
178

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

   ملخص البحث  
استهدف البحُث معرفَة الـمشكالت التي تواجه الطالبات 
وعالقتها  شقراء،  بجامعة  رة   الـمبكِّ الطُّفولة  أقسام  يف 
أسئلة  عن  ولإلجابة  لدهين،  األكاديمي  األداء  بمستوى 
 ، الـمسحيُّ الوصفيُّ  الـمنهُج  الباحثة  البحث استخدمت 
جمتمُع  ن  تكوَّ .قد  للبحث  أداًة  االستبانَة  استخدمت  كام 
رة   الـمبكِّ الطُّفولة  بأقسام  الطَّالبات  مجيع  من  البحث 
طالبة،   )1270( عدُدهنَّ  والبالَغ  شقراء،  جامعة  يف 
طالبٍة،   )300( ِقواُمها  عشوائية  عيِّنة  عىل  البحُث  وُطبِّق 
دلَّت  وقد  للبحث.  أداًة  االستبانَة  الباحثُة  واستخدمت 
وجود  عىل  طة  متوسِّ بدرجٍة  الطالبات  موافقة  عىل  النتائُج 
رة  يف جامعة  مشكالٍت تواجههنَّ يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ
أتت  وقد  األكاديمي؛  أدائهنَّ  مستوى  عىل  وتؤثِّر  شقراء، 
األُوىل،  الـمرتبة  يف  واالجتامعيُة  االقتصاديُة  الـمشكالُت 
الـمشكالُت  أتت  وأخرًيا  النَّفسية،  الـمشكالُت  تليها 
األكاديمية؛  إذ هي أقلُّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات 
رة , وكان من أهمِّ التَّوصيات التي  يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ
ر،  راسية لكلِّ مقرَّ خرج هبا البحث؛ تقليُل الـمتطلَّبات الدِّ
ر قدرَة الطَّالب عىل العطاء  واالكتفاُء بالتكليفات التي تطوِّ
ل  ُتسهِّ ذاتية  بُطرٍق  راسية  الدِّ الـمناهَج  ز  وتعزِّ والتَّجِربة، 
الـمراجع  توفري  عىل  املكتبات  بعض  مع  واالتِّفاق  الَفهم, 
يناسب  ثمٍن  مقابل  رات  للمقرَّ الـمطلوبة  والُكتب 
غط النَّفيس  الـمستوى االقتصاديَّ للطَّالبات, وختفيف الضَّ
النَّاجم عن الـموازنة بني الـموادِّ النظرية والعملية يف نفس 
يف  تساعد  وآليَّاٍت  بمقرتحاٍت  بتزويدها  وذلك  الطَّالبة؛ 
هتيئتها نفسيًّا للموازنة بني الـموادِّ بمشاركة وْحدة اإلرشاد 

األكاديمي واالجتامعي بالكليَّات.

Abstract
The research attempts to identify the problems 
facing female students in early childhood de-
partments at Shaqra University and their re-
lationship to their academic performance. To 
answer the research questions, the researcher 
adopted the descriptive survey approach, and 
the questionnaire as a research instrument. The 
research population consisted of all the female 
students studying in the early childhood depart-
ments at Shaqra University amounting (1270) 
students. The research was conducted on a ran-
dom sample of (300) female students and the 
researcher used the questionnaire as a research 
instrument. The outcomes indicated that there is 
medium-level agreement among the female stu-
dents on the problems facing female students in 
early childhood departments at Shaqra Univer-
sity which affect their academic performance, 
where economic and social problems come in 
the first place, followed by psychological prob-
lems, and finally, academic problems came as 
the least problems facing female students in 
early childhood departments. The most import-
ant recommendations proposed by the research 
include:Reduce the academic requirements for 
each course and only adopt assignments that 
develop the student's ability to give and experi-
ment, and enhance the curriculums in self-direct-
ed ways that facilitate understanding,Arrange 
with libraries to provide the required references 
and books for the courses in an amount that suits 
the female students’ economic level, Reduce the 
psychological pressure resulting from the bal-
ance between theoretical and practical subjects 
on the female student by providing her with pro-
posals and mechanisms that help to prepare her 
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psychologically for balancing between the sub-
jects with the participation of the Academic and 
Social Counseling Unit in the colleges

key words: 
Problems - Academic Performance- Early Child-
hood.

مة: املقدِّ
ــة  ــة العربي ــني يف اململك ــداد املعلم ــامم بإع ــر االهت يعت
الســعودية مــن أهــم املحــاور التنمويــة التــي تســتهدف 
االســتثامر األمثــل يف املــوارد البرشيــة, وذلــك بمواكبــة 
ــات  ــة الطاق ــني , وتنمي ــددة للمعلم ــات املتج االحتياج

ــم. ــي لدهي ــايف والتخص ــن الثق ــة, والتكوي اإلبداعي
وُيعــّد املعلــم هــو العنــر األســايس يف العمليــة 
ــاء التعليــم  الرتبويــة باعتبــاره الركيــزة األساســية يف بِن
وتطويــره , وحتّتــل برامــج إعــداد املعلــم مكانــًة مهمــًة 
ــل  ــم يف نق ــر دور املعل ــّد يقت ــث مل يع ــية حي وأساس
ــذ  ــاعدة التالمي ــك يف مس ــّدى ذل ــام تع ــات وإن املعلوم
ــة  ــرص للمناقش ــم ف ــهم وإعطائه ــم بأنُفس ــىل التعل ع
واحلــوار, ممــا دفــع الرتبويــني إىل االهتــامم برامــج 

إعــداد املعلمني.)عــي وعــي،2016(.
إعــداد  الســعودية  العربيــة  اململكــة  أولــت  وقــد 
رة  عنايــة بالغــة, وذلــك إيامًنــا  معلــامت الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــالح  ــل ويف إص ــة الطف ــن يف تربي ــة دوره ــا بأمهي منه
ــن  ــة م ــة, وخاص ــال يف اململك ــاض األطف ــة ري منظوم
حيــث تنامــي الطلــب االجتامعــي لاللتحــاق هبــا, 
وجعلهــا قاعــدة الســلم التعليمــي الــذي تســتند عليــه 

باقــي املراحــل الدراسية.)العســاف،2020(
رة  هــي العنــر األســايس  أن معلمــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــك  ــب ذل ــث يتطل ــة حي ــم بالروض ــج التعلي يف برنام
ــة  ــداف الرتبوي ــق األه ــة لتحقي ــأدوار خمتلف ــوم ب أن تق
تســتطيع  فــال  املدرســة,  ماقبــل  مرحلــة  ألطفــال 
ــى  ــم وأرق ــائل التعلي ــدث وس ــزودة بأح ــة امل الروض

اإلمكانــات أن حتقــق أهدافهــا دون معلمــة متخصصــة, 
ــاالت  ــع املج ــا يف مجي ــا وتربوًي ــاًل علمًي ــة تأهي ومؤهل
املهنيــة واألكاديميــة والثقافيــة, فهــي املحــرك األســايس 
ــة  ــا املعرفي ــؤدي خصائصه ــذا ت ــوي , ل ــام الرتب يف النظ
واملهنيــة دوًرا رئيســًيا يف فعاليــة هــذه العمليــة , ألن هذه 
اخلصائــص تشــكل إحــدى املدخــالت الرتبويــة املهمة 
التــي تؤثــر عــىل املســتويات املعرفيــة واالنفعاليــة لــدى 

ــد،2018(. ــل.) أمح الطف
ــارض  ــا احل ــة يف عرن ــات الرتبوي ــه فالكلي ــاًء علي وبن
َد مراكــَز للتزويــد بالِعلــم والـــمعرفة، وال  مل َتُعــد جمــرَّ
مراكــَز أكاديميــًة للبحــث العلمــي، بــل أضحــت 
تنظيــامٍت شــبابيًة حيــُدث يف ِرحاهبــا مجيــع التفاعــالت 
أطيــاف  جلميــع  وُملتقــى  واملجتمعيــة،  الثقافيــة 
األداء  وٌيعــّد   ،)2019 وعبــاس،  املجتمع.)كاظــم 
ــة يف  ــة الطالب ــؤرًشا إلنتاجي ــات م ــي بالٌكلي األكاديم
ــي يف  ــة األداء األكاديم ــٌد دراس ــام تفي ــل, ك ــوق العم س
تقييــم كفايــات مؤسســات التعليــم العــايل يف توظيــف 
ــق  ــو تطبي ــوس نح ــه امللم ــع التوج ــة م ــوارد خاص امل
االهتــامم  اجلــودة، ويقــف وراء  إجــراءات ضــامن 
بموضــوع األداء األكاديمــي للطالبــات أنــه إذا أمكــن 
التســليم بنظريــة رأس املــال البــرشي والتــي تفــرتض 
ــّد  ــة ُتع ــه، وأّن اإلنتاجي ــادل إنتاجيت ــرد يع ــر الف أن أج
ــارات  ــارف ومه ــن مع ــة م ــه الطالب ــا متتلك ــة مل ٌمصل
وميــول، فــأّن املســتوى األكاديمــي للطالبــة يعــد 
ــرشي. ــال الب ــزون رأس امل ــن خم ــه م ــا متتلك ــؤرًشا مل م

اجلابــري،2009(. )يف 

الكلامت املفتاحية: 
رة . الـمشكالت- األداء األكاديمي- الطُّفولة الـمبكِّ
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ــة  ــم الطُّفول ــة قس ــع لطالب ــي املرتف أن األداء األكاديم
رة  يعــد أمــًرا مهــاًم للطالبــة وللمؤسســة  الـــمبكِّ
ــة حتقــق مــن  ــي تنمــي إليهــا، ألن الطالب ــة الت التعليمي
ــي  ــز طموحهــا املهن خــالل تعليمهــا االكاديمــي املتمي
واالجتامعــي واالقتصــادي، وأمــا بالنســبة للكليــة 
ــىل  ــي ع ــا األكاديم ــاح طلبته ــس نج ــة فيعك الرتبوي
كفايتهــا الداخليــة التــي تقــاس مــن خــالل خمرجاهتــا 

بالنســبة إىل مدخالهتا.)مجيــل والســباب،2020(.
رة   ــدُّ مشــكالُت طالبــات أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ وُتَع
مــن األمــور التــي قــد تكــون موضــع النقاشــات 
ــذ  ــكالت تتَّخ ــذه املش ــني، وه ــدى الرتبوي ــة ل الدائم
أوجــه متعــددة؛ فمنهــا مــا قــد ُيمــس بحيــاة  الطَّالبة أو 
بأرسهتــا أو بالنظــام األكاديمــي أو ببيئتهــا االجتامعيــة، 
ومنهــا مــا قــد يكــون متعلًقــا بحالــة الطَّالــب الثقافيــة 
واالجتامعيــة. ويمِكــن القــوُل: إنَّ َجــودَة التعليــم 
اجلامعــي ســوف ترتفــع إذا واجهنــا هــذه الـــمشكالِت 
أفــراًدا ومجاعــاٍت، وهــذا جيعــل مــن الــروري عــىل 
ــا  ــكالت بأنواعه ــه املش ــة  أن تواج ــات الرتبوي الكلي
وتســاهم يف حّلهــا إذا مــا أرادت االرتقــاء بجــودة 

ــال، 2015(. ــو الع ــي. )أب ــا التعليم نظامه

مشكلة البحث:
ــة  راس ــة الدِّ ــة مرحلـ ــرك الطَّالب ــني أنَّ ت ــق الباحث يتف
الثانويـــة والتوجه إلـــى مرحلـة التعلـــيم اجلـامعي تعد 
عمليــة مهمــة يف حيــاة الطالبــة، ُتشــبِه االنتقـــاَل مـــن 
شـــد، ومـن بيئـٍة  مرحلـــة الـمراهقـة إلـــى مرحلـة الرُّ
نــت عنهــا الطالبــة ُصــورًة مــا، وبغــضِّ النَّظــر  قـــد كوَّ
ــا تنتقــل مــن بيئــٍة مل تأَلْفهـــا -  ــورِة فإنَّ عــن هــذه الصُّ
فـــي غالـــــب األحيـــان - إلـــى بيئـــــٍة ومرحلـــٍة 
يشـــــهد فيهـــا كثيـــًرا مـــــن التَّغيُّـــرات النَّامئيـــة 
ات االجتامعيــة والنَّفســية، وُنضوِج الـَّــذات  كـــــالتَّغريُّ
وُوضوحهــا، وتصبــح الطالبــة فـــي هـــذه الـمرحلـــة 
ــذ،  ــادرًة إىل التنفيـ ــرار ومبـ ــاذ الق ــى اختِّ ــادرًة علـ قـ

الـــة للمثيـــرات  ـــريعة الفعَّ ــزًة باالســـتجابِة السَّ ومتميِّ
االجتامعيـــة التـي تواجهـــها، وقـــادرًة علـى متحـيص 
ـائدة فـي جمتمـع مـا وعىل  َنَســـق الِقـَيم االجتامعيـة السَّ

نقـــدها )قــادري، 2012(.
وتأسيًســا عــىل ماســبق يتضــح أن مهنــة اإلعــداد 
رة  يف الكليــات  للتدريــس يف مرحلــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
احلساســية  غايــة  يف  مهنــًة  باجلامعــات،  الرتبويــة 
ــل  ــب وتأهي ــخصية وتدري ــص ش ــاج إىل خصائ وحتت
ــارك  ــة تش ــة الروض ــث إن معلم ــق، حي ــني ودقي مع
ــية  ــدة النفس ــاء القاع ــيس يف بن ــكل رئي ــع األرسة بش م
أي  يســتطيع  وال  لإلنســان  األساســية  املعرفيــة  و 
ــان  ــا اإلنس ــر هب ــي يم ــرات الت ــة اخل ــكار أمهي ــا إن من
ــه  ــىل حيات ــا ع رة  و أثره ــمبكِّ ــة الـ ــة الطُّفول يف مرحل
ــع  ــون رسي ــة يك ــذه املرحل ــل يف ه ــتقبلية ، فالطف املس
التأثــر بــام حييــط بــه، لــذا فــإن رعايتــه يف هــذه املرحلــة 
عــىل درجــة كبــرية مــن األمهيــة و مــن هنــا تنبــع أمهيــة 

املهنة)البحــريي،2004(. هــذه 
 )Moor،2020(ويف هــذا الســياق ذكــرت دراســة مــور
ــة  ــة الطُّفول ــدى طالب ــع ل ــي املرتف أن األداء األكاديم
رة   ُمرتبــط باإلعــداد الــدرايس اجليــد املشــتمل  الـــمبكِّ
عــىل مقــررات دراســية تعليميــة متنوعــة َســهلة الفهــم 
ممـّـا ينعكــس عــىل رىض الطالبــات الوظيفــي فيــام بعــد 

ودافعهــن للبقــاء يف التدريــس مــدة طويلــة.
ولكــن قــد يصــادف عمليــة اإلعــداد بعض املشــكالت 
التــي قــد تؤثــر عــىل األداء االكاديمــي ملعلمــة الطُّفولــة 
ــس  ــة يون ــرت دراس ــث ذك ــتقباًل ؛ حي رة  مس ــمبكِّ الـ
ــه  رة  تواج ــمبكِّ ــة الـ ــم الطُّفول ــة قس )2018( أن طالب
ــر،  ــق والتوت ــية والقل ــة النفس ــق باحلال ــكالت تتعل مش
ومشــكالت تتعلــق باحلالــة االقتصاديــة واالجتامعيــة،  
أضحــى بشــكل واضــح ومرتفــع عــن الســنوات 
الســابقة خاصــًة فيــام يتعلــق باملســتقبل املهنــي وتؤثــر 
بشــكل أكيــد عــىل مســتوى أداءهــا األكاديمــي احلــايل 
ــذا  ــد ه ــتقبي، ويؤك ــا املس ــا وطموحه ــىل قدراهت وع
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 Jon and) ــت ــرت وجران ــون وبون ــة جي ــول دراس الق
أن  ذكــرت  التــي   (  Buettner and Grant،2018

ــة  ــة قســم الطُّفول ــا نفســية  تواجــه طالب ــاك ضغوًط هن
رة  مثــل ّقلــة الوقــت املتاح للدراســة تــؤدي إىل  الـــمبكِّ
اكتئــاب وإرهــاق نفــيس قــد يكــون مــؤرًشا عــىل اداء 
ــا  ــىل تكيفه ــر ع ــد يؤث ــد، وق ــام بع ــض في درايس منخف

ــة. ــط الكلي ــي بمحي االجتامع
ــة  ــص الطُّفول ــات يف ختصُّ ــة للطَّالب ــة الباحث وبمعايش
رة  تبــنيَّ هلــا وجــوُد الكثــري مــن الـــمشكالت  الـــمبكِّ
؛  يف العديــد مــن اجلوانــب منهــا  التــي تواجههــنَّ
ــادي،  ــب االقتص ــا باجلان ــي، ومنه ــب األكاديم اجلان
مــا  وهــو  النَّفــيس،  االجتامعــي  باجلانــب  ومنهــا 
ــي  ــتوى األكاديم ــىل املس ــلبيًّا ع ــا س ــس انعكاًس انعك

ــص. للطَّالبــات يف هــذا التخصُّ
ــاَم هبــذا البحــث مســامَهًة يف  ــُة القي ــأت الباحث ــذا ارت ل
ــص  رفــع َجــودة التعليــم اجلامعــي وخمرجاتــه يف ختصُّ

رة  ــمبكِّ الطُّفولة الـ
ــا  ــث: م ــذا البح ــس هل ــؤاُل الرئي ــمَّ كان السُّ ــن ث وم
أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي  الـــمشكالُت 
رة  بجامعــة شــقراء، مــن وجهــة نظــر  الطُّفولــة الـــمبكِّ

الطَّالبــات؟

أسئلة البحث:
تواجــه . 1 التــي  األكاديميــة  الـــمشكالُت  مــا 

رة  يف جامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
شــقراء؟

ــي . 2 ــة الت ــة واالجتامعي ــمشكالُت االقتصادي ــا الـ م
رة  يف  تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

ــقراء ؟ ــة ش جامع
مــا الـــمشكالُت النَّفســية التــي تواجــه الطالبــات . 3

رة  يف جامعــة شــقراء؟ يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
ما الـــمقرتحاُت التي تســهم يف َتاليف الـــمشكالت . 4

الطُّفولــة  أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي 

ــقراء؟ ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ الـ

أهداف البحث:
الكشــف عــن الـــمشكالت األكاديميــة التــي . 1

رة  يف  تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــقراء. ــة ش جامع

االقتصاديــة . 2 الـــمشكالت  عــن  الكشــف 
ــام  ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج ــة الت واالجتامعي

شــقراء. جامعــة  يف  رة   الـــمبكِّ الطُّفولــة 
الكشــف عــن الـــمشكالت النَّفســية التــي تواجــه . 3

رة  يف جامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
شــقراء.

َتــاليف . 1 التــي تســاهم يف  الـــمقرتحات  تقديــم 
ــام  ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج ــمشكالت الت الـ

رة  يف جامعــة شــقراء. الطُّفولــة الـــمبكِّ

أمهيَّة البحث:
األمهيَّة النظرية:

أمهيَّــة تنــاول موضــوع مشــكالت طالبــات أقســام . 1
رة  جاء اســتجابًة لتفعيــل دورهن  الطُّفولــة الـــمبكِّ
يف العمليــة التعليميــة ، بمحاولة معرفة املشــكالت 
ــليط  ــي، وتس ــن األكاديم ــول دون تقدمه ــي حت الت

الضــوء عليهــا حلّلهــا.
الـــمسامهة يف توفــري ظــروٍف أكاديميــة واجتامعيــة . 2

ــة مناســبة للطَّالبــات يف أقســام  ونفســية واقتصادي
رة . ــمبكِّ الطُّفولة الـ

ــة تقديــم أعضــاء اهليئــة . 3 ــوء عــىل أمهيَّ تســليط الضَّ
عــَم  الدَّ اجلامعــات  يف  واألكاديميــة  اإلداريــة 

رة  ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس للطَّالب

األمهيَّة التطبيقية:
لــدى . 1 عــف وتشــخيُصها  الضَّ َمواطــن  حتديــُد 

رة  ، والعمُل عىل  طالبــات أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
عالجهــا مــن خــالل تزويــد القائمــني عــىل أقســام 

رة  بحلــوٍل تربويــة مناســبة. الطُّفولــة الـــمبكِّ
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ــٍة . 2 ــوٍث إجرائي ــام ببح ــني للقي ــٌة للباحث ــا فرص أنَّ
ــىل األداء  ــرة ع ــكالت املؤث ــد املش ــال حتدي يف جم
صــاٍت  األكاديمــي التــي تواجــه الطالبــات يف ختصُّ

ــة. ــة خمتلف تربوي
رة  . 3 ــمبكِّ ــة الـ ــج الطُّفول ــمخطِّطني لرام ــد الـ تزوي

واالقتصاديــة  بالـــمشكالت)األكاديمية 
واالجتامعيــة والنَّفســية(  التــي تواجــه الطَّالبــات؛ 

وذلــك للعمــل عــىل حلِّهــا.

حدود البحث: 
الـــمشكالت  معرفــة  الـــموضوعيَّة:  -احلــدود 
والنَّفســية  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  األكاديميــة 
رة  يف جامعــة  لــدى الطَّالبــات بأقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
شــقراء، وعالقتهــا بمســتوى أدائهــن األكاديمــي.

-احلــدود الـــمكانيَّة والبرشيــة: طالبــات قســم الطُّفولة 
رة  بجامعــة شــقراء يف كليات الرتبيــة بالدوادمي  الـــمبكِّ

وشقراء. والـمزامحية 

رايس الثــاين مــن  -احلــدود الزمانيَّــة: الفصــل الــدِّ
.)1442-1441( اجلامعــي  العــام 

مصطلحات البحث:
قات  والـــمعوِّ عوبــات  الصُّ ،"هــي  -الـــمشكالت: 
دون  وحُتــول  اجلامعيــون،  الطَّلبــُة  يدركهــا  التــي 
)كاظــم  ســلياًم،"  ا  نمــوًّ هــم  نموُّ أو  مهــم  تقدُّ

)1 0 2 7 : 2 0 1 9 ، س عبــا و
مــا  بأنــا  باملشــكالت  إجرائيًّــا  الباحثــة  وتقصــد 
ــص  لة يف ختصُّ ــمسجَّ ــة الـ ــُة اجلامعي ــا الطَّالب تواجهه
ــاٍت  ــن ُصعوب ــقراء م ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
أو  أو اجتامعيــٍة  اقتصاديــٍة  أو  أكاديميــٍة  قــاٍت  ومعوِّ
نْفســيٍة تؤثِّــر تأثــرًيا ســلبيًّا عــىل مســتوى أدائهــا 

التعليمــي.

والســباب  مجيــل  عّرفــه  األكاديمــي:  -األداء 
)346:2020( هــو احلصيلــة العلميــة التــي تكتســبها 

ــة  ــطة التعليمي ــة واألنش ــرات املعرفي ــن اخل ــة م الطالب
التــي تشــتمل عليــا مناهــج الدراســة اجلامعيــة.

ــو  ــي: ه ــاألداء األكاديم ــا ب ــة إجرائيًّ ــد الباحث وتقص
الـــمستوى التحصيــيُّ للطَّالبــة يف قســم الطُّفولــة 
ــة  ــح يف ناي ــذي يتَّض ــقراء، وال ــة ش رة بجامع ــمبكِّ الـ
ــف  ــة يف خمتِل ــَز الطَّالب ــر متيُّ ــة ، وُيظِه ــة اجلامعي الدراس
أو  ــا  اقتصاديًّ أو  أكاديميًّــا  أكان  ســواًء  اجلوانــب؛ 

اجتامعيًّــا أو نفســيًّا.

رة : عّرفها املسيفري   )24:2021(،"  -الطُّفولة الـــمبكِّ
ــاض  ــة ري ــة يف مرحل ــية املتمثل راس ــة الدِّ ــا املرحل بأّن

األطفــال وحتــى الّصــف الثــاين االبتدائــي،".
ــا  رة  :بأّن ــمبكِّ ــة الـ ــا بالطُّفول ــة إجرائيًّ وتقصــد الباحث
املرحلــة املمتــدة مــن العــام الثــاين يف حيــاة الطفــل إىل 
العــام الســابع، وفيهــا تتحــدد معــامل شــخصيته، ويبــدأ 

يف االعتــامد عــىل نفســه وقدراتــه.

االطار النظري:
ــة  ــالل ثالث ــن خ ــريَّ م ــار النَّظ ــُث االط ــاول البح تن

ــاور: م
رة : 1- مشكالت طالبات الطُّفولة الـمبكِّ

تواجــه املؤسســات الرتبويــة يف أكثــر ُدول العالـــم 
ُم  ــدُّ ــا التق ــن أبرزه ــي ِم ــاِت الت ي ــن التَّحدِّ ــًة م جمموع
ــال  ــدم يف جم ــي والتق ــدم الصناع ــال التق ــع يف جم ي السَّ
ــْودة، هلــذا صــارت كلُّ  شــبكة االتصــاالت وإدارة اجلَ
ــٍة  ــات يف حاج ــذه التَّحدي ــام ه ــم أم ــات التعلي س مؤسَّ
ــؤوليات  ــن مس ــه م ــري، وألنَّ ــر والتَّغي ــٍة إىل التَّطوي ماسَّ
والُقــدرات  الـــمهارات  تنميــة  عمليــُة  اجلامعــة 
ــا  فإنَّ اجلامعــي  التعليــم  طلبــة  لــدى  اإلبداعيــة 
رايس،  مســؤولٌة عــن حتســنِي مســتوى الطلبــة الــدِّ
ــم،  ــم وقدراهت ــِة مهاراهت ــي، وتنمي ــم األكاديم وأداِئه
وزيــادِة َفهمهــم للحيــاة العمليــة، وجعِلهــم أشــدَّ 
ــىل  ــال، 2014(، وع ــو الع ــل )أب ــوق العم ــًة لُس ُمواءم
غــم مــن أمهيَّــة الـــمرحلة اجلامعيــة يف حيــاة الطَّلبــة  الرَّ
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ــي  ــات الت عوب ــرَي مــن الصُّ ــم يواجهــون فيهــا الكث فإنَّ
ــد  ــرك مقاع ــىل ت ــان ع ــض األحي ــم يف بع ــد ُتِره ق
ــاًل  ــا، فض ــاق فيه ــم إىل اإلخف ــل هب ــة أو َتِص راس الدِّ
ــة  ــىل الطَّلب ٍء ع ــردوٍد يسِّ ــن م ــا م ــب عليه ــامَّ يرتتَّ ع
سة التعليميــة التــي  أنُفســهم، وعــىل خمرجــات الـــمؤسَّ
اخليــة )العبــديل،  ينتمــون إليهــا، ومســتوى كفاءهتــا الدَّ

.)2015
ــة  ــات الرتبي ــّد يف كلي رة  ُتع ــمبكِّ ــة الـ ــة الطُّفول وطالب
وأكاديمًيــا  علمًيــا  إعــداًدا  الســعودية  باجلامعــات 
ــيس  ــي والنف ــداد املهن ــى اإلع ــّد حت ــا ، ويمت وتربوًي
وتنميــة امليــول واالتاهــات لدهيــا، مــع الرتكيــز عــىل 
ــب  ــالمة تري ــا س ــل هل ــذي يكف ــي ال ــب العم اجلان
اجلانــب النظــري عــىل أرض الواقــع ممــا حيمســها عــىل 
ــي،2016(،  ــي وع ــداع والتجريب)ع ــكار واإلب االبت
ولكــن قــد يواجــه عمليــة اإلعــداد مشــكالت متنوعة، 
رة  التــي  ع مشــكالت طالبــات الطُّفولــة الـــمبكِّ وتتنــوَّ
ة مشــكالت تتمثَّــل يف  اطلعــت عليهــا الباحثــُة إىل عــدَّ

مــا يــي:

ــاُر  النجَّ منــى  فْتهــا  عرَّ األكاديميــة:  الـــمشكالت 
ــا ،"صعوبــاٌت تواجــه الطَّالبــة يف  )66:2009( بأنَّ
ــر تأثــرًيا ســلبيًّا عــىل اكتســاهبا  دراســتها اجلامعيــة، وتؤثِّ
ــمشكالُت  ــا الـ ــم،"، أمَّ ــم والتعلُّ ــىل التعلي ــدرَة ع الق
 )187:2009( عمــران  فهــا  عرَّ فقــد  االقتصاديــة 
التــي  االقتصاديــة  عوبــات  الصُّ ،"جمموعــُة  بأنــا 
راســة  ــة، واملتعلِّقــُة بتكلفــة الدِّ تواجــه الطَّالبــة اجلامعيَّ
الكتــب  وثمــُن  اجلامعيــة  ســوُم  الرُّ حيــث  مــن 
ــا الـــمشكالُت االجتامعيــة  والـــمواصالت،"، وأمَّ
ــي  ــة الت ــاُت االجتامعي عوب قاُت والصُّ ــمعوِّ ــي،" الـ فه
تواجــه طالبــة اجلامعــة وقــد حُتــول بينهــا وبــني 
ة،"  ــمرجوَّ ــة الـ ــة والرتبوي ــداف التعليمي ــق األه حتقي
ــا الـــمشكالُت النَّفســية  )العــاين، 2012: 393(، وأمَّ
ــا:  ــويُّ )2015:729( بأن ــُة البل ــا َخول فته ــد عرَّ فق

اجلامعيــة  الطَّالبــة  تواجههــا  التــي  عوبــاُت  ،"الصُّ
 ، التكيُّــف  وضعــف  االرتيــاح  عــدم  إىل  وتــؤدِّي 
والُعزلــِة عــن اآلَخريــن،". كــام يقصــد بأنــا ،"املواقف 
واملســائل املحِرجــة التــي تواجــه طالبــة اجلامعــة، 
وتتســبَّب يف معاناهتــم ، ممــا قــد يرتتــب عليــه ضعــف 

)744:2006 وســلامُن،  )عســيلُة  انتاجيتهــم،" 
وممَّا سبق يتَّضح ما يي:

أداُء 	  عــىل  األكاديميــة  الـــمشكالُت  تنعكــس 
التعليــم  رايس، وتعــوق عمليــَة  الــدِّ ب  الطــالَّ

والتعلُّــم.
تتعلَّــق الـــمشكالُت االقتصاديــة باجلانب الـــامدِّي 	 

ــا  ــب؛ ومنه رايس للطَّال ــدِّ ــىل األداء ال ــمؤثِّر ع الـ
ــة. ــب اجلامعي ــن الُكت ــالت وثم ــُة املواص تكِلف

باجلانــب 	  االجتامعيــة  الـــمشكالُت  تتعلَّــق 
الطَّالــب. حليــاة  االجتامعــي 

ــية 	  ــة النَّفس ــية باحلال ــمشكالُت النَّفس ــق الـ تتعلَّ
ــا  رايس؛ ومنه ــدِّ ــه ال ــىل أدائ ــر ع ــب، وتؤثِّ للطال

ــز. ــدُم الرتكي ــجام وع ــدُم االنس ع

2- جامعة شقراء:
ــز يف التعليــم،  ــز رســالُة جامعــة شــقراء عــىل التميُّ تركِّ
وتعنــي هــذه العبــارُة ماولــَة الوصــول إىل حتقيق هدف 
ــز  ــد بالتميُّ ــام يقص ــي، ك ــام التعليم ــودة النظ ــع ج رف
ــام مل  ــي، ك ــث العلم ــال البح ــوق يف جم ــم التف يف التعلي
ــا  ــعت إىل تطويره ــة فس ــات البرشي ــن الطاق ــل ع تغف
والعمــل عــىل تنميتهــا، والعمــل عــىل جعــل االنظمــة 
التعليميــة داخــل اجلامعــة تقــوم بدورهــا عــىل اكمــل 
وجــه، واهتمــت بالبيئــة اجلامعيــة وتوفــري مــا يســتلزم 
ــة  ــامم الرؤي ــة الهت ــي، ومواكب ــام التعليم ــاح النظ لنج
2030 بمرحلــة الطفولــة ســعت إىل انشــاء أقســام 
رة  يف كليــات الرتبيــة باجلامعــة حتقيًقــا  الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــل كل  ــأن حيص ــة ب ــه الرؤي ــعى ل ــذي تس ــدف ال لله
طفــل ســعودي عــىل فــرص التعليــم اجليــدة.  )جامعــة 
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ــقراء، 2020(. ش
رة  بجامعــة شــقراء إىل  و يســعي ِقســُم الطُّفولــة الـــمبكِّ

حتقيــق األهــداف التاليــة )جامعــة شــقراء، 2020(:
ــا 	  ــة، وتزويده ــدى الطَّالب ــة ل ــة العام ــة الثقاف تنمي

ــص. ــة يف جمــال التخصُّ بالـــمعارف العلمي
ــني 	  ــل ب ــق التكام ــل، وحتقي ــوِّ الطف ــاء بنم االرتق

ــمختِلفة. ــوِّ الـ ــب النُّم جوان
الـــمشاركة اإلجيابيــة يف احليــاة 	  ــن مــن  التمكُّ

الطِّفــل  مــع  التَّواُصــل  وُحســن  االجتامعيــة، 
. ة ألُرس ا و

تدريــب الطَّالبــة الـــمعلِّمة عــىل اإلنتــاج اإلبداعي 	 
الوســائل  إلنتــاج  اخلامــات  اســتخدام  عنــد 

التعليميــة.
ــن مــن اســتخدام األســاليب البحثيــة إلجياد 	  التمكُّ

دة. ــمعقَّ احللول للقضايا الـ
التشــجيع عــىل العمــل اجلامعــي مــن خــالل 	 

مشــاريَع بحثيــٍة مبتَكــرٍة بــني الطَّالبــات.
والـــمبادرة 	  القيــادة  ُروَح  الطَّالبــة  امتــالك 

. يــد لتجد ا و
إكســاب الطَّالبــة الـــمهاراِت  الوظيفيــَة التــي 	 

تتطلَّبهــا مهنــُة التدريــس يف مرحلــة الطُّفولــة 
رة . ــمبكِّ الـ

الطفــل 	  بحقــوق  الوعــي  نــرش  يف  الـــمسامهة 
ضــوء  يف  واالستشــارية  التدريبيــة  الرامــج  يف 

الـــمجتمعية. الرشاكــة 
وممَّــا ســبق يتبــنيَّ ِحــرُص الِقســم عــىل بنــاِء طالبــٍة ذاِت 
ــة، ومســامَهاٍت جمتمعيــٍة، مبدعــٍة يف جماهلــا،  ثقافــٍة عامَّ
ــة، ومتتلــك  ــادرٍة عــىل اســتخدام األســاليب البحثي وق
ــوق  ــي بحق ــرش الوع ــامهٍة يف ن ــمبادرة، وُمس ُروَح الـ
ــِة أيَّ  ــَة الطالب ــنيِّ أنَّ مواجه ــذي يب ــُر ال ــل، األم الطف
ــىل  ــر ع ــد تؤثِّ ــتها ق ــاء دراس ــكالٍت أثن ــَق أو مش عوائ
ــا. ــُة إىل حتقيقه ــعى اجلامع ــي تس ــداف الت ــق األه حتقي

3-  األداء األكاديمي:
مــن  الكثــري  باهتــامِم  األكاديمــيُّ  األداُء  حيظــى 
ــة  ــة التعليمي ــاءة العملي ا لكف ً ــؤرشِّ ــه م ــني لكون بويِّ الرتَّ
ــون إىل  ــمسؤولون الرتبويُّ ــعى الـ ــام يس ــا، ك وفعاليته
معرفــة العراقيــل والـــمشكالت التــي تــؤدِّي إىل تــدينِّ 
ــىل  ــون ع ــة، ويعمل ــي للطلب ــتوى األداء األكاديم مس
ــرتاتيجيات  ــاليب واالس ــالل األس ــن خ ــا م مواجهته
الــة مــن أْجــل الـــمساعدة يف رفــع مســتوى األداء  الفعَّ
ــو  ــاح )أب ــمرحلة بنج ــك الـ ــاز تل ــي واجتي األكاديم

.)2019 غــزارة، 
ــالل  ــن خ د م ــدَّ ــه حُي ــاليلُّ )2011( أنَّ ــر اجل ــد ذك وق
مســتوى األداء الفعــي للفــرد يف الـــمجال األكاديمــي، 
ــي  ــاط العق ــة النَّش ــن عملي ــج ع ــتوى النَّات ــك املس ذل
الـــمعريف للطالبــة، وُيســتدلُّ عليــه مــن خــالل إجاباته 
عــن جمموعــِة اختبــاراٍت حتصيليــٍة نظريــٍة أو عمليــٍة أو 
رايس أو يف صــورة  م لــه يف نايــِة العــام الــدِّ شــفهيٍة تقــدَّ

ــٍة مقنَّنــة. اختبــاراٍت حتصيلي
وتتفــاوت مســتوياُت األداء األكاديمــي؛ فمنهــا األداُء 
ــا  ــة مرتفًع ــه أداُء الطالب ــون في ــد، ويك ــيُّ اجليِّ األكاديم
ــم  ــه ويف الِقس ــمستوى نفس ــا يف الـ ل أقران ــدَّ ــن مع ع
نفســه؛ ويكــون ذلــك باســتخدام مجيــع الُقــدرات 
ــىل  ــوَل ع ــة احلص ــل للطالب ــي تكُف ــات الت واإلمكاني
مســتًوى أعــىل لــأداء التحصيــي الـــمتوقَّع منــه؛ 
ــن  ــمعياري م ــراف الـ ــة االنح ــون يف قمَّ ــث يك بحي
َق عــىل  النَّاحيــة اإلجيابيــة، األمــُر الــذي يمنحهــا التفــوُّ
ط، ويف  بقيَّــة أقرانــا. ومنهــا األداُء األكاديميُّ الـــمتوسِّ
رجــُة التــي حتُصــل عليهــا الطالبــة  هــذا النَّــوع متثِّــل الدَّ
ــًطا،  بنِصــَف إمكانيَّاهتــا وقدراهتــا، ويكون أداؤها متوسِّ
وأخــرًيا يــأيت األداُء األكاديمــيُّ الـــمنخفض، ويكــون 
ــادي  ــمستوى الع ــن الـ ــلَّ م ــة أق ــتوى الطالب ــه مس في
ــتفادهتا  ــة اس ــون درج ــا، وتك ــة أقران ــا إىل بقيَّ قياًس
ا )أمحــد، 2020(. رات ضعيفــًة جــدًّ الـــمقرَّ مــن 
األداء  مســتوياِت  تفــاُوُت  ســبق  ـا  ممَـّ يتَّضــح  إذن 
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ــح بال شــكٍّ  األكاديمــي للطَّالبــات، األمــُر الــذي يوضِّ
ــزارة  ــو غ ــر أب ــد ذك ــه. وق ــر علي ــَل تؤثِّ ــوَد عوام وج
)2019( مــن العوامــل الـــمؤثِّرة يف األداء األكاديمــي 
القــدراِت العقليــَة، واالســتعداداِت، ودرجــَة ذكاء 
الطَّالبــة، والعوامــَل النَّفســيَة كالثِّقــة بالنَّفــس والتواُفــِق 

. ــامِّ ــيسِّ الع النَّف

ابقة: الدراسات السَّ
ــة  ــابقة العربي ــات السَّ راس ــمِّ الدِّ ــرٌض أله ــي ع ــام ي في
ــايل،  ــث احل ــوع البح ــة بموض ــة ذات العالق واألجنبي

ــدث: ــدم إىل األح ــن األق ــا م ــت زمنيًّ ــد ُرتِّب وق

ــَة  ــا دراســُة الزيــود )2014( فقــد اســتهدفْت معرف أمَّ
ــع  ــة م ــة الرياضي ــة الرتبي ــات كلي ــف طالب ــدى تكيُّ م
ــدت  ــد اعتم ــوك، وق ــة الريم ــة يف جامع ــة اجلامعي البيئ
، واســتخدمت االســتبانَة  الدراســُة الـــمنهَج الوصفــيَّ
ــٍة ِقواُمهــا  وســيلًة جلمــع البيانــات، وُطبقــْت عــىل عيِّن
نــت  )150( طالبــًة مــن كليــة الرتبيــة الرياضيــة، وتكوَّ
ثالثــة  عــىل  عــًة  موزَّ فقــرًة   )56( مــن  االســتبانة 
واألكاديمــي(،  واالجتامعــي،  )النَّفــيس،  جمــاالت 
ــة  ــة الرتبي ــاِت كلي ــدى طالب ــج أنَّ ل ــن النتائ ــنيَّ م وتب
ــف  ــىل التكيُّ ــدرَة ع ــوك الق ــة الريم ــة يف جامع الرياضي
النَّفــيس واالجتامعــي مــع البيئــة اجلامعيــة، وأنَّ تكيُّــَف 
الطَّالبــات واندماَجهــنَّ مــع البيئــة اجلامعيــة يف جامعــة 
ــر باختــالف مــكان اإلقامة )املْســكن(. الريمــوك ال يتأثَّ

معرفــة   )2015( الفريــح  دراســُة  وحاولــت 
ــوم  ــالب الدبل ــه ط ــي تواج ــة الت ــكالت املختلف املش
ســعود  بــن  ممــد  اإلمــام  بجامعــة  الرتبويــة 
اإلســالمية ، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي، 
واســتخدمت االســتبانة عــىل عينــة مــن الطلبــة، 
وبينــت النتائــج عــدَم وجــود اجتامعــات مكتبيــة بــني 
ــة التدريــس  الطالــب يف برنامــج الدبلــوم وعضــو هيئ
ــواُزن  ، وعــدَم كفايــة أوقــات التدريــس ، وضعــَف التَّ
ــواد  ــي للم ــب التَّطبيق ــري واجلان ــب النَّظ ــني اجلان ب

ــَف  ــية، وضع ــات الدراس ــرة التكليف ــية، وكث راس الدِّ
ِة العلميــة  مراعــاة أعضــاء هيئــة التدريــس ربــَط الـــامدَّ
ر قبــل  ــٍة واضحــٍة للمقــرَّ بالواقــع، وعــدَم وجــود ُخطَّ
ــن األهــداَف والـــمحتوى والـــَمراجَع،  تدريســه تتضمَّ
راســية لعــدد  وعــدَم كفايــة مســاحة القاعــات الدِّ
ــمكتبة  ــىل الـ ــني ع ــاءة القائم ــَف كف ــات، وضع الطَّالب
اجلامعيــة، وارتفــاَع ثمــن الكتــب والـــَمراجع الرتبوية.

ــتطالَع آراء  ــني )2017( اس ــُة حس ــتهدفت دراس واس
ــة  ــِة الـــمشكالت التــي تواجههــم يف كلي ــة ملعرف الطَّلب
الرتبيــة، ووضــِع مقرَتحــاٍت وتوصيــاٍت للتغلُّــب 
ــمنهَج  ــتخدمت الـ ــد اس ــمشكالت وق ــذه الـ ــىل ه ع
ــات،  ــع البيان ــتبانَة أداًة جلم ــت االس ــيَّ ، وكان الوصف
ــُر  ــي أك ــَة ه بوي ــمشكالِت الرتَّ ــج أنَّ الـ ــت النتائ وبين
الـــمشكالت التــي تواجــه طلبــَة كليــة الرتبيــة ، تليهــا 
ــة  ــمشكالُت األكاديمي ــمَّ الـ ــُة، ث ــمشكالُت الثَّقافي الـ
واالجتامعيــة يف الـــمرتبة الثالثــة واألخــرية. وأوصــت 
ــا  ــي أبرزهْت ــمشكالت الت ــذ الـ ــرورة أخ ــُة ب راس الدِّ
راســُة بَعــني االعتبــار، وإجيــاِد حلــوٍل عمليــة  هــذه الدِّ
هلــا مــن ِقَبــل الـــمسؤولني يف الكليــة واجلامعــة، 
ــة  ــاء اهليئ ــة وأعض ــني الطَّلب ــٍة ب ــاءاٍت َدوريَّ ــِد لق وعق
النَّظــر،  وجهــات  لتقريــِب  والتدريســية  اإلداريــة 
ــة،  ــة والكليَّ ــني الطَّلب ــل ب ــل والتواُص ــادِة التفاع وزي
ومناقشــِة الـــمشكالت الـــمتعلِّقة هبــا، والوصــول إىل 
ــالٍت  ــاِم برح ــْت بالقي ــام أوص ــا، ك ــبٍة هل ــوٍل مناس حل
ــن  ــف م ــة للتخفي ــة الرتبي ــة كلي ــٍة لطلب ــٍة ثقافي ترفيهي
راســية، وحتســنِي وضعهــم  غــوط النَّفســية والدِّ الضُّ
ــة  ــة التعليمي ــة العملي ــىل مواصل ــم ع ــيس وقدرهت النَّف

وحتصيلهــم األكاديمــي.

 Jon and) وحاولــت دراســة جيــون وبونــرت وجرانــت
ــة  ــىل احلال ــرف ع Buettner and Grant،2018 ) التع

رة  وأثره عــىل األداء  النفســية لطالبــات الطُّفولة الـــمبكِّ
الــدرايس ، شــارك يف هــذه الدراســة 1129 طالبــة، يف 
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اســتبيان قــدم هلــن، وأثبتــت النتائــج أن هنــاك ضغوًطا 
ــؤدي إىل  ــة ت ــاح للدراس ــت املت ــة الوق ــل ّقل ــية مث نفس
اكتئــاب وإرهــاق نفــيس قــد يكــون مــؤرًشا عــىل اداء 
ــا  ــىل تكيفه ــر ع ــد يؤث ــد، وق ــام بع ــض في درايس منخف
االجتامعــي بمحيــط الكليــة، وأوصــت الدراســة بأمهية 
الدعــم النفــيس للطالبــات يف حتســني اجلــودة الشــاملة 

يف مؤسســات اإلعــداد.

أّمــا دراســة )يونــس،2018( فقــد حاولــت أن تصــف 
وُتشــخص مشــكلة ظاهــرة قلــق املســتقبل املهنــي لدى 
رة ، واســتخدمت املنهــج  الطالبــات يف الطُّفولــة الـــمبكِّ
الوصفــي، وأداة البحــث هــي مقيــاس ُطبــق عــىل عينــة 
مــن الطالبــات ، وأثبتــت النتائــج أن طالبــة قســم 
رة  تواجــه مشــكالت تتعلــق باحلالــة  الطُّفولــة الـــمبكِّ
النفســية والقلــق والتوتــر، ومشــكالت تتعلــق باحلالــة 
ــح  ــكل واض ــى بش ــة،  أضح ــة واالجتامعي االقتصادي
ــق  ــام يتعل ومرتفــع عــن الســنوات الســابقة خاصــًة في
ــد عــىل مســتوى  ــر بشــكل أكي ــي وتؤث باملســتقبل املهن
أداءهــا األكاديمــي احلــايل وعــىل قدراهتــا وطموحهــا 

املســتقبي.

ــىل  ــرف ع ــي )2019(  إىل التع ــة املرع ــت دراس وهدف
ــة  ــنة الثالث ــات الس ــا طالب ــي تواجهه ــات الت الصعوب
واســتخدمت  الرتبيــة،  كليــة  يف  األطفــال  ريــاض 
املنهــج الوصفــي ، تــم تصميــم اســتبانة وتوزيعهــا عىل 
ــفت  ــة، وكش ــت يف 75 طالب ــات متثل ــن الطالب ــة م عين
الدراســة أن املشــاكل املرتبطــة بعضــو هيئــة التدريــس 
كانــت أبــرز هــذه املشــكالت يف عــدم اهتاممهــم 
باملشــكالت التــي تواجههــا الطالبــات أثنــاء وجودهــم 
يف الريــاض املتعاونــة، ويف املرتبــة الثانيــة جــاءت 
املتعاونــة ومتثلــت  بالريــاض  املرتبطــة  املشــكالت 
ــود املفروضــة  املشــكلة الرئيســية يف هــذا املجــال بالقي
مــن قبــل بعــض الريــاض عــىل املرشفــني والطالبــات، 
أمــا املرتبــة الثالثــة فكانــت املشــكالت املرتبطــة بــدور 

اجلامعــة  وكل هــذه املشــكالت تؤثــر عــىل أداء الطالبــة 
ــي. األكاديم

 )2020( والعيــارصة  ري  الشــمَّ دراســُة  ــا  وأمَّ
ــة  ــكالت اإلداري ــع املش ــىل واق ــرف ع ــت إىل التع هدف
واألكاديميــة والنفســية واالجتامعيــة التــي تواجــه 
ــن  ــة بجامعــة اإلمــام ممــد ب ــة الرامــج اإلعدادي طلب
ــي  ــج الوصف ــتخدمت املنه ــالمية ، واس ــعود اإلس س
التحليــي ، وطبقــت اســتبانة عــىل عينــة عشــوائية مــن 
طلبــة عــامدة  الرامــج التحضرييــة، وبينــت النتائــُج أنَّ 
ــكالٍت  ــون مش ــة يواجه ــج التحضريي ــالب الرام ط
الدراســة  جمــاالت  راســة  الدِّ جمــاالت  خمتِلــف  يف 
واالجتامعيــة(،  والنفســية  واألكاديميــة  )اإلداريــة 
ــا  ــة األوىل ، تليه ــة يف املرتب ــكالت اإلداري ــاءت املش ج
املشــكالت النفســية واالجتامعيــة ، ثــم املشــكالت 
األكاديميــة ، ثــم قدمــت عــدًدا مــن التوصيــات 
أمههــا: ختطيــط وتنظيــم اإلرشــاد األكاديمــي لتوجيــه 
الطــالب وحــل مشــكالهتم ، ورضورة مســاعدهتم 
ــدرات  ــبهم بالق ــذي يناس ــص ال ــار التخص ــىل اختي ع
ــة  ــاليب الدراس ــم بأس ــدة وتعريفه ــة املتواج األكاديمي
املناســبة وأنظمــة الكليــة واجلامعــة وتقديــم خدمــات 

ــيس. ــاد النف اإلرش

واســتهدفت دراســة مــور)Moor،2020( التعــرف 
رة  وأثــرة عــىل  عــىل إعــداد معلــامت الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــتخدام  ــم اس ــث ت ــي، حي ــم األكاديم ــم أدائه حتصيله
املنهــج الوصفي املســحي ، وأداة الدراســة هي اســتبيان 
موجــه لعينــة مــن طالبــات  يشــمل العديد من األســئلة 
بشــأن إعدادهــم ورضاهــم عــن التدريــس اجلامعــي، 
املرتفــع  األكاديمــي  األداء  أن  النتائــج  وأوضحــت 
مرتبــط باإلعــداد الــدرايس اجليــد املشــتمل عــىل 
ــة متنوعــة ســهلة الفهــم ممــا  مقــررات دراســية تعليمي
ينعكــس عــىل رضاهــم الوظيفــي فيــام بعــد ودافعهــم 

ــة.  ــدة طويل ــس م ــاء يف التدري للبق
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

ابقة: راسات السَّ التعليُق العامُّ عىل الدِّ
تتعلَّــق 	  ــابقة  السَّ راســات  الدِّ مواضيــع  مجيــع 

ــيَّ  ــَب اجلامع ــه الطَّال ــي تواج ــمشكالت الت بالـ
تناولــت  دراســات  فهنــاك  أنواعهــا،  بكافــة 
مشــكالت الطالــب اجلامعــي بصفة عامة كدراســة 
الزيــود)2014(،  ودراســة  حســني)2017(، 
والعيــارصة)2020(،  ري  الشــمَّ ودراســة 
ــات  ــكالت الطالب ــت مش ــات تناول ــاك دراس وهن
وجــه  عــىل  رة   الـــمبكِّ الطُّفولــة  يف  املعلــامت 
ــة  ــس)2018(، ودراس ــة يون ــل دراس ــاص مث خ
 ،)Moor،2020(ــور ــة م ــي)2019(، ودراس املرع
 Jon and) ودراســة جيــون وبونــرت وجرانــت 

 .  (  Buettner and Grant،2018

راســاُت 	  الدِّ ســعت  التــي  األهــداُف  تباينــت 
ــداُف  ــرت أه ــام اقت ــا؛ فبين ــابقة إىل حتقيقه السَّ
راســات فقــط عــىل بحــِث الـــمشكالت  بعــض الدِّ
حســني  دراســة  مثــَل  الـــمختلفة؛  بأنواعهــا 
والعيــارصة  ري  الشــمَّ ودراســة   ،)2017(
بينــام   ،)2015( الفريــح  ودراســِة   ،)2020(
املشــكالت  الدراســات  بعــض  اســتهدفت 
ــة  ــل دراس ــات مث ــه الطالب ــي تواج ــية الت النفس
وبونــرت  جيــون  ودراســة  يونــس)2018(، 
 ،(  Jon and Buettner and Grant،2018) وجرانــت 
ــام  ــداد الع ــات اإلع ــض الدراس ــتهدفت بع واس
رة  وأثــره عــىل األداء  لطالبــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
 ،)Moor،2020(مــور كدراســة  األكاديمــي 

املرعــي)2019(. ودراســة 
عــىل 	  ــابقة  السَّ راســات  الدِّ مجيــُع  اعتمــدْت 

املعلومــات. جلمــع  أداًة  االســتبانة 
ــن 	  ــف ع ــه الكش ــايل يف ماولت ــُث احل ــز البح متي

املشــكالت التــي تواجــه طالبــات أقســام الطُّفولــة 
رة  يف جامعــة شــقراء و هــي )األكاديميــة،  الـــمبكِّ

ــة(. ــة، واالقتصادي ــية، واالجتامعي والنَّفس

ابقة: راسات السَّ جوانب االستفادة من الدِّ
حتديد ُمشكلة البحث احلايّل، وتطويُر أَداته.. 1
ــة . 2 ــايلِّ بالدالل ــث احل ــريِّ للبح ــار النظ ــراُء اإلط إث

ــة الـــمناسبة،  عــىل الـــمراجع والـــمصادر العْلميَّ
ــري. ــار النظ ــع اإلط ــا يف وض ــتفاد منه ــد اس وق

النتائــج . 3 مناقشــة  يف  نتائجهــا  مــن  االســتفادة 
احلــايل. للبحــث 

 منهج البحث:
اســتخدم البحث احلــايل الـــمنهَج الوصفيَّ الـــمسحيَّ 
ــعى  ــو يس ــه؛ فه ــث وأهداَف ــوَع البح ــه موض ملالءمت
ــرة  ــع الظَّاه ــن واق ــة ع ــق التفصيلي ــة احلقائ إىل معرف

ــاف، 2012: 179(. الـــمدروسة. )العسَّ

جمتمع البحث:
رة  بجامعــة   الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
خــالل  الســعودية  العربيــة  الـــمملكة  يف  شــقراء 
رايس  الــدِّ العــام  مــن  الثــاين  رايس  الــدِّ الفصــل 
 )1270( عدُدهــنَّ  والبالــِغ  1442/1441هـــ، 
ــة  ــات الرتبي ــن كليَّ ــٍة م ــر إحصائي ــب آِخ ــًة حَس دراس
ــىل  ــني ع ع ــقراء،2020(،  موزَّ ــة ش يف اجلامعة)جامع
بيــة بالدوادمــي، وكليَّــُة  ثــالِث كليَّــات هــي )كليَّــُة الرتَّ
بيــة بالـــمزامحية(، ويتبــنيَّ  بيــة بشــقراء، وكليــُة الرتَّ الرتَّ

ــايل )1(: ــدول التَّ ــالل اجل ــن خ ــك م ذل
جدول )1( توزيع جمتمع البحث َوْفًقا للكليَّات

النسبة املئويةعدد الدارساتالكليةم
37.80%480كلية الرتبية بالدوادمي1
38.58%490كلية الرتبية بشقراء2
23.62%300كلية الرتبية باملزامحية3

1270100.0اإلمجايل
عيِّنة البحث:

مــن  طالبــة   )300( مــن  البحــث  عيِّنــُة  نــْت  تكوَّ
رة  بجامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
خــالل  الســعودية  العربيــة  الـــمملكة  يف  شــقراء 
رايس  الــدِّ العــام  مــن  الثــاين  رايس  الــدِّ الفصــل 
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

بطريقــة  اختيارهــا  تــّم  1442/1441هـ,حيــث 
بســيطة. عشــوائية 

جدول )2( توزيع عيِّنة البحث وفًقا للكليَّة

رايس جدول )3( توزيع عيِّنة البحث َوْفًقا للمستوى الدِّ

النسبة املئويةعدد الدارساتالكليةم
00.98%267كلية الرتبية بالدوادمي1
76.4 %14كلية الرتبية بشقراء2
33.6 %19كلية الرتبية باملزامحية3

300100.0اإلمجايل
بلغــت الفئــُة الـــمستهَدفُة مــن الطالبــات )320( 
ــاصُّ  ــرتوينُّ اخل ــُط اإللك اب ــل الرَّ ــد ُأرس ــًة، وق دارس
ــتجابات  ــدُد االس ــغ ع ــات، وبل ــتبانة إىل الطالب باالس
)300( اســتجابٍة مكتملــٍة وجاهــزٍة لعمليــة التحليــل، 
الفئــة  مــن   )%  93.8( نســبُته  مــا  هــذا  ويمثِّــل 
ارســات، ومــا نســبُته )24%( مــن  الـــمستهَدفة مــن الدَّ

ــث. ــع البح ــايلِّ جمتم إمج

خصائص عيِّنة البحث:
ها  ع أفــراد البحــث َوفًقــا لعــدٍد مــن اخلصائــص؛ أمهُّ ُوزِّ
ــتهدفة  ــتويات املس ــاًم أن املس , عل رايسُّ ــدِّ ــمستوى ال الـ
والثــاين  )األول  املســتوى  طالبــات  هــن  بالبحــث 
ــات يف  ــود طالب ــدم وج ــًرا لع ــع( نظ ــث والراب والثال
ــن(  ــابع والثام ــادس والس ــس والس ــتوى اخلام )املس
بكليــات الرتبيــة بجامعــة شــقراء حتــى وقــت تطبيــق 
ــص ، وذلــك عــىل  هــذا البحــث ؛حلداثــة التخصُّ

ــايل: ــو التَّ النَّح

النِّسبة الـمئوية التَّكرارات رايس الـمستوى الدِّ
14.00 % 42 األول
49.67 % 149 الثاين
2.67 % 8 الثالث

33.67 % 101 الرابع
100.0 300 الـمجموع

ــح اجلــدوُل )3( توزيــَع عيِّنــة البحــث َوْفًقــا  يوضِّ
ــاك  ــر أنَّ هن ــه يظه رايس، ومن ــدِّ ــمستوى ال ــريِّ الـ ملتغ
)149( طالبــة - بنســبٍة بلغــْت )49.7 %( مــن جمتمــع 

البحــث - يدُرســن يف الـــمستوى الثــاين، ثــمَّ )101( 
مــن الطالبــات - بنســبٍة بلغــت  )33.7 %( مــن 
ابــع، ثــم  جمتمــع البحــث - يدُرســن يف الـــمستوى الرَّ
ــة - بنســبٍة بلغــت )14.0 %( مــن جمتمــع  )42( طالب
البحــث - يدُرســن يف الـــمستوى األول، وأخــرًيا 
ــع  ــن جمتم ــت )2.7 %( م ــبٍة بلغ ــات - بنس )8( طالب

ــث. ــمستوى الثال ــن يف الـ ــث - يدُرس البح
الـــمستويات  ع  تنــوُّ إىل  ــابقُة  السَّ النَّتيجــُة  وُتشــري 
ــاهم يف  ٌع ُيس ــوُّ ــو تن ــث، وه ــراد البح ــية ألف راس الدِّ
ًعــا حــول واقــع  احلصــول عــىل بيانــاٍت أشــدَّ تنوُّ
الـــمشكالت التــي تواجه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة 
رة  بجامعــة شــقراء، وعالقتِها بمســتوى أدائهنَّ  الـــمبكِّ

األكاديمــي.

أداة البحث:
ــتبانَة أداًة  ــتخدمت االس ــث اُس ــداف البح ــق أه لتحقي

ــات. ــع البيان جلم

االستبانة:
ــذا  ــداف ه ــق أه ــتبانَة لتحقي ــث االس ــتخدم البح اس

ــل: ــالث مراح ــِق ث ــت َوْف ــد ُبني ــث، وق البح

-الـــمرحلة األوىل: بنــاُء أداة البحــث حيــث اشــتملت 
ليــة - عــىل البيانــاِت  االســتبانُة - يف صورهتــا األوَّ
ــاَد  ــي أبع ــي تغطِّ ــمحاور الت ــن الـ ــدٍد م ــة، وع لي األوَّ
البحــث مجيَعهــا, احتــوت القائمــة يف صورهتــا األوليــة 
عــىل )33( عبــارة تنــدرج حتــت أربــع مــاور رئيســية, 

ــايل: ــو الت ــىل النح ع

الـــمشكالت  واقــَع  يتنــاول  األول:  -الـــمحور 
عبــاراٍت.   )8( مــن  ن  ويتكــوَّ األكاديميــة 

الـــمشكالت  واقــَع  يتنــاول  الثــاين:  -الـــمحور 
ن مــن )8( عبــاراٍت. االقتصاديــة واالجتامعيــة ويتكــوَّ

-الـــمحور الثالث: يتناول واقَع الـــمشكالت النَّفســية 
ن مــن )7( عبارات. ويتكــوَّ
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رايس جدول )3( توزيع عيِّنة البحث َوْفًقا للمستوى الدِّ

ن من  -الـــمحور الرابــع: يتنــاول الـــمقرتحاِت ويتكــوَّ
)10( عبــارات.

ــيكومرتي لعبــارات  -الـــمرحلة الثانيــة: التحليــل السَّ
ــُق ِصــدق  مــاور أداة البحــث: و ذلــك مــن خــالل حتقُّ
أداة البحــث )االســتبانة( وثباهتــا؛ وذلــك عــىل النَّحــو 

ــايل: التَّ

أ- ِصــدق األداة )االســتبانة(: تســتهدف هــذه اخلطــوُة 
ــق  ــق، وحتقي ــتبانة( للتطبي ــة األداة )االس ــُد صالحي تأكُّ
ــق ِصدق  أهدافهــا يف مجــع البيانــات الـــمطلوبة، ولتحقُّ
أداة البحــث )االســتبانة( أجــرت الباحثــُة االختبــاراٍت 

التاليــَة:

ــري  ــري(: جي ــدق الظاه مني )الصِّ ــمحكَّ ــدق الـ -ِص
بَعرِضهــا عــىل  لــأداة  الظاهــري  ــدق  الصِّ ــُق  حتقُّ
مـــني , لــذا ُعرضــْت أداُة البحــث  جمموعــٍة مــن الـمحكَّ
)االســتبانُة( عــىل عــدد منهــم  بلــغ عددهــم )6(، وبعد 
مني آراءهم أْجــرت الباحثــُة التَّعديالِت  إبــداء الـــمحكَّ
ــارات  ــار العب ــم اختي ــد ت ــم؛ وق ــا آلرائه ــَة َوْفًق زم الالَّ
ــن  ــوق م ــام ف ــبة 80% ف ــا بنس ــاع عليه ــم اإلمج ــي ت الت
ــىل  ــالت ع ــض التعدي ــراء بع ــع إج ــني, م ــل املحكم قب
ــرأي املحكمــني, حيــث احتــوت  ــا ل متــوى األداة وفًق
القائمــة يف صورهتــا األوليــة عــىل )33( عبــارة تنــدرج 

حتــت أربــع مــاور رئيســية, وبعــد االنتهــاء مــن حتكيــم 
ــىل  ــوي ع ــة حتت ــا النهائي ــت يف صورهت ــة, أصبح القائم
)30( عبــارة تنــدرج حتــت أربــع مــاور رئيســية عــىل 

ــايل: ــو الت النح
الـــمشكالت 	  واقــَع  يتنــاول  األول:  الـــمحور 

عبــاراٍت.   )7( مــن  ن  ويتكــوَّ األكاديميــة 
الـــمحور الثــاين: يتنــاول واقــَع الـــمشكالت 	 

 )7( مــن  ن  ويتكــوَّ واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
عبــاراٍت.

ــمشكالت 	  ــَع الـ ــاول واق ــث: يتن ــمحور الثال الـ
ن مــن )7( عبــارات. النَّفســية ويتكــوَّ

ن 	  الـــمحور الرابــع: يتنــاول الـــمقرتحاِت ويتكــوَّ
ــارات. ــن )9( عب م

ــاقها  ــدق اتِّس ــد ِص ــَة تأكُّ ــك مرحل ــد ذل ــَل بع ولتدُخ
يف  يظهــر  الــذي  النَّحــو  عــىل  وثباهتــا،  اخــي  الدَّ

التاليــة: الفقــرات 

اخــي: ويكــون ذلــك بحســاِب  -ِصــدق االتِّســاق الدَّ
رجــِة  ُمعامــِل االرتبــاط بــني درجــة كلِّ فقــرٍة وبــني الدَّ
ــد  ــه، وق ــي إلي ــذي تنتم ــمحور( ال ــد )الـ ــة للُبع الكليَّ
ُطبِّــق ذلــك عــىل عيِّنــٍة اســتطالعيٍة ِقواُمهــا )50( 
ــٌح يف اجلــدول  ــُج كــام هــو موضَّ طالبــة فجــاءت النتائ

ــم )4(: رق

معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالـمحور

الـمشكالت األكاديمية
1**0.5314**0.5837**0.543
2**0.3725**0.527
3** 0.4436**0.528

الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية
1**0.7114**0.7667**0.692
2**0.7025**0.650
3**0.7486**.0 626

الـمشكالت النَّفسية
1**0.7784**0.5967**0.648
2**0.7955**0.751
3**0.7136**0.769
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معامل االرتباطممعامل االرتباطممعامل االرتباطمالـمحور

الـمقرتحات
1**0.6954**0.6787**0.625
2**0.644 5**0.5308**0.544
3**0.5506**0.6939**0.537

ة عند مستوى 0.01 ** دالَّ

يتَّضــح مــن اجلــدول )4( أنَّ مجيــَع عبــارات الـــمحاور 
ِقيــُم  َتراوحــْت  إذ  )0.01(؛  مســتوى  عنــد  ــٌة  دالَّ
ــة ملحــور  رجــة الكليَّ معامــالت ارتبــاط العبــارات بالدَّ
)الـــمشكالت األكاديميــة( بــني )0.372، 0.583(، 
وملحــور )الـــمشكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة( بــني 
ــمشكالت النَّفسية(  )0.626، 0.766(، وملحور )الـ
بــني )0.596، 0.795(، وملحــور )الـــمقرتحات( ما 
بــني )0.530، 0.695(، ومجيُعهــا معامــالُت ارتباٍط 

ــالت  ــاع ُمعاِم ــىل ارتف ــًة ع ــي دالل ــذا يعط ــدٌة، وه جيِّ
ــدٍق  ات ص ــؤرشِّ ــري إىل م ــام يش ــي، ك ــاق الداخ االتِّس
ــٍة يمكــن الوثــوُق هبــا عنــد تطبيــق أداة  مرتفعــٍة وكافي

ــة. البحــث احلالي

ب-ثبــات األداة )االســتبانة(: لقيــاس مــدى ثبــات أداة 
ــَة أْلفــا  البحــث )االســتبانة( اســتخدم البحــث )معادل
ــج  ــاءت النتائ ــاخCronbach's Alpha (α)، وج كرونب

ــح يف اجلــدول )5(: عــىل النَّحــو املوضَّ
جدول )5( معامالت ثبات ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة )ن=50(

معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود الـمحور
0.796 7 الـمحور األول: الـمشكالت األكاديمية
0.890 7 الـمحور الثاين: الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية
0.906 7 الـمحور الثالث: الـمشكالت النَّفسية
0.932 9 الـمحور الرابع: الـمقرتحات
0.941 30 األداة ككل

يتبــنيَّ مــن اجلــدول رقــم )5( أنَّ اســتبانة البحــث 
تتمتَّــع بثبــاٍت مقبــوٍل إحصائيًّــا؛ إذ بلغــْت قيمــُة 
البحــث:  ألداة  )أْلفــا(  الكليــُة  الثبــات  معامــل 
لثبــات  الكليــُة  الدرجــُة  بلغــت  كــام   ،)0.941(
ــت  ــة )0.796(، وبلغ ــمشكالت األكاديمي ــور الـ م
الدرجــُة الكليــة لثبــات مــور الـــمشكالت االقتصادية 
واالجتامعيــة )0.890(، والدرجــُة الكليــة لثبــات 
وأخــرًيا   ،)0.906( النَّفســية  الـــمشكالت  مــور 
ــمقرتحات  ــور الـ ــات م ــُة لثب ــُة الكلي ــت الدرج بلغ
ــن  ــٌة يمك ــاٍت مرتفع ــالُت ثب ــي معام )0.932(، وه
ــث  ــىل البح ــتبانة ع ــق االس ــد تطبي ــا عن ــوُق هب الوث

ــايل. احل

-إخــراج أداة البحــث )االســتبانة( يف صورهتــا النهائيــة 
: صفها و و

ُصورهتــا  يف   - )االســتبانة(  البحــث  أداُة  نــْت  تكوَّ
النهائيــة - مــن ِقســَمني:

ب:  املتعلقــة  البيانــات  يف  وتتمثَّــل  األول:  القســم 
الكليَّــة، والـــمستوى.

عــًة عــىل  ن مــن )30( عبــارًة موزَّ القســم الثــاين: يتكــوَّ
ــايل: أربعــة مــاور عــىل النَّحــو التَّ

الـــمشكالت 	  واقــَع  يتنــاول  األول:  الـــمحور 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام 
ــا  ــقراء، وعالقَته ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
ن مــن )7(  بمســتوى أدائهــنَّ األكاديمــي، ويتكــوَّ

عبــاراٍت. 
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ج اخلاميس جدول )6( حتديد فئات الـمقياس املتدرِّ

الـــمحور الثــاين: يتنــاول واقــَع الـــمشكالت 	 
ــة التــي تواجــه الطالبــات  ــة واالجتامعي االقتصادي
ــقراء  ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول يف أقس
ن  وعالقتهــا بمســتوى أدائهــنَّ األكاديمــي، ويتكــوَّ

ــاراٍت. ــن )7( عب م
ــمشكالت 	  ــَع الـ ــاول واق ــث: يتن ــمحور الثال الـ

أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي  النَّفســية 
ــا  ــقراء، وعالقَته ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
ن مــن )7(  بمســتوى أدائهــنَّ األكاديمــي، ويتكــوَّ

عبــارات.

مَة 	  الـــمحور الرابــع: يتنــاول الـــمقرتحاِت الـــمقدَّ
رة   الـــمبكِّ الطُّفولــة  الطالبــات يف أقســام  مــن 
بجامعــة شــقراء، وعالقَتهــا بمســتوى أدائهــنَّ 

ن مــن )9( عبــارات. األكاديمــي، ويتكــوَّ
ج ذو  ــدرِّ ــرت املت ــاُس ليك ــث مقي ــتخدمت البح واس
النِّقــاط اخلَمســة لقيــاس درجــة الـــموافقة عــىل هــذه 
ــكَل التــايل: العبــارات، وقــد أخــذ هــذا الـــمقياُس الشَّ
موافقــة  ا، )2(  بدرجــٍة ضعيفــة جــدًّ موافقــة   )1(
ــطة، )4(  بدرجــٍة ضعيفــة، )3( موافقــة بدرجــٍة متوسِّ
ــة  ــٍة عالي ــة بدرج ــة، )5( موافق ــة عالي ــق بدرج مواف

ــدول )6(: ــالل اجل ــن خ ــح م ــام يتَّض اك جدًّ

ا طةعاليةعالية جدًّ اضعيفةمتوسِّ ضعيفة جدًّ

5.0- 4.214 20  - 3.41.3.40- 2.612.60- 1.811.80- 1.0

األساليب اإلحصائية:
ــص  ــِف خصائ ــمئوية: لوص ــبة الـ ــرار والنِّس 1- التَّك
الـــمبحوثات، وحتديــِد اســتجاباهتن تــاه فقــرات 

االســتبانة.
Pearson Correla-( "ــون ــاط "بريس ــل ارتب 2- معام
tion(: ملعرفــة االتِّســاق الداخــي ألداة البحــث )وهــو 

رجــة الكليَّــة  العالقــة بــني درجــة كلِّ عبــارٍة والدَّ
ــه(. ــي إلي ــذي تنتم ــور ال للمح

 :)Alpha - Cronbach( "ــاخ ــا ُكرونب ــة "أْلف 3- معادل
ــا: إىل أيِّ  ــد هب ــتبانة )وُيقص ــات األداة االس ــد ثب لتأكُّ
ــد كلِّ  ــًة عن ــراءاٍت متقارب ــمقياُس ق ــي الـ ــة ُيعطِ درج

ــا(. ــتخدم فيه ة ُيس ــرَّ م
ق  ط احلســايب )Mean(: لقيــاس مــدى حتقُّ 4- الـــمتوسِّ
ِط  ــمتوسِّ ــث، والـ ــارات أداة البح ــن عب ــارة م كلِّ عب
ــاور  ــن م ــور م ــكلِّ م ( ل ــامِّ ــايلِّ )الع ــايبِّ اإلمج احلس

ــتبانة. االس
 :)Standard Deviation( ــمعياري ــراف الـ 5- االنح
ــراد  ــتجابات أف ــتُّت( اس ــراف )تش ــدى انح ــة م ملعرف

ات البحــث،  البحــث لــكلِّ عبــارٍة مــن عبــارات متغــريِّ
ــطها  ولــكلِّ مــور مــن الـــمحاور الرئيســة عــن متوسِّ
ــب  ــمعياري يف ترتي ــراُف الـ ــد االنح ــايب، ويفي احلس
ــلِّ  ــح أق ط احلســايب لصال ــمتوسِّ ــارات حَســب الـ العب

طات احلســابية. تشــتٍُّت عنــد تســاوي الـــمتوسِّ

نتائج البحث:
ــؤال األول: مــا الـــمشكالُت األكاديميــة التــي  السُّ
رة  يف  تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

جامعــة شــقراء؟
ــه  ــي تواج ــة الت ــمشكالت األكاديمي ــع الـ ــة واق ملعرف
ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات - جــاءت 

ــايل: ــو التَّ ــىل النَّح ــُج ع النَّتائ
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

رة  يف جامعة شقراء، من وجهة نظر الطالبات )ن=300( جدول )7( الـمشكالت األكاديمية التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

العبارةم

موافق 
بدرجٍة 
ضعيفة 

ا جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 

ا عالية جدًّ

الـمتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الـمعياري

الدرجة الرتتيب

1
ُصعوبة التواصل مع عضو التدريس 

الستيضاح ما يصُعب فهُمه

42651122655
طة2.961.263 متوسِّ

14.021.737.38.718.3

2
إمهال اجلانب التطبيقي بعد رشح 

الـموضوعات النظرية

8965882533
منخفضة2.491.296

29.721.729.38.311.0

3
روس استذكاًرا  قلَّة استذكار الدُّ

صحيًحا بعد الـمحارضات

6164795442
طة2.841.324 متوسِّ

20.321.326.318.014.0

4
رة  الكتب والـمراجع الـمقرَّ

رات صعبُة الفهم للمقرَّ

3957995550
طة3.071.252 متوسِّ

13.019.033.018.316.7

َعب بالطَّالبات5 ازدحام الشُّ
8678713233

منخفضة2.491.307
28.726.023.710.711.0

6
راسية لكلِّ  كثرة الـمتطلَّبات الدِّ

ر مقرَّ

27357155112
عالية3.631.331

9.011.723.718.337.3

7
الـمحارضات التي آخذها معظُمها 

غرُي مرتابط

8166913131
منخفضة2.551.275

27.022.030.310.310.3

ُط العامُّ طة2.860.90الـمتوسِّ متوسِّ

ط احلسايب من 5 درجات * الـمتوسِّ

الـــمشكالت  مــوَر  أنَّ   )7( اجلــدول  مــن  يتبــنيَّ 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة 
رة  يف جامعــة شــقراء - مــن وجهــة نظــر  الـــمبكِّ
ن مــن )7( عبــارات، َتراوحــت  الطالبــات - يتكــوَّ
ــني )2.49، 3.63(،  ــا ب ــابية هل طاُت احلس ــمتوسِّ الـ
طاُت تقــع يف الفئــات الثانيــة والثالثــة  وهــذه الـــمتوسِّ
ــاميس،  ج اخل ــدرِّ ــمقياس املت ــات الـ ــن فئ ــة م والرابع
ــة -  ــة )ضعيف ــات موافق ــري إىل درج ــاٌت ُتش ــي فئ وه
ُط  ــمتوسِّ ــغ الـ ــوايل، وبل ــىل التَّ ــة( ع ــطة - عالي متوسِّ
 ،)2.86( الـــمحور  لعبــارات  العــامُّ  احلســايبُّ 
يــدلُّ  قــدُره )0.90(، وهــذا  بانحــراٍف معيــاريٍّ 
عــىل جمــيء موافقــة أفــراد البحــث عــىل الـــمشكالت 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات  يف أقســام الطُّفولــة 

ــن  ــطة، م ــٍة متوسِّ ــقراء بدرج ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ الـ
ــدة  ــارٌة واح ــاءت عب ــد ج ــات, فق ــر الطالب ــة نظ وجه
ــمتطلَّبات  ــرة الـ ــي :كث ــة"؛ وه ــٍة "عالي ــٍة موافق بدرج
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  ر، بمتوسِّ راســية لــكلِّ مقــرَّ الدِّ
)3.63(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.33(، تليهــا 
رات  رة للمقــرَّ عبــارة "الكتــُب والـــمراجُع الـــمقرَّ
ــدُره )3.07(،  ــايبٍّ ق ــٍط حس ــم"، بمتوسِّ ــُة الَفه صعب

وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.25(، 
ويتبــنيَّ مــن النتائــج أعــاله أنَّ أبــرز الـــمشكالت 
األكاديميــة التــي تواجــه الطالبــات كثــرُة الـــمتطلَّبات 
رة  ر؛ إذ أن قســم  الطُّفولــة الـــمبكِّ راســية لــكلِّ مقــرَّ الدِّ
الخيلــو مــن الـــمتطلَّبات والتكليفــات التــي ِمن شــأنا 
ــص  ــذا التخص ــىل ه ــني ع ــر القائم ــة نظ ــن وجه م
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

رة  يف جامعة شقراء، من وجهة نظر الطالبات )ن=300( جدول )8( الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

أن تســاهم يف تطويــُر قــدرة الطَّالبــة عــىل العطــاء 
راســية بطــرٍق ذاتيــٍة  والتَّجِربــة، وتعزيــُز الـــمناهج الدِّ
ل الفهــَم، ولكنهــا باملقابــل مــن أبــرز املشــكالت  ُتســهِّ
ــك  ــق تل ــات،  وتتَّف ــه الطالب ــي تواج ــة الت األكاديمي
ــْت  ــي أثبت ــح )2015( الت ــة الفري ــع دراس ــُة م النتيج
أنَّ الـــمشكلَة األُوىل الـــمؤثِّرَة عــىل أداِء الطَّالبــات 
ــا  ــف هب ــي ُتكلَّ ــات الت ــرُة التكليف ــي كث ــي ه األكاديم
الطَّالبــة، كــام جــاءت عبــارة الكتــُب والـــمراجُع 
رات صعبــُة الَفهــم يف املرتبــة الثانيــة،  رة للمقــرَّ الـــمقرَّ
 )Moor،2020(ــور ــة م ــة دراس ــع نتيج ــق م ــذا يتف وه
ــط  ــي أوضحــت أن األداء األكاديمــي املرتفــع مرتب الت
ــررات  ــىل مق ــتمل ع ــد املش ــدرايس اجلي ــداد ال باإلع

ــم. ــهلة الفه ــة س ــة متنوع ــية تعليمي دراس
موافقــة  بدرجــة  موافقــة  عبــارة  أقــل  وجــاءت 
ــٍط  ــات، بمتوسِّ ــَعب بالطَّالب ــام الشُّ ــة" ازدح "منخفض
ــدُره  ــاريٍّ ق ــراٍف معي ــدُره )2.49(، وانح ــايبٍّ ق حس
ـا ســبق يتبــنيَّ أنَّ أقــلَّ الـــمشكالت  )1.30(، وممَـّ
الطَّالبــاِت وتؤثِّــر عــىل  تواجــه  التــي  األكاديميــة 
ــَعب  ــاُم الشُّ ــي ازدح ــًة ه ــي موافق ــن األكاديم أدائه

ــتعراض  ــد اس ــك -  بع ــَزى ذل ــد ُيع ــات، وق بالطَّالب
رة  بجامعــة شــقراء -  ــة الـــمبكِّ أهــداف ِقســم الطُّفول
ــة،  ــا تســعى إىل حتقيــق الطَّالبــِة ذاِت الثَّقافــِة العامَّ إىل أنَّ
واملبدعــِة يف جماهلــا،  املجتمعيــة،  املســامهات  وذاِت 
ــي  ــة، والت والقــادرِة عــىل اســتخدام األســاليب البحثي
متتلــك ُروَح الـــمبادرة، واملســامهة يف نــرش الوعــي 
بحقــوق الطفــل. وبمعايشــة الباحثــة للواقــع الحظــْت 
رة  ال يتجاوز  أنَّ كلَّ ُشــعبة مــن ُشــَعب الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــودة يف  ــق اجلَ ــعًيا لتحقي ــًة؛ س ــا 30 طالب ــدُد طالباهت ع
ــة  ــة دراس ــع نتيج ــُة م ــذه النتيج ــف ه ــم. وختتل التعلي
ــات  ــاحة القاع ــرْت أنَّ مس ــي ذك ــح )2015( الت الفري

ــات. ــدد الطَّالب ــة لع ــرُي مالئم ــية غ راس الدِّ
االقتصاديــة  الـــمشكالُت  مــا  الثــاين:  ــؤال  السُّ
واالجتامعيــة التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة 

ــقراء؟ ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ الـ
ــة  ــة واالجتامعي ــمشكالت االقتصادي ــع الـ ــة واق ملعرف
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
جامعــة شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات- جــاءت 

النتائــُج عــىل النَّحــو التَّــايل:

العبارةم
موافق 
بدرجٍة 

ا ضعيفة جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

ط  الـمتوسِّ
احلسايب

االنحراف 
الـمعياري

الدرجة الرتتيب

1
صعوبة توفُّر الـمواصالت 

للكليَّة

5717745399
طة3.401.472 متوسِّ

19.05.724.717.733.0

2
ارتفاع تكاليف الـَمراجع 

والكتب الـمطلوبة 
رات. للمقرَّ

24247178103
عالية3.711.241

8.08.023.726.034.3

3
ارتفاع تكاليف الـموادِّ اخلام 
الـمطلوبة ملتطلَّبات الـموادِّ 

العملية

45397142103
طة3.401.453 متوسِّ

15.013.023.714.034.3

4
وجود التزاماٍت ماديٍة ُأرسيٍة 

تؤثِّر عىل مستوى الطَّالبة 
األكاديمي

6150544788
طة3.171.514 متوسِّ

20.316.718.015.729.3
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رة  بجامعة شقراء وعالقتها بمستوى األداء األكاديمي لدهينَّ الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

العبارةم
موافق 
بدرجٍة 

ا ضعيفة جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

ط  الـمتوسِّ
احلسايب

االنحراف 
الـمعياري

الدرجة الرتتيب

5
صعوبة بناء عالقاٍت اجتامعية 

يف الكليَّة

7239795951
طة2.931.406 متوسِّ

24.013.026.319.717.0

6
انخفاض مستوى التَّفاُعل 
االجتامعي مع أنشطة الكليَّة

39701073153
طة2.961.255 متوسِّ

13.023.335.710.317.7

7
تعاين الطالبة من عدم التكيُّف 

اجتامعيًّا يف الكليَّة

9256564848
طة2.681.467 متوسِّ

30.718.718.716.016.0

ُط العامُّ طة3.181.08الـمتوسِّ متوسِّ

ُط احلسايبُّ من 5 درجات * الـمتوسِّ

الـــمشكالت  مــوَر  أنَّ   )8( اجلــدول  مــن  يتبــنيَّ 
ــات يف  ــه الطالب ــي تواج ــة الت ــة واالجتامعي االقتصادي
ــن  ــقراء - م ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول أقس
ــارات،  ــن )7( عب ن م ــوَّ ــات - يتك ــر الطالب ــة نظ وجه
ــني )2.68،  ــا ب ــابيُة هل طاُت احلس ــمتوسِّ ــت الـ َتراوح
طاُت تقــع يف الفئــات الثالثــة  3.71(، وهــذه الـــمتوسِّ
ج اخلـُـاميس التي  والرابعــة مــن فئــات الـــمقياس املتــدرِّ
ــىل  ــة( ع ــطة - عالي ــٍة )متوسِّ ــات موافق ــري إىل درج ُتش

ــوايل. التَّ
ــمحور  ــارات الـ ــامُّ لعب ــايبُّ الع ُط احلس ــمتوسِّ ــغ الـ بل
)3.18(، بانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.08(، وهــذا 
يــدلُّ عىل جمــيء الـــمشكالِت االقتصاديــة واالجتامعية 
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
ــر  ــة نظ ــن وجه ــطة م ــٍة متوسِّ ــقراء بدرج ــة ش جامع
الطالبــات، فقــد جــاءت عبــارٌة واحــدة بدرجــة 
موافقــٍة ،"عاليــة،"؛ وهــي: ارتفــاع تكاليــف الـــَمراجع 
ــايبٍّ  ــٍط حس رات، بمتوسِّ ــرَّ ــمطلوبة للمق ــب الـ والكت
قــدُره )3.71(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.24(، 
وجــاءت باقــي العبــارات - وعدُدهــا ســتُّ عبــارات- 
ــطة،"، ومنهــا عبــارة صعوبــة  بدرجــٍة موافقــة ،"متوسِّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  ــة، بمتوسِّ ــر الـــمواصالت للكليَّ توفُّ

ــدُره )1.47(،  ــاريٍّ ق ــراٍف معي )3.40(، وانح
أبــرَز  أنَّ  يتبــنيَّ  أعــاله  اجلــدول  نتائــج  ومــن 
ــه  ــي تواج ــة الت ــة واالجتامعي ــمشكالت االقتصادي الـ
ــاُع  ــي ارتف ــن األكاديم ــىل أدائه ــر ع ــات وتؤثِّ الطالب
رات،  تكاليــف الـــمراجع والكتــب الـــمطلوبة للمقــرَّ
ــا ســلبيًّا عــىل مســتوى  ــذي ينعكــس انعكاًس ــُر ال األم
الطَّالبــة األكاديمــي، ويتَّفــق ذلــك مــع نتائــج دراســة 
ــن  ــاَع ثم ــت إىل أنَّ ارتف ــي خلص ــح )2015( الت الفري
ــكالت  ــمِّ مش ــن أه ــة م ــمراجع الرتبوي ــب والـ الكت

ــم. ــىل أدائه ــمؤثِّرة ع ــة الـ الطَّلب
ــا أقــلُّ الـــمشكالت االقتصاديــة واالجتامعيــة التــي  أمَّ
ــن  ــة م ــاين الطالب ــي ُتع ــًة فه ــاِت موافق ــه الطَّالب تواج
ــٍط حســايبٍّ  ــة، بمتوسِّ ــا يف الكليَّ ــِف اجتامعيًّ عــدم التكيُّ
قــدُره )2.68(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.46(، 
رة  الُتعاين  وُيــدل ذلــك عــىل أن طالبــة الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــف  ــة ، وختتل ــا يف الكليَّ ــِف اجتامعيًّ ــدم التكيُّ ــن ع م
هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة جيــون وبونــرت 
 ) Jon and Buettner and Grant،2018( وجرانــت
التــي ذكــرت أن هنــاك ضغوًطــا نفســية قــد تؤثــر عــىل 
رة  االجتامعــي بمحيــط  تكيــف طالبــة الطُّفولــة الـــمبكِّ

ــة. الكلي
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ــؤال الثَّالــث: مــا الـــمشكالُت النَّفســية التــي تواجه  السُّ
رة  يف جامعــة  الطالبــات يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ

ــقراء؟ ش
ملعرفــة واقــع الـــمشكالت النَّفســية التــي تواجــه 

ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات - جــاءت 

النتائــُج عــىل النَّحــو التَّــايل:

رة  يف جامعة شقراء من وجهة نظر الطالبات )ن=300( جدول )9( الـمشكالت النَّفسية التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

العبارةم

موافق 
بدرجٍة 
ضعيفة 

ا جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

ط  الـمتوسِّ
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

1
غط النَّفيس النَّاجم عن  الضَّ

الـموازنة بني الـموادِّ النظرية 
والعملية

3251922897
طة3.361.361 متوسِّ

10.717.030.79.332.3

ل 2 عور بعدم القدرة عىل حتمُّ الشُّ
الـمسؤولية

6977582571
طة2.841.485 متوسِّ

23.025.719.38.323.7

ضعف الدافعية للدراسة3
9252762456

طة2.671.466 متوسِّ
30.717.325.38.018.7

عور باخلجل يف احلياة اجلامعية4 الشُّ
9760563552

طة2.621.477 متوسِّ
32.320.018.711.717.3

5
عدم القدرة عىل تنظيم وقت الطالبة 

للموازنة بني متطلَّبات الـموادِّ 
مجيعها

4952793981
طة3.171.422 متوسِّ

16.317.326.313.027.0

اخلوف والقلق من احلياة اجلامعية6
5555774469

طة3.061.413 متوسِّ
18.318.325.714.723.0

صعوبة َفهم قوانني الكليَّة وأنظمتها7
6557863458

طة2.881.394 متوسِّ
21.719.028.711.319.3

ُط العامُّ متوسطة2.941.14الـمتوسِّ

* الـمتوسط احلسايب من 5 درجات

يتبــنيَّ مــن اجلــدول )9( أنَّ مور الـــمشكالت النَّفســية 
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
ن  جامعــة شــقراء - مــن وجهــة نظــر الطالبــات - يتكوَّ
طاُت احلســابيُة  مــن )7( عبــارات، َتراوحــت الـــمتوسِّ
طاُت  الـــمتوسِّ وهــذه   ،)3.36  ،2.62( بــني  هلــا 
ج  ــدرِّ ــمقياس املت ــات الـ ــن فئ ــة م ــة الثالث ــع يف الفئ تق
ــطة(,  اخلــاميس، وُتشــري إىل درجــات موافقــة )متوسِّ
ُط احلســايبُّ العــامُّ لعبارات الـــمحور  وقد بلغ الـــمتوسِّ

)2.94(، بانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.14(، وهــذا 
ــدلُّ عــىل جمــيء الـــمشكالِت النَّفســيَة التــي تواجــه  ي
ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
ــطة، مــن وجهــة نظــر الطالبــات,  شــقراء بدرجــٍة متوسِّ
وجــاءت مجيــُع العبــارات - وعدُدهــا ســبٌع - بدرجــة 
ــارة  ــىل عب ــاءت أع ــث ج ــطة،"، حي ــة ،"متوسِّ موافق
غــط النَّفــيس النَّاجــم عــن الـــموازنة بــني الـــموادِّ  الضَّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره )3.36(،  النظريــة والعمليــة، بمتوسِّ
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وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.36(, تليهــا عبــارة عــدم 
ــات  ــني متطلَّب ــة ب ــي للموازن ــم وقت ــىل تنظي ــدرة ع الق
ــدُره )3.17(،  ــايبٍّ ق ــٍط حس ــا، بمتوسِّ ــموادِّ مجيعه الـ

ــدُره )1.42( ــاريٍّ ق ــراٍف معي وانح
ــرز الـــمشكالت النَّفســية  ــُج أعــاله أنَّ أب ــنيِّ النَّتائ وتب
ــر عــىل أدائهــنَّ األكاديمي  التــي تواجــه الطَّالبــاِت وتؤثِّ
غــُط النَّفــيسُّ النَّاجــُم عــن الـــموازنة بــني الـــموادِّ  الضَّ
غــُط النَّفيسُّ من  ن الضَّ النظريــة والعمليــة، وعــادًة يتكــوَّ
مشــاعَر ســلبيٍة ناتــٍة عــن عــدم التــوازن بــني النَّفــس 
ِت الـــمطلوبة والقــدرِة عــىل  واجلســد، أو بــني الـــَمهامَّ
أدائهــا أو الوقــِت املتــاِح ألدائهــا، أو عــدِم القــدرة عــىل 
ــاًل  ــذا تفاع ــج ه ــاة؛ إذا ُينتِ ــداث احلي ــع أح ــف م التكيُّ
ا نفســيًّا َيظهــر يف صــورة أعــراٍض مزعجــة أو  جســديًّ
ٌ مهــمٌّ ألداء  مشــكالٍت نفســية أو جســدية، وهــو مــؤرشِّ
 Jon and Buettner (ــي ــتواها األكاديم ــة ومس الطَّالب
and Grant,2018(  ، وقــد ُيعــَزى ذلــك - مــن وجهــة 

رة   نظــر الباحثــة - إىل أنَّ إعــداَد معلِّمــة الطُّفولة الـــمبكِّ
ــِة  ــَم التطبيقــيَّ بقصــِد إكســاب الطالب يســتهدف التعلي

الـــمهارَة مبــارَشًة، وجعــِل الطَّالبــة يف أتــمِّ االســتعداد 
ــإنَّ  ــِم ف ــل، وللِعل ــمناسبة للطِّف ــائل الـ ــل الوس لعم
ــة  ــص الطُّفول ــة يف ختصُّ ــيَّ للطَّالب ــداَد التخصُّ اإلع
رة  بجامعــة شــقراء يمثِّــل مــا نِســبُته 53% مــن  الـــمبكِّ
نــات الرنامــج، يقابلــه 26% لإلعــداِد العــام، ثــم  مكوِّ
21% لإلعــداد الرتبوي)جامعــة شــقراء,2021(, وتتَّفــق 
ــح )2015(  ــة الفري ــج دراس ــع نتائ ــُة م ــك النتيج تل
التــي خلصــت نتائُجهــا إىل أنَّ هنــاك ضعًفــا يف التــواُزن 

راســية. بــني اجلانــب النظــري والتطبيقــي للمــواد الدِّ
ــا أقــلُّ الـــمشكالت التــي تواجــه الطَّالبــاِت نفســيًّا  أمَّ
ــعوُر  الشُّ فهــي  األكاديمــي  أدائهــن  عــىل  وتؤثِّــر 
ــدُره  ــايبٍّ ق ــٍط حس ــة بمتوسِّ ــاة اجلامعي ــل يف احلي باخلج
)2.62(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.47(، ويــدلُّ 
رة  بالقــدرة  ذلــك عــىل متتُّــع طالبــات الطُّفولــة الـــمبكِّ
عــىل التكيُّــف مــع احليــاة اجلامعيــة. ويتَّفــق ذلــك مــع 
ــدى  ــْت أنَّ ل ــي بيَّن ــود )2014( الت ــة الزي ــج دراس نتائ
ــة  ــع البيئ ــيس م ــف النَّف ــىل التكيُّ ــدرَة ع ــاِت الق الطَّالب

ــة. اجلامعي

ط* احلسايبنوع الـمشكالت الرتتيباالنحراف الـمعياريالـمتوسِّ
2.860.903الـمشكالت األكاديمية

3.181.081الـمشكالت االقتصادية واالجتامعية
2.941.142الـمشكالت النَّفسية

-2.990.90مجيع أنواع الـمشكالت
ط من 5 درجات  * الـمتوسِّ

رة  يف جامعة شقراء، من وجهة نظر الطالبات )ن=300( جدول )10( ترتيب أنواع الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ

ــَة  َطاِت العامَّ ــمتوسِّ ــدول )10( أنَّ الـ ــن اجل ــنيَّ م يتب
أقســام  يف  الطالبــات  تواجــه  التــي  للمشــكالت 
ــة  ــن وجه ــقراء - م ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
نظــر الطالبــات - تــرتاوح بــني )2.86، 3.18(، 
طاُت تقــع يف الفئــة الثالثــة مــن فئــات  وهــذه الـــمتوسِّ
ج اخلــاميس، وُتشــري إىل درجــة موافقة  الـــمقياس املتــدرِّ

ــطة(. )متوسِّ
ــكالت  ــامُّ للمش ــايبُّ الع ُط احلس ــمتوسِّ ــغ الـ ــد بل وق

)2.99(، بانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )0.90(، وهــذا 
ــني  ــطة ب ــٍة متوسِّ ــًة بدرج ــاك موافق ــىل أنَّ هن ــدلُّ ع ي
ــات  ــه الطالب ــكالٍت تواج ــود مش ــىل وج ــات ع الطالب
رة  يف جامعــة شــقراء، وتأيت  يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
الـــمشكالُت االقتصادية واالجتامعية يف الـمرتبة األوىل 
ــراٍف  ــغ )3.18(، وانح ــامٍّ يبُل ــايبٍّ ع ــٍط حس بمتوسِّ
معيــاريٍّ يبُلــغ )1.08(، يليهــا الـــمشكالت النَّفســية 
ــراٍف  ــغ )2.94(، وانح ــامٍّ يبُل ــايبٍّ ع ــٍط حس بمتوسِّ
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رة  يف جامعة شقراء  جدول )11( الـمقرتحات التي تساهم يف َتاليف الـمشكالت التي تواجه الطالبات يف أقسام الطُّفولة الـمبكِّ
من وجهة نظر الطالبات )ن=300(

ــأيت  ــرية ت ــة األخ ــغ )1.14(، ويف املرتب ــاريٍّ يبُل معي
ــمشكالت  ــلُّ الـ ــي أق ــُة إذ ه ــمشكالُت األكاديمي الـ
رة   ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج الت
ــات -  ــر الطالب ــة نظ ــن وجه ــقراء - م ــة ش يف جامع
ــراٍف  ــغ )2.86(، وانح ــامٍّ يبُل ــايبٍّ ع ــٍط حس بمتوسِّ

ــغ )0.90(. ــاريٍّ يبُل معي
ــاهم يف  ــي تس ــمقرَتحاُت الت ــا الـ ــع: م ــؤال الراب السُّ
ــاليف الـــمشكالت التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام  َت

ــقراء؟ ــة ش رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول
ملعرفة الـــمقرتحات التي تســاهم يف َتاليف الـــمشكالت 
رة  يف  التــي تواجــه الطالبــات يف أقســام الطُّفولة الـــمبكِّ
جامعــة شــقراء - من وجهــة نظــر الطالبات - ُحســبِت 
طاُت  والـــمتوسِّ الـــمئوية،  والنِّســُب  التَّكــراراُت، 
تيــُب،  والرتَّ الـــمعياري،  واالنحــراُف  احلســابية، 
رجــُة، الســتجابات أفــراد البحــث لعبــارات  والدَّ
الـــمحور الرابــع؛ فجــاءت النتائــُج عــىل النحــو التايل:

العبارةم

موافق 
بدرجٍة 
ضعيفة 

ا جدًّ

موافق 
بدرجة 
ضعيفة

موافق 
بدرجٍة 
طة متوسِّ

موافقة 
بدرجة 

عالية

موافقة 
بدرجٍة 
عالية 
ا جدًّ

الـمتوسط 
احلسايب

االنحراف 
الدرجة الرتتيبالـمعياري

1
رضورة وضع إسرتاتيجيٍة شاملٍة حللِّ 

الـمشكالت التي تواجه الطَّالبات بأنواعها، 
ومنع حدوثها

22186061139
عالية3.921.255

7.36.020.020.346.3

إكساب الطَّالبات مهاراِت تكوين عالقاٍت 2
ديقات شخصيٍة متباَدلٍة مع الصَّ

23264589117
عالية3.841.258

7.78.715.029.739.0

رضورة تبصري الطَّالبات بأنظمة الكليَّة 3
وقوانينها، وكيفية التعامل معها

20195770134
عالية3.931.224

6.76.319.023.344.7

تفعيل جانب اخلدمة االجتامعية ملواجهة 4
مشكالت الطَّالبات بأنواعها الـمختلفة

22135082133
عالية3.971.203

7.34.316.727.344.3

ختطيط اإلرشاد األكاديمي وتنظيم عمله 5
عم للطَّالبات وحلِّ مشكالهتن لتقديم الدَّ

20284580127
عالية3.891.246

6.79.315.026.742.3

6
عم الـامدي للطَّالبات من خالل  توفري الدَّ

ختصيص صندوق للطَّالبات ذواِت الظروف 
عبة االقتصادية الصَّ

29224371135
عالية3.871.327

9.77.314.323.745.0

ورية بني الطلبة وأعضاء 7 عقد اللقاءات الدَّ
اهليئة اإلدارية والتدريسية

20193177153
عالية4.081.211

6.76.310.325.751.0

ة بتوفري الـموادِّ اخلام 8 إنشاء مكتبٍة خاصَّ
رات العملية للمقرَّ

24275380116
عالية3.791.279

8.09.017.726.738.7

9
جيات يف إعطاء  االستفادة من الطَّالبات اخلرِّ

ات  عم النَّفيس الـمناسب للمستَجدَّ الدَّ
رة  ص الطُّفولة الـمبكِّ بتخصُّ

24193165161
عالية4.071.272

8.06.310.321.753.7

ُط العامُّ عالية3.931.03الـمتوسِّ

ُط احلسايبُّ من 5 درجات * الـمتوسِّ
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يتبــنيَّ مــن اجلــدول )11( أنَّ مــور الـــمقرتحات التــي 
تســاهم يف َتــاليف الـــمشكالت التــي تواجــه الطالبــات 
رة  يف جامعــة شــقراء - مــن  يف أقســام الطُّفولــة الـــمبكِّ
ــارات،  ــن )9( عب ن م ــوَّ ــات - يتك ــر الطالب ــة نظ وجه
ــني )3.79،  ــا ب ــابيُة هل طاُت احلس ــمتوسِّ ــت الـ َتراوح
ــة  ــة الرابع ــع يف الفئ طاُت تق ــمتوسِّ ــذه الـ 4.08(، وه
ــري إىل  ــاميس، وُتش ج اخل ــدرِّ ــمقياس املت ــات الـ ــن فئ م
ُط احلســايبُّ  ــغ الـــمتوسِّ ــد بل ــة, وق ــٍة عالي درجــة موافق
العــامُّ لعبارات الـــمحور )3.93(، بانحــراٍف معياريٍّ 
ــموافقة  ــيء الـ ــىل جم ــدلُّ ع ــذا ي ــدُره )1.03(، وه ق
عــىل الـــمقرتحات التــي تســاهم يف َتاليف الـــمشكالت 
رة   ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج الت
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة، م ــٍة عالي ــقراء بدرج ــة ش يف جامع

ــات. الطالب
فقــد جاءت مجيــُع عبارات الـــمحور - وعدُدها تِســٌع- 
بدرجــة موافقــٍة ،"عاليــة،"، وجــاءت يف املرتبــة األوىل 
وريــة بــني الطَّلبــة وأعضــاء  عبــارة َعقــد اللِّقــاءات الدَّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  اهليئــة اإلداريــة والتدريســية، بمتوسِّ
ــا  ــدُره )1.21( , تليه ــاريٍّ ق ــراٍف معي )4.08(، وانح
جيــات يف إعطــاء  عبــارة االســتفادة مــن الطَّالبــات اخلرِّ
ــص  ات بتخصُّ ــتَجدَّ ــمناسب للمس ــيس الـ ــم النَّف ع الدَّ
ــٍط حســايبٍّ قــدُره )4.07(،  رة ، بمتوسِّ الطُّفولة الـــمبكِّ

وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.27(. 
أبــرز  أنَّ  يتبــنيَّ  أعــاله  النَّتائــج  خــالل  ومــن 
الـــمقرتحات التــي حصلــت عــىل أعــىل نســبة موافقــٍة 
وريــة بــني الطَّلبــة وأعضــاء اهليئــة  عقــُد اللِّقــاءات الدَّ
ــب  ــك جي ــَق ذل ــى يتحقَّ ــية، وحت ــة والتدريس اإلداري
ــوا  ــية أن جيعل ــة والتدريس ــة اإلداري ــاء اهليئ ــىل أعض ع
ا، وتتَّفق هذه  التواُصــَل بينهــم وبــني الطَّالبــات مســتمرًّ
النتيجــُة مــع مــا أوصــْت بــه دراســُة حســني )2017( 
مــن عقــٍد لقــاءاٍت َدوريــٍة بــني الطَّلبــة وأعضــاء اهليئــة 

ــر. ــات النَّظ ــب وجه ــية لتقري ــة والتدريس اإلداري
ــة  ــبِة املوافق ــىل نس ــواًل ع ــات حص ــلُّ املقرتح ــا أق أمَّ

ــموادِّ  ــري الـ ــٍة بتوف ــٍة خاصَّ ــاء مكتب ــارُة )إنش ــي عب فه
ــٍط حســايبٍّ قــدُره  رات العمليــة(، بمتوسِّ اخلــام للمقــرَّ
)3.79(، وانحــراٍف معيــاريٍّ قــدُره )1.27(, وتعــُزو 
الباحثــُة ذلــك إىل وجــود الكثــري مــن الـــمكتبات 
ــة  رات العملي ــرَّ ــام للمق ــموادِّ اخل ــري الـ ــة بتوف اخلاصَّ
ــاء  ــىل أنح ــًة ع ع رة ، ُموزَّ ــمبكِّ ــة الـ ــة بالطُّفول اخلاصَّ
الـــمملكة العربيــة الســعودية، األمُر الذي ال يســتدعي 

ــات. ــا يف الكليَّ ــة هب ــاٍت خاصَّ ــاَء مكتب إنش

ملخص نتائج البحث:
ــطة  ــٍة متوسِّ ــًة بدرج ــاك موافق ــج أنَّ هن ــرت النتائ أظه
تواجــه  مشــكالٍت  وجــود  عــىل  الطالبــات  بــني 
ــة  رة  يف جامع ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس الطالب
شــقراء، وتــأيت الـــمشكالُت االقتصاديــة واالجتامعيــة 
ــاع  ــارة ارتف ــا )عب ــن أبرزه ــمرتبة األوىل وكان م يف الـ
رات،  تكاليــف الـــَمراجع والكتــب الـــمطلوبة للمقــرَّ
ــة(, وهــذا  ــر الـــمواصالت للكليَّ ــة توفُّ ــارة صعوب وعب
ُيعطــي مــؤرًشا أن هــذه الـــمشكالُت هي املؤثــر األول 
عــىل األداء األكاديمــي للطالبــات, يليهــا الـــمشكالت 
ــيس  ــط النَّف غ ــارة الضَّ ــا ) عب ــن أبرزه ــية وكان م النَّفس
النَّاجــم عن الـــموازنة بــني الـــموادِّ النظريــة والعملية، 
تليهــا عبــارة عــدم القــدرة عــىل تنظيــم وقتــي للموازنة 
ــة األخــرية  ــات الـــموادِّ مجيعهــا( ويف املرتب بــني متطلَّب
تــأيت الـــمشكالُت األكاديميــُة إذ هي أقلُّ الـــمشكالت 
رة   ــمبكِّ ــة الـ ــام الطُّفول ــات يف أقس ــه الطالب ــي تواج الت
ــرة  ــارة كث ــا) عب ــن أبرزه ــقراء وكان م ــة ش يف جامع
ر تليها عبــارة الكتُب  راســية لــكلِّ مقــرَّ الـــمتطلَّبات الدِّ

رات صعبــُة الَفهــم( . رة للمقــرَّ والـــمراجُع الـــمقرَّ

توصيات البحث:
رضورة وجــود اســرتاتيجية تعــاون بــني إدارة . 1

الكليــات الرتبويــة ومكتبــة اجلامعــة املركزيــة لكي 
ُتســاهم يف حــّل مشــكالت الطالبــات االقتصاديــة 
واالجتامعيــة امُلتعلقــة بتكاليــف املراجــع وتوفريها 



199

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء الثاني  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م
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ــا. للطالبــات جماًن
ــهيل . 2 ــي يف تس ــل اجلامع ــدة النق ــل دور وح تفعي

ــاليف  ــة وت ــات الرتبوي ــات للكلي ــور الطالب حض
مشــاكل املواصــالت.

رضورة تزويــِد الطالبــات بمقرتحــاٍت وآليَّــاٍت . 3
تســاعد يف هتيئتهــا نفســيًّا للموازنــة بــني الـــموادِّ، 
اإلرشــاد  وحــدِة  بمشــاركة  ذلــك  ويكــون 
الرتبويــة. بالكليَّــات  واالجتامعــي  األكاديمــي 

رضورة تقليــل املتطلبــات الدراســية والرتكيــز . 4
ــرن  ــة يف الق ــات املطلوب ــارة الطالب ــة مه ــىل تنمي ع
احلــادي والعرشيــن مثــل مهــارات التفكــري الناقــد 
, وحــل املشــكالت, واملهــارات الشــخصية, وابتــكار 
أســاليب تعلــم مــن خــالل دمــج اســتخدام 
عــىل  القائــم  والتعلــم  الداعمــة  التكنولوجيــا 

املرشوعــات والتفكــري.
ــن . 5 ــتفادُة م ــات باالس ــدة اخلرجي ــل دور وح تفعي

ــاءات  ــد اللق ــات يف عق جي ــات اخلرِّ ــة الطَّالب ترب
ــام  ــات يف أقس ــات والطالب جي ــني اخلرِّ ــة ب الدوري

ــقراء. ــة ش رة  بجامع ــمبكِّ ــة الـ الطُّفول

مقرتحات البحث:
إجــراء دراســٍة تتنــاول الـــمشكالِت التــي تواجــه . 1

الرتبويــة  صــات  التخصُّ مجيــع  يف  الطَّالبــاِت 
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