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ABSTRACT_ This study aims at evaluating the extent of acquired skills by the female students in the
Preparatory Year Program (PYP) atKing Saud University, and the impact of the academic track and
the post-PYP level of their skills on these acquired skills. The study used the descriptive approach, and
the study sample consisted of female PYP students (464), college students (589) and faculty at colleges
(115). A questionnaire was designed to assess these skills, and a program theory was developed for the
PYP, and the program learning outcomes were identified. The results showed that the students have
gained many skills, and the differences were statistically significant (α =.05) among the three groups,
favouring college students across all dimensions except research and health, where PYP students’ rates
were higher. Female faculty view PYP acquired skills as moderate (3.28) generaly, but low in
mathematics and statistics, scientific research, health and entrepreneurship. The college students
overall average rate of the acquired skills was (3.68), while that of PYP students was (3.63). The rates
of the skills were higher (above 4) for Arabic language, computer, personal and social skills,
communication and teamwork skills, and life and readiness for the profession skills. The college
students average rate of the addedd value for the skills was (0.47), while that of PYP students was
(0.37). Both were statistically significant (α =.05), except computer skills diminsion. There were no
statistically significant differences in the level of post PYP skills among the students in the different
academic tracks (humanities, health and science) in the total score and in all sub-dimensions, except
English language skills, computer and information technology skills, mathematics and statistics skills,
where the differences were statistically significant (α =.05), favouring humanity colleges. The study
showed the possibility of predicting the level of student skills acquired after PYP through the level of the
student skills before PYP. The study was concluded by recommendations.
KEYWORDS: Preparatory Year Program (PYP), PYP Student Skills, Program Evaluation.
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درجة اكتساب طالبات السنة التحضريية

للمهارات األكادميية املطلوبة :دراسة تقوميية
على جامعة امللك سعود

إقبال زين العابدين درندري

*

**

منيرة عيد العبد العزيز

1
***

أسماء أحمد فادن

امللخص _تهدف هذه الدراسة إلى تقويم مدى تحقق مهارات الطالبات بالسنة التحضيرية بجامعة امللك سعود ،وتأثير املسار ألاكاديمي
واملستوى القبلي للمهارة على هذه املهارات املكتسبة .وتم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات السنة
التحضيرية ( ،)464وطالبات الكليات ( )985وأستاذات بالكليات ( .)119وصممت استبانة لتقييم هذه املهارات ،ووضعت نظرية لبرنامج
السنة التحضيرية ،وحددت نواتج التعلم للبرنامج .وأوضحت النتائج أن الطالبات اكتسبن العديد من املهارات ،وكانت الفروق دالة
إحصائيا )  (α =.05بين املجموعات الثالث ،لصالح الطالبات بالكليات ،في جميع ألابعاد ماعدا ألابحاث والصحة ،حيث كانت تقديرات
بشكل عام ( )8..8ومنخفضة في الرياضيات
طالبات التحضيرية ألاعلى .وترى ألاستاذات أن املهارات املكتسبة بالتحضيرية متوسطة
ٍ
وإلاحصاء ،والبحث العلمي ،والصحة ،وريادة ألاعمال .وكان املتوسط العام لتقديرات طالبات الكليات للمهارات املكتسبة ( ،)8.68بينما
كان تقدير طالبات التحضيرية لها ( ،)8.68وارتفعت التقديرات (فوق  )4على مهارات اللغة العربية والحاسب واملهارات الشخصية
والاجتماعية ،والتواصل والعمل الجماعي ،واملهارات الحياتية والاستعداد للمهنة .وبلغ متوسط تقدير طالبات الكليات للقيمة املضافة
للمهارات ( ،)7.40وطالبات التحضيرية ( ،)7.80وكالهما كان دالا إحصائيا ) ،(α =.05ماعدا بعد مهارات الحاسب .ولم توجد فروق دالة
إحصائيا في مستوى املهارات البعدية تبعا للمسار ألاكاديمي للطالبة (إنساني ،صحي ،علمي) على الدرجة الكلية وجميع ألابعاد الفرعية،
ما عدا مهارات اللغة إلانجليزية ،والحاسب آلالي وتقنية املعلومات ،والرياضيات وإلاحصاء حيث كانت الفروق دالة إحصائيا )،(α =.05
ولصالح الكليات إلانسانية .وأوضحت الدراسة إمكانية التنبؤ بمستوى املهارات املكتسبة بعد السنة التحضيرية من خالل املستوى
القبلي ملهارات الطالبة .واختتمت الدراسة بالتوصيات.
الكلمات املفتاحية :برنامج السنة التحضيرية ،مهارات طلبةالسنة التحضيرية ،تقويم البرامج.

1يتقدم الباحثون بالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة امللك سعود على الدعم املالي املقدم للبحث من خالل
املجموعات البحثية.
* قسم علم النفس  /كلية التربية ،جامعة امللك سعود
** قسم إلادارة التربوية  /كلية التربية ،جامعة امللك سعود
*** طب الفم  /كلية طب ألاسنان ،جامعة امللك سعود
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درجة اكتساب طالبات السنة التحضيرية للمهارات ألاكاديمية املطلوبة:
دراسة تقويمية على جامعة امللك سعود
 .2مشكلة الدراسة
بعد تطبيق "السنة التحضيرية" لعدة سنوات في الجامعات
السعودية ،ظهرت عدة تساؤالت حول جدوى وفاعلية السنة
التحضيرية ،ومدى تحقيقها ألهدافها املرجوة ،وجدوى الاستمرار فيها،
وكيفية تحسينها .وظهرت مطالبات من بعض أولياء ألامور وأفراد
املجتمع بضرورة تقويم مخرجاتها وإعادة النظر فيها .وطالب عدد كبير
من املختصين واملهتمين بتقويمها على مستوى الجامعات باململكة
العربية السعودية ،حتى إن مجلس الشورى ناقش ضرورة تقويمها في
جلسته السابعة والستين عام  1481ه ،وطالب بأن تجري وزارة
التعليم درا سة تقويميـة شاملة من قبل جهة محايدة للسنة التحضيرية
للجامعات السعودية.
وفي السعودية أجري عدد من ألابحاث وأقيمت املؤتمرات لدراسة
تجربة "السنة التحضيرية" ،ومدى استفادة الطلبة منها .وأوضحت
بعض الدراسات الحديثة عدة مشكالت وتحديات حولها .وهناك
مطالبات بتقييم خبرة الطالب في السنة التحضيرية والتأكد من تغطية
ٌ
جدل لدى البعض
جميع املهارات وبشكل جيد [ .]8كما ظهر مؤخرا
ُ
حول الطرق التي تطبق وتدار بها السنة التحضيرية ،خاصة وأنها
أصبحت محكا مفصليا يحدد إمكانية إكمال الطلبة للدراسة الجامعية،
وتخصصاتهم ،إضافة إلى التكلفة املالية والزمنية العالية لها [.[4
وأغلب الدراسات التي أجريت لتقويم السنة التحضيرية محدودة
الفائدة نظرا لعموميتها ،وعدم شموليتها لجميع الجوانب والقضايا التي
تتعلق باملساءلة؛ فقد ركزت معظم الدراسات على الجوانب إلادارية،
واعتمدت بشكل كبير على تقويم املدخالت أو املخرجات بشكل إجمالي
عام .إضافة إلى صعوبة في طرح قضايا التقويم ،بشكل شفاف ومحايد،
وضعف أدوات التقييم املستخدمة ،مما أضعف مصداقية النتائج .كما
أنها في الغالب لم تستخدم نموذجا محددا يتتبع نواتج التعلم
ومخرجات البرنامج قريبة وطويلة املدى ومن ثم تقييم مدى تحققها
بدقة .وقد أشارت عدة دراسات عاملية ومحلية لوجود تلك املشكالت،
مما جعل جهود التطوير للسنة التحضيرية محدودة [.[9
ونظرا لعدم توفر بحث يوضح الافتراضات العامة ونظرية البرنامج
التي بنيت عليها برامج السنة التحضيرية ،وخاصة في السعودية ،ونواتج
التعلم املستهدفة فيها بالتفصيل ،ومجاالتها ،ويتتبع مستوى مهارات
الطلبة قبل وبعد السنة التحضيرية ،ويقارن بين مرئيات الطلبة
ومرئيات ألاساتذة حول مدى اكتساب هذه املهارات والعوامل املؤثرة
عليها ،فإن هذه الدراسة التقويمية تتناول هذا الجانب ،مع التطبيق
على جامعة امللك سعود ،التي طبقت برنامج "السنة التحضيرية" لعدة
أعوام ،وبشكل شمولي ،ولها تجربة رائدة في املجال .
وللتصدي ملشكلة الدراسة ،سيتم إلاجابة عن ألاسئلة الرئيسة والفرعية
التالية:

 .1املقدمة
تهتم دول العالم بتهيئة الطلبة للدراسة الجامعية ،وتحقيقهم
للمستوى املناسب الذي يضمن استمرارهم في الدراسة الجامعية
وخاصة في السنة ألاولى .وتنوعت النماذج العاملية التي تركز على إعداد
الطالب قبل التحاقه بالجامعة ،أو توفير الخبرة واملهارات الالزمة له في
السنة ألاولى الجامعية وما بعدها ،ملساعدة الطلبة على التكيف مع
الحياة الجامعية والنجاح في الدراسة والحياة العملية.
ولوجود فجوة بين التعليم العام والتعليم العالي ،ولزيادة التسرب في
الجامعة ،فقد أصبحت الجامعات السعودية تقدم سنة كاملة للطالب
املستجدين يطلق عليها اسم "السنة التحضيرية" .ورغم اختالف طرق
تقديم "برامج السنة التحضيرية" ،إال أن أهدافها ألاساسية واحدة
تقريبا ،وهي تهيئة الطلبة امللتحقين بالجامعة وسد الفجوة في املهارات
التي يحتاجونها للنجاح والاستمرار في الدراسة الجامعية والتخصص.
وتشمل هذه املهارات بشكل عام اللغة إلانجليزية ،والتفكير وإلابداع،
وتطوير الذات ،والحاسب والتقنية ،واملعلومات ألاساسية .باإلضافة إلى
مهارات التواصل والتعلم الذاتي والتعاوني ،واملهارات الحياتية
والتخطيط ،وترسيخ مباديء الانضباط والالتزام والشعور باملسؤولية.
كما أنها تهدف إلعداد الطلبة للبرامج التخصصية بالجامعة لتكون لبنة
لتخريج جيل مميز من الخريجين املنافسين في سوق العمل.
ومن الضروري أن يكون لدى برامج السنة التحضيرية نموذجا
واضحا أو نظرية محددة تلتزم بها في في تقديم البرنامج ،تتضمن
املدخالت والعمليات والنواتج ،وخاصة املهارات التي سيكتسبها الطلبة
بعد البرنامج ،وما ينتج عن ذلك من نجاح في الدراسة أو في الحياة
العملية ،مع تحديد للعوامل التي تؤدي لهذه النواتج .كما أنه من املهم
أن يتم التحقق من مدى اكتساب هذه النواتج ،وصحة النظرية التي
قام عليها البرنامج التخاذ القرارات املناسبة حيالها.
وقد أكد نيت وكالديرون [ ]1على ضرورة قياس مدى تحقق أهداف
ونواتج التعلم املحددة للطلبة في برامج ما يسمى بالسنة التحضيرية،
ووضع خطة لتحقيق هذه النواتج ،وأساليب تقويم مناسبة لها للتأكد
من تحققها .ولخص ألكسندر وغاردنر [ ].مباديء قياس أداء برامج
التحضيرية ،وأوضحا أن قلة من املؤسسات ألاكاديمية تقيس أداء
السنة التحضيرية .
وقد طالب املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي (National
)Commission for Academic Assessment and Evaluation-NCAAA
الجامعات بضرورة مراعاة محكات ومتطلبات ضمان الجودة في برامج
السنة التحضيرية ،وتقويم مخرجاتها ،وأصبح ال يعتمد الجامعات التي
التلتزم بتلك املتطلبات .ونتيجة لذلك ،أجريت عدة دراسات تقويمية
من الباحثين على السنة التحضيرية ،كما بدأت بعض الجامعات
السعودية في إجراء تقويم داخلي لها.
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أ .أسئلة الدراسة
س :1ما نظرية برنامج السنة التحضيرية في جامعة امللك سعود؟ وما
نواتج تعلم الطلبة املستهدفة في البرنامج؟
س :.هل حققت الطالبات املهارات املطلوبة (النواتج قصيرة املدى) في
السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود؟
ويتفرع عن هذا السؤال ألاسئلة التالية:
 -.أ :ما مستوى املهارات املطلوبة لدى الطالبات بعد انتهائهن من السنة
التحضيرية والتحاقهن بالكليات ،من وجهة نظر ألاستاذات في الكليات؟
 -.ب :ما مستوى املهارات املطلوبة لدى الطالبات قبل وبعد انتهائهن من
السنة التحضيرية ،من وجهة نظر الطالبات الالتي أكملن السنة
التحضيرية ويدرسن بالكليات؟
 -.ج :ما مستوى املهارات املطلوبة لدى الطالبات قبل وبعد انتهائهن من
السنة التحضيرية ،من وجهة نظر طالبات السنة التحضيرية؟
 -.د :هل تختلف وجهات نظر كل من ألاستاذات ،والطالبات بالسنة
التحضيرية ،والطالبات الالتي أكملن السنة التحضيرية ويدرسن
بالكليات ،في مستوى املهارات املطلوبة التي اكتسبتها الطالبات من
السنة التحضيرية؟
 -.هـ :ما مقدار القيمة املضافة في مهارات الطالبات نتيجة حضور
السنة التحضيرية من وجهة نظر الطالبات؟
س :8ما درجة تأثير بعض العوامل على مقدار املهارات املكتسبة في
السنة التحضيرية؟
ويتفرع عن هذا السؤال ألاسئلة التالية:
 -8أـ :هل تختلف القيمة املضافة في مهارات الطالبات في السنة
التحضيرية باختالف نوع املسار (إنساني ،علمي ،صحي)؟
 -8ب :هل يمكن التنبؤ بالقيمة املضافة في مهارات الطالبات في السنة
التحضيرية من خالل درجة املهارة لدى الطالبة عند الالتحاق
بالبرنامج؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
 -1تحديد املهارات ألاساسية التي يتوقع اكتساب الطالب لها في برنامج
السنة التحضيرية بالجامعة.
 -.التعرف على دور السنة التحضيرية في رفع مستوى مهارات
الطالبات ،وتحقيق نواتج التعلم التي وضع من أجلها البرنامج
بالجامعة ،والقيمة املضافة لها.
 -8تحديد الفروق في مستوى مهارات الطالبات املكتسبة في السنة
التحضيرية تبعا للمجاالت الرئيسة للمهارات ،وعلى كل مهارة على حدة.
 -4توضيح الفروق في مهارات الطالبات املكتسبة في السنة التحضيرية
تبعا ملسار التخصص (إنساني ،علمي ،صحي).
 -9التعرف على مدى تأثير مستوى الطالبة في املهارة قبل التحاقها
ببرنامج السنة التحضيرية على مستوى املهارة املكتسب من خالل
البرنامج.
ج .أهمية الدراسة
لهذه الدراسة أهمية خاصة تتمثل فيما يلي:
 -1أنهـ ـا تتن ـ ـاول مـ ـوضوعـ ـا مهمـ ـا ،وه ـو تقويم مخرجات السنة التحضيرية
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ومدى تحققها ،ودورها في إعداد الطالب أكاديميا .وتسليط الضوء على
هذا الجانب سيساعد في التقويم والتخطيط الجيد وفي تطوير السنة
التحضيرية.
 -.يعد تبني نظرية لبرنامج السنة التحضيرية ونواتج محددة له أساسا
لتقويم البرامج والحكم على جودتها ،ومتابعة تطبيقها بشكل جيد،
ويكفل تحقق النتائج ،مما يسهم في سد الفجوة في مهارات الطالب.
 -8تزويد املختصين وصناع القرار بمقارنات دقيقة ملرئيات الطلبة
مقارنة باألساتذة ،واملرئيات حسب مسار التخصص حول مهارات السنة
التحضيرية ،وبشكل مفصل يساعد في صنع القرار والتخطيط.
 -4تزويد الباحثين واملختصين بأداة لقياس مدى اكتساب مهارات
السنة التحضيرية عن طريق التقدير.
 -9من املتوقع أن تكون الدراسة نواة ملزيد من دراسات التقويم
املختصة لبرامج السنة التحضيرية.
د .حدود الدراسة
تم إجراء الدراسة في الحدود التالية:
الحدود املوضوعية :تقتصر الدراسة على تقويم مدى اكتساب طالبات
السنة التحضيرية للمهارات ألاكاديمية املطلوبة .وهي تركز على نواتج
البرنامج قريبة املدى ،وال تشمل تقويم املدخالت أو العمليات .وتستخدم
أدوات قياس غير مباشرة للمهارات قبل وبعد البرنامج تعتمد على
التقدير .وال تشمل أدوات القياس املباشرة كاالختبارات وأعمال
الطالبات.
الحدود املكانية :تقتصر الدراسة على جامعة امللك سعود بالرياض،
نظرا لتشابه برنامجها مع عدد كبير من الجامعات التي تأثرت بها.
الحدود البشرية :اشتملت عينة الدراسة على الطالبات بالسنة
التحضيرية ،وطالبات وأستاذات الكليات بجامعة امللك سعود.
الحدود الزمانية :طبقت الدراسة في العام الدراس ي 1486هـ1480 /هـ..
ه .مصطلحات الدراسة
السنة التحضيرية  Preparatory yearهي برنامج تعليمي يهدف إلى
انتقال الطلبة من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الجامعي،
وتمكينهم من النجاح والتفوق في دراستهم ألاكاديمية .ومدة البرنامج
فصالن دراسيان يلتحق به الطلبة املرشحون للقبول في الجامعة،
وتشترط الجامعة على كل طالب مستجد أن يجتاز السنة التحضيرية
قبل توجهه إلى التخصص املطلوب وذلك حسب نسب محددة لكل
تخصص .ويتكون البرنامج من عدة مقررات وأنشطة تعد الطالب من
حيث املهارات الفكرية والتواصل واللغة إلانجليزية والحاسب آلالي
وبعض الجوانب املعرفية في الرياضيات أو التخصص.
القيمة املضافة :هي الفرق بين متوسط درجة املهارة لدى الطالبة بعد
الانتهاء من السنة التحضيرية ومتوسط الدرجة قبل الالتحاق بها،
حسب تقدير الطالبة الذاتي أو تقدير ألاستاذة.
 .3إلاطار النظري
تناول إلاطار النظري عددا من املفاهيم كما يلي:
أ .مفهوم "السنة التحضيرية
يمثل مفهوم "السنة التحضيرية" أحد الاتجاهات املعاصرة في
التعليم العالي .ويختلف املنظور املحلي عن العالمي لهذا املفهوم ،إذ إن
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هيئة التدريس ،واملعلومات حول البرامج ألاكاديمية والخدمات الطالبية
التي يمكن الاستفادة منها مثل :برنامج املشورة ألاكاديمية ،والحلقات
الدراسية والتعليم الخدمي؛ و( )8بالنسبة للسنوات الانتقالية ،الثانية
والثالثة ،تقدم خدمات الدعم من خالل التعلم الخدمي ،وفرص املهنة
والوظيفة ،والخدمات وألانشطة مثل :أنظمة إلانذار املبكر والسياسات
املؤسسية ،وبرنامج البحث العلمي والحلقات الدراسية ،وبرنامج
املجتمع التعليمي ،وبرنامج تطوير هيئة التدريس ،ودورات التعليم عن
بعد والتعليم إلالكتروني؛ و( )4مقررات الانتقال الرئيسة [ .]6,5كما يتم
تقييم الدرجة التي يحقق عندها الطالب التفوق وقياس تحصيلهم
ورفع مستوى تعليم الطلبة ومساعدتهم على النجاح وزيادة معدالت
إلابقاء عليهم [.[17
 -.النموذج البريطاني:
أهم البرامج التي يشملها ذلك النموذج هي )1( :التعليم التكميلي،
وهو للطالب من سن  ،16ويتكون من دورات أكاديمية تساعد على
التحضير للتعليم العالي لتطوير املعرفة واملهارات التحليلية ،ودورات
مهنية حرفية ،إلكساب املهارات والتدريب واملؤهالت الالزمة للنجاح في
املهنة؛ ( ).التعليم العالي ،وهو للطالب من سن  ،18ويشمل املستوى
الجامعي ومستوى الدراسات العليا؛ ( )8مرحلة التأهيل الجامعي ،وهي
املرحلة ألاخيرة قبل دخول الطالب للجامعة .وهناك طريقتان :طريقة
املستوى أ (A-Level): -وهي آخر مرحلة من مراحل التعليم العام ،وعادة
تتكون من سنتين ،يدرس فيها الطالب ثالث مواد على ألاقل من املواد
ذات العالقة بالتخصص املرغوب وهي تناسب البريطانيين؛ وطريقة
السنة التحضيرية :وهي مرحلة تأهيل لدخول الجامعة وبديلة عن
املستوى أ -ومدتها سنة واحدة ،وتناسب ألاجانب الذين يحملون
الشهادة الثانوية ويتيح النظام كورسات أكاديمية باللغة إلانجليزية،
تشكل بديال للطالب ألاجانب ،حيث يؤهل الطالب لدخول الجامعات في
أقل من عام [.[6,0,5
 -8النموذج ألاسترالي:
تهدف برامج السنة التحضيرية بالجامعات ألاسترالية إلى رفع قدرة
الطالب وتعزيز القدرة على البحث ،وتكوين القدرة على معرفة هويتهم
واحترام آلاخرين وخلق روح العمل الجماعي وسط الدارسين.
ويعمل نظام الدراسة املتبع على إعداد الطالب وتزويده باملهارات
التي تجعله يشارك في حل املشكالت .كما يقدم برنامج اللغة إلانجليزية
املكثف إلزاميا وفق ثالث مستويات ) املتوسط والعادي و املكثف) [.[11
ج .تجربة اململكة العربية السعودية في برامج السنة التحضيرية:
 -1نشأة السنة التحضيرية في السعودية وأهدافها :
تعد جامعة امللك فهد للبترول واملعادن الجامعة ألاولى التي أدرجت
السنة التحضيرية ،تلتها جامعة امللك سعود ثم الجامعات ألاخرى.
واعتمدت معظم الجامعات على شركات خارجية إلدارة السنة
التحضيرية .وتم التوجه لها بعد زيادة نسبة تسرب طالب وطالبات
الجامعات املحلية بنسبة تجاوزت  67في املائة خالل عامي .778م
و.775م نتيجة ضعف عام في مجمل مخرجات التعليم الثانوي،
والدعم املقدم للطالب ،وتحفيزهم وزيادة دافعيتهم.
وتشم ـ ـل ألاه ـداف ألاساسية للسنة التحضيرية بالجامعات السعودية

التطبيقات العاملية أكثر تنوعا وشمولية ،وتسمى "برنامج السنة
التحضيرية" ،لعدم اقتصارها على سنة واحدة وإنما مجموعة من
أساليب الدعم متصلة ألاهداف يتم تصميمها وتنفيذها لتعزيز جودة
تعليم الطالب أثناء دراستهم بالجامعة وخاصة العام ألاول الذي يشهد
تسرب الطلبة .وتتضمن هذه البرامج جوانب صفية وغير صفية ،مثل
املقررات الصيفية وإلاثرائية ،والتجسير ،والدعم والتوعية التي قد
تالزم الطالب لفترة طويلة ،كما تشمل املهارات املعرفية وغير املعرفية
مثل الانضباط واملسؤولية املجتمعية .وفي الجامعات السعودية يقتصر
مفهوم "السنة التحضيرية "على تقديم سنة بشكل مستقل وملدة عام
واحد  -في معظم الجامعات -مع تفاوت في مدى إشراك منسوبي
الجامعة في تنفيذ البرنامج [.[6
وزاد الاهتمام في الواليات املتحدة ألامريكية "بخبرة العام ألاول "
)(first year experienceوهدفها ألاساس ي استبقاء الطالب )،(retention
خالل فترة الثمانينات نتيجة الاهتمام باألداء التعليمي وانخفاض الدعم
للتعليم .وأخذت فصول التهيئة للدراسة في املستوى الجامعي صيغتها
الحديثة واملعاصرة بدءا من العام 150.م .وقام جون جاردنر
بالتخطيط إلنشاء مركز أبحاث وموارد خاص بخبرة العام ألاول في
جامعة (ساوث كارولينا) عام 1580م .وفي عام 1555م أنش يء املركز
الثاني لسياسات خبرة العام ألاول ،ومنذ عام .77.م بدأ تنفيذ خطط
التحسين للكليات والجامعات ].[0,6
ب .أهم النماذج العاملية في تطبيق البرامج التحضيرية:
تمثل "البرامج التحضيرية" في معظم دول العالم مرحلة إعداد الطالب
اجتماعيا ونفسيا وعلميا لتمكينه من اختيار التخصص املناسب الذي
يتفق مع احتياجات سوق العمل كما تمكن الطالب ألاجانب من
الدراسة بلغة البلد املستضيف وثقافته.
وقد أكد هنتر وكالرك [ ]8على أهمية تهيئة الطلبة في السنة ألاولى،
وأن تتكامل بشكل مستمر عبر نموذج واضح وليس مهارات متفرقة،
للتأكد من استعداد الطالب أكاديميا وانفعاليا واجتماعيا للحياة
الجامعية .وأكدا على ضرورة دمجها في الخبرات الصفية وجعل الطالب
ينخرط فيها باألنشطة الصفية وغير الصفية.
وفيما يلي أهم النماذج العاملية:
 -1النموذج ألامريكي:
في أمريكا تغطي برامج التأهيل كل سنوات الدراسة على شكل برامج
ومحاضرات حسب السنة الدراسية ،ويقدم في سنة أو فصل أو برامج
تجسير ،ويغطي كل سنوات الدراسة الجامعية وما قبلها ،حيث تشمل
ماقبل التحضيرية ،والتحضيرية ،وخبرة السنة ألاولى ،والخبرة الانتقالية،
ومقررات انتقالية.
وتركز في السنة ألاولى والثانية على التأقلم وعدم تسرب الطلبة،
بينما في السنة الثالثة والرابعة على تهيئة الطلبة للحياة املستقبلية.
وتحتوي السنة التحضيرية والسنة ألاولى على تهيئة تعد الطلبة الختيار
التخصص ،وتعريفهم بالوظيفة والفرص املهنية ،واملتطلبات ألاكاديمية.
وأهم البرامج هي )1( :برامج ما قبل الجامعة لطالب العام الجامعي
ألاول ،والتهيئة للطلبة وأولياء ألامور ،وبرامج الصيف؛ و( ).مبادرات
العام الجامعي ألاول ،وتتضمن املبادرات املتمحورة حول املناهج أو
217

6

ما يلي:
• رفع معدالت الاحتفاظ بالطلبة وتخرجهم ،مما يعزز من مستوى
كفاءة الجامعات ،ويقلل من الهدر والفاقد التعليمي الناتج عن تسرب
الطلبة.
• توجيه الطالب للكليات املناسبة لقدراتهم ومهاراتهم والتعرف على
طبيعة الدراسة الجامعية قبل التحاقهم بالكليات.
• ردم الفجوة املعرفية واملهارية لدى الطلبة املتقدمين إلى الجامعة من
املدارس الثانوية واملساعدة على رفع مستوى املدخالت للكليات.
• تطوير مهارات الطالب الضرورية في اللغة إلانجليزية ،والحاسب
والرياضيات ومهارات التعلم والبحث ،وتشجيع الابتكار وإلابداع وتطوير
الذات مما يسهل دراسته الجامعية ويسهم في تميزه في الحياة العملية
بعد تخرجه.
• تعزيز املهارات القيادية والثقة بالنفس وترسيخ مبادئ الانضباط
والالتزام.
• تهيئة الطالب للتعليم الجامعي و مساعدته على الاندماج في مجتمع
الجامعة واملشاركة الفعالة في ألانشطة الثقافية [.[0
2السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود:تهدف إلى إعداد الطلبة للمرحلة الجامعية عن طريق إكسابهم املستوى
املطلوب من املهارات وإعدادهم للتخصص املناسب ،وتشمل أهدافها
مايلي:
• إعداد الطالب لتحقيق تحصيل دراس ي متميز واستثمار الحياة
الجامعية بشكل أفضل.
• تطوير مهارات الطالب في اللغة إلانجليزية والحاسب ،والاتصال
والرياضيات والتعلم والتفكير والبحث.
• تعود الطالب على البيئة املعرفية والتعلم إلالكتروني.
• تشجيع الابتكار وتطوير الذات.
• ترسيخ مباديء الانضباط والشعور باملسؤولية.
• تحسين مخرجات التعليم الجامعي لتمكن الخريجين من املنافسة في
الوظائف النوعية.
ويحتوي برنامج السنة التحضيرية على عدة أقسام وهي:
• مهارات اللغة إلانجليزية :وهو يهدف إلى إكساب الطلبة مهارات اللغة
إلانجليزية ،ويساعدهم في التحضير لالمتحانات املعيارية العاملية في
اللغة إلانجليزية.
• مهارات الحاسب آلالي :وهو يهدف إلى إكساب الطلبة مهارات استخدام
الحاسب ألاساسية التي يحتاجونها مستقبليا ،ويمنحهم شهادة الرخصة
الدولية لقيادة الحاسب آلالي.
• مهارات الرياضيات :وهو يهدف إلى إعداد الطلبة في مجال الرياضيات
وحل املشكالت ،مما يسهم في التميز وإلابداع.
• مهارات تطوير الذات :وهو يهدف إلى إكساب الطلبة مهارات التفكير
والتعلم والبحث ،والاتصال والتواصل والصحة واللياقة واملهارات
الكتابية ومهارات لريادة ألاعمال الالزمة للنجاح ألاكاديمي والنجاح في
الحياة املستقبلية.
• كما يشمل وحدات مثل وحدة رعاية املوهوبين ووحدة التعلم الذاتي.
يدرس الطالب في أحد املسارات التالية:
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• مسار الكليات الصحية :وهو يهيء الطالب للدراسة في إحدى الكليات
التالية :الطب ،وطب ألاسنان ،والصيدلة ،والعلوم الطبية التطبيقية،
والتمريض ،وطب الطواريءّ .
وتدرس به املقررات التالية :مهارات اللغة
إلانجليزية ،ومقدمة في الرياضيات ،ومهارات الحاسب ومهارات الاتصال،
واللغة إلانجليزية لألغراض الصحية ،ومقدمة في الكيمياء الحيوية،
وفيزياء عامة وعلم ألاحياء وإلاحصاء الحيوي.
• مسار الكليات الهندسية والعلمية :وهو يهيء الطالب للدراسة في
إحدى الكليات التالية :الهندسة ،وعلوم الحاسب آلالي واملعلومات،
والعمارة والتخطيط وإدارة ألاعمال ،والعلوم ،وعلوم ألاغذية والزراعة.
وتدرس به املقررات التالية :اللغة إلانجليزية ،ومقدمة في الرياضيات،
ومهارات الحاسب ،ومهارات الاتصال ،وحساب التفاضل ،ومهارات
التعلم والتفكير والبحث وريادة ألاعمال والصحة واللياقة.
• مسار الكليات إلانسانية :وهو يهيء الطالب للدراسة في إحدى الكليات
التالية :آلاداب ،والتربية ،والعلوم السياسية وآلاثار واللغات والترجمة.
وتدرس به مقررات اللغة إلانجليزية ،ومباديء الحاسب ومهارات
الاتصال ومقدمة في إلاحصاء ومهارات التعلم والتفكير والبحث واملهارات
الكتابية والصحة واللياقة [.[1.
وقد غيرت جامعة امللك سعود مسمى السنة التحضيرية مؤخرا إلى
"السنة ألاولى املشتركة
 -8متطلبات املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي للسنة
التحضيرية:
يتطلب املركز الوطني للتقويم والاعتماد ألاكاديمي ) (NCAAAتطبيق
متطلبات ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي والتي تشمل إلاطار الوطني
للمؤهالت ومايشمله من مناسبة خصائص ومهارات الخريج وشمولية
نواتج التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم والتقييم ملجاالت التعلم
الخمسة ،ومناسبتها للمستوى الدراس ي ،ومناسبة الساعات املعتمدة
للدرجة العلمية .كما تتطلب تطبيق معايير البرامج ألاكاديمية .ويؤكد
على أهمية مراجعة الزمالء الخارجيين والتأكد من معايير إنجاز الطلبة
واملخرجات بشكل عام ،إضافة إلى أهمية تمييز ما يدرج من املقررات
ضمن سد فجوة مهارات الطلبة ما قبل الجامعية وإعدادهم للدراسة،
حيث ال ينبغي حسابها في املعدل الدراس ي ،وبين تلك املهارات واملعارف
التخصصية التي تدرج ضمن البرنامج ألاكاديمي على مستوى الجامعة
ويمكن أن تحسب في املعدل التراكمي للطالب .ويتطلب أن تكون السنة
التحضيرية تحت إلاشراف املباشر من هيئة التدريس وأن يضعوا
التوصيفات ،وأن تتصل نواتج تعلم السنة التحضيرية بنواتج تعلم
ألاقسام ألاكاديمية ،وأن يتم تقييم مدى تحققها بشكل دوري .وهذا
مادعى بعض الجامعات إلعادة النظر في كيفية إدارة السنة التحضيرية
[.[18
 .3الدراسات السابقة
أجريت عدة دراسات جمعت نتائج تطبيق برامج التحضيرية وخبرة
السنة ألاولى للطالب الجامعي ،ومنها ما يلي:
هدفت دراسة هارفي ودرو وسميث [ ]14إلى مراجعة عدد كبير من
الدراسات السابقة الخاصة بخبرة السنة ألاولى ،وتلخيص نتائجها.
وتضمنت استعراض لدراسات شمولية واسعة النطاق والدراسات التي
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هدفت دراسة جيمس وكروز وجيننج [ ]16إلى تقديم نتائج الدراسات
الطولية لخبرات الجامعات ألاسترالية في مجال خبرة الطالب في السنة
ألاولى بالجامعة ،والاتجاهات طويلة املدى ،وتاثيرها على القرارات بهدف
تحسين خبرة السنة ألاولى لدى الطلبة ،وجهود الدولة للتأكد من
جودتها .واستخدمت منهجية الدراسة املسحية ،وكانت العينة عشوائية
وشملت طالب السنة ألاولى من تسعة جامعات أسترالية عام .775م،
وطبقت عليهم استبانات .وقورنت نتائج الاستبانات بنتائج ألاعوام
1554م ،و 1555م ،و.774م .وخلصت الدراسة إلى أن الطلبة استفادوا
جدا من خبراتهم في السنة ألاولى وبخاصة الطلبة الدوليين ،وأنها
أعدتهم للدراسة الجامعية ،وكانت النتائج أفضل من السنوات
السابقة.
وهدفت دراسة كيرابو [ ]10إلى تقويم برنامج الحوافز املتقدمة في
مجال التسكين )The Advanced Placement Incentive Program (APIP
حيث تم تتبع ( ).57.777طالبا في  98مدرسة ثانوية بين عامي 1558م
و .778م في والية تكساس .وأوضحت الدراسة أن البرنامج وفر تنمية
مهنية مكثفة للمعلمين والدعم ألاكاديمي للطالب وحفز الطالب
واملعلمين وإلاداريين .وبمقارنة من حضروا البرنامج مع أقرانهم الذين لم
يحضروه ،اتضح زيادة اجتيازهم امتحان التسكين بنسبة ،%49
وارتفاع نسبة من واصل منهم دراسته الجامعية بـ  %.7وازدياد رواتبهم
بنسبة .٪11
وتناولت دراسة ماكمولين [ ]18آثار الجنس واملوقع الجغرافي على
تصورات الطالب السعوديين عن قيمة البرامج التحضيرية إلانجليزية
ملدة سنة وخصائصها .تم جمع البيانات من ثالث جامعات (ن = .)405
وأشارت النتائج إلى أن طالب الجامعات السعودية يدركون قيمة برنامج
اللغة إلانجليزية ،حيث يرى  %89من الطلبة أن هذه السنة ضرورية،
وكان %00منهم راضين عن مهاراتهم.
كما قامت بتلة العنزي [ ]15بتحليل أهداف مؤسسات التعليم العالي
للسنة التحضيرية بالسعودية من خالل ماكتب عنها في الصحف
السعودية ،وخلصت إلى أن أهم أهداف التحضيرية :إدخال الطالب في
جو الدراسة الجامعية بفكرها املتكامل من جميع النواحي النفسية
والاجتماعية وألاكاديمية ،وسد الفجوة بين التعليم العام والتعليم
العالي ،وإعداد الطالب لالنتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة
التعليم الجامعي ،وتكييف الطلبة مع العملية التعليمية الجامعية،
وتكثيف دراسة بعض املقررات كاللغة الانجليزية والحاسب آلالي
والعلمية والطبية ،وتزويده باملهارات الضرورية الالزمة في الرياضيات،
وتقنية املعلومات.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السنة التحضيرية طورت املهارات في
اللغة إلانجليزية والفيزياء والرياضيات والحاسب في املرتبة ألاولى،
وطورت مهارات الطالب أثناء الحياة الوظيفية وزادت ثقة الطلبة
بأنفسهم ،ورفعت روحهم املعنوية والتواصل ،وساعدت في توجيههم إلى
تخصصات مالئمة مليولهم و وإمكاناتهم وزادت من إقبالهم على التعليم
الجامعي .وأوصت بتقويم مدى كفاءة تلك البرامج في تحسين قدرات
الطالب الجامعيين.
وهدف ـت دراسـ ـة كام ـل [ ].7إلى تحليل التباين بين الفلسفة والبنية في

أجريت داخل املؤسسات .وقد ركزت الدراسة على عدد من املواضيع
منها ألاداء والتنبؤ بالنجاح ،والدعم املقدم للطالب بالسنة ألاولى،
ومهاراتهم .أوضحت النتائج أن السنة ألاولى تمثل عملية الانتقال
والتكيف وما يصاحب ذلك من ارتفاع نسبة الانسحاب لدى الطالب.
كما أوضحت أن من أهم العوامل املؤثرة في ذلك هي :وضع ألاهداف
الشخصية والتحفيز ودعم ألاقران ،والتواصل مع املعلمين ،واملعلومات
والخيارات السابقة ،وعملية التعليم والتعلم .كما أكدت النتائج على أنه
من املهم تحسين تجربة الطالب عموما ،وليس التركيز على تجربة السنة
ألاولى فقط.
وهدفت دراسة يورك ولونجدن [ ]19إلى تلخيص الدراسات التي
تناولت خبرة إنجلترا في التعامل مع الطلبة املتسربين وتتبع من أكملوا
ومقارنة النواتج ملن أكملوا مع من لم يكملوا .وقد استخدمت املنهج
املسحي ،وطبقت استبانات على الطالب الذين لم يعودوا للدراسة.
وتضمنت الدراسة مرحلتين شملت .776م و .770م ،مع املقارنة
بدراسة مماثلة أجريت في منتصف التسعينيات .وبلغ عدد الطالب في
املرحلة ألاولى (ن =  )0777طالبا ،تم اختيارهم من املؤسسات
التعليمية .وأوضحت النتائج أن إجاباتهم كانت إيجابية بشكل عام حول
تجربتهم في السنة ألاولى ،واكتسابهم املهارات الضرورية للتوظيف .وتم
تحديد عدد من العوامل التي أدت لعدم الاستمرار ،وكان من أهمها
عدم كفاية املعلومات السابقة عن البرنامج أو املؤسسة ،والتمويل .وفي
دراسة املرحلة الثانية على ( ).9مؤسسة تعليمية ،كان النمط العام
الستجابات الطالب الذين أوقفوا دراستهم مشابها تماما لنتائج في
منتصف التسعينيات ،وكانت العوامل الرئيسة في عدم الاستمرار هي:
سوء اختيار البرنامج ،وعدم الالتزام الشخص ي بالدراسة ،ومستوى
جودة التدريس ،وعدم وجود اتصال مع أعضاء هيئة التدريس ،وعدم
كفاية التقدم الدراس ي ،والجوانب املالية .وأكدت الدراسة على أهمية
تبني أساليب التعلم النشط ،والاهتمام بشكل أكبر بالسنة ألاولى
بالجامعة.
أما دراسة نت وكارلتون [ ]1فاستهدفت جمع املمارسات الجيدة من
جميع أنحاء العالم لتعزيز تجربة السنة ألاولى وتحسين نجاح الطالب
فيها .وقد تناولت أهم التجارب العاملية ولخصت خبراتها في دعم الطلبة
وإلارشاد الاكاديمي والتلمذة ومنع التسرب والتنظيم الذاتي للتعلم
واملواد التعليمية .واعتمدت منهجية هذه الدراسة على تحليل
الدراسات ،وعلى دراسات الحالة لعدد من الدول ،تضمنت ( )16دراسة
حالة ملبادرات مصممة لدعم انتقال ونجاح طالب السنة ألاولى .وشملت
كل حالة وصفا موجزا للمؤسسة وطالبها ،وملحة عامة عن املبادرة،
ووصفا للنتائج مدعومة بالبحوث املرتبطة باملبادرة .وشملت أنواع
التخصصات واملؤسسات التعليمية املختلفة ،حيث ركز بعضها على
املناهج وتطويرها بينما ركز آخرون على قضايا أوسع نطاقا تتعلق بدعم
الطالب .وقدمت الدراسة ملخصا عن نظم التعليم العالي في تلك
الدول ،والاختالفات والتشابه والتحديات الحقيقية ،والنقاط الرئيسية
التي يجب مراعاتها عند تصميم مبادرات السنة ألاولى .وخلصت إلى أن
سياق التعليم العالي يحدد شكل مبادرات السنة ألاولى في الجامعات في
جميع أنحاء العالم.
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السنة التحضيرية في الجامعات السعودية .وخلصت إلى أن أكثر من
 %67من أهداف السنة التحضيرية يتعلق بتهيئة الطالب للحياة
الجامعية ،ومساعدته على الاندماج فيها ،والتأقلم مع متطلبات
الدراسة ،يليها :أن يسهم البرنامج في معالجة ظاهرة تعثر الطالب
وتسربهم من الكليات العلمية والطبية ،وتوفير فرص توظيف للخريجين،
واملفاضلة بين الطالب .ويرى الباحث أن التحضيرية فشلت في معالجة
ظاهرة تعثر وتسرب الطالب من الدراسة بالجامعة .وخلص إلى أن ثمة
إشكالية في تنظيم وبنية وتخطيط وتنفيذ البرنامج وآلياته ،مع عدم
وجود فلسفة ورؤية واضحة للبرامج لدى القائمين عليها.
كما هدفت دراسة يان وساندال [ ].1إلى دراسة تأثير خبرة السنة
ألاولى في إحدى الكليات بأمريكا في اكتساب الطالب ألاجانب للمهارات
املطلوبة .طبقت الدراسة على ( )15طالبا من ألاجانب و( )18من
املحليين .وتم تطبيق استبانة تشمل تقيم مدى فائدة املكونات املختلفة
املستخدمة في البرنامج ،ومخرجات التعلم .وأوضحت النتائج أن البرنامج
حقق أهم نواتج التعلم حيث ساعدهم في "تعلم الكثير عن الكلية"،
والشعور بالراحة في التواصل مع أساتذتهم ،والتكيف مع الثقافة
والفصول الدراسية ،وتكوين املزيد من ألاصدقاء وفهم املزيد عن
أنفسهم ،وبلغ متوسط الدرجات  4فما فوق من .9
وأجرت منيرة العتيبي [ ]9دراسة لتقديم تصور مقترح لتطوير إدارة
برامج السنة التحضيرية بالجامعات السعودية توصلت فيها إلى وجود
عدة سلبيات تواجه السنة التحضيرية ،ومن أهمها قصور إلاعالم
بشفافية عن آليات ونتائج تقويمها ،وعدم تنوع أساليب التقويم بحيث
توضح مدى تحقق نواتج التعلم املستهدفة ،وعدم وجود أدوات تقويم
لجميع املجاالت.
أما دراسة نوال الرشود [ ]..فهدفت إلى معرفة دور السنة
التحضيرية في التنمية البشرية في ضوء رؤية  .787في املجالين
ألاكاديمي وإلاداري .واستخدمت الباحثة أسلوب دلفاي .وتكون مجتمع
الدراسة من خبراء التعليم الجامعي في الجامعات السعودية .وأوضحت
الدراسة أن من أدوار السنة التحضيرية في تعزيز التنمية البشرية في
املجال ألاكاديمي توفير بيئة تنمي مهارات (حسن الانتماء ،ودافعية
إلانجاز ،ومستوى الطموح ،وحس املسؤولية ،واملحافظة على البيئة)،
وتنمي مهارات (التفكير إلابداعي ،والعمل الجماعي ،والتفكير الناقد) .وأما
ألادوار في املجال إلاداري فهي توفير فرص التدريب املستمر لـ (الطلبة،
أعضاء هيئة التدريس ،والهيئة إلادارية) حول التطبيقات إلالكترونية
والتكنولوجيا .
وقدمت عواطف الشهري [ ].8دراسة تهدف إلى التعرف على العالقة
بين تحصيل طالب السنة التحضيرية في اللغة إلانجليزية وتحصيلهم في
دراستهم في جامعة نجران .واعتمدت الدراسة على بيانات ( )196طالبا
وطالبة من أربع كليات .وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين
التحصيل في اللغة إلانجليزية والتحصيل ألاكاديمي ،وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في التحصيل في اللغة إلانجليزية تعزى الختالف
الجنس ،كما ال توجد فروق في التحصيل ألاكاديمي تعزى ملتغير الكلية.
كما هدفت دراسة هالة عيد [ ].4إلى التعرف على متطلبات التعليم
الجامعي ،وإلقاء الضوء على مخرجات التعليم العام ومدى كفايتها
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لتلبية تلك املتطلبات ،وإسهامات السنة التحضيرية في تعزيز الحصيلة
املعرفية واملهارية للطالب ،وتلبية متطلبات التعليم الجامعي.
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي في عرض وتحليل ألادبيات.
وصممت استبانة لقياس درجة توافر متطلبات التعليم الجامعي لدى
الطالب مع بداية العام الدراس ي الجامعي ألاول ممن طبقت عليهم
السنة التحضيرية مقارنة بنظرائهم خريجي املدارس الثانوية ممن لم
تطبق عليهم ،والتعرف على داللة الفروق بينهما .واتضح وجود أثر
لبرامج السنة التحضيرية في تلبية متطلبات التعليم الجامعي.
واستهدفت دراسة املانع [ ].9تحديد أهم املتطلبات الالزمة إلعداد
طالب التعليم العام للسنوات التحضيرية في الجامعات السعودية
(معرفية ،ومهارية ،وسلوكية) وأبرز املعوقات التي تواجه الطالب.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وأظهرت أن املتطلبات املعرفية
تعد ألابرز .كما تعد املتطلبات املهارية ،كمهارات الحاسب آلالي والبرمجة
ومهارات الخطابة وإلالقاء ،مهمة لتحقيق الاستعداد ألاكاديمي للسنة
التحضيرية.
وأما دراسة املقاطي [ ].6فكان هدفها التعرف على دور البرامج
التحضيرية في تنمية املهارات الالزمة لسوق العمل لدى طالب وطالبات
البرامج التحضيرية ،والفروق في تقدير دور البرامج تبعا الختالف متغير
الجنس واملسار التعليمي .تكونت عينة الدراسة من ( ).78طالبا وطالبة
من طلبة التحضيرية بجامعة إلامام محمد بن سعود .واستخدم الباحث
استبانة تقيس مهارات التعلم ،والتفكير ،والبحث ،والتخطيط ،وإدارة
الوقت ،والعمل الجماعي ،وتم التأكد من صدق وثبات ألاداة .وأظهرت
النتائج أن هناك دورا كبيرا لبرامج التحضيرية في تنمية مهارات سوق
العمل حيث بلغ املتوسط  8.6من  .9ولم توجد فروق ذات داللة
إحصائية على مجالي مهارة التخطيط ومهارة العمل الجماعي ،تبعا
للمسار العلمي .ووجدت فروق ذات داللة إحصائيا بين تقديرات أفراد
عينة الدراسة لدور البرامج التحضيرية في تنمية مهارات سوق العمل
على مجاالت الدراسة (التعلم ،والتفكير ،والبحث ،وإدارة الوقت) تبعا
للمسار التعليمي ولصالح طلبة املسار إلانساني والتطبيقي مقارنة
باملسارات ألاخرى.
وهدفت دراسة مراوشة والشعار [ ].0للكشف عن درجة ممارسة
طلبة السنة التحضيرية ملهارات الاتصال اللفظي من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الدمام .وتكون مجتمع
الدراسة من ( )8.7من أعضاء هيئة التدريس .وتم إعداد استبانة من
خمسة محاور تشمل :مهارات التحدث ،والاستماع ،والحوار ،وإلاقناع
والتأثير ،والتفاوض .وأوضحت النتائج تراوح املتوسط بين  8إلى .4...
وكانت هناك فروق دالة إحصائيا في مهارات تطوير الذات.
هدفت دراسة املومني وعالم [ ].8إلى الكشف عن دور مقرر مهارات
الاتصال في السنة التحضيرية في تهيئة الطالب ملتطلبات سوق العمل.
تكونت عينة الدراسة من ( ).00طالبا من طالب في جامعة امللك من
ثالث مسارات (العلمي الهندس ي ،الصحي ،إلانساني) .وتم إعداد استبانة
تمثل مهارات الاتصال الالزمة لتهيئة الطالب للنجاح في سوق العمل من
ثالثة محاور (مهارات التواصل مع الذات ،وتسويق الذات ،والتواصل
مع آلاخرين) .تم تطبيق الاستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها.
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وأظهرت النتائج أن املقرر يسهم بشكل فعال في تلبية توقعات الطالب،
وجاءت مهارة الثقة بالدرجة ألاولى ،تليها مهارة الفهم الجيد للشخصية،
والعمل بنجاح ضمن فريق ،وإقناع املمتحن أثناء املقابلة.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ،نجد أن من أهم أهداف
برامج التحضيرية هي تهيئة الطالب للحياة الجامعية ومساعدته على
الاندماج فيها ،والتأقلم مع متطلبات الدراسة ومعالجة تعثر الطالب
وتسربهم ،وإكسابهم مهارات تزيد فرص التوظيف .وال توجد فلسفة
ورؤية واضحة للبرنامج [ .].7واتضح أن هناك قصورا كبيرا في آليات
وأدوات التقويم املستخدمة ،وحاجة كبيرة لتقويم نواتج التعلم لهذه
البرامج بشكل منهجي ومنظم يوضح مستوى الطالب قبل وبعد السنة
التحضيرية وعلى كافة املجاالت [.[9
ويالحظ أن معظم الدراسات قد اعتمدت على املسح الكيفي وقياس
املهارات العامة للطلبة عن طريق املرئيات ،وأن البرامج التحضيرية لها
تأثير إيجابي بشكل عام وطورت العديد من املهارات لدى الطلبة،
كمهارات اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب ومهارات الطالب أثناء
الحياة الوظيفية .وساعدت في توجيه الطلبة إلى تخصصات مالئمة
مليولهم وإمكاناتهم [ .]18,15,.4وحسنت مهارات الاتصال والفهم الجيد
للشخصية والعمل مع فريق [ ،].8ومهارات سوق العمل وتطوير الذات
( 8من  9فما فوق) .وحققت عددا من نواتج التعلم خاصة املرتبطة
بالتعرف على متطلبات الكلية والجامعة ( 4من  9فما فوق) [.].6,.0
كما ساهمت في زيادة نسبة مواصلة الطلبة لدراستهم الجامعية بـ %.7
[ .]10وأوضحت بعض الدراسات [ ].8أن للمسار التعليمي دور في
مستوى تنمية مهارات سوق العمل لصالح املسار إلانساني.
ويالحظ أن أغلب الدراسات لم تضع نموجا واضحا ونظرية لبرنامج
التحضيرية ولم تتبع نواتج تعلم الطلبة بشكل تفصيلي ودقيق لها .لذا
فقد غطت هذه الدراسة جوانب وضع نظرية لبرنامج التحضيرية
املستخدم ،وحددت مخرجاته ونواتج تعلمه بشكل كامل وتفصيلي مبني
على املنهج املستخدم ،واستخدمت أدوات منهجية للتقويم .كما قارنت
بين مرئيات الطلبة قبل انتهائهم من التحضيرية مع طلبة انتهوا منها

وانتقلوا للكليات ولديهم خبرة عملية ،ورأي ألاساتذة الذين درسوهم في
الكليات .كما قيمت رأي الطلبة ملرحلة ما قبل وما بعد التحضيرية
ملعرفة تقديرهم للقيمة املضافة لها .وهي جوانب لم تتطرق لها
الدراسات السابقة.
 .4الطريقة وإلاجراءات
أ .منهج الدراسة
تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،وذلك ملناسبته لهذا النوع من
الدراسات ،حيث يصف الظاهرة ويتناول التحليل والتفسير والربط بين
مدلوالت الظاهرة للتوصل للنتائج.
ب .مجتمع الدراسة
تكونت مجتمع الدراسة من طالبات السنة التحضيرية ،وطالبات
الكليات الالتي أنهين السنة التحضيرية خالل العامين السابقين ،ومن
ألاستاذات من أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات بجامعة امللك
سعود في الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1480 /1486هـ.
ج .عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من طالبات السنة التحضيرية في نهاية العام،
وطالبات أنهين السنة التحضيرية ويدرسن بالكليات (من املستوى ألاول
إلى الرابع) ،وأستاذات بالكليات املختلفة الالتي يدرسن الطالبات
باملستوى ألاول إلى الرابع .وتم اختيار املشاركات في الدراسة بطريقة
العينات العشوائية البسيطة من السنة التحضيرية ومن جميع الكليات
املتوفرة للطالبات بالجامعة ،وتم توزيع الاستبانات حسب نسبة
الطالبات في املسارات وفي الكليات .وشمل التطبيق الكليات إلانسانية
(آلاداب ،والتربية ،واللغات والترجمة ،وآلاثار) ،والكليات الصحية
(الطب البشري ،وطب ألاسنان ،والصيدلة ،والتمريض ،والعلوم
التطبيقية) ،والكليات العلمية (إدارة ألاعمال ،وعلوم الحاسب،
والحقوق والعلوم السياسية).
بلغ العدد إلاجمالي للطالبات  985( 1798في السنة التحضيرية و464
في الكليات) وعدد ألاستاذات 119؛ والجدول ( )1يوضح توزيع عينة
الدراسة حسب املسار ألاكاديمي والفئة.

جدول 1
توزيع املشاركات في الدراسة حسب املسار ألاكاديمي والفئة (طالبات  /أستاذات)
املسار ألاكاديمي
الكليات إلانسانية
الكليات الصحية
الكليات العلمية
املجموع

أستاذات
27
24
64
115

طالبات في التحضيرية
68
182
339
589

د .أداة الدراسة
استخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ،وفيما يلي توضيح إلجراءات
إعدادها:
 -1تصميم أداة الدراسة
صممت ألاداة لتقييم مستوى مهارات طالبات السنة التحضيرية
بعد مراجعة ألادبيات والدراسات ذات العالقة ،ووثائق السنة التحضيرية
بجامعة امللك سعود ،واملهارات التي تستهدفها ،ونواتج التعلم في املقررات
املختلف ـ ـة ،ومقـ ـابل ـ ـة الـمسـؤولين بالبرنامج .تكونت الاستبانة من ( )05فقرة

طالبات في الكليات
181
86
197
464

موزعة على  14بعدا للمهارات وفي ثالثة مجاالت:
املجال ألاول :مهارات النجاح في الجامعة والتخصص واملنافسة في السوق
(اللغة العربية ،واللغة الانجليزية ،والحاسب آلالي وتقنية املعلومات
والوسائط الرقمية ،والرياضيات والاحصاء ،والبحث العلمي ،والصحة
النفسية واللياقة البدنية).
املجال الثاني :مهارات إلاعداد النفس ي وألاكاديمي للحياة الجامعية (إلادارة
وريادة ألاعمال ،والتعلم وإلابداع ،والتفكير الناقد وحل املشكالت،
واملهارات الشخصية والاجتماعية).
221
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املجال الثالث :الاستعداد للبيئة الجامعية واكتساب مهارات النجاح في
الجامعة والتخصص (مهارات التواصل والعمل الجماعي ،والاستعداد
للبيئة الجامعية ،واملهارات الحياتية والاستعداد للمهنة ،واملواطنة
الصالحة) (انظر الجداول .)9 – 8
تتطلب الاستجابة على الاستبانة تقييم مستوى كل مهارة على درجة من 9
الى  1حيث تمثل  9مرتفع جدا ،و  1منخفض جدا .ووضعت نسخة
للطالبات تتضمن التقييم الذاتي للمهارة قبل وبعد الالتحاق بالسنة
التحضيرية ،ونسخة مطابقة لألستاذات تتضمن تقييم مهارات الطالبات
بعد الانتهاء من السنة التحضيرية.
 -.دالالت صدق درجات أداة الدراسة
استخدمت الدراسة نوعين من الصدق:

21

1122

السنة التحضيرية ،وطريقة القياس .وتمت التعديالت بناء على استجابات
املحكمين .
•الصدق البنائي :طبقت الاستبانة في صورتها ألاولية على  177طالبة
وحسب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد والدرجة الكلية .وكانت
النتائج دالة إحصائيا عند مستوى  α =.01لجميع ألابعاد ،وتراوحت
املعامالت بين متوسط ( )7.484ومرتفع ( )7.849والجدول ( ).يوضح هذه
النتائج.
 -8دالالت ثبات درجات أداة الدراسة
استخرجت معامالت ثبات ألفا كرونباخ للدرجات الفرعية والدرجة
الكلية ،والجدول ( )4يوضح هذه النتائج .وهي تدل على اتساق داخلي عالي
لألداة وأبعادها الفرعية ،حيث بلغت قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ
( )7.505للدرجة الكلية وتراوحت القيم بين ( )7.810و( )7.599للدرجات
الفرعية.

•صدق املحكمين :حكم ألاداة من  17من أعضاء هيئة التدريس
املختصين من حيث مناسبة ووضوح الفقرات وألابعاد وارتباطها بأهداف

جدول 2
دالالت ثبات وصدق استبانة مهارات الطالبات في السنة التحضيرية
أبعاد املهارات
أ -مهارات اللغة العربية
ب -مهارات اللغة إلانجليزية
ج -مهارات الحاسب آلالي وتقنية املعلومات والوسائط الرقمية
د -مهارات الرياضيات وإلاحصاء
هـ -مهارات البحث العلمي
و -مهارات الصحة النفسية واللياقة البدنية
ز -مهارات إلادارة وريادة ألاعمال
ح -مهارات التعلم وإلابداع
ط -مهارات التفكير الناقد وحل املشكالت
ي -املهارات الشخصية والاجتماعية
ك -مهارات التواصل والعمل الجماعي
ل -مهارات الاستعداد للبيئة الجامعية
م-املهارات الحياتية والاستعداد للمهنة
ن-مهارات املواطنة الصالحة
الدرجة الكلية

معامل ارتباط ألابعاد بالدرجة الكلية
**0.557
**0.484
**0.656
**0.523
**0.657
**0.652
**0.473
**0.776
**0.814
**0.845
**0.655
**0.784
**0.829
**0.666

**القيمة دالة إحصائيا عند مستوى α =.01
د .ألاساليب إلاحصائية
استخدمت أساليب التحليل الكيفي والكمي في هذه الدراسة ،فلإلجابة
عن السؤال ألاول تم تحليل الوثائق ،واملقابالت للتوصل إلى نظرية
البرنامج .ولإلجابة عن بقية ألاسئلة طبقت ألاساليب الكمية ،وشملت
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وتحليل التباين أحادي
الاتجاه ) ،(One way ANOVAواختبار شيفيه ) (Scheffeالبعدي لداللة
الفروق ،واختبار "ت" للعينات املترابطة)(Paired-samples T-test
والانحدار الخطي البسيط)(Simple Linear Regression
 .5النتائج ومناقشتها
فيما يلي عرض لنتائج الدراسة .وقد تم اختصار بعض البيانات للتمكن
من عرض النتائج املهمة.
السؤال ألاول :ما نظرية برنامج السنة التحضيرية؟ وما نواتج تعلم الطلبة
املستهدفة في البرنامج؟

معامالت ثبات ألفا كرونباخ
0.817
0.901
0.891
0.922
0.947
0.920
0.955
0.911
0.937
0.951
0.860
0.909
0.946
0.947
0.979

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخالص نتائج تحليل الوثائق واملقابالت
وبناء عليها وضعت نظرية برنامج ) (Program theoryالسنة التحضيرية
وهي مبنية على الافتراضات والتغييرات السببية املفترضة التي استخلصت.
وروجعت النظرية مع بعض مسؤولي برنامج السنة التحضيرية ،حيث من
الضروري وضع نظرية برنامج دقيقة وشاملة عند التقويم [.[.5
ويوضح الشكل ( )1نظرية برنامج السنة التحضيرية للطالب قبل وأثناء
وبعد دخوله للتحضيرية وتخرجه منها والنواتج قريبة ومتوسطة وطويلة
املدى ،وبشكل يمكن من خالله تتبع مايريد البرنامج عمله وما يريد
تحقيقه ليتم استخدامه في تطبيق وتقويم البرنامج بشكل جيد ودقيق،
وما إذا كانت الافتراضات صحيحة أم تحتاج لتعديل.
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نواتج متوسطة املدى

نواتج قصيرة املدى
-قبل السنة التحضيرية1

-خالل السنة 3

ضعف التاقلم معالجامعة
مهارات وقدراتمنخفضة
• مهارات الاتصال،
وتقنية املعلومات،
والعددية ( اللغة
الانجليزية -
الرياضيات -الحاسب
آلالي  -الاتصال )
• املهارات ألاساسة في
التفكير والتعلم.
• البحث العلمي.
• مهارات التعامل مع
ألاخرين وتحمل
املسؤولية (املسؤولية
عن التعلم ،التطوير
الذاتي ،املشاركة
والقيادة والتنظيم
والثقة بالنفس،
الالتزام والانضباط
وروح املبادرة
واملواطنة).

التحضيرية
تطوير القدرات العلمية -
والشخصية للمستجدين
توفير عوامل النجاح -
التي تتيح للطالب
الفرصة للتأقلم مع
البيئة الجامعية بشكل
منظم
•

•

•

•

إلارشاد ألاكاديمي
والنفس ي والتوجيه
الطالبي
إتاحة الفرصة
للطالب للتعرف على
التخصصات
والتخصص
املناسب.
تفعيل دور الطالب
كمشارك رئيس في
العملية التعليمية
بيئة تربوية وتعليمية
محفزة للتعلم

نواتج طويلة املدى

-3بعد الانتهاء من السنة
التحضيرية:
اكتساب الطالب املهاراتاملطلوبة للنجاح في الجامعة
والدراسة  ،واملنافسة على
الوظائف النوعية:
• مهارات الاتصال ،وتقنية
املعلومات ،والعددية (اللغة
إلانجليزية  -الرياضيات -
الحاسب آلالي  -الاتصال)
• املهارات ألاساسة في التفكير
والتعلم.
• املهارات ألاساسية للبحث
العلمي.
• مهارات التعامل مع ألاخرين
وتحمل املسؤولية
(املسؤولية عن التعلم،
التطوير الذاتي ،املشاركة
والقيادة والتنظيم والثقة
بالنفس  ،الالتزام
والانضباط وروح املبادرة
واملواطنة)
• بعض املعارف واملهارات
ألاساسية في التخصص.

السنة ألاولى من 3التخصص
•
•

•
•

•

اندماج الطالب في
الجامعة
انخفاض نسبة
التسرب في السنة
الاولى
معرفة حاجة سوق
العمل
اختيار التخصص
املناسب لقدرات
الطالب وميوله
تخفيض التكلفة
املادية والبشرية
(العبء املطلوب من
القسم في تنمية
القدرات واملهارات-
خسارة الجامعة
الاستثمارية املحتملة
فيمن انسحب).

-2-4السنة 5

-بعد التخرج5

• النجاح في
التخصص
• معدل مرتفع
• مستوى تأهل
عال للخريج

• زيادة منافسة
الخريجين على
الوظائف
النوعية
والفرص
الوظيفية
ألافضل
• تحقيق
متطلبات
التنمية.


• التركيز على املهارات ألاساسية
• توفير الخدمات عن طريق شركة بديلة لتسهيل الاجراءات املالية والادارية
وفعاليتها وبشكل اكثر تخصصا

شكل  1نظرية برنامج السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود

السنة التحضيرية ويدرسن بالكليات في مستوى املهارات املطلوبة التي
اكتسبتها الطالبات من السنة التحضيرية؟؛  -.هـ :ما مقدار القيمة
املضافة في مهارات الطالبات نتيجة حضور السنة التحضيرية من وجهة
نظر الطالبات؟
تم استخالص متوسط تقييم مهارات الطالبات ملا قبل وبعد السنة
التحضيرية وحساب الفرق بينهما ،وطبق اختبار "ت" ملعرفة داللة الزيادة
في درجات املهارات وألابعاد والدرجة الكلية لدى كل من الطالبات
بالكليات وطالبات السنة التحضيرية.
واستخرجت املتوسطات للتقييم البعدي للمهارات من قبل أستاذات
بالكليات ،وقورنت بتقييمات كل من الطالبات بالكليات وطالبات السنة
التحضيرية باستخدام تحليل التباين ،واستخرجت قيم "ف" ملعرفة داللة
الفروق إحصائيا ،وطبق اختبار شيفيه على النتائج الدالة .والجداول من
( )8إلى ( )9توضح النتائج.

ويتضح من النظرية أن هناك نواتج قريبة املدى بعد السنة

التحضيرية ،وأخرى متوسطة املدى بعد السنة ألاولى وبعد السنة الثانية،
وهناك نواتج طويلة املدى بعد التخرج من الجامعة .أما بالنسبة لنواتج
التعلم التفصيلية فقد تم تحديدها ووضعها في الاستبانة.
ولإلجابة عن السؤال الثاني :هل حققت الطالبات املهارات املطلوبة
(النواتج قصيرة املدى) في السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود؟
وألاسئلة املتفرعة عنه -. :أ :ما مستوى املهارات املطلوبة لدى الطالبات
بعد انتهائهن من السنة التحضيرية والتحاقهن بالكليات ،من وجهة نظر
ألاستاذات في الكليات؟؛  -.ب :ما مستوى املهارات املطلوبة لدى الطالبات
قبل وبعد انتهائهن من السنة التحضيرية ،من وجهة نظر الطالبات الالتي
أكملن السنة التحضيرية ويدرسن بالكليات؟؛  -.ج :ما مستوى املهارات
املطلوبة لدى الطالبات قبل وبعد انتهائهن من السنة التحضيرية ،من
وجهة نظر طالبات السنة التحضيرية؟؛  -.د :هل تختلف وجهات نظر كل
من ألاستاذات ،والطالبات بالسنة التحضيرية ،والطالبات الالتي أكملن
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جدول 3
املتوسطات الحسابية لتقييم مهارات الطالبات في املجال ألاول قبل وبعد الالتحاق بالسنة التحضيرية ،وداللة الفروق بين متوسطات الدرجات باستخدام اختبار
"ت" ،والفروق بين التقييمات البعدية للمجموعات الثالثة (ألاستاذات بالكليات ،والطالبات بالكليات ،والطالبات بالتحضيرية) باستخدام اختبار تحليل التباين

املهارات وأبعادها

1
.

8
4

9
6
0
8

5

17
11

1.

18

تقييم
ألاستاذات
بالكليات
م
بعدي

تقييم الطالبات
بالكليات
م
قبلي

م
بعدي

تقييم الطالبات
بالتحضيرية

الزيادة ومستوى داللتها

املجال ألاول :مهارات النجاح في الجامعة والتخصص واملنافسة في السوق
أ-مهارات اللغة العربية
** 0.2
4.2
4.0
2.7
الكتابة بدون أخطاء
لغوية
** 0.2
4.0
3.8
2.7
التحدث واملناقشة
والتعبير الشفوي بلغة
عربية سليمة
** 0.1
4.4
4.3
2.8
إتقان مهارة القراءة
الصحيحة
** 0.4
4.1
3.7
2.7
إلانصات وتلخيص أفكار
املتحدث بطريقة
صحيحة
** 0.23
4.18 3.95
2.73
املتوسط العام على البعد
ب .مهارات اللغة الانجليزية
** 0.9
3.80 2.90
2.70
الكتابة باللغة الانجليزية
** 1.0
3.70 2.70
2.70
التحدث واملناقشة
والتعبير باللغة الانجليزية
** 0.9
3.90 3.10
2.80
القراءة باللغة الانجليزية
** 1.0
4.00 3.00
2.80
الاستماع والفهم باللغة
الانجليزية
**0.93
3.85 2.93
2.75
املتوسط العام على البعد
ج -مهارات الحاسب آلالي وتقنية املعلومات والوسائط الرقمية
** 0.5
4.1
3.6
3.6
إتقان مهارات استخدام
الحاسب آلالي وتقنية
املعلومات الاساسية
** 0.5
4.3
3.8
3.5
تشغيل واستخدام برامجميكروسوفت أوفيس
** 0.4
4.4
4.0
3.9
استخدام إلانترنت
والتقنية الرقمية وأدوات
التواصل الاجتماعي
الالكتروني والاتصاالت
الشبكية للحصول على
املعلومات.
** 0.5
3.9
3.4
3.2
استخدام الحاسب
وأدوات التقنية املناسبة
في انتاج الفيديو
والوسائط التعليمية
** 0.4
3.8
3.4
2.9
إجادة استخدام
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م
قبلي

م
بعدي

الزيادة ومستوى داللتها

تحليل التباين للفروق
بين املجموعات
"ف"

مستوى
الداللة
إلاحصائية

4.2

4.3

** 0.1

10.2

**.001

3.8

4.1

** 0.3

1.7

.192

4.4

4.5

** 0.1

9.8

**.002

3.9

4.1

** 0.2

4.3

*.038

4.08

4.25

** 0.18

**23.9

**.001

2.90
2.70

3.70
3.60

** 0.8
** 0.9

0.3
0.1

.608
.760

3.20
3.10

3.80
3.90

** 0.6
** 0.8

1.5
2.5

.219
.117

2.98

3.75

**0.78

**24.8

**.001

3.8

4.2

** 0.4

4.8

*.028

4.0

4.4

** 0.4

4.5

*.033

4.3

4.5

** 0.2

24.2

**.001

3.2

3.7

** 0.5

2.1

.149

3.3

3.7

** 0.4

0.4

.513

املهارات وأبعادها

املعلومات الرقمية
وإدارتها وتقييمها
 14مراعاة الجوانب ألاخالقية
والقانونية الرئيسية
الستخدام الوسائط
التقنية واملعلومات.
املتوسط العام على البعد
د -مهارات الرياضيات والاحصاء
 19فهم العمليات الرياضية
واملعادالت الاحصائية
ألاساسية
 16إعداد واستخدام وتفسير
الرسوم البيانية
 10تطبيق إلاحصاء
والرياضيات في الحياة
العملية
 18إجراء بعض العمليات
إلاحصائية والرياضية
املتوسط العام على البعد
ه -مهارات البحث العلمي
 15إتقان املهارات ألاساسية
للبحث العلمي.
 .7اختيار أساليب البحث
العلمي املناسبة
 .1صياغة مشكلة وأسئلة
البحث واختيار املنهجية
وتحليل النتائج
 ..إجادة كتابة ألاوراق
البحثية والتقارير العلمية
املتوسط العام على البعد
و -مهارات الصحة النفسية
واللياقة البدنية
 .8الوعي بأساسيات التغذية
والصحة الجسمية
واللياقة البدنية
 .4الوعي بأساسيات الصحة
النفسية
 .9والعناية والاهتمام
بالصحية النفسية
والبدنية
 .6التعامل مع املشكالت

تقييم
ألاستاذات
بالكليات
م
بعدي

تقييم الطالبات
بالكليات
م
قبلي

م
بعدي

تقييم الطالبات
بالتحضيرية

الزيادة ومستوى داللتها

م
قبلي

م
بعدي

الزيادة ومستوى داللتها

تحليل التباين للفروق
بين املجموعات
"ف"

مستوى
الداللة
إلاحصائية

3

3.8

4.1

** 0.3

4.1

4.3

** 0.2

19.7

**.001

3.35

3.67

4.10

** 0.42

3.78

4.13

** 0.35

2.2

.108

2.5

3.5

3.8

** 0.3

3.3

3.6

** 0.3

6.7

**.010

2.4

3.4

3.8

** 0.4

3.2

3.5

** 0.3

8.5

**.004

2.3

3.2

3.4

** 0.2

2.6

2.9

** 0.3

38.1

**.001

2.3

3.4

3.7

** 0.3

3.1

3.4

** 0.3

16.1

**.001

2.38

3.38

3.68

**0.30

3.05

3.35

**0.30

18.0

**.001

2.5

2.7

3.7

** 1.0

2.8

4.0

** 1.2

0.9

.331

2.5

2.7

3.7

** 1.0

2.8

3.9

** 1.1

0.4

.516

2.3

2.7

3.6

** 0.6

2.7

3.9

** 1.2

0.0

.906

2.4

2.7

3.6

** 0.6

2.7

3.9

** 1.2

0.0

.948

2.43

2.70

3.65

**0.95

2.75

3.93

**1.18

27.3

**.001

2.4

3.3

3.9

** 06

3.5

4.0

** 0.5

8.9

**.003

2.4

3.4

3.9

** 0.5

3.6

4.0

** 0.4

5.1

*.024

2.6

3.5

3.9

** 0.4

3.7

4.0

** 0.3

3.5

.060

2.3

3.4

3.8

** 0.4

3.6

3.9

** 0.3

4.2

*.041
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والضغوط النفسية
كالقلق
املتوسط العام على البعد

تقييم
ألاستاذات
بالكليات
م
بعدي

2.43

21

تقييم الطالبات
بالكليات
م
قبلي

3.40

م
بعدي

3.88

1122

تقييم الطالبات
بالتحضيرية

الزيادة ومستوى داللتها

**0.48

ويتضح من الجدول أعاله أن ألاستاذات يرين أن املهارات التي اكتسبتها
الطالبات في التحضيرية ،والخاصة بالنجاح في الجامعة والتخصص
واملنافسة في السوق ،وجاءت تقديراتهن منخفضة بشكل عام على أبعاد
هذا املجال ،وكان أدناها مهارات الرياضيات وإلاحصاء ( )..88والبحث
العلمي ( )..48والصحة النفسية واللياقة البدنية ( ،)..48بينما كانت
التقديرات متوسطة في الحاسب آلالي وتقنية املعلومات والوسائط
الرقمية (.)8.89
وفي املقابل ،جاءت التقديرات للمهارات املكتسبة مرتفعة قليال ألبعاد
هذا املجال ،لدى طالبات الكليات وطالبات التحضيرية .وتراوحت
التقديرات بين متوسطة إلى مرتفعة على املهارات ( ،)4..9 -8.69وكان
أعالها اللغة العربية.

م
قبلي

3.60

م
بعدي

تحليل التباين للفروق
بين املجموعات

الزيادة ومستوى داللتها

**0.38

3.98

"ف"

12.4
**

مستوى
الداللة
إلاحصائية

**.001

وكانت الفروق بين املجموعات الثالثة في التقييم البعدي دالة إحصائيا
)(α =.05على جميع ألابعاد ،ما عدا مهارات الحاسب آلالي وتقنية
املعلومات والوسائط الرقمية ،حيث لم تكن الفروق دالة إحصائيا.
وكانت الفروق لصالح الطالبات بالكليات في جميع ألابعاد ماعدا اللغة
إلانجليزية والرياضيات وإلاحصاء ،حيث كانت لصالح طالبات التحضيرية.
وكانت القيمة املضافة للسنة التحضيرية في جميع املهارات دالة
إحصائيا ) (α =.05ولصالح التقييم البعدي ،لدى طالبات الكليات
وطالبات التحضيرية .وحسب مرئيات املجموعتين ،فإن املهارات ألاكثر
زيادة كانت مهارات اللغة إلانجليزية ( 7.58و  )7.08والبحث العلمي (7.59
و  .)1.18بينما قيمت مهارات اللغة العربية على أنها ألاقل في القيمة
املضافة لدى املجموعتين ( 7.8فأقل).

جدول 4
املتوسطات الحسابية لتقييم مهارات الطالبات في املجال الثاني قبل وبعد الالتحاق بالسنة التحضيرية ،وداللة الفروق بين متوسطات الدرجات باستخدام اختبار
"ت" ،والفروق بين التقييمات البعدية للمجموعات الثالثة ( ألاستاذات بالكليات ،والطالبات بالكليات ،والطالبات بالتحضيرية) باستخدام اختبار تحليل التباين
املجال الثاني :مهارات إلاعداد النفس ي والاكاديمي للحياة الجامعية
ز -مهارات إلادارة وريادة ألاعمال
** 0.5 2.9 2.4 2.1
إلاملام بمفاهيم إلادارة واملالية واملحاسبة وريادة ألاعمال
.0
** 0.4 3.0 2.6 2.3
تطوير ألافكار واملشاريع وخطط العمل التنفيذية لها
.8
** 0.4 2.9 2.5 2.1
امتالك املهارات إلادارية والاستثمارية
.5
** 0.5 3.1 2.6 2.2
إدارة املشاريع بشكل فعال
87
** 0.4 2.9 2.5 2.1
القدرة على املنافسة في سوق العمل
81
**0.44 2.96 2.52 2.16
املتوسط العام على البعد
ح -مهارات التعلم وإلابداع
** 0.7 3.7 3.0 2.9
استكشاف املعلومات واستقصائها
8.
** 0.7 3.8 3.1 2.9
استخدام مهارات توليد ألافكار (مثل العصف الذهني)
88
** 0.6 3.9 3.3
3
تقبل ألافكار الجديدة وتضمين املقترحات املتنوعة في العمل
84
** 0.6 3.8 3.2 3.1
إنتاج ألافكار إلابداعية
89
** 0.6 3.6 3.0 2.8
تحويل ألافكار إلابداعية ملنتج مبتكر
86
**0.6 3.8 3.1 2.94
املتوسط العام على البعد
ط -مهارات التفكير الناقد وحل املشكالت
** 1.2 3.9 3.3 2.9
الشعور باملشكلة وتحديدها
80
** 1.2 4.0 3.3 3.1
جمع املعلومات من مصادرها املختلفة
88
** 1.2 3.8 3.2 2.7
استخدام التحليالت السببية املختلفة بفعالية حسب املواقف
85
** 1.2 3.9 3.2 3.1
تفسير املعلومات واستخالص النتائج
47
** 1.2 3.9 3.3 2.8
إصدار ألاحكام وصنع القرارات بشكل فعال
41
** 1.2 3.8 3.2 2.8
حل املشكالت الجديدة بطرق إبداعية
4.
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2.5
2.7
2.6
2.8
2.6
2.64

2.8
3.0
2.9
3.1
3.0
2.96

** 0.3
** 0.3
** 0.3
** 0.3
** 0.4
**0.32

2.2
4.4
4.5
6.2
2.7
** 14.9

.141
*.037
*.035
*.013
.102
**.001

3.3
3.3
3.6
3.4
3.2
3.4

3.8
3.7
4.0
3.8
3.5
3.8

** 0.5
** 0.4
** 0.4
** 0.4
** 0.2
** 0.4

18.2
10.3
15.9
10.9
5.8
* 3.1

*.028
**.001
**.001
**.001
*.016
*.044

3.5
3.5
3.4
3.5
3.5
3.3

4.0
4.0
3.8
3.9
4.0
3.7

** 0.5
** 0.5
** 0.4
** 0.4
** 0.5
** 0.4

12.4
10.9
8.7
20.2
13.5
5.0

**.001
**.001
**.003
**.001
**.001
*.025

الترجيح من الاختيارات املتعددة
48
التأمل الناقد للخبرات والعمليات التعليمية
44
املتوسط العام على البعد
ي -املهارات الشخصية والاجتماعية
الالتزام والانضباط في املواعيد
49
تنمية مفهوم الذات
46
الاعتماد على الذات في حل املشكالت وإنجاز ألاعمال
40
احترام وتقدير القيم الاساسية
48
التقييم الذاتي
45
التوجيه الذاتي
97
إجادة مهارة إدارة الوقت وألاعباء بفاعلية
91
الثقة بالنفس
9.
القيادة وإقناع آلاخرين
98
الدافعية والحماس
94
الانفتاح والجرأة
99
روح املبادرة
96
إلاقبال على املهمات التي تتصف بالتحدي للقدرات
90
املتوسط العام على البعد

2.9
2.7
2.88

3.3
3.2
3.25

3.8
3.8
3.86

** 1.2
** 1.2
**1.19

3.5
3.3
3.44

3.9
3.8
3.89

** 0.4
** 0.5
**0.45

8.9
4.2
** 5.7

**.003
*.040
**.003

3.2
3.1
3
3.2
3.1
3.1
3.1
3.6
3.3
3.5
3.7
3.2
3.1
3.25

3.6
3.6
3.7
3.9
3.7
3.7
3.5
3.8
3.7
3.8
3.6
3.7
3.6
3.68

4.3
4.3
4.3
4.3
4.2
4.2
4.1
4.2
4.1
4.0
4.1
4.0
4.0
4.16

** 0.7
** 0.7
** 0.6
** 0.4
** 0.5
** 0.5
** 0.6
** 0.4
** 0.4
** 0.2
** 0.5
** 0.3
** 0.4
**0.48

3.7
3.6
3.8
4.1
3.8
3.8
3.6
3.9
3.8
3.8
3.6
3.9
3.7
3.78

4.4
4.1
4.3
4.3
4.2
4.1
4.0
4.3
4.1
4.0
4.0
4.1
3.9
4.14

** 0.7
** 0.5
** 0.5
** 0.2
** 0.4
** 0.3
** 0.4
** 0.4
** 0.3
** 0.2
** 0.4
** 0.2
** 0.2
**0.36

1.9
0.2
3.7
15.1
3.5
1.9
1.0
7.4
2.0
0.6
1.1
9.2
1.8
** 11.3

.167
.630
.056
**.001
.063
.167
.318
**.007
.163
.426
.292
**.002
.181
**.001

ويتضح من الجدول أعاله أن ألاستاذات يرين أن مهارات إلاعداد
النفس ي وألاكاديمي للحياة الجامعية التي اكتسبتها الطالبات من السنة
التحضيرية منخفضة إلى متوسطة بشكل عام ،وكان أدناها مهارات إلادارة
وريادة ألاعمال ( )..16واملهارات الشخصية والاجتماعية ( .)8..9وباملقابل
تقاربت التقديرات للمهارات املكتسبة من التحضيرية لدى طالبات
الكليات وطالبات التحضيرية ،واتفقت مرئيات الطالبات مع مرئيات
ألاستاذات في ترتيب هذه املهارات ،حيث انخفضت تقديرات مهارات

إلادارة وريادة ألاعمال ( )..56بينما ارتفعت تقديرات املهارات الشخصية
والاجتماعية (فوق .)4
وكانت الفروق بين املجموعات الثالثة في التقييم البعدي دالة إحصائيا
) (α =.05على جميع ألابعاد ،و لصالح الطالبات.
كما كانت القيمة املضافة للسنة التحضيرية في جميع املهارات دالة
إحصائيا ) (α =.05ولصالح التقييم البعدي ،لدى طالبات الكليات
وطالبات التحضيرية .وحسب مرئيات املجموعتين فإن املهارات ألاكثر
زيادة كانت مهارات التفكير الناقد وحل املشكالت (1.15و .)7.49

جدول 5
املتوسطات الحسابية لتقييم مهارات الطالبات في املجال الثالث قبل وبعد الالتحاق بالسنة التحضيرية ،وداللة الفروق بين متوسطات الدرجات باستخدام اختبار
"ت" ،والفروق بين التقييمات البعدية للمجموعات الثالثة ( ألاستاذات بالكليات ،والطالبات بالكليات ،والطالبات بالتحضيرية) باستخدام اختبار تحليل التباين
املجال الثالث :الاستعداد للبيئة الجامعية واكتساب مهارات النجاح في الجامعة والتخصص
ك -مهارات التواصل والعمل الجماعي
3.8 ** 0.6 4.2 3.6 3.2
 98تحمل مسؤولية العمل ضمن فريق ،وتقدير إلاسهامات الفردية من كل
عضو في الفريق
3.9 ** 0.5 4.2 3.7 3.3
 95املشاركة والتفكير الجماعي والعمل بروح الفريق
3.85 **0.55 4.2 3.65 3.25
املتوسط العام على البعد
ل -الاستعداد للبيئة الجامعية
 67الاستعداد والتأقلم مع البيئة الجامعية
 61املعرفة بالتخصصات الجامعية
 6.اكتساب املهارات الالزمة للنجاح في التخصص
 68تطوير املواهب الخاصة باملجال
 64املشاركة الفعالة في العملية التعليمية
 69الدافعية للتعلم والاستذكار
املتوسط العام على البعد
م-املهارات الحياتية والاستعداد للمهنة
 66التأقلم مع التغيير وتحمل مسؤوليات العمل املختلفة
 60التعامل بمرونة مع النقد والاستفادة من املالحظات بفعالية

4.2

** 0.4

6.7

**.010

4.2
4.2

** 0.3
**0.35

10.0
** 9.5

**.002
**.001

** 0.8 3.9 3.1 ** 1.0 4.0
3
3.2
** 1.1 4.0 2.9 ** 1.2 4.1 2.9 3.2
** 0.8 4.0 3.2 ** 0.9 4.0 3.1 3.1
** 0.6 3.8 3.2 ** 0.8 3.9 3.1
3
** 0.4 3.8 3.4 ** 0.6 3.9 3.3
3
** 0.3 3.8 3.5 ** 0.5 3.9 3.4 3.1
**0.67 3.88 3.22 **0.83 3.97 3.13 3.10
2.9
3.1
227

3.3
3.4

4.1
4.0

** 0.8
** 0.6

3.4
3.5

4.0
4.0

** 0.6
** 0.5

4.7
0.2
2.0
0.8
0.6
2.4
**5.3

*.031
.641
.159
.366
.455
.119
**.005

2.8
4.2

.095
*.040

6
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21

3
2.8
3

3.5
3.5
3.7

4.1
4.1
4.2

** 0.6
** 0.6
** 0.5

3.6
3.6
3.8

4.1
4.1
4.3

** 0.5
** 0.5
** 0.5

3.4
1.0
7.3

*.065
.320
*.007

 68متابعة وإكمال املهام وتحديد ألاولويات معتمدة على ذاتي
 65التطوير الذاتي والتعلم مدى الحياة.
 07احترام الثقافات املختلفة والعمل بفعالية مع املجموعات ذات الثقافات
الاجتماعية املختلفة
 01وضع ألاهداف والخطط وتحقيقها
 0.قيادة وإرشاد آلاخرين نحو تحقيق ألاهداف املشتركة
 08التصرف بشكل الئق ومنهي ومراعاة الذوق العام
 04القيام بمهام متعددة في نفس الوقت.
 09التعرف على الفرص الوظيفية املستقبلية املناسبة مليول الطالب
وقدراته
املتوسط العام على البعد
ن-املواطنة الصالحة
 06الوعي بمسؤوليات وواجبات املواطنة.
 00الوعي بمنجزات الوطن وسبل املحافظة عليها.
 08الوعي بمفهوم املواطنة الصالحة.
 05الوعي بكيفية املشاركة في دفع عجلة التقدم في الوطن.
املتوسط العام على البعد
املتوسط العام على املقياس

2.8
2.9
3.1
3
3

3.5
3.5
3.9
3.5
3.3

4.0
4.0
4.3
4.1
4.1

** 0.5
** 0.5
** 0.4
** 0.6
** 0.8

3.6
3.6
4.2
3.5
3.4

4.0
4.0
4.4
4.0
4.1

** 0.4
** 0.4
** 0.2
** 0.5
** 0.7

4.9
4.6
17.8
1.2
4.2

*.028
*.033
**.001
.280
*.040

*.028
4.9
0.2 ** 4.0 3.8 ** 0.3 4.0 3.7 2.9
**.008
7.0
** 0.2 4.1 3.9 ** 0.3 4.0 3.7 2.8
*.041
4.2
** 0.2 4.1 3.9 ** 0.3 4.0 3.7 2.7
**.007
7.3
** 0.2 4.1 3.9 ** 0.3 4.0 3.7 2.7
**.002 ** 6.4 **0.2 4.08 3.88 **0.3 4.00 3.70 2.78
**.001 **12.4 **0.37 3.63 3.26 **0.47 3.69 3.22 3.28

م قبلي = متوسط درجة املهارة قبل الالتحاق بالتحضيرية م بعدي =
متوسط درجة املهارة بعد الالتحاق بالتحضيرية
** القيمة دالة إحصائيا عند مستوى*  α =.01القيمة دالة إحصائيا عند
مستوى  α =.05مالحظة القيمة التي حددتها الدراسة للخطأ من النوع
ألاول )(α =.05
ويتضح من الجدول السابق أن ألاستاذات يرين أن مهارات الاستعداد
للبيئة الجامعية والنجاح في الجامعة والتخصص لدى الطالبات بعد
السنة التحضيرية متوسطة بشكل عام ( .)..08بينما كانت تقديرات
املهارات املكتسبة من التحضيرية مرتفعة لدى طالبات الكليات وطالبات
التحضيرية هذا املجال وبخاصة بعد مهارات التواصل والعمل الجماعي
( .)4..وكانت الفروق بين املجموعات الثالثة في التقييم البعدي دالة
إحصائيا ) (α =.05على جميع ألابعاد ،ولصالح الطالبات .كما كانت
القيمة املضافة للسنة التحضيرية في جميع املهارات دالة إحصائيا (α
)=.05ولصالح التقييم البعدي ،لدى طالبات الكليات وطالبات
التحضيرية .وحسب مرئيات املجموعتين فإن املهارات ألاكثر زيادة كانت
مهارات الاستعداد للبيئة الجامعية ( 88 .7و .)7.60
ومن الواضح أن ألاستاذات يرين أن املهارات التي اكتسبتها الطالبات في
التحضيرية إجماال متوسطة بشكل عام ( .)8..8وفي املقابل ،جاءت

التقديرات مرتفعة قليال لدى طالبات التحضيرية ( )8.65وطالبات
الكليات ( )8.68بشكل عام.
وكانت الفروق بين املجموعات في التقييم البعدي دالة إحصائيا (α
)=.05على الدرجة الكلية لصالح طالبات التحضيرية .كما بلغ متوسط
القيمة املضافة الكلية للسنة التحضيرية لدى طالبات الكليات ()7.40
ولدى طالبات التحضيرية ( ،)7.80وكانت جميعها دالة إحصائيا)(α =.05
ولصالح التقييم البعدي.
ولإلجابة عن السؤال الثالث :ما درجة تأثير بعض العوامل على مقدار
املهارات املكتسبة في السنة التحضيرية؟ وأسئلته الفرعية (-8أـ :هل
تختلف القيمة املضافة في مهارات الطالبات في السنة التحضيرية
باختالف نوع املسار (إنساني ،علمي ،صحي)؟؛  -8ب :هل يمكن التنبؤ
بالقيمة املضافة في مهارات الطالبات في السنة التحضيرية من خالل درجة
املهارة لدى الطالبة عند الالتحاق بالبرنامج؟) تم استخراج املتوسطات
والانحرافات املعيارية لتقييمات الطالبات ملهاراتهن بعد التحضيرية،
وأجري تحليل التباين ملعرفة داللة الفروق في مستوى املهارات البعدية
تبعا للمسار ألاكاديمي للطالبة .كما طبق تحليل الانحدار ملعرفة مدى
قدرة الدرجة القبلية للمهارة بالتنبؤ بالدرجة البعدية للمهارة لدى
الطالبة .والجدول ( )6يوضح هذه النتائج.

**.001 **13.3 **0.48 4.10 3.62 **0.59 4.10 3.51 2.96

جدول  6نتائج تحليل التباين لداللة الفروق في التقييمات البعدية ملهارات طالبات السنة التحضيرية تبعا ملتغير املسار ألاكاديمي (إنساني ،صحي ،علمي) ومعامالت
الانحدار للتبؤ بالدرجة البعدية من الدرجة القبلية للمهارة من وجهة نظر الطالبات
نتائج تحليل الانحدار
املتوسطات لدرجات ألابعاد تبعا للتخصص قيمة "ف" ومستوى الداللة
أبعاد املهارات
التباين
معامل الانحدار
الثابت
إلاحصائية
الكليات
الكليات
الكليات
املفسر
الخام
العلمية
الصحية
إلانسانية
%
ت
ب
ت
ب
داللة
ف
م
م
م
43% ** 28.0
0.8
9.2
4.0
.547
0.60
3.98
4.01
4.07
أ-مهارات اللغة
العربية
29% ** 20.6
0.5
26.8
8.5
**.001
7.56
3.58
3.68
3.86
ب-مهارات اللغة
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إلانجليزية
ج -مهارات
الحاسب آلالي
وتقنية املعلومات
والوسائط
الرقمية
د -مهارات
الرياضيات
وإلاحصاء
هـ -مهارات
البحث العلمي
و -مهارات
الصحة النفسية
واللياقة البدنية
ز -مهارات إلادارة
وريادة ألاعمال
ح -مهارات
التعلم وإلابداع
ط -مهارات
التفكير الناقد
وحل املشكالت
ي -املهارات
الشخصية
والاجتماعية
ك -مهارات
التواصل والعمل
الجماعي
ل -الاستعداد
للبيئة الجامعية
م-املهارات
الحياتية
والاستعداد
للمهنة
ن-املواطنة
الصالحة
الدرجة الكلية

4.06

3.96

3.83

4.44

*.012

8.9

16.4

0.7

** 27.8

43%

3.77

3.41

3.16

22.78

**.000

4.1

15.1

0.8

** 37.2

57%

3.62

3.77

3.62

1.71

.182

9.8

29.5

0.5

** 16.0

20%

3.68

3.74

3.80

0.84

.431

6.5

16.4

0.6

** 22.7

33%

2.44

2.60

2.36

2.43

.088

1.7

6.6

1.0

** 45.7

68%

3.55

3.58

3.41

2.04

.130

5.9

14.9

0.8

** 31.3

49%

3.53

3.71

3.54

2.14

.118

9.9

14.3

0.7

** 28.6

45%

3.96

3.96

3.92

0.20

.818

21.9

17.1

0.6

** 23.9

36%

4.11

4.06

3.94

1.99

.138

3.7

19.0

0.6

**23.7

35%

3.74

3.78

3.68

0.85

.428

12.4

22.7

0.5

** 19.2

27%

3.89

3.86

3.85

0.13

.875

16.6

17.6

0.6

** 24.4

37%

3.77

3.86

3.75

0.68

.506

3.8

12.1

0.8

** 38.4

59%

3.73

3.71

3.63

1.60

.202

88.8

13.3

0.7

**31.2

52%

**القيمة دالة إحصائيا عند مستوى* ) (α =.01القيمة دالة إحصائيا
عند مستوى )(α =.05
ويتضح من النتائج في الجدول السابق أن مستويات املهارات بعد
السنة التحضيرية متقاربة جدا لدى الطالبات في املسارات ألاكاديمية
الثالثة على جميع ألابعاد والدرجة الكلية ،وكانت الفروق غير دالة
إحصائيا ) ،(α =.05ما عدا مهارات اللغة إلانجليزية ،والحاسب آلالي
وتقنية املعلومات ،والرياضيات وإلاحصاء؛ حيث كانت الفروق دالة
إحصائيا ) ،(α =.05ولصالح الكليات إلانسانية ،وكان أقلها الكليات
العلمية .وكانت التقييمات منخفضة على مهارات إلادارة وريادة ألاعمال
( )..6-..4لجميع املسارات ،ومرتفعة على مهارات اللغة العربية ،واملهارات

الشخصية والاجتماعية ،والتواصل والعمل الجامعي ،واملهارات الحياتية
والاستعداد للمهنة (.)4.1-8.5
كما يتضح قدرة الدرجة القبلية ملستوى املهارة لدى الطالبة قبل
دال إحصائيا ) (α =.05بدرجتها في
التحاقها بالتحضيرية بالتنبؤ بشكل ٍ
املهارة بعد الانتهاء من التحضيرية ،وفسرت بشكل جيد التباين في درجاتها
(.)%9.
وجاءت تقييمات ألاستاذات منخفضة عن تقييمات الطالبات للمهارات
املكتسبة من السنة التحضيرية .واتفقن مع الطالبات في انخفاض مهارات
الرياضيات وإلاحصاء ،وإلادارة وريادة ألاعمال .بينما كانت تقديرات
الطالبات مرتفعة لعدد من املهارات (اللغة العربية والحاسب واملهارات
الشخصية والاجتماعية ،والتواصل والعمل الجماعي ،واملهارات الحياتية
229

6

21

1122

البعدية ،مما يدل على أن مستوى الطالبة القبلي يحدد مستواها
البعدي .ولم يؤثر مسار الطالبة على مستوى مهاراتها بعد السنة
التحضيرية ،حيث تقاربت مستويات املهارات لدى الطالبات باملسارات
ألاكاديمية الثالثة على جميع ألابعاد والدرجة الكلية ،ما عدا مهارات اللغة
إلانجليزية ،والحاسب آلالي وتقنية املعلومات ،والرياضيات وإلاحصاء،
حيث اتضح انخفاض الكليات العلمية عليها ،وبالذات في الرياضيات
وإلاحصاء .ويبدو أن ذلك راجع لضعف مستوى املهارات لديهن قبل
دخول السنة التحضيرية مقارنة بطالبات املسارات ألاخرى ويتضح ذلك في
الجدول (.)0

والاستعداد للمهنة) وخاصة لدى طالبات الكليات .وبينما أضافت
التحضيرية بشكل واضح لبعض املهارات (اللغة إلانجليزية ،والبحث
العلمي) كانت إضافتها متواضعة جدا في بعضها آلاخر (مهارات اللغة
العربية واملواطنة) حسب مرئيات الطالبات ،وكانت أعلى قيمة مضافة
ملهارات التفكير الناقد وحل املشكالت ،لدى طالبات الكليات .ويبدو أن
طالبات الكليات استشعرن أهمية ما تعلمنه في التحضيرية مما ساعدهن
في الدراسة فعليا.
واتضح ـت ق ـ ـدرة الـ ـدرج ـة القبلي ـ ـة ل ـمست ـوى ال ـمهارة على التنبؤ بالدرجة

جدول 7
درجات املهارات لدى الطالبات قبل وبعد السنة التحضيرية تبعا للمسار ألاكاديمي
املسار ألاكاديمي
الكليات إلانسانية
الكليات الصحية
الكليات العلمية

قبل التحضيرية
3.60
3.51
3.38

مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة
يتضح مما سبق أن نتائج الدراسة تتفق مع دراسة كامل [ ].7والعتيبي
[ ]9بأنه من الضروري تحديد فلسفة ومخرجات برنامج التحضيرية ونواتج
التعلم فيه وتقييم مستوى مهارات الطلبة بدقة قبل وبعد السنة
التحضيرية وعلى كافة املجاالت حتى يمكن تحسين املهارات بطريقة
علمية.
كما تتفق مع دراسة ماكمولين [ ]18والعنزي [ ]15وهالة [ ].4في أن
السنة التحضيرية قد طورت العديد من املهارات لدى الطلبة ومن أهمها
مهارات اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب واملهارات الوظيفية.
وتتفق مع دراسة املومني [ ].8في أنها حسنت مهارات الاتصال والعمل
الجماعي ودراسة كل من املقاطي ومراوشة والشعر [ ].6,.0في أنها تزيد
من مهارات سوق العمل وتطوير الذات وتساعد في الاستعداد للبيئة
الجامعية .وال تتفق مع دراسة الشهري [ ].8في تأثير املسار التعليمي على
مهارة التعلم ،ومهارة التفكير ،ومهارة البحث ،ومهارة إدارة الوقت لصالح
املسار إلانساني؛ حيث لم توجد فروق دالة إال في مهارات اللغة إلانجليزية
والحاسب والرياضيات وإلاحصاء ،لصالح الكليات إلانسانية.
 .6التوصيات
أوضحت الدراسة أن السنة التحضيرية املطبقة بجامعة امللك سعود
حققت قدرا جيدا من سد الفجوة في عدد من املهارات لدى طالبات
السنة التحضيرية ،وكان تقييم ألاستاذات منخفضا نسبيا مقارنة مع
الطالبات .وكانت قيمتها املضافة أكبر في التفكير الناقد وحل املشكالت
واللغة إلانجليزية والبحث العلمي.
وتوص ي الدراسة بما يلي
 -1وضع نموذج لبرنامج السنة التحضيرية يوضح النواتج قريبة ومتوسطة
وطويلة املدى ،وتحديد محكات تمكن من متابعة هذه النواتج والتأكد من
مدى تحققها ،ومن تحقيق املساءلة.
 -.تحديد نواتج تعلم طلبة السنة التحضيرية بدقة ،وتوضيح كيفية
تكاملها مع نواتج التعلم على مستوى املؤسسة والبرامج التعليمية بشكل
يمكن من التخطيط والتقويم املتكامل.

بعد التحضيرية
3.73
3.71
3.63

 -8التعامل مع السنة التحضيرية على أنها جزء من سلسلة متصلة
ومستمرة من النقالت وبرامج التهيئة والدعم للطالب.
 -4قياس املستوى القبلي ملهارات الطالبات ،وتقديم الدعم الالزم حسب
الاحتياج.
 -9قياس مستويات املهارات لدى الطالبات بعد الانتهاء من التحضيرية
سنويا ،ومقارنتها باملتوقع ،ومعالجة الفجوات.
 -6مراجعة مناهج تطوير الذات في السنة التحضيرية وتحسينها في مجال
اللغة العربية وإلادارة وريادة ألاعمال واملواطنة.
 -8وضع برامج دعم لتحسين مهارات طالبات السنة التحضيرية ذوي
التخصصات العلمية وخاصة في الرياضيات وإلاحصاء.
 -5إجراء املزيد من الدراسات التقويمية املتخصصة لبرامج السنة
التحضيرية بحيث تشمل جميع الجوانب.
املراجع
أ .املراجع العربية
[ ]4محمود ،عبد هللا عبد الحميد (1481هـ) .مشكالت طالب وطالبات
السنة التحضيرية .املدينة املنورة :الجامعة إلاسالمية.
[ ]9العتيبي ،منيرة نايف (1486هـ) .تصور مقترح لتطوير إدارة برامج السنة
التحضيرية بالجامعات السعودية في ضوء الخبرات الدولية
املعاصرة .بحث قدم في املؤتمر ألاول للسنة التحضيرية في
الجامعات السعودية ،الدمام ،اململكة العربية السعودية.
[ ]0العقيلي ،عبداملحسن (1489هـ) .السنة التحضيرية :املنظور العالمي
واملمارسة املحلية .املجلة السعودية للتعليم العالي.68-48 )11( ،
[ ]5الريس ،ناصر عبد العزيز (1486هـ) .التأهيل املعكوس إلعداد طالب
املرحلة الثانوية للحياة الجامعية :تصور مقترح لتطوير برامج السنة
التحضيرية في الجامعات السعودية .بحث قدم في املؤتمر ألاول
للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية ،الدمام ،اململكة العربية
السعودية.
[ ]1.عمادة السنة التحضيرية ( .).717الدليل التعريفي لبرنامج السنة
التحضيرية .الرياض :جامعة امللك سعود.
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[ ]15العنزي ،بتلة صفوق (1486هـ) .واقع السنة التحضيرية من منظور
ّ
كتاب املقاالت في الصحف السعودية .بحث قدم في املؤتمر ألاول
للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية ،الدمام ،اململكة العربية
السعودية.
[ ].7كامل ،جاد ( 1486هـ) .السنة التحضيرية في الجامعات السعودية:
قراءة في إشكالية التباين بين الفلسفة والبنية .بحث قدم في املؤتمر
ألاول للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية ،الدمام ،اململكة
العربية السعودية.
[ ]..الرشود ،نوال (1488هـ) .دور السنة التحضيرية في تعزيز التنمية
البشرية في ضوء رؤية ..787بحث قدم في املؤتمر الثاني للسنة
التحضيرية في الجامعات السعودية ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
[ ].8الشهري ،عواطف (1488هـ) .العالقة بين تحصيل طالب السنة
التحضيرية في اللغة إلانجليزية وتحصيلهم في دراستهم املستقبلية في
جامعة نجران .بحث قدم في املؤتمر الثاني للسنة التحضيرية في
الجامعات السعودية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
[ ].4عيد ،هالة (1488هـ) .دور السنة التحضيرية في تهيئة مخرجات
التعليم العام لتلبية متطلبات التعليم الجامعي .بحث قدم في
املؤتمر الثاني للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية ،الرياض،
اململكة العربية السعودية.
[ ].9املانع ،عبد هللا (1488هـ) .املتطلبات الالزمة إلعداد طالب التعليم
العام للسنوات التحضيرية في الجامعات السعودية .بحث قدم في
املؤتمر الثاني للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية ،الرياض،
اململكة العربية السعودية.
[ ].6املقاطي ،طعيس (1488هـ) .دور البرامج التحضيرية في جامعة إلامام
محمد بن سعود إلاسالمية في تنمية املهارات الالزمة لسوق العمل
من وجهة نظر الطلبة .بحث قدم في املؤتمر الثاني للسنة
التحضيرية في الجامعات السعودية ،الرياض ،اململكة العربية
السعودية.
[ ].0مراوشة ،صدام والشعار ،أنوار (1488هـ) .درجة ممارسة طلبة
السنة التحضيرية ملهارات الاتصال اللفظي من وجهة نظر أعضاء
هيئة التدريس بعمادة السنة التحضيرية بجامعة إلامام عبد
الرحمن بن فيصل .بحث قدم في املؤتمر الثاني للسنة التحضيرية في
الجامعات السعودية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
[ ].8املومني ،جهاد وأبودرب ،عالم (1488هـ) .دور مقرر مهارات الاتصال
في السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود في تهيئة الطالب ملتطلبات
سوق العمل .بحث قدم في املؤتمر الثاني للسنة التحضيرية في
الجامعات السعودية ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
[ ].5درندري ،إقبال زين العابدين ( .).778التقويم :الطريقة املنظمة
واملبسطة لفهمه وتطبيقه (ترجمة) .تأليف :بيتر روس ي ،و مارك
ليبس ي ،وهاوارد فريمان .اململكة العربية السعودية :النشر العلمي
واملطابع ،جامعة امللك سعود.
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