبلوم مشارك أو منن
دون شنادة جامعية ،وؤوفر برامج للتعليم املتواصل والتطور الشاص ي ملجال واسع من الطالب الباحثين .ويعد وليام لاربر (1892م) املهسس األول
للكليات املتوسطة ،والتي نتجت عنها كلية جولاست املتوسطة ( .)Roueche, 1994, p24ثم كان بعد قرار لجنة ؤرومان (،)Truman Commission
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وؤوصياتها ؤطوير ونشر كليات املجتمع في جميع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية ( )Parnell, 1985, p82بهدف ؤوسيع نطاق فرص التعليم الجماعي
لذوي الدخل املحدود ولاسكان املناطق البعيدة عن مراكز الجامعات ،وكذلك ملن لم غير متأكدين من قدراتهم األكاديمية (.)Gleazer, 1980, P16
ويوضح الجدول رقم ( )1ؤصنيف كليات املجتمع في أمريكا حاسب إحصاءات عام 2011م:
جدول ( :)1تصنيف كليات املجتمع في أمريكا
الرقم
1
2
3

عدد الكليات
993
143
31
1167

نوع الكلية
كلية مجتمع حكومية ()Public
كلية مجتمع ماستقلة ()Independent
كلية مجتمع قبلية ()Tribal
اإلجمالــي

املصدر.)www.aacc.nche.edu( :

ب -تمويل كليات املجتمع:
يوضح الجدول رقم ( )2مصادر ؤمويل كليات املجتمع الحكومية األمريكية والناسب التقريبية الحالية وفقا آلخر اإلحصاءات لعام (2008/2007م):
جدول ( :)2مصادرونسب تمويل كليات املجتمع األمريكية
الرقم
1
2
3
4
5

املصدر
املصادر الفيدرالية
مصادر الوالية بما فيها حكومة الوالية
املصادر املحلية بما فيها البلدية
الرسوم املاستحصلة من الطالب
مصادر أخرى متنوعة
إجمالي الناسب

النسبة املئوية
% 14
% 36
% 19
% 16
% 15
% 100

املصدر.)www.aacc.nche.edu( :

ج -القبول في كليات املجتمع:
ؤتبع كليات املجتمع في القبول سياسة الباب املفتوح .لكل كلية متطلباتها الااصة للحد األدنى من القبول (.)US Department of State, P 29
د -برامج كليات املجتمع:
ً
وفقا لنذا التصنيف فإن برامج كليات املجتمع ؤقاسم إلى األنواع التالية:
ً
أوال  :برامج التحويل لخلجامعة :ولكن البد من ؤوافر عاملين لتحقيق ذلك:
العامل األول :نوعية التناسيق والاسياسات القائمة بين الواليات أو بين مهساسات التعليم العالي.
العامل الثاني :نوعية الادمات األكاديمية واالجتماعية املقدمة للطالب.
ً
ثانيا :البرامج النهائية :إلعداد الطالب للتوظف املباشر بعد التخرج.
ً
ثالثا :برامج الشهادات :لتدريب األفراد للعمل االجتماعي والادمات اإلناسانية ،الرعاية الصحية ،وحرف البناء ،وغيرلاUS Department of State, P ( .
.)25 -26
ه -الصعوبات التي تواجه الطالب امللتحقين بالبرامج التحويلية في كليات املجتمع األمريكية:
ؤمثل الضغوط الاسياسية صعوبة في التحويل إلى الجامعات .كما أن املهساسات التعليمية ؤتعامل مع الطالب الراغبين في التحويل كمواطنين من
الدرجة الثانية.)College Board,2011( .
و -ولقد سعت كثير من القيادات التربوية في الجامعات األمريكية ( )College Boardإلى محاولة مناقشة هذه املشكالت ،ومحاولة طرح كثير من
الحلول لها .ومنها:
 .1ؤطوير املناهج الدراسية لكليات املجتمع ،التي ؤركز على البحث الجامعي.
 .2كذلك قامت جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس ( )UCLAبوضع برنامج يربط ما بين الكليات ،للطالب الذي يخططون للتحويل إلى الجامعة.
 .3على املاسئولين في جامعة شمال كارولينا في كابيل ليل ( )University of North Carolina at Chapel Hillالتحضير للطالب املحولين
املاستقبلين ،باستخدام منحة من مهساسة جاك كينت كوكي (.)Jack Kent Cooke Foundation grant
 .4ؤرسل جامعة أريزونا ماستشاريها أو مرشديها ،لزيارة كليات املجتمع على أساس منتظم؛ إلرشاد الطالب املاستقبليين في اختيار املواد التي سوف
ؤحضرلم للقاسم األعلى.
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ً
خصيصا ،ملواجنة حاجتهم ،والتي تشمل :إدارة الوقت ،واملنارات الدراسية،
 .5جامعة شمال ؤكاساس ؤمنح الطالب مجموعة من الادمات املصممة
واختيار التخصص.
 .6يتم قبول الطالب املاستحقين بشكل متزامن لكلية بلين وؤكاساس ( ،)A&Mوياسمح لنم املشاركة في ستة ساعات معتمدة في الفصل الدراس ي في
( ،)A&Mولديهم حق الوصول إلى كل برامج وخدمات املجتمع الجامعي لـ(.)College Board,2011( .)A&M
ً
ثانيا :تجربة جامعة امللك سعود ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع:
تعد جامعة امللك سعود من أولى الجامعات الاسعودية التي أخذت بتجربة البرامج االنتقالية ،وذلك من خالل مراكز خدمة املجتمع التابعة
للجامعة ،والتي ؤمثلت في :كلية املجتمع ،وكلية الدراسات التطبيقية ،وخدمة املجتمع في مدينة الرياض.
وستتناول الباحثة لنا ؤجربة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في األخذ بتجربة "البرامج االنتقالية" باعتبارلا موضوع الدراسة.
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع:
أ -النشـأة والهـدف:
ً
 أنشأ مركز خدمة املجتمع بجامعة امللك سعود في 1402 /10/11ه ،ليكون جنازا يربط الجامعة باملجتمع .عن طريق ؤقديم دورات وبرامج
ؤدريبية ،كما ؤم إنشاء القاسم الناسائي باملركز في منتصف عام 1403/1402ه ،ليتولى رفع كفاءة املرأة وخدمة احتياجاتها.
 وفي 1404/11/27ه تغيير اسم املركز ليكون "مادة مركز خدمة املجتمع والتعليم املاستمر" ،ثم تغيير اسمنا إلى "كلية الدراسات التطبيقية
وخدمة املجتمع" في 1421/3/17لـ..
ب -برامج الكلية:
ً
ؤقدم كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع عددا من البرامج ،وهي كالتالي:
 .1البرامـج اإلعـدادية:
ويقدم ذلك القاسم درجة الدبلوم في البرامج التأليلية لحملة املهلل الثانوي ،وهي كالتالي:
 برنامج العلوم اإلدارية واإلنسانية :ويشتمل على :دبلوم املحاسبة ،دبلوم التاسويق ،دبلوم التأمين ،دبلوم األعمال املصرفية ،دبلوم األنظمة،
دبلوم ماساعدي اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني.
 برنامج العلوم الطبيعية والهندسية :ويشتمل على :دبلوم االؤصاالت وشبكات الحاسب ،دبلوم البرمجة وقواعد البيانات.
 برنامج العلوم الصحية :ويشتمل على :دبلوم املاتبرات الطبية ،دبلوم الاسكرؤارية الطبية ،دبلوم التشايص اإلشعاعي ،دبلوم السجالت
الطبية .دبلوم التمريض.
 .2برامج التعليم الجامعي:
ويقدم لذا البرنامج لحملة شنادة البكالوريوس؛ للحصول على درجة الدبلوم في املجاالت التالية :دبلوم عام في التربية .دبلوم عام في التربية ملدارس
التعليم الفىي .دبلوم التوجيه واإلرشاد الطالبي .دبلوم التربية الااصة( .دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام 2009/2008م).
 .3التعليم املستمر:
ضمن الاطة األكاديمية للجامعة ،ؤمكن الكلية حملة الشنادات الجامعية االلتحاق بمقرر أو عدد من املقررات املطروحة ،حيث يحصل امللتحق
على شنادة بهذه املقررات من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 .4البرنامج االنتقالي:
أقر مجلس الجامعة بجلاسته األولى للعام الدراس ي 1423/1422ه املنعقدة بتاريخ 1422/6 /21-20ه وجلاسته الثانية عشرة للعام الدراس ي
1425/1424ه ،املنعقدة بتاريخ 1425/5/1ه ؤنفيذ برنامج انتقالي لاللتحاق بالجامعة ،على أن يتم اإلعداد للبرنامج ،وؤقديمه من قبل كلية الدراسات
التطبيقية وخدمة املجتمع.
ويهدف البرنامج إلى ما يلي:
العمل على إؤاحة الفرصة لاللتحاق بالجامعة؛ بإعدادلا في برنامج انتقالي وإلحاق من حققت متطلبات االلتحاق بالجامعة في الكلية املناسبة ،أما
بالناسبة ملن لم ؤحقق متطلبات الجامعة فتلحق بإحدى الدبلومات املوجودة بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
بمتطلبات االلتحاق بالجامعة :اجتياز البرنامج االنتقالي .والحصول على معدل ؤراكمي ال يقل عن ( )2من أصل (.)5
إجراءات االلتحاق بالجامعة :ؤلحق الطالبة بالكلية التي درست مقرراتها في لذا البرنامج ،وحققت املعدل املطلوب ،مع احتاساب املقررات التي درستها.
كما يجوز إلحاق الطالبة بأي من كليات الجامعة األخرى في حال انطباق شروط التحويل إليها ،وذلك بموافقة عميد الكلية املعنية.
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)(http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/AppliedStudies/default.aspx
ويوضح الجدول رقم ( )3أعداد الطالبات املقبوالت في البرنامج االنتقالي خالل العام الجامعي 1430/1429لـ.
جدول ( :)3أعداد الطالبات املقبوالت في البرنامج اإلنتقالي خالل العام الجامعي 1430/1429هـ
سعودية
126
50
13
14
63
39
121
183
10
178
122
146
14
1
1080

اسم الدبلوم
إدارة أعمال
ؤقنية معلومات
رياضيات
فيزياء.
محاسبة
اللغة االنجليزية
أنظمة
ؤربية خاصة
ؤرجمة اللغة اإلنجليزية
تعليم ما قبل املرحلة االبتدائية
دراسات اجتماعية
علم نفس
لغة عربية
لغة إنجليزية
اإلجمالي

املجموع
127
54
14
14
67
40
122
185
181
24
147
14
1
1
1110

غير سعودية
1
4
1
4
1
1
2
10
3
2
1
30

املصدر :دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام 1431 / 1430هـ.

الهيئـة التعليميـة:
ينقاسم أفراد النيئة التعليمية والنيئة الفنية في الكلية إلى قاسمين:
 .1القسم األول :أفراد النيئة التعليمية والفنية التابعين للكلية والجدول رقم ( )6يوضح ؤوزيع القوى العاملة في الكلية حاسب املهلل العلمي.
جدول ( :)4توزيع القوى العاملة بالكلية حسب املؤهل التعليمي خالل العام الجامعي 1430/1429هـ
املؤهل التعليمي

نساء

رجال
سعودي

غير سعودي

سعودي

العدد اإلجمالي
غير سعودي

دكتوراه

11

3

3

2

19

ماجاستير
بكالوريوس

12

1
1

34
217

6
4

41
234

دبلوم
ثانوية عامة

5
23

-

17
28

-

22
51

6

-

-

-

6

الكفاءة واملتوسطة
دون الكفاءة

7

-

8

-

15

اإلجمالي

64

5

307

12

388

املصدر :دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام 1431 - 1430هـ.

ً
أساسا بوظائفنم في كليات أو جامعات أو معالد ؤدريبية ،وؤدريبهم في الكلية من باب
 .2القسم الثاني :العاملين بنظام التفرغ الجزئي بمعى ارؤباطنا
التعاون الجزئي فقط.
والجدول رقم ( )5يبين أعداد أعضاء ليئة التدريس والفنيين املتعاونين مع الكلية من داخل وخارج الجامعة.
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جدول( :)5أعضاء هيئة التدريس والفنيين املتعاونين مع الكلية من داخل وخارج الجامعة للعام 1430/1429هـ
املؤهل التعليمي
أستاذ
أستاذ مشارك

الفصل الدراس ي األول
داخل الجامعة
خارج الجامعة
19
9
36

الفصل الدراس ي الثاني
داخل الجامعة
خارج الجامعة
18
5
29

املجموع
37
79

أستاذ ماساعد
محاضر

63
40

15
19

56
29

12
19

146
107

معيد
منندس

5
2

63
-

2
-

38
-

108
2

فىي
صيدلي.

7
1

-

11
1

-

18
2

أخصائي.
ماساعد باحث.

12
3

-

11
3

-

23
6

اإلجمالي.

188

106

160

74

528

املصدر :دليل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع للعام  1430ـ 1431هـ.
املباني املدرسية:
يتم ؤدريس البرامج االنتقالية في موقعين األول في جنوب الرياض (مبى البديعة) ،والثاني في شرق الرياض (مبى الشرق).
و ً
نظرا لحداثة البرنامج االنتقالي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع؛ لذا فإن الباحثة قد استعانت ببعض الدراسات الاسابقة التي أجريت على
نطاق ضيق في بيئات مختلفة ،والتي تشابهت مع موضوع الدراسة باإلطار العام مع االختالف في التفاصيل ،وهي كالتالي:
و ً
نظرا لحداثة البرنامج االنتقالي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع؛ لذا فإن الباحثة قد استعانت ببعض الدراسات الاسابقة التي أجريت على
نطاق ضيق في بيئات مختلفة ،والتي تشابهت مع موضوع الدراسة باإلطار العام مع االختالف في التفاصيل ،وقد رؤبتها الباحثة من القديم إلى الحديث،
وهي كالتالي:
 دراسة آل مشرف (2000م) بعنوان" :مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم اإلرشادية".
لدفت لذه الدراسة إلى ؤحديد ألم مجاالت املشكالت التي يعاني منها طلبة جامعة صنعاء ،ويحتاجون فيها إلى خدمات إرشادية .وأوضحت النتائج
ً
أن طالب جامعة صنعاء يعانون من مشكالت املجال اإلرشادي  ،ووجود فروق دالة إحصائيا في متوسط القائمة الكلية في املجال اإلرشادي
والدراس ي ً
ً
إحصائيا في املجال الصحي.
ؤبعا ملتغير التخصص فقط (العلمي واألدبي) ،وكذلك ؤوجد فروق دالة
 دراسة الغامدي (2001م) بعنوان" :املشكالت التي تواجه الطالب والدارسين بكليات املعلمين في اململكة العربية السعودية في ضوء بعض
املتغيرات".
لدفت الدراسة إلى معرفة املشكالت التي ؤواجه الطالب والدارسين بكليات املعلمين في اململكة العربية الاسعودية في ضوء متغير التخصص
ً
األكاديمي ،واملاستوى الدراس ي ،واملعدل التراكمي ،وؤكونت العينة من ( )1534طالبا طبق عليهم استبانة املشكالت التعليمية ،والذاؤية،
واالجتماعية.
وأظنرت النتائج أن أكثر املشكالت الدراسية هي :عدم مراعاة ظروف الطالب عند عمل الجدول الدراس ي .ضغط االختبارات الشنرية .ؤفاوت
تعامل أعضاء ليئة التدريس مع الطالب .والتكرار والحشو في بعض املواد الدراسية .التركيز على مواد اإلعداد العام.
 دراسة البكر (2001م) بعنوان" :الصعوبات التي تواجه الطالبات املستجدات في الكليات األدبية بجامعة امللك سعود ،وعالقتها بدرجة
رضاهن عن التعليم الجامعي".
لدفت الدراسة إلى الكشف عن الصعوبات التي ؤواجه الطالبات املاستجدات في الكليات األدبية بمركز الدراسات الجامعية للبنات التابع لجامعة
امللك سعود بالرياض ،ومعرفة العالقة بين درجة انتشار لذه الصعوبات وعدد من املتغيرات :نوع الكلية ،والحالة االجتماعية ،ومحل اإلقامة ،كما
لدفت إلى الكشف عن درجة رضا الطالبات عن تعليمنن الجامعي ،وعالقة لذا الرضا بالصعوبات التي ؤواجه الطالبات .ولتحقيق ذلك قامت
الباحثة بتصميم أداؤين للدراسة ،األولى :قائمة الصعوبات التي ؤواجه الطالبة املاستجدة ،والثانية :مقياس الرضا عن الحياة الجامعية.
وؤكونت عينة الدراسة من ( )1000طالبة من املاستجدات في الفصل الدراس ي األول من العام 1419لـ ومثلنن  %30من كافة الطالبات
املاستجدات ،وؤم اختيارلن بطريقة عشوائية باسيطة من كافة الكليات األدبية في مراكز الدراسات الجامعية للبنات بالرياض.
وكشفت نتائج الدراسة عن اآلتي:
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أ -أظنرت الدراسة أن املشكالت اإلدارية والصعوبات التي واجنت املاستجدات ؤتمثل في التباعد بين املباني ،والتزاحم عند بوابات الاروج،
وكذلك املشكالت األكاديمية مثل الاوف من امتحانات الجامعة ،وعدم املعرفة بأصول البحث العلمي ،وعدم ؤوافر إرشاد أكاديمي.
ً
شيوعا بين طالبات العلوم
ب -عانت طالبات كلية التربية أكثر من غيرلن من مجمل املشكالت ،فيما ظنرت املشكالت اإلدارية بشكل أكثر
اإلدارية.
ت -أظنرت الدراسة ارؤباط ذا داللة إحصائية بين قائمة الصعوبات ومقياس الرضا عن التعليم لدى عينة الدراسة ،أي أن الصعوبات التي
ؤواجه الطالبات املاستجدات ؤهثر في درجة رضالن عن تعليمنن ،والذي لم يتجاوز ( )55,2من درجة الرضا الكلية على املقياس.
ث -أظنرت الدراسة أن أعلى قيمة عددية الرؤباطات محاور الصعوبات (التسجيل /اإلدارية /األكاديمية /الشاصية) بمقياس الرضا ،كانت مع
محور الصعوبات األكاديمية ،والذي بلغ (( )0,85دال عن ماستوى  )0,01مما يعىي أن أكثر الصعوبات ً
ؤأثيرا في درجة رضا الطالبات عن
تعليمنن هي الصعوبات األكاديمية.
ج -كما أظنرت الدراسة أن أعلى قيمة عددية الرؤباطات أبعاد مقياس الرضا مع قائمة الصعوبات كانت مع البعد الثالث (بعد ؤقويم الطالبة
للصعوبات داخل الجامعة) والذي بلغ ( ،)0,83مما يعىي قدرة الطالبة املاستجدة على إدراك حجم الصعوبات التي ؤواجننا في تعليمنا
الجامعي.
 دراسة الفهد (2002م) بعنوان" :كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع -تجربة على طريق النجاح".
ؤناولت الدراسة عدد من الصعوبات ،مثل:
أ -عــدم ؤ ــوافر االعتمــادات املالي ــة الكافيــة لتنف ــذ كاف ــة املشــروعات ،وبخاص ــة مــا يتعل ــق منهــا بتش ــكيل ف ــرق عمــل حقلي ــة ؤتــولى إع ــداد دراس ــات
ؤقويمية قبل طرح البرامج وأثنائها وبعد التنفيذ؛ وذلك للوقوف على مدى صالحية ؤلك البرامج وؤوافقنا مع متطلبات سوق العمل.
ب -يــنعكس قصــور املــوارد املاليــة علــى نــوع التجني ـزات املصــاحبة للعمليــة التعليميــة والتدريبيــة كاملعامــل واملاتبــرات ،ممــا يــهثر علــى نــوع املنــارات
التطبيقية التي يكتاسبها الدارسون.
ت -تعاني الكلية من انخفاض ماستوى الدارسين ،ولذه واحدة من املشكالت النيكلية التي يجب إيجاد حل لنا في ظل الظروف التعليمية الحالية.
فالكليــة تاســتقبل نوعيــة محــددة مــن الطلبــة والطالبــات الــذين فــاؤتهم فرصــة القبــول فــي الجامعــة باســبب ؤــدني معــدالت نجــاحنم فــي الثانوي ــة
العامة .والتقليل من آثار لذه املشكلة ينبغي إجراء دراسات مكثفة حول الكيفية التي يمكن مـن خاللنـا ؤوجيـه الطـالب نحـو أفضـل املاسـارات
املالئمة لقدراتهم الفكرية وميولنم الطبيعية؛ حت يتم التقليل من ظالرة ؤدني األداء الدراس ي.
ث -عـدم وجـود كـوادر تعليميـة خاصـة بالكليـة ،ولـذا مـا ياسـبب للكليـة صـعوبات أثنـاء ؤنفـذ البـرامج ،حيـث تعمـل األقاسـام العلميـة فـي الكليـات علـى
ً
استيفاء احتياجاتها أوال قبل أن ؤأذن ألعضاء ليئة التدريس بالعمل في برامج الكلية.
 دراسة الناجم ( 2002م) بعنوان" :املشكالت التي تواجه طالب وطالبات كلية التربية بجامعة امللك فيصل في ضوء متغيرات الجنس
والتخص واملستوى الدراس ي".
ً
لــدفت لــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى املشــكالت التــي يشــعر بوجودلــا وألميتهــا طــالب وطالبــات كليــة التربيــة بجامعــة امللــك فيصــل ،وفقــا للجــنس،
والتخصص ،واملاستوى الدراس ي (األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع) وؤكونت عينة الدراسة التي أجري عليها البحث من ( )319طالب وطالبة من ماستويات
دراسية مختلفة من الجناسين .وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
أ -ألـم املشــكالت هــى عـدم أخــذ شــكاوى الدارسـين بجديــة مــن املاســهولين ،وعـدم مــراعتهم فــي وضـع جــدول االختبــارات ،وكثـرة أعــداد الدارســين فــي
الشعبة الواحدة ،وانعدام ؤوافر املناخ الديمقراطي ،في التعامل وال موضوعية في نتائج االختبارات.
ب -وكثرة أخطاء الحاسب اآللي في التسجيل ،وسوء وضع أسئلة االختبارات؛ وافتقار املناهج الدراسية إلى ؤنمية القدرة على التفكير واملنارة.
ت -عند ؤحليل الفروق بين الجناسين في وجود املشكالت وألميتها ،كانت نتائج الداللة في بعض املشكالت لصالح الطالب في مشكالت كثرة أعداد
الطـالب فــي الشـعبة الواحــدة ،وقلــة النظافـة فــي املمـرات وعــدم مالئمــة املطعـم ل عــداد املتزايـدة مــن الطــالب ،وعـدم وجــود أمكنـة لقضــاء وقــت
الفراغ ،وتغيب أعضاء ليئة التدريس عن املحاضرات.
ث -أما ألمية ؤلك املشكالت ،فكانت عدم كفاية املاتبـرات ،وؤـأخر أعضـاء ليئـة التـدريس عـن املحاضـرات ،وقلـة الفائـدة مـن اإلرشـاد األكـاديمي،
أمـا النتـائج التــي لصـالح الطالبــات ،فكانـت فــي مشـكالت عــدم كفايـة املكتبــة ملتطلبـات الدراســة الجامعيـة ،وقلــة األنشـطة غيــر الصـفية ،وعــدم
تشجيع الطالب والطالبات على التفاعل الصفي َّ
الفعال.
ج -كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجود املشكالت وألميتها بين املاستويات الدراسية املاتلفة.
 دراسة الضامن ،سليمان (2006م) بعنوان" :الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة السلطان قابوس وعالقتها ببعض املتغيرات".
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لــدفت لــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن الحاجــات اإلرشــادية لطلبــة جامعــة الاســلطان قــابوس ،وعالقتهــا بمتغيــرات كــل مــن الجــنس ،والكليــة ،واملرحلــة
الدراس ــية ،وق ــد ؤكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن (ً )325
طالب ــا وطالب ــة ،اختي ــروا بوص ــفنم عين ــة عش ــوائية م ــن الكلي ــات اإلناس ــانية والعلمي ــة خ ــالل الع ــام
األكاديمي 2004 / 2003م .ومن خالل االستبانة خلصت الدراسة إلى:
أ ن الحاجات األكاديمية كانت في مقدمة ؤلك الحاجات ؤبعتها الحاجات النفاسية ،ولم ؤكن الحاجات املننية ملحة لدى أفراد عينة الدراسة.
أ-
ب -أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الكليات اإلناسانية.
ت -أظنرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث فيما يتعلق بالحاجات اإلناسانية.
ث -ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطلبة على الحاجات اإلرشادية وماستوالم األكاديمي.
وأوصت الدراسة بضرورة ؤفنم حاجات الطلبة من قبل إدارة الجامعة ،وعمادة شهون الطلبة ،ومركز اإلرشاد الطالبي وماساعدتهم على الوصول إلى حل
مشكالتهمً ،
سواء أكانت أكاديمية أم شاصية أو مننية.
 دراسة بوبشيت (2008م) بعنوان" :املشكالت األكاديمية التي تواجه طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك
فيصل من وجهة نظرهن ".
لــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى املشــكالت األكاديميــة التــي ؤواجــه طالبــات كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة املجتمــع بجامعــة امللــك فيصــل مــن
وجنـة نظــرلن ،وقــد ؤكونــت عينــة الدراســة مــن ( )432طالبــة بمقــر الجامعـة باألحاســاء وفرعنــا بالــدمام ،طبــق علــيهن اســتبانة املشــكالت األكاديميــة.
ً
وبتحلــل البيانــات إحصــائيا خلصــت الدراســة أن أكثــر املتغي ـرات املــهثرة فــي إدراك الطالبــات ،تغيــر مكــان الدراســة (األحاســاء -الــدمام) ،بينمــا كانــت
ً
متغيرات التخصص الدراس ي في الثانوية العامة (علمي -أدبي) ،واملعدل التراكمي للطالبات أقل املتغيرات ؤأثيرا في إدراكنن.
وقــد قــدمت الدراســة املقترحــات التاليــة :إنشـ ـاء مركــز لشرشـ ـاد والتوجيــه فــي الكليــة ،وتعزيــزه بأعضــاء ليئــة التــدريس مــن ذوي الابــرة .ؤزويــد كليــة
الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بأساؤذة متفرغين للتدريس ،وؤدريب الطالبات على ممارسة منارات التعلم الجامعي.
 دراسة سليمان ،أبو زريق ( 2008م) بعنوان" :مشكالت طالب كلية املعلمين بتبوك باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب أنفسهم
في ضوء بعض املتغيرات".
لـدفت لــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى طبيعــة املشــكالت ،وعالقــة كــل مــن املاســتوى األكــاديمي ،والتقــدير التراكمــي فــي الكليــة بحجــم املشــكالت .دلــت
النتـائج علـى أن محــور املشـكالت االجتماعيــة قـد جـاء متوســطنا الحاسـابي فــي املرؤبـة األولـى ،ثــم املحـور الدراسـ ي ،ثـم املحـور االقتصــادي ،كمـا أثبتــت
الدراســة أن ــه ال ؤوجــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصــائية ب ــين املش ــكالت الدراســية ،واالجتماعي ــة ،واالقتصــادية واملع ــدل التراكم ــي للطالــب ،وم ــن خ ــالل
االستبانة أوصت الدراسة بااللتمام باملشكالت التي أوساطنا الحاسابية مرؤفعة ،والعمل على معالجتها باألساليب املناسبة.
 دراسة العقيلي ،أبو هاشم (2009م) بعنوان" :املشكالت األكاديمية لدى طالب الكليات اإلنسانية بجامعة امللك سعود فى ضوء بعض
املتغيرات".
لدفت لذه الدراسة الى التعرف على املشكالت األكاديمية لدى طالب الكليات اإلناسانية بجامعة امللك سعود ،ودرجة اختالف لذه املشكالت فى
ضوء بعض املتغيرات وهى :الكلية (التربية ،واآلداب ،واللغات والترجمة ،وإدارة األعمال ،واألنظمة والعلوم الاسياسية) ،واملاستوى الدراس ي ،ومكان
ً
اإلقامة (األسرة ،والاسكن الجامعى ،وخارج الاسكن الجامعى) ،واملاستوى االقتصادي ل سرة .وؤكونت العينة من ( )1934طالبا بجامعة امللك
ً
ً
ً
ً
سعود ،منهم ( )553طالبا بكلية التربية )492( ،طالبا بكلية اآلداب )140( ،طالبا بكلية اللغات والترجمة )446( ،طالبا بكلية إدارة األعمال)303( ،
ً
طالبا بكلية األنظمة والعلوم الاسياسية.
وباستخدام التكرارات ،والناسب املئوية ،واملتوسطات الحاسابية ،وؤحليل التباين أحادى االؤجاه ،واختبار شيفية أظنرت النتائج ما يلي:
ً
أ -أن أكثــر املشــكالت املرؤبطــة بــاملقررات الدراســية واالختبــارات انتشــارا ب ــين الطــالب هــي :صــعوبة أســئلة االختبــارات ،وطــول املقــررات الدراس ــية
وصعوبتها.
ً
ب -أن أكث ــر املش ــكالت املرؤبط ــة باألس ــاؤذة انتش ــارا ب ــين الط ــالب ه ــي  :ض ــعف العالق ــة ب ــين األس ــاؤذة والط ــالب ،وض ــعف الكف ــاءة األكاديمي ــة ل ــبعض
األساؤذة ،وعدم االلتزام بالاساعات املكتبية ،وعدم استخدام أسـلوب التحفيـز والتعزيـز مـع الطـالب ،وعـدم الجديـة فـى ؤصـحيح إجابـات الطـالب.
ً
بينما كان أقلنا انتشارا كثرة غياب األساؤذة عن املحاضرات.
ً
ج -أن أكثر املشكالت املرؤبطة بالطالب انتشارا هي :القلق املرؤفع من الدراسة واالختبارات ،وسرعة الناسيان.
ً
د -إن أكثر املشكالت املرؤبطة بالكلية واإلدارة انتشارا بين الطالب هى  :عدم ؤوفر اإلمكانات املادية املناسبة فى القاعات ،وعدم ؤوفر مرشد أكاديم
باألقاسام
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ه -وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املاستويات الدراسية املاتلفة " األول – الثانى – الثالث – الرابع – الاامس – الاسادس – الاسابع  -الثامن
" فى املشكالت املرؤبطة باملقررات الدراسية ،واألساؤذة ،والكليـة واإلدارة ،والدرجة الكلية بينما لم ؤوجد فروق فى املشكالت املرؤبطة بالطالب.
 دراسة عبد الراض ي ،عبد املنعم خير السيد (2014م) بعنوان " :دور كلية املجتمع بجامعة الجزيرة في تنمية املرأة الريفية :دراسة حالة-فرع
دلوت البحر محلية شرق الجزيرة " .
لــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور كليــة كليــة املجتمــع بجامعــة الجزيــرة فــي ؤنميــة املــرأة الريفيةواؤخــذت حالــة جامعــة الجزيــرة فــرع دلــوت البحــر
بمحلية شرق الجزيرة وحدة ريف دراسة حالة ،وذلك من خـالل اإلجابـة علـى تاسـااالت الدراسـة وهـي  :مـا لـو دور كليـة ؤنميـة املجتمـع فـي ؤنميـة املـرأة
ً
ً
ً
الريفية في منطقة البحث اقتصاديا واجتماعيـا وثقافيـا ،واؤ ـح للباحـث مـن خـالل الدراسـة أن لنـاك عالقـة وثيقـة بـين دور كليـة ؤنميـة املجتمـع فـي
ؤنمي ــة امل ـرأة الريفي ــة م ــن خ ــالل برامجن ــا ومناهجن ــا ومش ــاريعنا ع ــن طري ــق التعل ــيم التقى ــي والت ــدريب والتوعي ــة ،وؤكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن عين ــة
عشــوائية باســيطة مــن خــالل كشــوفات الاريجــات لفــرع دولــت البحــر منــذ النشــأة وحت ـ العــام 2013م ،والبــالغ عــددلن ( )367مفــردة وؤــم اختيــار
عينة عشوائية قوامنا ( )150مفردة وزعت على العينة املاتـارة .واعتمـد الباحـث فـي دراسـته علـى املـنهج الوصـفي واملـنهج التـاري،ي ،كمـا ؤـم االعتمـاد
على أدوات وطرق جمع البيانات باملالحظة واملقابلة واستمارة االستبيان.
كما ؤوصل الباحث في نهاية الدراسة إلى عدة نتائج وهي:
أ-
ب-
ج-
د-

الوسائل التعليمية التي ؤقدمنا الكلية للمبحوثات لنا دور فعال في ؤنمية املرأة الريفية في منطقة الدراسة.
أن للتدريب ألمية فاعلة في ؤنمية املرأة والتي عن طريقنا تاستطيع أن ؤضيف معلومات جديدة لنا وؤصقل مناراتها لتشارك في ؤنمية مجتمعنا.
ً
خلقت الكية فرص عمل لبعض أفراد املجتمع من خالل ؤدريب واستيعاب عدد من الناساء كمرشدات ومدربات وعمال في منن مختلفة ساعد كثيرا في رفع
دخل لذه األسرة.
ً
ؤدل نتائج الدراسة امليدانية أن األثر التنموي على املبحوثـات كـان واضـحا فـي مجـاالت متعـددة ألمنـا التوعيـة وااللتمـام بشـئون امل ـزل واملاسـتوى التعليمـي
واملاستوى االجتماعي وزيادة الثقافة والوعي بينما ظنر ماستوى الدخل بصورة ضعيفة.

 دراسة قحوان ،محمد قاسم علي (2015م) بعنوان " :واقع كليات املجتمع الحكومية بالجمهورية اليمينة في ضوء املعايير املؤسسية"

ً
لدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم بكليات املجتمع الحكومية في اليمن في ضوء املعايير املهساسية وما التوقعات املرعوب فيها للتعليم وانطالقا من
الاطوة األولى عند التخطيط ورسم الاطط املاستقبلية التي ؤتمحور حول الدراية الواعية واملعرفة الكاملة واملسح الشامل للواقع املاطط له ،وؤم أخذ عينة
الدراسة من كليات املجتمع الحكومية والبالغ عددلا ( )17كلية والبالغ عدد طالبها ( )7786وأعضاء ليئة التدريس البالغ عددلم ( )628ثابتين ومتعاقدين هي
الكليات التي قيد التشغيل ولناك كليات قيد االنشاء ،ومن لذه الكليات ؤم اختيار ثالث كليات كمجتمع للدراسة وهي (صنعاء  ،وعدن ،وسيئون)  ،كما ؤم
ً
اختيار عينة مماثلة ؤكونت من ( )81فردا من مجتمع البحث بناسبة ( )%5موزعين على الكليات وؤم استخدام املنهج الوصفي ،وؤوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
منها :أن استجابة أفراد العينة عالية نحو الفقرات ،ولذا يبين أن كليات املجتمع الحكومية ال تعمل وفق املعايير املهساسية حيث ؤفتقر إلى خطط العمل
املاستقبلية سواء كانت قريبة أو بعيدة املدى ،وأن ألداف كليات املجتمع غير واضح ة من حيث العالقة بين كليات املجتمع واملجتمع املحلي التي وضعت أساسا
من اجل خدمته ،وأنه ال ؤوجد وثيقة ؤوضح راية والداف وسالة كليات املجتمع ؤوفر العدد الكافي من األساؤذة وأعضاء ليئة التدريس املهللين واملتفرغين كما
أنها ال ؤوفر التشريعات الالزمة لشروط التوظيف العامة في الكلية.

 دراسة قائد العبس ي ،رهيب سعيد ( )2017بعنوان " :تصور مقترح ملوائمة مخرجات كليات املجتمع في الجمهورية اليمنية مع متطلبات
سوق العمل في ضوء الواقع الحالي لها"
لدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع كليـات املجتمـع فـي الجمنوريـة اليمنيـة مـن وجنـة نظـر القيـادات األكاديميـة وأعضـاء ليئـة التـدريس فـي كليـات
املجتمــع وأربــاب العمــل ومتخر ــي كليــات املجتمــع ،والتعــرف علــى نمــاذج عاليــة نا حــة لكليــات املجتمــع فــي الــدول املتقدمــة ،وإعــداد ؤصــور مقتــرح
ملواءام ــة مخرج ــات كلي ــات املجتم ــع ف ـي الجمنوري ــة اليمني ــة م ــع متطلب ــات س ــوق العم ــل ،وق ــد اس ــتخدمت الدراس ــة امل ــنهج الوص ــفي ،وأجرب ــت ل ــذه
الدراســة عل ــى خمــس كلي ــات مجتمعــي وه ــي كليــات مجتم ــع (صــنعاء – ع ــدن – ســيئون – ع ــبس – ي ـريم) ،وطبق ــت االســتبانة ك ــأداة للدراســة لجم ــع
ً
البيانات  ،حيث ؤكونت عينة الدراسة من ( )858مشاركا من قيادات كليات املجتمع ،وأعضاء ليئة التـدريس،ومتخرجين ،وأربـاب بعمـل ،وؤوصـلت
الدراسة إلى نتائج ألمنا :في مجال واقع كليات املجتمع في الجمنورية اليمنية وفيما يتعلق بمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل ،ؤبين وجود
ضعف في الشراكة بين كليات ومهساسات سوق العمل فيمـا يخـص ؤـدريب الطـالب وأعضـاء ليئـة التـدريس ،ووضـع منـاهج الكليـات ،كمـا أن كليـات
املجتمع ال ؤحرص على متابعة خريجيها ،ولناك ضعف مواكبة مناهجنا ملتطلبات سوق العمل ،كما أن برامج كليـات املجتمـع ال ؤتاسـم باملرونـة لكـي
ؤتواءم مع احتياجات سوق العمل وؤلبيها.
 دراسة روتش وبيكر ( )Roueche & Baker,1984بعنوان" :استجابة كليات املجتمع والجامعات للطالب منخفض ي اإلنجاز".
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أجريــت الدراس ــة علــى املاس ــتوى ال ــوطىي فــي الوالي ــات املتح ــدة األمريكيــة ،حي ــث شــملت جمي ــع كلي ــات املجتمــع والجامع ــات ،وق ــد أجريــت ف ــي جامع ــة
ؤكاساس (  ،)University of Texasحيث لدفت الدراسة للتعرف على اسـتجابات كليـات املجتمـع والجامعـات للطـالب منخفضـ ي اإلنجـاز (low-
 ،)achieving studentsوذلك لتحديد أساليب الكليـات والجامعـات فـي ماسـاعدة لـهالء الطـالب علـى الوصـول بقـدراتهم إلـى املاسـتوى الـذي يمكـنهم
من ؤحقيق النجاح في البرامج الجامعية العادية.
وخلصت لذه الدراسة إلى نتائج ،هي:
أ -الدعم اإلداري القوي من قبل إدارة الكلية أوالجامعة ملثل لذه البرامج التطويرية.
ب -املقررات التطويرية منتظمة ،ويجري ؤقييم حضور الطالب ومشاركتهم فيها.
ج -املقررات في البرامج التطويرية يجري احتاسابها في سجالت الطالب األكاديمية.
د -املرونة في إعطاء الطالب الوقت الكافي إلؤمام لذه املقررات.
ه -ؤنويع استراؤيجيات التدريس بما يتناسب وقدرات الطالب.
و -يقوم بتدريس املدرسون ممن ؤهلله كفاياؤه الشاصية ،واملننية لذلك.
ز -املتابعــة املاســتمرة لاســلوك الط ــالب امل ـرؤبط بعمليــة ال ــتعلم ،مثــل :الغيــاب ،أو عــدم إحض ــار أو إكمــال الواجبــات ،أو العج ــز عــن الوصــول إل ــى
ماستوى مقبول ،وذلك بالبحث عن لهالء الطالب وؤقديم العون لنم.
 دراسة رينهارد ( )Reinhard,1992بعنوان" :ما بعد نقل الرخاء":
ً
أجريـت الدراســة فــي جامعــة متشــغن ( ،)University of Michingوكانــت عينــة الدراســة ؤتكــون مــن ( )1899طالبــا ،بــدأوا دراســتهم فــي كليــات أو
جامعات ذات أربع سنوات ،و(ً )422
طالبا ،بداوا دراستهم في كليات املجتمـع بعـد ؤخـرجنم مـن الثانويـة فـي عـام 1980م ،ثـم دخلـوا كليـات املجتمـع،
وحولــوا بعــد إكمــال الاســنتين فيهــا أو أثنائهــا إلــى الجامعــات .وبعــد التحويــل ؤمــت مقارنــة أدائهــم فــي الجامعــة مــع املجموعــة األخــرى مــن الطــالب الــذين
بداوا دراستهم في الجامعة،
وقد خلصت لذه الدراسة إلى:
َّ
أ -أن كليات املجتمع التي بدأ فيها لهالء الطالب دراستهم لم ؤكن ؤمارس بشكل فعال الوظيفة التحويلية ،التـي هـي ماسـاعدة الطـالب الـراغبين فـي
التحويل على ؤحقيق لذا الندف.
ب -أن زيادة ناسبة الطالب الذين يتمكنون من ؤحقيق لدف التحويل إلى الجامعة ينبغي أن ؤكون ماسهولية جولرية لكليات املجتمـع؛ حتـ ؤحقـق
مبدأ ؤكافه الفرص التعليمية.
ج -أن تاسعى كليات املجتمع لتقوية وؤطوير برامج التوجيه ،واإلرشاد للطالب؛ حت ياستطيعوا ؤحقيق لدف التحويل إلى الجامعة.
 دراسة مارثا ( )Martha,1996بعنوان "احتياجات الطالب االستشارية في املدن الجامعية الصغيرة ":
ً
أجريـت الدراسـة علـى عينـة مكونـة مـن ( )343ولـم ( 175ذكـورا) و( 168إناثـا) فـي جامعــة ()northeastern university؛ فـي مدينـة بوسـطن بواليــة
ماساتشوستس بقصد التعرف على حاجاتهم اإلرشادية ،وقد أظنرت نتائج الدراسة أن ( )% 59بحاجة إلى اإلرشـاد لزيـادة واقعيـتهم نحـو الدراسـة،
و( )% 57ؤنقصنم منارات دراسية ،و( )% 56بحاجة إلى املزيد من الوقـت للدراسـة ،و( )% 54بحاجـة إلـى منـارات أخـذ االمتحـان ،و( )% 52يعـانون
من قلق االمتحان.
 دراسة بوندي ( )Bundy,2000بعنوان" :مشكالت املهارات األساسية في كليات املجتمع وكيفية حلها":
أجريت الدراسة في كليـة مجتمـع كاليفورنيـا ،حيـث نـاقب بونـدي فـي دراسـته املشـكالت التـي يواجننـا طلبـة كليـات املجتمـع ،ومنهـا :االفتقـار للمنـارات
األساســية والضــرورية للتعلــيم ف ــي املاســتوى الجــامعي (الق ــراءة ،الكتابــة ،الرياضــيات ،الحاس ــب اآللــي) ،وقــد ذك ــر أنــه يمكــن التقلي ــل مــن آثــار ل ــذه
املشكالت من خالل التركيز على بعض القضايا املنمة ،وهى:
أ -األساؤذة املهللون :إن كليات املجتمع ال ؤتطلب بأي حـال مـن األحـوال أسـاؤذة يمارسـون وظيفـة البحـث العلمـي واالنشـغال بالنشـر ل بحـاث التـي
يقومون بها ،ولكن وظيفة أساؤذة كليات املجتمع األساسية والوحيدة هي التدريس فقط ،ولـذا مـا يجعلنـم مختلفـين عـن أقـرانهم مـن األسـاؤذة
في الكليات ذات األربع سنوات ،فنم خبراء في مجالنم املعرفي والتدريبي ،وخبراء في كيفية ؤدريب الطلبة على املنارات األساسية للتعلم الجامعي.
ب -ؤدريب املدرسين :على طرق التدريس َّ
الفعالة ،وكيفية ؤدريس وؤدريب الطلبة على املنارات األساسية للتعلم الجامعي.
 دراسة فورهيزوزهو ( )Voorhee & Zhou,2000بعنوان" :النوايا واألهداف في كلية املجتمع :الربط بين تصورات الطلبة والديموغرافيا"
أجريـت دراسـة اســتطالعية شـملت ( )87000طالــب وطالبـة مــن كليـات املجتمــع فـي عــدد مـن الواليــات األمريكيـة؛ ملعرفــة مـدى ؤحقيــق لـهالء الطلبــة
أللدافنم التي التحقوا بالكلية من أجلنا ،ولل تغيرت لذه األلداف فيما بعد ،وقد أسفرت نتائج لذه الدراسة إلى:
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أ-
ب-
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أن ( )%79,6من الطلبة لم ؤتغير ألدافنم.
ً
أن ناسبة ( )%73,6من الذين تغيرت ألدافنم أشـاروا إلـى أن لـذا التغييـر كـان برغبـة إكمـال الدراسـة الجامعيـة بـدال مـن الحصـول علـى وظيفـة
بعد االنتهاء من دراسة الدبلوم.

 دراسة بيرز ( )Bers &Others,2004بعنوان " :استراتيجيات كلية املجتمع ،تقييم تحقيق أهداف التعليم العام ،خمس سنوات من
التقييم ".
لدفت الدراسة إلى ؤقييم مدى انجاز طلبة كلية املجتمع بأكتن بمدينة )( Des Plainesبوالية إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية في ؤحقيق ألداف
املقررات التعليمية العامة ،فتحقيق إنجاز في املقررات ؤأسياسية سياساعد الطلبة على ؤخطي املشكالت األكاديمية املاستقبلية التي قـد ؤصـادفنم.
وقـد شـملت لــذه املقـررات مقــررات فـي العلــوم االجتماعيـة ،االؤصــاالت ،الرياضـيات ،واإلناســانيات .وقـد طبقــت الدراسـة علــى ( )604طالـب وطالبــة
عــام 1999م ،وعلــى ( )603طالــب وطالبــة عــام 2003م .وقــد أســفرت نتــائج الدراســة لعــام 1999م أن ناســبة ( )59%مــن الطلبــة قــد بلغــوا املاســتوى
املطلـوب مـن املقيـاس ،وأن دراسـة عـام 2003م ،قـد أسـفرت عـن ( )77%مـن الطلبـة قـد وصـلوا إلـى املاسـتوى املطلـوب ،وقـد أوحـ الباحـث بألميــة
العناية باملقررات األساسية العامة حيث أنها ؤمثل الجاسر الذي يعبر منه الطالب إلى بقية املقررات.
 دراسة برينل وبالنك ( )Burnell & Blank,2004بعنوان" :الصدمات التي يمكن أن تساعد الطالب محدودي الدخل للنجاح في كليات
املجتمع"
لدفت الدراسة إلى التعـرف علـى كيفيـة ؤفعيـل وؤنظـيم مجموعـات؛ لتقـديم الـدعم واملشـورة والاـدمات األخـرى لطـالب كليـات املجتمـع فـي الواليـات
املتحــدة األمريكيــة .وقــد ؤوصــلت الدراســة إلــى ضــرورة ؤأســيس مكاؤــب لتقــديم الاــدمات الضــرورية لطلبــة كليــة املجتمــع مــن ألمنــا :مكتــب التوجيــه
واإلرشــاد األكــاديمي الــذي مــن ألــم ألدافــه عمــل الــدعم األكــاديمي للطلبــة الــذين يحتــاجون إلــى املاســاعدة فــي دراســتهم األكاديميــة ،ســواء مــن خــالل
الدروس اإلضافية ،أو التدريب على املنارات األساسية ،أو ؤنظيم الوقت ،أو ؤمده باملاساعدات األكاديمية.
 دراسة لونج وكورلنيد( )Long & Kurlaende 2008بعنوان" :هل توفر كليات املجتمع مسارات مناسبة للوصول إلى درجة البكالوريوس؟"
لــدفت لــذه الدراســة إلــى ؤوضــيح دور كليــات املجتمــع فــي تاســنيل الحصــول علــى البكــالوريوس باســتخدام قاعــدة بيانــات مفصــلة ،وإداريــه ،وؤقــوم
ً
الورقة باملقارنة بين نتائج الطالب الذين يدخلون كلية املجتمع من أجل الحصول على درجة البكالوريوس ،مقارنه بالطالب الذين التحقـوا مبـدئيا
بكليـات األربــع ســنوات ،وقــد ركــزت الدراســة علــى الطــالب الــذين ؤتـراوح أعمــارلم مــابين ( ،)20-17ســنة والــذين بــدأوا دراســتهم بعــد املرحلــة الثانويــة
خالل خريف عام  1998م وبعدلا ملدة تاسع سنوات حت ربيع عام 2007م بكليات أولايو العامة .وقد ؤناولت الدراسة عينة األفراد الـذين أظنـروا
نيـة السـتكمال الدراسـة ملـدة أربـع ســنوات س ً
ـواء فـي جامعـاتهم أو مـن خــالل البـدء فـي جامعـة أخـرى ملـدة أربــع سـنوات ،وقـد ؤوصـلت الدراسـة إلــى أن
ناسبه ( )14,5%من الطالب أقل احتماال إلكمال درجة البكالوريوس في تاسع سنوات.
تعقيب موجز على الدراسات السابقة:
مـن خــالل اســتعراض الدراســات الاســابقة ؤبــين تعــدد الدراســات التــي ؤناولــت موضــوع املشــكالت التــي ؤواجــه الطــالب فــي الجامعــات بصــفة عامــة وطــالب
كليات املجتمع بصفة خاصة ،وفيما يلي عرض ألبرز أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات الاسابقة:
 تشابهت بعض الدراسات الاسابقة مع الدراسة الحالية من حيث ؤركيزلا على املشكالت التي ؤواجه طالب كلية املجتمع ،كدراسة الفنـد (2002م)،
ودراســة بوبشــيت (2008م) ،و دراســة روتــب وبيكــر (1984م) ،ودراســة دراســة بونــدي (2000م) ،ودراســة فــورليز وزلــو (2000م) ،ودراســة بيــرز
وآخرون (2004م) ،ودراسة برينل وبالنك (2004م) ،ودراسة لونج و وكورلنيد (2008م) ،وبحث املشكالت التي ؤواجننم كأحد املحاور الرئياسية في
الدراسة.
 أما بقية الدراسات فقد ركزت على املشكالت التي ؤواجه طالب الجامعة بشكل عام ،ماعدا دراسة (سليمان ،الضـامن 2008م) ،ودراسـة الغامـدي
(2001م) ،فقد ركزت على املشكالت التي ؤواجه طالب كلية املعلمين.
َ
 تشابهت الدراسات الاسابقة مع الدراسة الحالية أيضا من حيث مـنهج البحـث فـي أغلـب الدراسـات ،ولـو املـنهج الوصـفي التحليلـي ،ماعـدا الدراسـة
التــي أوردلــا رينهــارد (1992م) ،ودراس ــة بونــدي (2000م) ،ودراســة بي ــرز وآخــرون (2004م) ،ودراســة ل ــونج وكرولنــدير (2008م) ،حيــث اس ــتخدم
الباحث املنهج الوصفي املقارن ،كما تشابهت الدراسات الاسابقة مع الدراسة الحالية في أداة الدراسة ،وهي االستبانة.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
سيتناول لذا الجزء إجراءات ؤطبيق الجزء امليداني من الدراسة ،من حيث منهج البحث املتبع ،ومجتمع الدراسة ،ووصف خصائصنا ،كما
ياستعرض األداة التي جمعت البيانات الالزمة لتحقيق ألداف الدراسة ،واإلجراءات التي استخدمت للتحقق من صدق األداة وثباتها ،و إجراءات
ؤطبيقنا ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في ؤحليل البيانات التي ؤم الحصول عليها.
منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ( ،)Descriptive Analysisولو" :أحد أشكال التحليل والتفاسير العلمي املنظم لوصف ظالرة ،أو
ً ً
مشكلة محددة ،وؤصويرلا ؤصويرا كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننه عن الظالرة ،أو املشكلة ،وؤصنيفنا ،وؤحليلنا ،وإخضاعنا للدراسة
الدقيقة" (حاسن2004 ،م ،ص .)352
مجتمع الدراسة:
ؤكون مجتمع الدراسة من كافة طالبات املاستوى الدراس ي الرابع امللتحقات بالبرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
بجامعة امللك سعود ،وطبقت الدراسة على جميع الطالبات خالل فترة إجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 1432/1431لـ
والبالغ عددلن ( )368طالبة ،وذلك كونهن األكثر معرفة للمشكالت التي قد ؤواجه الطالبات امللتحقات بالبرامج االنتقالية.
تطبيق أداة الدراسة:
ؤم ؤطبيق الدراسة على مجتمع الدراسة الاسابق ،وذلك باؤباع الاطوات التالية:
 قامت الباحثة بطلب الحصول على املوافقة الرسمية على ؤطبيق أداة الدراسة.


وؤم ؤوزيع االستبانات وعددلا (  )368على الطالبات  ،وبالتطبيق امليداني حصلنا على ( )264استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي أي ما
ناسبته ( )%71,71من إجمالي االستبانات املوزعة .وؤم استبعاد ( )18استبانه لعدم مطابقتها للشروط.
جدول( :)6مخلص

مجتمع أفراد الدراسة التي أجري عليها التحليل اإلحصائي

العدد الكلي للطالبات

العدد املستبعد

النسبة

العدد املشارك

النسبة

368

18

%4,8

264

%71,7

جدول( :)7عدد أفراد الدراسة موزعين حسب التخص
التخص الدراس ي
ؤربية خاصة
قانون
اللغة اإلنجليزية
رياض أطفال
محاسبة
ؤرجمة اللغة اإلنجليزية
علم نفس
نظم معلومات إدارية
دراسات اجتماعية
تاسويق
لغة عربية
املجموع

التكرار
56
12
7
43
27
34
18
13
35
9
10
264

الدراس ي
النسبة
21.2
4.5
2.7
16.3
10.2
12.9
6.8
4.9
13.3
3.4
3.8
%100

ً
 بلغ الفاقد من االستبانات ( )104استبانة ،وؤم استبعاد ( )18استبانة؛ نظرا لعدم موافقتها للشروط ،أما الباقي ( )96لم يتم الحصول عليه،
ولعل الاسبب يرجع إلى عدم رغبة الطالبة في املشاركة لعدم إدراك الطالبات بألمية املشاركة في إجابة االستبيان؛ وألمية البحث العلمي .ثم
ؤم إدخال بيانات االستبانات في كمبيوؤر مركز البحوث في كلية التربية جامعة امللك سعود.
أداة الدراسة:
استخدمت (االستبانة) كأداة لجمع البيانات .وفيما يلي عرض لكيفية بناء األداة ،واإلجراءات التي استخدمت للتأكد من صدقنا وثباتها .وذلك من
خالل ما يلي:
أ -بناء أداة الدراسة :اعتمدت على ما يلي:
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 املراجع العلمية األولية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 خبرة الباحثة كونها إحدى أعضاء ليئة التدريس في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 الدراسات العلمية التي ؤناولت في بعض محاورلا املشكالت الطالبية في التعليم العالي.
 عمل دراسة استطالعية حيث طرح عليهن الاسهال اآلتي :اذكري أكبر عدد من املشكالت التي ؤواجنك كطالبة في البرنامج االنتقالي.
ؤم بناء أداة الدراسة على االستبانة لشجابة على األسئلة التالية:
 الاسهال األول :ما واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود ؟
 الاسهال الثاني :ما املشكالت التي ؤواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود ؟
 الاسهال الثالث :ما الحلول املقترحة التي يمكن أن تاسنم في حل لذه املشكالت؟
وقـد صــيغت األســئلة بصـورة مغلقــة بتــدرج خماسـ ي وفـق مقيــاس ليكــرت (موافقـة بشــدة  -موافقــة  -موافقــة لحـد مــا  -غيــر موافقـة  -غيــر موافقــة بشــدة)،
ً
وقد ؤم منح كل إجابة من املقياس درجة لتتم معالجتها إحصائيا كما يلي:
موافقة بشدة

موافقة

موافقة لحد ما

غيرموافقة

غيرموافقة بشدة

5

4

3

2

1

بحيث يكون معيار املشكالت في محوري الدراسة على النحو التالي:
ً
 مشكالت مرؤفعة جدا ،متوسطنا الحاسابي بين (.)5 -4,24
 مشكالت مرؤفعة ،متوسطنا الحاسابي بين (.)4,23 – 3,43
 مشكالت متوسطة ،متوسطنا الحاسابي (.)3,42 – 2,62
 مشكالت منخفضة ،متوسطنا الحاسابي (.)2,261 – 1,81
ً
 مشكالت منخفضة جدا ،متوسطنا الحاسابي بين ( – 1,80فأقل).
ب -صدق أداة الدراسة:
أي مدى صالحية األداة لقياس ما وضعت له( .أبو عالم2007 ،م ،ص  ،)465وقامت الباحثة باستخدام الصدق الظالري واالتاساق الداخلي ،وكانت
اإلجراءات كالتالي:
 الصدق الظاهري لألداة:
قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة على عدد من األساؤذة في جامعة امللـك سـعود فـي كليـة التربيـة مـن أقاسـام (التربيـة وعلـم الـنفس) ،وكليـة الدراسـات
التطبيقيـة وخدمــة املجتمــع ،وعــدد مـن األســاؤذة مــن جامعــة األميـرة نــورة مــن أقاســام (التربيـة :املنــاهج ،وطــرق التــدريس)؛ وذلـك لتقريــر الصــدق الظــالري
لالستبانة.
(األساؤذة املشاركين في ؤحكيم االستبانة ولم  18من استاذ واستاذ ماسـاعد ومحاضـر) .وبعـد ذلـك ؤـم إجـراء التعـديالت الالزمـة علـى أداة الدراسـة حاسـب
ما اقترحه املحكمين من حذف ،وإضافة ،وإعادة صياغة لبعض العبارات .وامللحق يوضح االستبانة في الصورة النهائية.
 صدق االتساق الداخلي لالستبانة:
بواســطة حاســاب معامــل االرؤبــاط بيرســون؛ حيــث ؤــم حاســاب معامــل االرؤبــاط بــين درجــة كــل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة بالدرجــة الكليــة لـ داة ،كمــا
يوضح ذلك الجدول التالي:
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جدول( :)8معامالت ارتباط بيرسون لعبارات األداة بالدرجة الكلية لألداة
رقم العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامل االرتباط باملحور
**0,453
**0,485
**0,494
**0,514
**0,413
**0,481
**0,386
**0,437
**0,384
**0,436
**0,462
**0,412
**0,471
**0,429
**0,530
**0,369
**0,436
**0,412
**0,558

معامل االرتباط باملحور
**0,531
**0,522
**0,596
**0,480
**0,469
**0,475
**0,469
**0,327
**0,379
**0,388
**0,444
**0,511
**0,537
**0,338
**0,309
**0,473
**0,493
**0,322
-

رقم العبارة
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
-

مالحظة ** دال عند مستوى الداللة ( )0,01فأقل

ً
ومن خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله يت ح أن معامل ارؤباط كل عبارة بالدرجة الكلية ل داة موجبة ودالة إحصائيا عند ماستوى ( )0,01فأقل،
مما يبين صدق اتساقها مع األداة وصالحيتها للتطبيق امليداني.
ج -ثبات أداة الدراسة (االستبانة):
للقياس والتأكد من ثبات أداة الدراسة ،استخدمت الباحثة (معادلة ألفا كرونباخ) ())Cronbach's Alpha (α؛ والجدول رقم ( )2يوضح ذلك.
جدول( :)9معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

محاور اإلستبانة

عدد العبارات

ثبات املحور

الثبات العام

37

0,8645

يت ح من الجدول رقم ( )2أن معامل الثبات العام ألداة الدراسة بلغ ( ،)0,8645ولو معامـل ثبـات مرؤفـع ،ولـذا يشـير إلـى إمكانيـة ثبـات النتـائج التـي يـتم
التوصل إليها بواسطة أداة الدراسة بعد ؤطبيقنا.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة ملعالجة البيانات التي حصلت عليها بعد ؤطبيق أداة الدراسة مايلي:
 معامل ارؤباط بيرسون :لقياس صدق االتاساق الداخلي ألداة الدراسة (االستبانة).
 معامل ثبات ألفا كرونباخ :للتحقق من ثبات االستبانة.
 للتكرارات والناسب املئوية :لوصف استجابات مفردات الدراسة ملحاور االستبانة.
 املتوسـط الحاسـابي املـوزون (املـر ح) ()Weighted Mean؛ وذلـك ملعرفـة مـدى ارؤفـاع أو انخفـاض اسـتجابات مفـردات الدراسـة علـى كـل عبـارة مـن
عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
 ؤم استخدام االنحراف املعياري ()Standard Deviation؛ للتعرف على مدى انحراف استجابات مفـردات الدراسـة لكـل عبـارة مـن عبـارات متغيـرات
الدراسة.
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قصور البحث:
إن قصور البحث ( )limitation of the researchصفة ؤالزم أي بحث في الظالرة اإلناسانية ،وذلك لصعوبة الحياد التام من قبل الباحث أو
ً
املجيب (العاساف1995 ،م ،ص  . )58ولعل أبرز جوانب القصور في لذا البحث ،ونظرا لطبيعة األداة املاستخدمة لو عدم التأكد ما إذا كانت إجابات
ً
مجتمع الدراسة هي ما واجننه فعال من مشكالت ،أم أنهن أجبن بذلك ملجرد إرضاء الباحثة (ولذا من عيوب ؤوزيع الباحث بنفاسه ألداة الدراسة) ،أو
ً
أنهن أجبن بذلك سعيا إلى ؤقديم صورة إيجابية أو سلبية عن البرنامج االنتقالي .من املنم أيضا األخذ بعين االعتبار ما ناسبة ( )39%ممن لم يشاركن في
ً
الدراسة ،فنل كان ملشاركتهن  -لو حصلت  -أن تغير في نتائج الدراسة ؟ لذا سهال سيظل معلقا بال إجابة.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:
يتم في لذا الجزء عرض لنتائج الدراسة ،من خالل التحليل الكمي للبيانات التي ؤم الحصول عليها بعد التطبيق امليداني ألداة الدراسة على
مجتمع الدراسة ،وفيما يلي عرض نتائج الدراسة وؤفاسيرلا:
إجابة السؤال األول :ما واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في جامعة امللك سعود؟
ً
ؤم اإلجابة على لذا التاساال نظريا من خالل إستعراض واقع البرامج اإلنتقالية الحالي ،خاصة بعد التغيرات التي طرأت على الاطط الدراسية
لطالبات البرامج اإلنتقالية ،وذلك بعد إقرار جامعة امللك سعود للاسنة التحضيرية في العام الدراس ي 1430/1429ه ،على جميع أقاسام الجامعة ،حيث
أقر ؤطبيقنا على األقاسام العلمية للكلية ،من بداية العام الدراس ي 1431/1430ه ،وأقرت على األقاسام اإلناسانية ،مع بداية العام الدراس ي
1432/1431ه  ،بحيث ؤنتقل الطالبة الى الكلية بعد اإلنتهاء من الاسنة التحضيرية ،وذلك حاسب الاطة الجديدة املوجودة في موقع الكلية
( ،)http://colleges.ksu.edu.sa/وؤقدم الكلية حاليا عددا من البرامج اإلنتقالية ،تشمل التخصصات التالية (إدارة األعمال ،املحاسبة ،األنظمة ،
اللغة العربية  ،الدراسات اإلجتماعية ،اللغة اإلنجليزية ،ؤرجمة اللغة اإلنجليزية ،التربية الااصة ،علم النفس ،تعليم ماقبل املرحلة اإلبتدائية ،ؤقنية
املعلومات ،رياضيات ،الفيزياء).
الصعوبات التي تواجه البرامج التي تقدمها كلية الدراسات التطبيقية؛ وخدمة املجتمع:
ً
 عدم ؤوافر مباني مخصصة للكلية :نظرا ل لتباعد بين املباني ،مما يهدي إلى صعوبة اإلنتقال بين مقرات الكلية ،ولذا يتفق مع دراسة البكر
(2001م).
 ضعف البنية التحتية ملعظم لذه املقرات ،وعدم كفاية التجنيزات العلمية ،والقصور في املعامل ،والقاعات الدراسية ،والوحدات الصحية.
(التقرير الاسنوي2010/2009،م ،ص ،)86ولذا يتفق مع دراسة الفند (2002م).
 ال يوجد ؤنوع كاف في أماكن التغذية ،ولذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م) ،كما اليمكن إنطباق شروط الغذاء الصحي على نوعية األطعمة
املوجودة.
 يوجد ضعف في خدمات الرعاية الصحية ،والتوجية واإلرشاد للطالبات في مختلف فروع الكلية (التقرير الاسنوي2010/2009 ،م ،ص  ،)86ولذا
يتفق مع دراسة آل مشرف (2000م) ،ودراسة البكر (2001م) ،و دراسة برينل وبالنك ).(Burnell & Blank,2004
ً
أ -ال يصرف لطالبات البرامج اإلنتقالية أي مكافأة جامعية ،ولذا يهدي إلى صعوبات قد ؤواجننا الطالبات نظرا لحاجتهن للمكافأة الجامعية في ؤوفير
اإلحتياجات الدراسية ،واملراجع املطلوبة (الاطة اإلستراؤيجية لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع2011/2010 ،م  ،ص  ،)17وذلك يتفق مع
ماخرجت به ورشة عمل كليات املجتمع باململكة ،الواقع وطموحات التنمية (2009مـ) .من ؤوصية بضرورة صرف مكافأة مالية لطلبة كليات املجتمع،
أسوة بزمالئهم في الجامعات األخرى.
ب -تعاني الكلية من نقص في املوارد البشرية ،نتيجة لقلة أعضاء ليئة التدريس واملوظفين ،ولذا يتفق مع دراسة الفند (2002م).
جدول رقم ( :)10يوضح أعضاء ليئة التدريس ومن في حكمنم في الكلية موزعين حاسب املهلل العلمي والجناسية خالل العام الدراس ي 1432-1431لـ ص 42
سعودي

دكتوراة
ماجستير
بكالوريوس
املجموع
النسبة إلى اإلجمالي()%

كر
7
1
1
9
3

أنثى
0
69
166
235
89

غير سعودي
املجموع
7
70
167
244
92,8

كر
3
1
0
4
1,52

أنثى
5
10
0
15
5,70

املجموع
املجموع
8
11
0
19
7,2

كر
10
2
1
13
4,94

أنثى
5
79
166
250
95,1

النسبة إلى
اإلجمالي ()%
املجموع الكلي
15
81
167
263
100

5,7
30,8
63,5
100

املصدر:التقرير السنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التابعة لجامعة امللك سعود (1432-1431هـ).
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إجابة السؤال الثاني :ما املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في جامعة امللك سعود؟
لشجابة على لذا الاسهال ؤم حاساب التكرارات ،والناسب املئوية ،واملتوسطات الحاسابية ،واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد الدراسة حول
محور أداة الدراسة.
وقد اقتصرت الباحثة على ذكر املشكالت التي حصلت على متوسط حاسابي بلغ ( )3,43فأعلى ،فنذه املتوسطات حاسب املعيار ؤمثل مشكالت مرؤفعة
ً
أو مشكالت مرؤفعة جدا ،ولذا لو موضوع الدراسة.
ً
وفيما يلي يوضح الجدول رقم ( )13املشكالت مرؤبة ؤنازليا.
ً
جدول رقم ( :)11املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية بكلية الدراسات التطبيقية مرتبة تنازليا حسب املتوسط الحسابي
الرتبة

املشكلة

1

عدم ؤواجد ماساحات خارجية في مبىي الكلية

2

عدم رصد مكافأة مالية للطالبات

3

ع ـ ـ ــدم ؤ ـ ـ ــوافر ع ـ ـ ــدة ش ـ ـ ــعب مطروح ـ ـ ــة ل ـ ـ ــنفس املق ـ ـ ــرر ف ـ ـ ــي
أوقات مختلفة

4

عـ ـ ــدم ؤ ـ ـ ــوافر ؤوضـ ـ ــيح ألس ـ ـ ــماء أعضـ ـ ــاء ليئ ـ ـ ــة الت ـ ـ ــدريس
أثناء عملية التسجيل أو الحذف واإلضافة

5

ع ـ ـ ـ ـ ــدم ؤـ ـ ـ ـ ـ ـوافر أمـ ـ ـ ـ ـ ــاكن لقض ـ ـ ـ ـ ــاء وقـ ـ ـ ـ ـ ــت الفـ ـ ـ ـ ـ ـراغ بـ ـ ـ ـ ـ ــين
املحاضرات

6

ي ـ ــتم تغيي ـ ــر بع ـ ــض أعض ـ ــاء ليئ ـ ــة الت ـ ــدريس بع ـ ــد تس ـ ــجيل
الطالبات في الشعبة

7

عدم ؤوافر تهوية مناسبة في مبىي الكلية.

8

ع ـ ـ ــدم قي ـ ـ ــام الكلي ـ ـ ــة بط ـ ـ ــرح مق ـ ـ ــررات البرن ـ ـ ــامج االنتق ـ ـ ــالي
لجمي ـ ـ ــع املاس ـ ـ ــتويات خ ـ ـ ــالل الفص ـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ـ ي الص ـ ـ ــيفي
للطالبات.

التكرار
النسبة %
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

موافقة
بشدة
194
73,5
208
78,8
177
67,0
178
67,4
164
62,1
142
53,8
150
56,8
122
46,2

درجة املوافقة
موافقة
موافقة
لحد ما
17
42
6,4
15,9
5
22
1,9
8,3
25
44
9,5
16,7
29
32
11,0
12,1
23
48
8,7
18,2
38
53
14,4
20,1
30
37
11,4
14,0
49
61
18,6
23,1

غير موافقة
7
2,7
6
2,3
15
5,7
15
5,7
20
7,6
25
9,5
29
11,0
27
10,2

غير موافقة بشدة
4
1,5
23
8,7
3
1,1
10
3,8
9
3,4
6
2,3
18
6,8
5
1,9

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

4,57

0,847

4,46

1,214

4,43

0,957

4,34

1,115

4,28

1,115

4,14

1,119

4,03

1,319

4,02

1,110

تابع جدول رقم ()11
املشكلة

التكرار
النسبة %

الرتبة

9

يرؤفـ ـ ـ ـ ــع ماس ـ ـ ـ ـ ــتوى ص ـ ـ ـ ـ ــعوبة أس ـ ـ ـ ـ ــئلة اختب ـ ـ ـ ـ ــارات بع ـ ـ ـ ـ ــض
املقررات

10

ؤوج ـ ـ ــد ص ـ ـ ــعوبة ف ـ ـ ــي القي ـ ـ ــام بعملي ـ ـ ــة الح ـ ـ ــذف واإلض ـ ـ ــافة
من خالل البوابة اإللكترونية

11

عدم ؤوافر أنشطة طالبية في الكلية

12

عـ ـ ـ ــدم إعطـ ـ ـ ــاء الطالبـ ـ ـ ــة فكـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـ ــن آليـ ـ ـ ــة االنتقـ ـ ـ ــال إلـ ـ ـ ــي
كليات الجامعة بعد إكمال البرنامج االنتقالي

13

ع ـ ــدم ؤـ ـ ـوافر بالكلي ـ ــة جنـ ـ ــات متنوع ـ ــة لتقـ ـ ــديم الوجبـ ـ ــات
الغذائية

14

ال ؤتـ ـ ـ ــوفر أعـ ـ ـ ــداد كافيـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن أعضـ ـ ـ ــاء ليئـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ــدريس
ملاساعدة الطالبات أثناء عمليات الحذف واإلضافة
عدم أخذ شكاوى الطالبات بجدية من املاسئولين

16

عـ ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــدور الجـ ـ ـ ــداول الدراسـ ـ ـ ــية فـ ـ ـ ــي بدايـ ـ ـ ــة الفصـ ـ ـ ــل
الدراس ي قبل بدء فترة الحذف واإلضافة بوقت كافي

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

15

موافقة
بشدة
101
38,3
126
47,7
100
37,9
106
40,2
108
40,9
101
38,3
83
31,4
100
37,9

درجة املوافقة
موافقة
موافقة
لحد ما
59
73
22,3
27,7
47
38
17,8
14,4
58
66
22,0
25,0
55
60
20,8
22,7
50
57
18,9
21,6
61
54
23,1
20,5
75
72
28,4
27,3
44
59
16,7
22,3

غير موافقة
21
8,0
39
14,8
30
11,4
29
11,0
39
14,8
37
14,0
21
8,0
44
16,7

غير موافقة بشدة
10
3,8
14
5,3
10
3,8
14
5,3
10
3,8
11
4,2
13
4,9
17
6,4

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

3,89

1,121

3,84

1,306

3,82

1,169

3,81

1,224

3,81

1,225

3,75

1,221

3,72

1,135

3,69

1,304
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أمل الغامدي

املشكالت التي تواجه طالبات الربامج االنتقالية يف كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع جبامعة امللك سعود

تابع جدول رقم ()11
املشكلة

التكرار
النسبة %

الرتبة

17

ع ـ ــدم ؤوزي ـ ــع الطالب ـ ــات ف ـ ــي بداي ـ ــة الفص ـ ــل الدراس ـ ـ ي عل ـ ــى
أعضاء ليئة التدريس بالكلية لشرشاد األكاديمي

18

ع ـ ــدم ؤناسـ ـ ــب عـ ـ ــدد الطالبـ ـ ــات مـ ـ ــع الجنـ ـ ــات التـ ـ ــي ؤقـ ـ ــدم
الادمات الغذائية بالكلية

ك
%
ك
%

موافقة
بشدة
86
32,6
83
31,4

درجة املوافقة
موافقة
موافقة
لحد ما
76
50
28,8
18,9
69
42
26,1
15,9

غير موافقة
34
12,9
57
21,6

غير موافقة بشدة
18
6,8
13
4,9

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

3,58

1,252

3,47

1,269

ً
ً
من الجدول رقم ( )13أعاله يتبين أن ( )18مشكلة بحاسب ؤقدير أفراد الدراسة ؤراوح ؤصنيفنا بين (مرؤفعة جدا ومرؤفعة) ،مرؤبة حاسب متوسطنا
الحاسابي ،وفيما يلي ؤفاسير ذلك:
 .1جاءت املشكلة رقم ( )1وهي" :ال ؤوجد ماساحات خارجية في مبى الكلية" باملرؤبة األولى ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة بمتوسط (4,57
ً
من  )5,00أي أنها من املشكالت (املرؤفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة .وذلك يتفق مع التوصية التي خرجت بها "ورشة عمل كليات املجتمع باململكة،
ً
الواقع وطموحات التنمية2009،م" من ضرورة ألمية استقرار كليات املجتمع في مبان مالئمة دراسيا.
 .2جاءت املشكلة رقم ( )2وهي" :ال ؤوجد مكافأة مالية للطالبات" باملرؤبة الثانية ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة بمتوسط ( 4,46من
ً
 )5,00أي أنها من املشكالت (املرؤفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة ،ولذا يقلل من رغبة الطالبات في االلتحاق بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة
املجتمع ،وال يتيح لنن الحصول على املتطلبات الالزمة للتعلم من مراجع ،ووسائل تعليمية .وذلك يتفق مع ما خرجت به "ورشة عمل كليات املجتمع
باململكة ،الواقع وطموحات التنمية 2009م" ،من ؤوصية بضرورة صرف مكافأة مالية لطلبة كليات املجتمع أسوة بزمالئهم في الجامعات األخرى".
 .3جاءت املشكلة رقم ( )3وهي" :ال ؤتوفر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة" باملرؤبة الثالثة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها
ً
بشدة بمتوسط ( 4,43من )5,00أي أنها من املشكالت (املرؤفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة ،وذلك يتفق مع دراسة الغامدي (2001م) .ويرجع ذلك إلى
قيام أعضاء ليئة التدريس املاسهولين عن ؤوزيع الجداول الدراسية بطرح عدة شعب ولكن في وقت واحد ،مما يهدي إلى عدم قدرة الطالبة على تسجيل
املقرر لوجود تعارض في الوقت مع مقررات أخرى .
 .4جاءت املشكلة رقم ( )4وهي" :ال يوجد ؤوضيح ألسماء أعضاء ليئة التدريس أثناء عملية التسجيل أو الحذف واإلضافة" باملرؤبة الرابعة ،من حيث
ً
موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة بمتوسط ( 4,34من  )5,00أي أنها من املشكالت (املرؤفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة.
 .5جاءت املشكلة رقم ( )5وهي" :ال ؤوجد أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات" باملرؤبة الااماسة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بشدة
ً
بمتوسط ( 4,28من  )5,00أي أنها من املشكالت (املرؤفعة جدا) لدى مجتمع الدراسة ،وذلك يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .6جاءت املشكلة رقم ( )6وهي" :يتم تغيير بعض أعضاء ليئة التدريس بعد تسجيل الطالبات في الشعبة" باملرؤبة الاسادسة ،من حيث موافقة أفراد
الدراسة عليها بمتوسط ( 4,14من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة ،وسبب ذلك أن الطالبة ؤضطر إلى القيام بعملية التحويل
ً
من الشعبة الحقا ،ولذا قد يهدي إلى إرباك العملية التعليمية.
 .7جاءت املشكلة رقم ( )7وهي" :ال ؤوجد تهوية مناسبة في مبى الكلية" باملرؤبة الاسابعة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 4,03من
 )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .8جاءت املشكلة رقم ( )8وهي" :ال ؤطرح الكلية مقررات البرنامج االنتقالي لجميع املاستويات خالل الفصل الدراس ي الصيفي للطالبات" باملرؤبة الثامنة،
من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 4,02من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .9جاءت املشكلة رقم ( )9وهي" :يرؤفع ماستوى صعوبة أسئلة اختبارات بعض املقررات" باملرؤبة التاسعة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 3,89من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة ،ولذا يتفق مع دراسة كل من العقيلي ،أبو لاشم (2009م) ودراسة
الفند (2002م) .حيث أن ارؤفاع ماستوى صعوبة أسئلة اختبارات بعض املقررات مشكلة يعاني منها طالب الجامعة بصفة عامة.
 .10جاءت املشكلة رقم ( )10وهي " :ؤوجد صعوبة في القيام بعملية الحذف واإلضافة من خالل البوابة اإللكترونية " باملرؤبة العاشرة ،من حيث موافقة
أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,84من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .11جاءت املشكلة رقم ( )11وهي" :ال ؤوجد أنشطة طالبية في الكلية " باملرؤبة الحادية عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (3,82
من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة ،ولذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .12جاءت املشكلة رقم ( )12وهي" :ال يتم إعطاء الطالبة فكرة عن آل ية االنتقال إلي كليات الجامعة بعد إكمال البرنامج االنتقالي" باملرؤبة الثانية عشرة،
من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,81من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة .ولذا يتفق مع دراسة كل من:
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أمل الغامدي

( )Reinhard,1992و( ،)Burne & Blank,2004ذلك لغياب ؤفعيل اإلرشاد األكاديمي طوال الفصل الدراس ي حيث يقتصر على بداية الفصل
الدراس ي فقط.
 .13جاءت املشكلة رقم ( )13وهي" :ال ؤتوفر بالكلية جنات متنوعة لتقديم الوجبات الغذائية" باملرؤبة الثالثة عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة
عليها بمتوسط ( 3,81من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة ،ولذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .14جاءت املشكلة رقم ( )14وهي" :ال ؤتوفر أعداد كافية من أعضاء ليئة التدريس ملاساعدة الطالبات أثناء عمليات الحذف واإلضافة" باملرؤبة الرابعة
عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط (  3,75من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .15جاءت املشكلة رقم ( )15وهي" :ال ؤهخذ شكاوى الطالبات بجدية من املاسئولين" باملرؤبة الااماسة عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها
بمتوسط ( 3,73من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة ،ولذا يتفق مع دراسة الناجم (2002م).
 .16جاءت املشكلة رقم ( )16وهي" :ال ؤصدر الجداول الدراسية في بداية الفصل الدراس ي قبل بدء فترة الحذف واإلضافة بوقت كافي " باملرؤبة الاسادسة
عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,69من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة.
 .17جاءت املشكلة رقم ( )17وهي" :ال يتم ؤوزيع الطالبات في بداية الفصل الدراس ي على أعضاء ليئة التدريس بالكلية لشرشاد األكاديمي" باملرؤبة
الاسابعة عشرة ،من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,58من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة ،ولذا يتفق مع
دراسة برينل وبالنك (.)Burnell & Blank,2004
 .18جاءت املشكلة رقم (  )18وهي" :ال يتناسب عدد الطالبات مع الجنات التي ؤقدم الادمات الغذائية بالكلية" باملرؤبة الثامنة عشرة ،من حيث
موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط ( 3,47من  )5,00أي أنها من املشكالت املرؤفعة لدى مجتمع الدراسة.
تعليق عام على نتائج إجابة السؤال الثاني :املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع في جامعة
امللك سعود ؟
إن نظرة سريعة على جميع املشكالت ( ،)18والتي تشمل (مشكالت ؤتعلق باإلرشاد األكاديمي ،و بأعضاء ليئة التدريس ،والحذف واإلضافة ،ومشكالت
ؤتعلق باملبى  ،والتغذية ،والادمات اإلضافية....،الخ ) ولذا يرجع إلى سببين رئياسين أولنما :عدم وجود مباني مناسبة للكلية( ،كمبى البديعة) أو مبى
الشرق .والثاني عدم وجود الكفاءات املهللة من أعضاء ليئة التدريس حيث أن معظم من تاستعين بهم الكلية لتدريس املقررات لم من درجة محاضر
أو معيد ،ولذا مما قد يهثر على مخرجات البرنامج ،حيث أن أعضاء ليئة التدريس في كليات املجتمع ،وخاصة من يتعامل مع طالبات البرامج االنتقالية
ً
البد أن يكون متفرغا للتدريس وؤدريب الطالبات.
إجابــة الســؤال الثالــث :مــا أهــم الحلــول التــي تســهم فــي حــل املشــكالت التــي تواجــه طالبــات الب ـرامج االنتقاليــة فــي كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة
املجتمع في جامعة امللك سعود ؟
يوضح الجدول رقم ( )14اإلجابة على لذا الاسهال:
الجدول رقم ( :)12أهم الحلول التي تسهم في حل املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع من وجهة نظر الطالبات
م
1
2
3
4
5
6
7

مخلص

امل ــقت ــرح
ؤخصيص مكافأة مالية لطالبات الكلية.
ؤوفير مباني مالئمة للكلية.
طرح مقررات البرنامج االنتقالي لجميع املاستويات في الفصل الصيفي.
إعطاء الطالبة فكرة واضحة عن آلية االنتقال إلى أقاسام الجامعة.
ؤوفير مراكز غذائية متنوعة وبأسعار مناسبة.
اإللتمام بشكوى الطالبات والتعامل الاسريع معنا.
زيادة اإللتمام باألنشطة الطالبية.

الدراسة والتوصيات واملقترحات:

ً
أوال :مخلص الدراسة:
سعت لذه الدراسة إلى ؤحقيق األلداف التالية:
 .1التعرف على واقع البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 .2التعرف على املشكالت التي ؤواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع.
 .3التوصل إلى الحلول واملقترحات املالئمة التي يمكن أن تاسنم في التغلب على لذه املشكالت.
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ً
وبينــت نتــائج الدراســة أن لنــاك ( )18مشــكلة تعــاني منهــا طالبــات البــرامج االنتقاليــة ،منهــا خمــس مشــكالت بدرجــة مرؤفعــة جــدا ،والبقيــة بدرجــة مرؤفعــة.
واملشكالت األكثر ألمية من وجنة نظر الطالبات هي:
 .1ال ؤوجد ماساحات خارجية في مبى الكلية.
 .2ال ؤوجد مكافأة مالية للطالبات.
 .3ال ؤتوفر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة.
 .4ال يوجد ؤوضيح ألسماء أعضاء ليئة التدريس أثناء عملية التسجيل أو الحذف واإلضافة.
 .5ال ؤوجد أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات.
ً
ثانيا :توصيات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة توص ي الباحثة بما يلي:
 .1ؤوفير مباني مالئمة لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع وخاصة األقاسام الناسائية في جامعة امللك سعود لتوفر الادمات املاساندة.
 .2ؤخصيص مكافأة مالية لطالبات البرامج االنتقالي أسوة بزميالتهن من طالبات الجامعة.
 .3تعزيز برامج اإلرشاد األكاديمي للطالبات.
 .4ؤوفيرالكفاءات املناسبة واملهللة من أعضاء ليئة التدريس.
 .5إيجـاد حلـول ملشــكالت (عـدم ؤـوفر أكثــر مـن شـعبة لــنفس املقـرر ،تغيــر أعضـاء ليئـة التــدريس بعـد طـرح الشــعب) .وعـدم الاسـماح بتغييــر أعضـاء ليئــة
التدريس املكلفين بتدريس املقررات إال في حالة الضرورة القصوى.
ً
ثالثا :مقترحات تتعلق بدراسات مستقبلية:
 إج ـراء دراســة مماثلــة عــن املشــكالت األكاديميــة التــي ؤواجــه طــالب وكــذلك طالبــات البــرامج االنتقاليــة فــي كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة املجتمــع
بجامعة امللك سعود.
 إجراء دراسة مماثلة عن مشكالت طالب وكذلك طالبات البرامج االنتقالية في كليات املجتمع التابعة للجامعات الاسعودية.

املراجع:

ً
أوال:املراجــع العربيــة:
 .1آل مشرف ،فريده عبد الولاب (2000م) ،مشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم اإلرشادية (دراسة استطالعية) ،املجلة التربوية ،جامعة
الكويت ،املجلد ( ،)14العدد (.)54
 .2أبو عالم ،رجاء (2007م) ،مناهج البحث في العلوم النفاسية والتربوية ،دار النشر للجامعات ،القالرة ،جمنورية مصر العربية.
 .3البكر ،فوزية بكر ( 2001م) ،الصعوبات التي ؤواجه الطالبات املاستجدات في الكليات األدبية بجامعة امللك سعود ،مجلة جامعة امللك سعود
للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )14العدد (.)1
 .4التل ،أحمد1986( ،م) ،كليات املجتمع في اململكة األردنية الناشمية،التعليم املاستمر في مجال تعليم الكبار،املنظمة العربية للتربية الثقافة
والعلوم،مطبعة اإلرشاد ،بغداد.
 .5التقرير الاسنوي لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املاستمر بجامعة امللك سعود بالرياض (2000 /1999مـ).
 .6التقرير الاسنوي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التابعة لجامعة امللك سعود (2010/2009مـ).
 .7الحامد ،محمد وآخرون (2007م) ،التعليم في اململكة العربية الاسعودية راية الحاضر واستشراف املاستقبل ،مكتبة الرشد ،الرياض.
 .8الحبيب ،عبد الرحمن محمد (2004م) ،دور كليات املجتمع في ؤحقيق ؤكافه الفرص التعليمية ،مجلة جامعة امللك سعود للعلوم التربوية
والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( ،)17العدد(.)1
 .9الاطة اإلستراؤيجية لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع التابعة لجامعة امللك سعود ()2011/2010
 .10الاطيب ،أحمد والاطيب ،رداح (2006م) ،اإلدارة اإلبداعية للجامعات نماذج حديثة ،عالم الكتب الحديثة ،اربد ،األردن.
 .11الضامن،منذر ،سليمان ،سعاد (2006م) ،الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة الاسلطان قابوس وعالقتها ببعض املتميزات ،مجلة العلوم التربوية
والنفاسية – كلية التربية – جامعة البحرين ،املجلد ( )8العدد (.)4
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.13
.14
.15
.16
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.18
.19
.20
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.30
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العبس ي ،رليب سعيد ( .)2017ؤصور مقترح ملوائمة مخرجات كليات املجتمع في الجمنورية اليمنية مع متطلبات سوق العمل في ضوء الواقع
الحالي لنا .املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي .املجلد العاشر ،العدد (.)28
العاساف ،صالح حمد1995( ،م) املدخل إلى البحث في العلوم الاسلوكية( .ط  .)1مكتبة العبيكان .الرياض.
العقيل ،عبد هللا (2005م) ،سياسة التعليم ونظامه في اململكة العربية الاسعودية ،مكتبة الرشد ،الرياض.
العقيلي ،عبد املحاسن بن سالم ،أبو لاشم ،الاسيد محمد (2009م) ،املشكالت األكاديمية لدى طالب الكليات اإلناسانية بجامعة امللك سعود فى
ضوء بعض املتغيرات ،مجلة جامعة امللك سعود للعلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،مجلد ( )22العدد (.)1
الغامدي ،حمدان (2001م) ،املشكالت التي ؤواجه الطالب والدارسين بكليات املعلمين في اململكة العربية الاسعودية في ضوء بعض املتغيرات،
مجلة جامعة امللك سعود ،العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ،املجلد(.)3
الفند ،فند بن ناصر (2002م) ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع – ؤجربة على طريقة النجاح ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم
التعليمي في الجامعات الاسعودية (ماستقبله – آفاقه – آلياؤه).
املبارك ،فهاد بن احمد (2002م) ،دراسة عن ؤجربة جامعة امللك فيصل في مجال دبلومات الدراسات التطبيقية ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم
التطبيقي في الجامعات الاسعودية( ،ماستقبله – آفاقه – آلياؤه).
الناجم ،سعد عبد الرحمن ( 2002م) ،املشكالت التي ؤواجه طالب وطالبات كلية التربية بجامعة امللك فيصل في ضوء متغيرات الجنس
والتخصص واملاستوى الدراس ي ،املجلة العلمية بجامعة امللك فيصل ،العلوم اإلناسانية واإلدارية ،املجلد ( )3العدد (.)1
بوبشيت ،الجولرة إبراليم (1997مـ) ،إنشاء كليات املجتمع للبنات باململكة العربية الاسعودية :املبررات واأللداف والبرامج املقترحة ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
بوبشيت ،الجولرة إبراليم (2008مـ) ،املشكالت األكاديمية التي ؤواجه طالبات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع ،بجامعة امللك فيصل
من وجنة نظرلن ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلناسانية ،مجلد ( )20العدد (.)1
ؤقرير ورشة كليات املجتمع باململكة العربية الاسعودية الواقع وطموحات التنمية ،كلية املجتمع ،جامعة امللك عبد العزيز2010( ،م).
حاسن ،الاسيد أبو الناشم .)2004( ،الدليل اإلحصائي في ؤحليل البيانات باستخدام برنامج ( . spssط  .)1الرياض .مكتبة الرشد.
سليمان ،شالر خالد  ،أبو زريق ،ناصر أحمد (2008م) ،مشكالت طالب كلية املعلمين بتبوك باململكة العربية الاسعودية من وجنة نظر الطالب
أنفاسنم في ضوء بعض املتغيرات ،الجمعية الاسعودية للعلوم التربوية والنفاسية ،رسالة التربية وعلم النفس ،العدد(.)28
عبد الرض ي ،عبد املنعم خير الاسيد .)2014( .دور كلية املجتمع بجامعة الجزيرة في ؤنمية املرأة الريفية :دراسة حالة -فرع دلوت البحر محلية شرق
الجزيرة .رسالة ماجاستير .كلية الدراسات العليا .جامعة النيلين .الارطوم.
قحوان ،محمد قاسم .)2015( .واقع كليات املجتمع الحكومية بالجمنورية اليمنية في ضوء املعايير املهساسية .مجلة جامعة الناصر .العدد
الاامس ،املجلد الثاني -يناير /يونيو.
مرشد الطالب للبرامج األكاديمية (2003مـ) ،وكالة الجامعة للدراسات والتطوير واملتابعة جامعة امللك سعود ،كلية الدراسات التطبيقية وخدمة
املجتمع ،النشر العلمي واملطابع.
مرشد الطالب للبرامج األكاديمية (2007مـ) ،وكالة الجامعة للدراسات والتطوير واملتابعة ،جامعة امللك سعود ،كلية املجتمع في الدوادمي ،النشر
العلمي واملطابع.
موقع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع www.colloges.Ksu.edu.Sa
وزارة التعليم العالي ،التقرير الوطىي الشامل عن التعليم العالي في اململكة العربية الاسعودية2000/1999 ،م2003/2002 ،م 2009/2008 ،م.
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Abstract:

As King Saud University suffers from high demand of university education by female
students who did not qualify to enroll directly in the regular university programs; therefore, it has established
the College of Applied Studies and Community Service, to provide a number of transitional programs.
The importance of the study is represented in introducing transitional programs as a fundamental measure to
increase the absorptive capacity of universities, and increase graduate studies and research. The researcher
used the descriptive analytical methodology, with population (368) female students.
The study included 18 problems, including lack of spaces in the college building, lack of several branches,
lack of places for leisure between lectures, and lack of financial reward for female students.
The study recommended the provision of extra buildings for the college, allocating financial reward for
transition programs' students; similar to their colleagues in the university, and provide qualified and
experienced faculty members.
Keywords: Transitional Programs, College of Applied Studies and Community Service.
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مخلحق استبانة
املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية
في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع بجامعة امللك سعود
(البيانات األولية):
املستوى الدراس ي:
.1
........................................................
التخص الدراس ي:
.2
ؤربية خاصة.
رياض أطفال.
علم نفس.
مقر الدراسة:
الشرق.

.3

قانون.
محاسبة.
نظم معلومات إدارية.
تاسويق.

اللغة اإلنجليزية.
ؤرجمة اللغة اإلنجليزية.
دراسات اجتماعية.
لغة عربية.

البديعة.

املحور األول :املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية في كلية الدراسات التطبيقية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية

موافقة
بشدة

موافقة

موافقة لحد ما

غيرموافقة

غير
موافقة بشدة

ال يوجد تعاون من موظفات الكلية مع الطالبات
ال ؤوجد مكافأة مالية للطالبات
ال ؤهخذ شكاوى الطالبات بجدية من املاسئولين
ال يـ ــتم ؤوزيـ ــع الطالبـ ــات فـ ــي بدايـ ــة الفصـ ــل الدراس ـ ـ ي علـ ــى أعضـ ــاء ليئـ ــة
التدريس بالكلية لشرشاد األكاديمي.
ال يــتم إعط ــاء الطالبــة فك ــرة ع ــن آليــة االنتق ــال إل ــى كليــات الجامع ــة بع ــد
إكمال البرنامج االنتقالي
ال ؤص ــدر الج ــداول الدراس ــية ف ــي بداي ــة الفص ــل الدراسـ ـ ي قب ــل ب ــدء فت ــرة
الحذف واإلضافة بوقت كافي.
ؤوج ــد ص ــعوبة ف ــي القي ــام بعملي ــة الح ــذف واإلض ــافة م ــن خ ــالل البواب ــة
اإللكترونية.
ال ؤتوفر أعداد كافية من أعضاء ليئة التدريس ملاساعدة الطالبات أثناء
عمليات الحذف واإلضافة.
ال ؤتوفر عدة شعب مطروحة لنفس املقرر في أوقات مختلفة.
ؤوجد زيادة في أعداد الطالبات في الشعبة الواحدة.
ال يوجد ؤوضيح ألسماء أعضاء ليئة التـدريس أثنـاء عمليـة التسـجيل أو
الحذف واإلضافة.
يـ ــتم تغيي ـ ــر بع ـ ــض أعض ـ ــاء ليئ ـ ــة الت ـ ــدريس بع ـ ــد تس ـ ــجيل الطالب ـ ــات ف ـ ــي
الشعبة.
الشعب املطروحة في البوابة اإللكترونية لياست صحيحة دائما.
يتأخر بدء املحاضرات الدراسية في بداية الفصل الدراس ي.
يوجد ضعف في إملام عضو ليئة التدريس وؤمكنه من مادؤه العلمية.
ؤتغيب عضو ليئة التدريس عن املحاضرة بشكل متكرر.
ؤتأخر عضو ليئة التدريس عن موعد بدء املحاضرة بشكل متكرر.
ال ؤلت ـ ــزم عض ـ ــو ليئ ـ ــة الت ـ ــدريس بالتواج ـ ــد ف ـ ــي املكت ـ ــب أثن ـ ــاء الاس ـ ــاعات
املكتبية.
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م
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

املشكالت التي تواجه طالبات البرامج االنتقالية

موافقة
بشدة

موافقة

موافقة لحد ما

أمل الغامدي

غيرموافقة

غير
موافقة بشدة

يوجد ضعف في التواصل بين الطالبة وعضو ليئة التدريس
ال تاستخدم عضو ليئة التدريس أساليب حديثة في التدريس
ؤنظر عضو ليئة التدريس بشكل سلبي لطالبات الكلية
ال ؤتعامل عضو ليئة التدريس مع جميع الطالبات بعدالة
ال تشجع عضو ليئة التدريس الطالبة على املناقشة وإبداء الرأي
ال يتناسب الوقت املاصص الختبار املقرر مع عدد األسئلة ونوعيتها
يرؤفع ماستوى صعوبة أسئلة اختبارات بعض املقررات
ال ؤط ـ ــرح الكلي ـ ــة مق ـ ــررات البرن ـ ــامج االنتق ـ ــالي لجمي ـ ــع املاس ـ ــتويات خ ـ ــالل
الفصل الدراس ي الصيفي للطالبات
ال ؤوجد أنشطة طالبية في الكلية
ال يوج ــد ؤج ــاوب م ــن الـ ــدعم الفى ــي م ــع الطالبـ ــات ف ــي املق ــررات املتعلقـ ــة
1
بنظام جاسور( )
ال يتناسب عدد الطالبات مع عدد الجنات التي ؤقدم الادمات الغذائية
بالكلية
ال ؤتوفر بالكلية جنات متنوعة لتقديم الوجبات الغذائية
ال يوجد تهوية مناسبة في مبى الكلية
ال ؤوجد ماساحات خارجية في مبى الكلية
ال ؤوجد أماكن لقضاء وقت الفراغ بين املحاضرات
ينخفض ماستوى النظافة في ممرات الكلية
ال ؤوجد حافالت خاصة بالكلية لنقل الطالبات إلى منازلنن
ال يتــوافر للطالبــة بطاقــة خــروج تاســمح لنــا بــالاروج املبكــر بعــد االنتهــاء
من محاضراتها.
يتأخر إصدار البطاقات الجامعية للطالبات املاستجدات أو املحوالت

هل يوجد هناك مشكالت أخرى لم تذكر في االستبيان وترغبين في كرها ؟
........................................................................................................................................................................................................................
املحور الثاني:
مـن وجهــة نظــرك مـا يــي أهــم املقترحـات التــي تحــد مـن املشــكالت التــي تواجـه طالبــات البـرامج االنتقاليـة بكليــة الدراســات التطبيقيـة وخدمــة املجتمــع
بجامعة امللك سعود ؟
.................................................... .............................................................................................................................

( )1نظام جسور :هو منظومــة برمجية متكاملة مسئولة عن إدارة العملية التعليمية اإللكترونية ،يستطيع المتعلم من خالل صفحته الخاصة االطالع على درجاته
وواجباته.
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