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 المقدمة:
م( إلى أن المرحلة الثانوية في دول الخليج العربية تفتقر إلى 2010أشار )العوهلي، 

عدد من المحددات الضرورية التي تسهم بشكل فعال في تنمية مهارات الطالب، مما 
 العديد من المهارات الالزم توفرها في َمن يريد من االلتحاق يعني أن مخرجاته تفتقر إلى

بالمرحلة الجامعية. ولتجاوز هذه االشكالية حرص العديد من مؤسسات التعليم العالي 
في الدول المتقدمة على إعداد وتقديم برامج تأهيلية للطالب الجدد الملتحقين بها، بهدف 

ها، وتشير ة والوفاء بمتطلباتها وتحقيق النجاح فيتهيئة الطلبة لالنخراط في الحياة الجامعي
نتائج البحوث التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية إلى أن العديد من الجامعات 
والكليات األمريكية تقدم برامج تأهيلية للطالب الملتحقين بها، وحققت هذه البرامج نتائج 

معية ية وسهولة انخراطهم في الحياة الجاإيجابية أدت إلى زيادة قدراتهم ومهاراتهم الشخص
وارتفاع مستويات تحصيلهم العلمي، وتخفيض نسبة تسرب الطالب من التعليم الجامعي، 
كما ساهمت في تكيف الطالب المستجد مع مرحلته الجامعية. )القرني وآخرون، 

 ه(.1429
لك التوجهات ن تولم تكن مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بمنأى ع

ه بهدف تهيئة 1428فقد أقرت جامعة الملك سعود برنامج السنة التحضيرية في عام 
 (.1431الطلبة المستجدين وتحضيرهم للدراسة الجامعية. )إدارة االحصاء والمعلومات، 

كما يسعى البرنامج الى إكساب الطلبة العديد من المهارات، كمهارات اللغة االنجليزية، 
رنامج مكثيف يهيئه لالختبارات المعيارية العالمية مثل اختبار جامعة كامبردج من خالل ب
، ومهارات الحاسب اآللي، الكتسابهم المهارات التقنية التي يحتاجونها IELTSالعالمي 

ثراء مهاراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع الحاسب اآللي،  في حياتهم المستقبلية، وا 
ف اإلسهام في تكوين تفكير رياضي ومنطقي سليم لديه ومهارات الرياضيات، بهد

ليساعده في حل المسائل والمشكالت، ومهارات تطوير الذات، لتأهيل طالب الجامعة 
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ليكونوا قادرين على النجاح أكاديمًيا والمنافسة في سوق العمل، كما يهدف البرنامج إلى 
نسانًيا في مجال االتتأهيل الطالب عقلًيا في مجال التفكير والتعلم والبحث،  صال وا 

والتواصل، وبدنًيا في مجال الصحة واللياقة، وعملًيا في مجال ريادة األعمال. )إدارة 
 ه(1431االحصاء والمعلومات، 

وتتجانس تلك الرؤى مع تسعى إليه تجارب بعض الجامعات العالمية للسنة التأهيلية، 
م 2009ح الوطني األمريكي لعام فقد أشارت البيانات التي تم الحصول عليها من المس

من الكليات والجامعات في الواليات المتحدة األمريكية تقدم نوع من  %87.3أن حوالي 
 ,Padgett &Keupأنواع الحلقات الدراسية لطالب السنة األولى من المرحلة الجامعية )

د ي(، وتعتبر الحلقات الدراسية في السنة األولى دورة مستقلة تهدف إلى تزو 2011
الطالب بالمهارات األساسية التي تساعدهم على النجاح أثناء دراستهم الجامعية، ومن 
أبرز الموضوعات التي يتم تناولها في الحلقات الدراسية في السنة األولى من المرحلة 
دارة الوقت. وموارد الحرم الجامعي  الجامعية: أساليب ومهارات الدراسة والتعلم. وا 

والحياة الطالبية في الحرم الجامعي. واإلنتقال من التعليم العام إلى والمرافق والخدمات. 
التعليم العالي. والمهارات األكاديمية كالتفكير الناقد، حل المشكالت، االتصال، الكتابة 
والمهارات المكتبية، ومهارات التنمية الشخصية كمفهوم الذات والتعامل مع اآلخرين. 

(Kutlu.2013) 
د من الدراسات التي تبين أهمية السنة التحضيرية في تحسين مدخالت وقد أجريت العدي

 ,Mark E.Enbergالجامعة وتجويد مخرجاتها، فقد توصلت دراسة ماثيو و مارك 
Matthew J.Mayhew,2007) إلى نتائج من أهمها: أن هناك تأثيرات إيجابية ذات )

ة، وقد ات التعليمية والنمائيداللة إحصائية للتقدم في المقررات التمهيدية على المخرج
أوصت الدراسة باستخدام النظرية النمائية في توجيه البرامج وتطبيقاتها، كما كشفت 

عن نتائج إيجابية في تحقيق  (Jensen, et al., 2012)دراسة جنسن وآخرون 
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مخرجات التعلم واالندماج في تعلم المقررات من خالل تحقق األهداف السلوكية الفعالة 
أهداف المحتوى نتيجة التكامل بين مقررات السنة التحضيرية، من خالل مشاريع  وتحقق

م( فأشارت إلى أن دراسة الطلبة 2013التعلم في جامعة مينسوتا، أما دراسة بلعاوي )
لمادة مهارات التفكير والتعلم تؤثر إيجابًا على تكيفهم األكاديمي في برنامج السنة 

م( إلى أنه يوجد أثر إيجابي على الطالبات 2013) التحضيرية، وتوصلت دراسة عامر
في المهارات التالية )تحديد األهداف، تحصيل المعلومات، إدارة وتنظيم الوقت، استرجاع 
المعلومات، االتصال، التفكير، البحث العلمي(،  وحول قدرة البرامج األكاديمية على 

أن برامج كلية التربية بجامعة  م( إلى2010تنمية مهارات الطلبة، أشارت دراسة النجار )
في مجال  %76.3، وبنسبة  %77.5األزهر في غزة حققت أهدافها االجتماعية بنسبة  

في مجال األهداف  %70.3في مجال األهداف الوجدانية، و %76األهداف العملية، و
ه(  فتوصلت إلى نتائج من أهمها: أن درجة تحقيق 1432المعرفية، أما دراسة باجابر )

ات التربية في الجامعات السعودية ألهداف التعليم العالي من وجهة نظر عينة كلي
الدراسة كانت بدرجة متوسطة، وأن كلية التربية بجامعة الملك سعود هي األفضل في 

 تحقيق األهداف.
ويتبين من الدراسات السابقة قدرة البرامج التأهيلية في الجامعات على تحقيق نتائج 

مهارات خريجي المرحلة الثانوية مما يؤدي الى تحسين مدخالت التعليم ايجابية في تنمية 
الجامعي و وبالتالي مخرجاته، وبالمقابل تشير دراسات أخرى الى ضعف مخرجات 

 التعليم العالي، وهذا ما دفع الباحثان الى القيام بهذه الدراسة.
  مشكلة الدراسة

يمت في دبي إلى أن كثير من الطالب أشارت ندوة وقائع التعليم الثانوي التي أق     
الذين يلتحقون بالتعليم العالي في الوطن العربي يفتقرون إلى كثير من المهارات األساسية 
والمهمة في التعلم مثل مهارات اللغة االنجليزية، ومهارات الرياضيات التي تساعد على 
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ستنتاج. على التحليل واالالفهم واالستيعاب، ومهارات التفكير اإلبداعي والناقد والقدرة 
م(. وفي ذات االتجاه نجد أن مخرجات التعليم الثانوي بالمملكة 2010)أبو عرابي، 

العربية السعودية تعاني من نفس المشكلة، إذ أشارت دراسة قام بها العتيبي الى وجود 
ا (، بينم2010فجوة بين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات التعليم العالي. )العتيبي، 

أشار الخليفة الى عدم مالئمة مخرجات التعليم العام لمتطلبات الدراسة بالمرحلة 
 هـ(1420هـ()الخليفة، 1429الجامعية. )السكران، 

وبالتالي أقرت العديد من الجامعات السعودية، وعلى رأسها جامعة الملك سعود 
م واحتياجات الئبرنامج السنة التحضيرية بهدف تأهيل الطالب وتطوير مهاراتهم بما يت

ه( وهذا ما دعى الباحثان الوقوف 1434المرحلة الجامعية. )عمادة السنة التحضيرية، 
على مدى تحقق أهدافها، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤل اآلتي: ما مدى تحقيق 
مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود ألهدافها من وجهة 

 هيئة التدريس والطالب؟نظر أعضاء 
أهمية الدراسة: تتحدد أهمية الدراسة في أن الجامعات في المملكة العربية السعودية أقرت 
برنامج السنة التحضيرية كمتطلب للدراسة بها وهو مشروع حديث لم يتعرض للعديد من 

ولين عن ؤ الدراسات التقويمية، وبالتالي يتوقع أن تفيد نتائج الدراسة متخذي القرار والمس
السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود لمسار الكليات اإلنسانية في تعزيز نقاط القوة، 
والبحث عن حلول لتالفي نقاط الضعف، مما يعزز من االتجاه نحو جودة المخرجات 

 التي تسعى إليها مؤسسات التعليم العالي.
ية في لكليات اإلنسانهدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق مسار ا

السنة التحضيرية ألهدافها المعرفية والوجدانية والنفسحركية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
 التدريس والطالب.
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وسيتم تحقيق هدف الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيس: مامدى تحقيق 
يئة أعضاء همسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها من وجهة نظر 

 التدريس والطالب ؟
 وينبع منه التساؤالت الفرعية اآلتية: 

 ما أبرز مبررات إقرار برامج السنة التحضيرية بالجامعات السعودية؟ .1
 ما أبرز التجارب المحلية والعالمية في برامج السنة التحضيرية؟ .2
فية من ر مامدى تحقيق مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها المع .3

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب ؟
مامدى تحقيق مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها الوجدانية من  .4

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب ؟
مامدى تحقيق مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها النفسحركية  .5

 التدريس والطالب ؟ من وجهة نظر أعضاء هيئة
حدود الدراسة: الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة في حدها البشري على أعضاء هيئة 
التدريس في الكليات اإلنسانية بجامعة الملك سعود، والطالب خريجي السنة التحضيرية 

 الملتحقين بالكليات اإلنسانية بجامعة الملك سعود.
حدها الموضوعي على مستوى تحقيق مسار الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة في 

الكليات اإلنسانية )اآلداب، التربية، األنظمة والعلوم السياسية، السياحة واآلثار، اللغات 
والترجمة، التربية البدنية والرياضة( في السنة التحضيرية ألهدافها المعرفية والوجدانية 

 بجامعة الملك سعود.والنفسحركية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب 
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 مصطلحات الدراسة: 
السنة التحضيرية: هي سنة تأهيلية تقوم بإعداد الطالب للمرحلة الجامعية من حيث 
إتقان اللغة االنجليزية، والرياضيات والعلوم، وعلوم الحاسب اآللي، ومهارات التفكير، 

 هـ(.1431ومهارات اإلتصال )إدارة االحصاء والمعلومات، 
السنة التحضيرية: ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها مجموعة من المعارف والمهارات أهداف 

والممارسات والسلوكيات التي ينبغي أن تحققها السنة التحضيرية لطالبها، ويمكن 
 تصنيفها إلى أهداف معرفية ووجدانية ونفسحركية.

تربية، هي كليات )الالكليات االنسانية: وتشمل الكليات االدبية بجامعة الملك سعود، و 
اآلداب، اللغات والترجمة، االنظمة والعلوم السياسية، السياحة واآلثار، كلية الرياضة 

 والنشاط البدني(.
 برامج السنة التحضيرية في جامعات المملكة العربية السعودية

 تمهيد:
لم تعد مؤسسات التعليم العالي في العصر الحديث قاصرًة على المحافظة على      

لتراث الثقافي ونقله من جيل آلخر، ومن حين آلخر؛ بل أصبحت مسؤولة عن خدمة ا
مجتمعاتها تبحث عن الحقائق، وتواجه المتغيرات المستمرة، وتسهم في إيجاد حلول 
مشكالت المجتمع، وتمد سوق العمل الحكومي واألهلي بالكوادر البشرية المؤهلة التي 

ل التغيير والتطور أمًرا حتمًيا ألنظمة ومؤسسات تلبي احتياجاته، وهذا األمر الذي جع
 م(.2010التعليم العالي لكي يواكب ويلبي احتياجات التغيرات في المجتمع  )العتيبي،

لذا تحرص جميع دول العالم على اختالف أحجامها ومستويات نموها على تطوير      
م العالي ي يلعبه التعليمؤسسات التعليم العالي من آن آلخر لقناعتها بأهمية الدور الذ

في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو باإلضافة إلى كون هذا التعليم تعليمًا 
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تخصصيًا قياديًا، ُيعد من المقومات الرئيسة للدولة العصرية )البهواشي، والربيعي، 
 هـ(.1425

ن م ويعزى ذلك إلى وجود مجموعة من القضايا تشير إلى مافي نظام التعليم العالي
فجوات وما يعتريه من قصور في مواجهة المتطلبات العلمية، وهو مايستدعي اعتماد 
مجموعة من اإلصالحات التجديدية في بنية النظام ومحتواه ووسائله وتقنياته )الرويلي، 

 م(.2009
 -شأنه شأن كثير من دول العالم-والتعليم العالي في المملكة العربية السعودية      

ر من العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافه المرسومة، وحتى تتمكن المملكة يواجه الكثي
العربية السعودية من تحقيق أهدافها وطموحاتها والتطلعات المرجوه من مؤسسات التعليم 
العالي فيها يجب عليها مواجهة العقبات بأسلوب التخطيط العلمي وتوفير آليات فعالة 

بل ضحة تعالج الواقع وتتطلع إلى تلبية حاجات المستقلتذليل العقبات في ضوء رؤية وا
 م(.2009)الرويلي، 

 ونشر ثقافتها الجودة نحو تبني العالي التعليم مؤسسات اتجهت ذلك تحقيق سبيل وفي
جديدة، وقد  وتخصصات واستحدثت برامج تقدمها التي والتخصصات البرامج لتطوير

العربية السعودية على قضية الجودة وكانت من أكدت خطة التنمية التاسعة في المملكة 
أبرز القضايا والتحديات التي تواجهها الخطة، فجودة التعليم العالي تضمن تحقيق 
مخرجات تعليمية يمكن أن تسهم بفعالية في عملية التنمية، وبالتالي كان تحسين جودة 

 ه(.1431والتخطيط، التعليم من ضمن األهداف العامة للتعليم العالي )وزارة االقتصاد 
ويأتي موضوع السنة التحضيرية كأحد برامج تحسين األداء وضمان الجودة التي تنتهجها 

 ه(. 1434وزارة التعليم العالي )وزارة التعليم العالي، 
 ويلخص الباحثان مبررات إقرار برنامج السنة التحضيرية في مجموعة من النقاط اآلتية:

 معي:زيادة الطلب على التعليم الجا -1
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أظهرت اإلحصاءات والدراسات توسع مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي في 
قبول مخرجات التعليم الثانوي بشكل كبير، وقد أشار العرابي في ندوة التعليم الثانوي 
لدول الخليج العربي أن دول الخليج العربي من أعلى دول العالم في قبول خريجي 

من إجمالي مخرجات التعليم العام، مشيًرا  %80ات بنسبة المرحلة الثانوية في الجامع
إلى التباين بين دول الخليج العربية والدول المتقدمة في مجال التعامل مع مخرجات 
التعليم العام وكيفية استيعابها في مؤسسات التعليم العالي، وقد قدم بعض النماذج 

لتحقين بالجامعات في العالمية في هذا الشأن حيث أوضحت أن نسبة الطالب الم
من خريجي التعليم العام بينما الغالبية منهم  %45الواليات المتحدة األمريكية التتجاوز 

يلتحقون في كليات التقنية وكليات المجتمع، وهذا عكس مايحصل في دول الخليج 
منهم  %20بينما  %80العربية حيث أن نسبة الطالب الملتحقين بالجامعات تمثل 

الكليات األخرى )تقنية، صحية، عسكرية، وبرامج تدريبية أخرى(، كما أشار يتجهون إلى 
العرابي إلى بعض الدول اآلسيوية التي تشهد تطوًرا تنموًيا سريًعا مثل كوريا الجنوبية 

من الطالب خريجي التعليم  %54التي يتمثل نسبة الملتحقين بالجامعات فيها بنسبة 
 م(.2010الطالب )أبوعرابي،  من %35العام وفي سنغافورة بنسبة 

وفي المملكة العربية السعودية كانت نسبة الطالب الملتحقين بالجامعات في عام 
من خريجي الثانوية العامة)وزارة االقتصاد والتخطيط،  %90ه  أكثر من 1430
ه(، وبالتالي ستواجه مؤسسات التعليم العالي فيها ضغًطا شديًدا سوف يؤثر 1431

ة مخرجاتها، والمشكلة الحقيقية التكمن في األعداد المتزايدة من طالبي سلبًيا على جود
 م(.2010المقاعد الجامعية فقط بل في تدني مستوياتهم العلمية )أبوعرابي، 

 عدم مالئمة خريجي التعليم العام للمرحلة الجامعية: -2
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 من الصعوبات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ضعف     
وتدني مستوى مدخالت التعليم العالي ويمكن عرض بعضها على سبيل المثال ال 

 الحصر في النقاط اآلتية:
ضعف مستوى الطالب في اللغة اإلنجليزية: من المالحظ تدني مستوى طالب  .أ

التعليم العام والتعليم العالي في اللغة اإلنجليزية وعجزهم عن التحدث بها وضعفهم 
عجزهم عن فهم أمور بسيطة مكتوبة باللغة اإلنجليزية ناهيك  في كتابتها إلى درجة

عن الضعف الشديد في التعبير، فكيف يفهم المحاضرات ويستوعب قراءة المراجع 
ويتابع الجديد في الدول المتقدمة في مجال تخصصه بلغة اليعرفها إن لم يكن يجيد 

 م(.2010الحد األدنى من المعرفة باللغة اإلنجليزية )أبوعرابي، 
ضعف مستوى الطالب في الرياضيات: هناك بعض جوانب القصور التي يعاني  .ب

منها الطالب في الرياضيات ومنها: القدرة القرائية الرياضية إحدى أهم المهارات 
األساسية التي ينبغي أن يتقنها الطالب كونها تستخدم في المواقف العلمية والعملية 

ملية الترابط بين مكونات المفاهيم الرياضية المختلفة كما أنها تساعد في إحداث ع
والمشكالت التي تتصدى لحلها بعالقات منطقية مضمنة في مستوى كتب 

 الرياضيات.
وتعاني نسبة كبيرة من مدخالت التعليم العالي من ضعف شديد في القدرة القرائية      

ة ليست بسيطة القراء المتمثلة في الفهم واالستيعاب لمدلول المفاهيم الرياضية ألن عملية
فهي تتطلب كثير من المهارات وفهًما واسًعا وأسلوًبا مناسًبا مع الكثير من الرموز 

 م(. 2010والمصطلحات )أبوعرابي، 
افتقار مخرجات التعليم العام لكثير من المهارات المطلوبة لاللتحاق بالمرحلة  .ت

الثانوية في دول الخليج العربية م( إلى أن المرحلة 2010الجامعية: أشار )العوهلي، 
تفتقر إلى عدد من المحددات الضرورية التي تسهم بشكل فعال لتنمية مهارات الطالب، 
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وبالتالي تفتقر المخرجات إلى العديد من المهارات الالزم توفرها في َمن يريد من االلتحاق 
ها مما ومات وتحليلمهارات التعلم الذاتي والبحث عن المعل-بالمرحلة الجامعية، ومنها: 

لتواصل مهارات ا-شكل مجتمًعا طالبًيا اعتمادًيا باحًثا عن المعلومات والمعرفة الجاهزة، 
والمشاركة المجتمعية مما شكل عزوًفا لدى الشباب عن طبيعة وأهمية الدور المجتمعي 

مهارات التفكير العلمي والتفكير الناقد وهو ماأنتج طالب يعتمدون -المطلوب منهم، 
القدرة على حل المشكالت من حيث تحديد المشكلة وصياغتها -على التلقين والحفظ، 

 ووضع فروض لحلها، والقدرة على التفكير اإلبداعي واإلبتكاري.
 متطلبات المرحلة الجامعية: -3

قام بعض المهتمين بقضايا التعليم الجامعي بتقديم نماذج بالكفايات والمهارات التي      
الطالب الذي يريد االلتحاق بالجامعة كي يتمكن من االندماج في  ينبغي توفرها في

الحياة الجامعية ومتابعة تعليمه الجامعي بكفاية ونجاح، وبحسب ما أشار كل من 
م(؛ 2010م(؛ )العتيبي، 2005ه(؛ )بشارة، 1420م(؛ )الخليفة، 1999)تريس،

تطوعي ومساعدة م(: فإن من أبرز الكفايات،  مايأتي: )العمل ال2010)العوهلي،
إقامة عالقات -ممارسة بعض األعمال بروح فريق العمل الجماعي. -اآلخرين. 

م قي-اجتماعية مع اآلخرين وكيفية التعامل معهم واحترام الرأي اآلخر المختلف. 
االنضباط واالهتمام والحرص والمثابرة والتنظيم واألمانة وضبط النفس وتنظيم واحترام 

تفاعل االجتماعي والمشاركة المجتمعية واإلحساس بالمسؤولية نحو ال-الوقت والمواعيد. 
استخدام وتوظيف الرياضيات من حيث إتقان المهارات األساسية للرياضيات -المجتمع. 

أي الشخصية المستقلة )الر -والعالقات والقوانين والحقائق الرياضية التي تحكمها. 
صال مهارات االت-حمل المسؤولية(. الخاص، االعتماد على النفس، الثقة في النفس، ت

ة مهارات التفكير المختلف-المختلفة )الكتابة، القراءة، الحوار والمناقشة واإلقناع(. 
 االستدالل واالستنباط واإلستقراء والتخطيط العلمي لحل-)اإلبداعي، االبتكاري، الناقد(. 
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ية التي العقلية المعرفالمرونة -المشكالت في المواقف التعليمية والحياتية المختلفة. 
-تمكن الطالب من االستجابة للتطورات االجتماعية الجديدة وتقبل التغيير لألفضل. 

المهارات -المهارات األساسية للبحث العلمي. -الرغبة والدافعية في التعلم واألداء الجيد. 
 ممارسة العادات الصحية السليمة(-األساسية الستخدام الحاسب اآللي. 

 وق العمل:متطلبات س -4
لم تكن قضية مالئمة مخرجات التعليم العالي السعودي لمتطلبات سوق العمل مطروحة 
للتداول عندما كان سوق العمل السعودي يستوعب جميع خريجي مؤسسات التعليم 
العالي ويضمن لهم الوظيفة المناسبة؛ إال أن التغيرات والتحوالت التي حدثت في السنوات 

االقتصادية جعلتها قضية جوهرية تستحق لما يبذل لها من جهد، األخيرة في المجاالت 
فقد تغيرت متطلبات سوق العمل فاآلن يطلب خريجين يمتلكون مهارات العمل األساسية، 
ومهارات العالقات الشخصية، ومهارات التفكير الناقد، واالبتكار واتخاذ القرار ، وغيرها 

 لهم بالشكل المطلوب.من المهارات التي تمكنهم من القيام بأعما
وقد ذكرت بعض الدراسات واألبحاث أن هناك أسباب جوهرية تحول دون قبول سوق 
العمل لمخرجات التعليم العالي تتمثل في بعض الجوانب السلوكية واألكاديمية والقدرات 

( 2010الفردية، وعدم الثقة في كفاءتهم ومهاراتهم التي يمتلكونها. ومنها دراسة العتيبي )
لتي توصلت الى وجود جوانب من النقص في مخرجات التعليم العالي الملتحقة بسوق وا

العمل السعودي، منها: تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية 
والتطبيقية والقصور في تعزيز القيم واالتجاهات اإلنتاجية، والضعف بشكل عام في 

 لكافي بمهارات تشغيل واستخدام الحاسب اآللي.اللغة االنجليزية وعدم اإللمام ا
 التقدم المعرفي والتكنولوجي: -5

مرت البشرية بثالث ثورات على مر التاريخ إبتداًءا بعصر الثورة الزراعية ثم الصناعية، 
م(، 1990ثم عصر الثورة العلمية والتكنولوجية في الوقت الحالي الذي نعيش فيه )تركي، 
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ريع الضخم للمعرفة، والذي يعتمد في تخطيطه على الحاسب حيث ظهر فيه اإلنتاج الس
اآللي، ويؤثر بدرجة كبيرة في تنمية القدرات المميزة والالزمة للدخول فيه بإيجابية، كما 
أنه أساس اإلنتاجية والنشاط العقلي وتغير نسيج الحياة بشكل عام، وفيه أصبح المجتمع 

لمعارف وأصبح االستهالك فيه يعتمد على االعالمي يختلف في نوعية المنتج والمستهلك 
 م(.1992واألفكار بداًل من رأس المال المادي )نوفل، 

وبالتالي أصبح تقدم أي دولة مرهوًنا بما تمتلكه من تقدم علمي وتكنولوجي ومدى قدرتها 
نما بما  على اإلسهام في إنتاجه فلم يعد تقدم الدول اآلن بما تمتلكه من ثروات طبيعية وا 

كه من معارف ومهارات تستخدم في زيادة قدرة المجتمع على اإلنتاج المعرفي بما تمتل
 م(.2005يسمى باإلقتصاد المعرفي )مطهر، 

ولذلك يمثل التقدم العلمي والتكنولوجي تحدًيا من منطلق أنه يحدث تغيرات سريعة، 
لتحدي ا نتائجها النهائية غير معروفة ويصعب التنبؤ بها، لذلك ينبغي أن يواجه هذا

م(، وتكمن أهمية 1992للوقوف على مشارف المستقبل واإلنطالق نحو التنمية )بهاء الدين، 
 مواجهة هذا التحدي في اإلستفادة من نتائج هذا التقدم فيما يعود على المجتمع بالنفع.

وعليه فإن أنظمة المجتمع المختلفة مطالبة بأن تلعب دوًرا يتناسب مع طبيعة كل منها 
هة هذا التحدي، والنظام التعليمي والعالي منه خاصًة ُمطالب بشكل كبير أكثر في مواج

من المؤسسات األخرى من منطلق أن الجامعات هي الجهة المسؤولة عن إنتاج المعرفة 
فضاًل عن متابعة المستجدات العلمية والتكنولوجية بشكل عام والتخصصية بشكل 

بداع، وصاحبة المسؤولية في تنمية القوى خاص، إضافًة إلى أنها رائدة التطور واإل
البشرية التي هي أهم ثروة يملكها المجتمع، إضافًة إلى أنه أكثر أنواع التعليم ارتباًطا 
بقضية العلم والتكنولوجيا بحكم مهامها ووظائفها التي تتمثل في نقل المعارف العلمية 

نتاجها وتطبيقها باعتبار هذه العملية من  عارف مهامها األساسية المتوالتكنولوجية وا 
 م(. 1999عليها في هذا العصر )عزب، 
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فالجامعات تسهم وبشكل مستمر عبر برامج البحث العلمي ومراكز التميز واألنشطة 
العلمية فيها في خدمة قضايا المجتمع والبيئة ومتطلبات التنمية الشاملة المستدامة 

 ه(.1431االقتصاد والتخطيط،  والتوجه نحو اإلقتصاد القائم على المعرفة )وزارة
وبناًءا على ماسبق من تحديات تواجة مؤسسات التعليم العالي التي تتمثل في      

التقدم العلمي والتكنولوجي من جهة ومن جهة أخرى أنها الجهة المعول عليها أكثر من 
 م(:1999المؤسسات األخرى وجب عليها مايأتي )عزب، 

ل ا قبل وهذه القدرات تتمثل في التنبؤ بالمستقبإعداد إنسان بقدرات مختلفة عم -1
 واإلبداع واالبتكار.

التركيز على اإلعداد العلمي للطالب وخاصًة في العلوم األساسية حيث أنها  -2
بداية تقدم أي مجتمع، وا عداد كوادر قائمة على اإلنتاج في ظل الثورة العلمية 

نها أساس تعمال الرياضيات ألوالتكنولوجية بحيث تتصف هذه الكوادر بالقدرة على اس
أي تقدم علمي، واستخدام الحاسب اآللي والتعامل مع اإلنترنت في عملية التعلم، 

 والقدرة على حل المشكالت.
إتقان اللغات األجنبية وخاصًة لغات الدول المتقدمة مثل اللغة اإلنجليزية وغيرها  -3

 حتى يستطيع الوصول لكل جديد.
للطالب بحيث يتحول من مجرد طالب سلبي يتمركز دوره تغيير الدور التقليدي  -4

في حفظ المناهج إلى طالب إيجابي يناقش ويحاور ويعرض أفكاره بجرأة وحرية وينتقد 
 األفكار القائمة ويعرض أفكار جديدة ويستطيع التعامل مع تكنولوجية العصر الحديث.

البيئة  طالب علىضرورة األخذ بفلسفة التعليم المستمر مدى الحياة وتعويد ال -5
المعرفية وتطوير ذاته بشكل مستمر من خالل التعلم الذاتي وتطوير مهارات البحث 
 العلمي لديه لمواكبة الجديد في مجال الحياة بشكل عام ومجال العمل بشكل خاص.

 التجارب المحلية واألجنبية للسنة التحضيرية
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: التجارب المحلية:  أوًلا
 معة الملك سعود:تجربة السنة التحضيرية في جا 

بدأت جامعة الملك سعود في تقديم برنامج السنة التحضيرية في العام الدراسي 
ه، وهي سنة تأهيلية مدتها سنة واحدة مكونة من فصلين دراسيين، 1429ه/1428

وتقوم بإعداد الطالب للمرحلة الجامعية إلتقان اللغة االنجليزية، والرياضيات والعلوم، 
، ومهارات التفكير، ومهارات االتصال، وغيرها وتؤهله للتفوق في وعلوم الحاسب اآللي

 هـ(.1429مجال دراسته الجامعية )عمادة السنة التحضيرية ، 
وقد بدأت بأربع كليات فقط هي: إدارة األعمال، والهندسة، والحاسب اآللي، والعمارة 

دراسي والتخطيط، واقتصرت البداية على الطالب دون الطالبات، وفي العام ال
ه تم التوسع بصورة أكبر حيث شملت المزيد من الكليات هي: الطب، 1430ه/1429

واألسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقة، والعلوم، والزراعة؛ كما تم تقديم البرنامج 
ه تم تطبيق 1432ه/1431للطالبات إلى جانب الطالب، وأخيًرا في العام الدراسي 

ت الجامعة وهي: اآلداب، والتربية، والحقوق والعلوم السياسية، البرنامج على بقية كليا
براهيم،  واللغات والترجمة، والسياحة واآلثار، وعوم الرياضة والنشاط البدني )السلولي وا 

2009.) 
ويحتوي برنامج السنة التحضيرية على ثالث مسارات كاآلتي: مسار الكليات الصحية، 

 ومسار الكليات اإلنسانية. ومسار الكليات الهندسية والعلمية،
 ه(:1431ويحتوي البرنامج على أربعة أقسام أكاديمية كاآلتي )جامعة الملك سعود، 

 مهارات اللغة االنجليزية:  -1
يقدم القسم التدريب العملي للطالب على مهارات اللغة االنجليزية العامة      

لدراسي، اية العام اواألكاديمية، بعد أن يوضع الطالب في المستوى المناسب في بد
ويهدف البرنامج المكثف إلى الوصول بالطالب إلى مستويات متقدمة في اللغة 
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االنجليزية ليحقق التواصل الفعال، واكتساب المهارات األكاديمية في تخصصه، 
ويساعده على التحضير لالختبارات المعيارية العالمية مثل اختبار جامعة 

 .IELTSكامبردج العالمي 
 الحاسب اآللي:مهارات  -2

يتولى القسم تدريب الطالب عملًيا على مهارات استخدام الحاسب، ويمنح الطالب 
، ICDLبعد اجتيازه اختبارات المقرر شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 

ويركز القسم على تدريب الطالب الكتساب المهارات التقنية التي يحتاجونها في 
ثر   .اء مهاراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع الحاسب اآلليحياتهم المستقبلية، وا 

 مهارات الرياضيات: -3
يهدف القسم إلى إعداد الطالب في مجال الرياضيات لكي يتمكن من مواصلة 
دراسته المستقبلية، واإلسهام في تكوين تفكير رياضي ومنطقي سليم لديه ليساعده 

ن اتجاهات إيجابية نحو تعلم في حل المسائل والمشكالت، والمساهمة في تكوي
 الرياضيات.

 مهارات تطوير الذات: -4
يتم فيه تدريب الطالب على المهارات الخاصة بتطوير الذات لتأهيل طالب      

الجامعة ليكونوا قادرين على النجاح أكاديمًيا والمنافسة في سوق العمل، ويهدف إلى 
نسانًيا في مجال االتتأهيل الطالب عقلًيا في مجال التفكير والتعلم والبح صال ث، وا 

 والتواصل، وبدنًيا في مجال الصحة واللياقة، وعملًيا في مجال ريادة األعمال.
 مشكالت السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود:

 في فريد تعليمي وتوجه جديدة تجربة سعود الملك بجامعة التحضيرية السنة تمثل     
 بالسنة الطالب وبالتحاق مًعا، والمعرفة بالمهارة المسلح الطالب الجامعي إعداد

 ألهدافه تحقيقه عدم في تتسبب قد التي المشكالت العديد من أمامه تبرز التحضيرية
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 وهذا التحضيرية، السنة في النجاح عدم تحقيق وبالتالي المثلى، بالطريقة وحاجاته
 ينتمي التي التعليمية المؤسسة وعلى مخرجات نفسه الطالب على سلًبا يؤثر بالتأكيد
براهيم، )السلولي إليها  (.2009 وا 

دراسة  أشارت ولكون التجربة لم تخضع لعملية تقييم إال فيما ندر من دراسات حيث
براهيم، )السلولي  السنة للدراسة في الطالب اتجاهات في تدني وجود إلى) 2009وا 

 الدراسة بإعادة أوصت قدو  الذاتي، التعلم نحو االتجاه تدني خالل من وذلك التحضيرية
األلي  الحاسب مقرر اجتياز متطلبات في النظر وا عادة الذاتي التعلم برنامج في النظر

      .الطالب اتجاهات في األدنى المقرر باعتباره
ه( أشارت إلى أن هناك العديد من المشكالت األكاديمية 1433أما دراسة )العنقري، 

التحضيرية في جامعة الملك سعود وكان من ضمن واإلدارية تواجه طالب السنة 
المشكالت )كثرة الواجبات ومتطلبات المقرر، وكثرة المعلومات في كل مقرر، ونقص 

 خدمات التوجيه واإلرشاد(.
ه( ورقة عمل في اجتماع وكالء الجامعات السعودية كان هدفها 1432وقدم )محمود، 

الب وطالبات السنة التحضيرية في التعرف على أهم وأبرز المشكالت التي تواجة ط
بعض جامعات المملكة العربية السعودية، وكانت جامعة الملك سعود من ضمن 
الجامعات التي أجريت عليها الدراسة، وتكونت نتائج الدراسة من نقاط كثيرة منها: 
صعوبة اللغة االنجليزية وعدم وجود نظام واضح لتدريسها، وعدم وجود منهج معين 

غة االنجليزية، وعدم ارتباط المناهج الدراسية في التعليم العام مع مناهج السنة لمادة الل
التحضيرية، ونقص كفاءة بعض المدربين في السنة التحضيرية، وعدم االلتزام بأهداف 
التعلم الذاتي من قبل المدربين، وعد االستفادة من مهارات االتصال البتة، وعدم وجود 

ف مي والتربوي والنفسي، وضعف الدافعية للتعليم والتعلم، وضعاإلرشاد والتوجيه األكادي
 اإلمكانات التي تخدم تحقق األهداف.
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وقد سبق ظهور برنامج السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود مجموعة من البرامج    
التحضيرية المقدمة لخريجي المرحلة الثانوية في بعض الجامعات المحلية منها برامج 

أيام ،ومنها برامج طويلة تمتد لسنة دراسية كاملة، وفي السطور اآلتية قصيرة لعدة 
 عرض لتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

 :تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
تعتبر تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تجربة أكاديمية واجتماعية فريدة      

لة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وذلك ألسباب من نوعها للدارسين في مرح
 عديدة منها:

أن الطالب المتقدم إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يقبل في السنة      
التحضيرية وليس بقسم معين كما هو المعتاد في السابق في بقية الجامعات السعودية، 

يما صة أمامه التخاذ القرار الذي يراه مناسًبا فوتتيح السنة التحضيرية في الجامعة الفر 
 يتعلق بالمجال الدراسي الذي يرغب التخصص فيه.

وكان استخدام اللغة االنجليزية بجانب اللغة العربية لتدريس المنهج الدراسي      
بالجامعة يضفي صيغة خاصة على أسلوب التعليم، إضافًة إلى أن الفترة التي يقضيها 

امعة أطول من غيرها في الجامعات األخرى حيث يتطلب البرنامج الطالب في الج
الدراسي بقاء الطالب في الجامعة خمس سنوات على األقل وفي أي تخصص يختاره 
باإلضافة إلى برنامج السنة التحضيرية؛ فالحصول على درجة البكالوريوس يجب أن 

وحدة دراسية  128 وحدة دراسية في أي حقل من حقول الهندسة أو 139ينهي الطالب 
في العلوم واإلدارة الصناعية كما أن التدريب العملي والتدريب الصيفي يعتبران من 

 المتطلبات األساسية لتخرج الطالب من الجامعة.
ه كان هدفها استقصاء آراء خريجي جامعة البترول 1403وقد أجريت دراسة عام      

حول تجربتهم األكاديمية واالجتماعية  -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن–والمعادن 
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من الخريجين فد أفادوا بأنهم  %99.4وأثرها على حياتهم العملية وكانت النتائج أن 
منهم لم يفكروا   %80.1يشعرون بأن قرارهم بااللتحاق بالجامعة كان قراًرا مناسًبا وأن 

ية عند تخرجهم كانت أفادوا بأن لغتهم االنجليز  91.7بترك الجامعة أثناء دراستهم وكان 
من الخرجين بأن  %71.2كافية للتعامل بها على مختلف التخصصات وكذلك أفاد 

 ه(.1403اللغة االنجليزية كانت عاماًل مساعًدا في الحصول على الوظيفة )الخضير، 
 ثانياا: التجارب األجنبية:

     :تجارب بعض الجامعات األمريكية للسنة التحضيرية 
يواجه الطالب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي العديد من العقبات والمشكالت،      

 (.Trow,2007ويعد طالب السنة األولى هم األكثر معاناة من هذه المشكالت )
( أن الطالب يحدث له تغيرات في أبعاد مختلفة Johnstonوقد بين جونستون )     

ة إلى المرحلة الجامعية، مواضيع ومفاهيم ومناهج منها: )االنتقال من المرحلة الثانوي
في المرحلة الجامعية مختلفة عن المرحلة الثانوية، تباين طريقة التدريس والتعلم بين 
التعليم العام والتعليم العالي، زيادة الجهد المطلوب والمهام من طالب المرحلة الجامعية(، 

د الفعال بين المرحلتين والتي تساعلذلك أكد على ضرورة األنشطة الفعالة لالنتقال 
طالب السنة األولى في المرحلة الجامعية على التكيف والتجربة األكاديمية التي تؤدي 

 (.Kutlu.2013إلى الوفاء بمتطلبات المرحلة الجامعية )
وقد أدى التركيز على السنة األولى من المرحلة الجامعية إلى البحث عن فرص      

(، وبالتالي أطلقت Kutlu.2013تعليمية للطالب في هذه المرحلة )لتقديم أفضل تجربة 
مبادرات بأنواع مختلفة وذلك لمساعدة الطالب على التكيف في المرحلة الجامعية والوفاء 
بمتطلباتها، ومن بين هذه المبادرات الحلقات الدراسية في السنة األولى وهو األسلوب 

 يف في المرحلة الجامعية والوفاء بمتطلباتهااألكثر شيوًعا لمساعدة الطالب على التك
 في الواليات المتحدة األمريكية.
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وقد أشارت البيانات التي تم الحصول عليها من المسح الوطني األمريكي لعام      
من الكليات والجامعات في الواليات المتحدة األمريكية تقدم  %87.3م أن حوالي 2009

 Padgettطالب السنة األولى من المرحلة الجامعية )نوع من أنواع الحلقات الدراسية ل
& Keup, 2011.) 

وتعتبر الحلقات الدراسية في السنة األولى دورة مستقلة تهدف إلى تزويد الطالب      
بالمهارات األساسية التي تساعدهم على النجاح أثناء دراستهم الجامعية 

(Kutlu.2013.) 
م على الحلقات الدراسية 2003ألمريكي لعام وقد أشارت نتائج المسح الوطني ا     

( مؤسسة تعليمية إلى أن أهداف الحلقات الدراسية 629في السنة األولى وكان عددها)
تطوير المهارات األكاديمية لدى الطالب. -(: Tobowlosky,2005األكثر شيوًعا )

اف شتشجيع الطالب على استك-توجيه الطالب إلى موارد وخدمات الحرم الجامعي. -
تسهيل عملية االنتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة -ذواتهم وتنمية شخصياتهم. 

 الجامعية.
وهناك قائمة مفصلة من الموضوعات التي يتم تناولها في الحلقات الدراسية في      

أساليب ومهارات الدراسة والتعلم. -(: Kutlu.2013السنة األولى من المرحلة الجامعية )
الحياة الطالبية في الحرم -موارد الحرم الجامعي والمرافق والخدمات. -لوقت . إدارة ا-

لتفكير المهارات األكاديمية )ا-اإلنتقال نمن التعليم العام إلى التعليم العالي. -الجامعي. 
ية التنمية الشخص-الناقد، حل المشكالت، االتصال، الكتابة والمهارات المكتبية(. 

 ل مع اآلخرين(. )مفهوم الذات والتعام
-بينما كانت موضوعات الحلقات الدراسية األكثر شيوًعا كما أظهرت نتائج المسح: 

مهارة -مهارة إدارة الوقت. -مهارة التخطيط األكاديمي. -مهارات الدراسة الجامعية. 
 التفكير النقدي.
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يتضح مما سبق أنه لدى معظم مؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة      
األمريكية برامج تمهيدية تركز على طالب السنة األولى من المرحلة الجامعية وتحاول 
صياغة وتشكيل تجاربهم بطرق هادفة وذات مغزى على المستوى التعليمي، فهي توَجه 

 أن طالبها يسيرون على الطريق الصحيح. محتوى البرامج المقدمة للتأكد من
في الفقرات التالية عرض عدد من األمثلة توَضح كيف تنَظم هذه الجامعات برامجها      

 ه(:1427وتستفيد منها )جورج وآخرون، 
  سالم محور جهودها ومساعيها -تمثل برامج السنة األولى في جامعة ونستون

ي الجامعة، وتقع مكاتب وبرامج السنة األولى فالهادفة لتنمية ورعاية بيئة داعمة تسود 
مبنى مستقل بالقرب من مقر الجامعة وبذلك تكون مصادر وموارد الدعم األكاديمي 
للطالب الجدد متوفرة في هذا المبنى، ويتوجب على الطالب أن يلتحقوا بواحدة من 

لبرامج ا ثالث حلقات دراسية مخصصة لتَكيف وا عداد الطالب الجدد، والذي يميز هذه
 أن األقسام مخصصة للطالب حسب تخصصات معينة.

  تقدم جامعة فيتفيل برنامج مخصص للطالب الجدد يستهدف مساعدتهم على
اكتساب المهارات األكاديمية والثقة االجتماعية التي يحتاجونها للنجاح في الجامعة، 

كتابة لوينخرط الطالب في أنشطة متنوعة بغرض تحسين مهاراتهم في القراءة وا
 والرياضيات والتفكير النقدي.

  في جامعة كنساس ُيلزم الطالب بااللتحاق في دورة تمهيدية )حلقة التوجيه
واإلرشاد( التي تستمر فصلين دراسيين مخصصة لطالب السنة األولى، الهدف منها 
التأكد من فهم واستيعاب كل طالب لما هو مطلوب للنجاح األكاديمي، وضمان اتصاله 

لنوادي أو المنظمات خالل الفصل الدراسي األول، ويَطلع الطالب مجلة تربوية بأحد ا
تتناول موضوعات أسبوعية، وُيطالب الطالب بجمع نشرات المعلومات من ثالث 
منظمات مختلفة تثير اهتمامهم، وتقدم الدورة كذلك موضوعات متعلقة بنجاح الطالب 
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دارة الوقت، وقد أبد ى الطالب شعورهم باالرتياح والثقة من ضمنها وضع األهداف وا 
 بقدراتهم على النجاح في الجامعة.

  ترعى جامعة ماسون سلسلة من البرامج والمقررات لتعليم الطالب الجدد كيفية
االستفادة إلى أقصى قدر ممكن من تجربتهم الجامعية، وعلى سبيل المثال مقرر 

ج الجامعة أداة مفيدة في دراسي يركز على مهارات النجاح األكاديمي، وكان برنام
 إدراك الطالب لحجم الجهد المطلوب منهم لدراستهم.

  يحكي طالب كلية ويتون تجربتهم في السنة األولى في المرحلة الجامعية أنها
ساعدتهم على مجموعة من النقاط منها: )إعدادهم للعمل على المستوى المطلوب في 

ثقة في ومهارة القراءة والكتابة، الشعور بال الكلية، تعزيز العالقات مع زمالئهم، التفكير
 قدراتهم على مناقشة كل الموضوعات، وكانت مدخالً تمهيدًيا مفيًدا للدراسة في الكلية(.

  م هو 1999برنامج الطالب الجدد الملتحقين بجامعة تكساس الذي ُأقر عام
–تقالية ة االنأحد المكونات الرئيسية للمرحلة الجامعية وهو يساعد الطالب في المرحل

إلى الحياة الجامعية، ويجمع البرنامج في موقع واحد الخدمات  -األكاديمية واالجتماعية
 كافة التي يحتاجها الطالب الجديد لتعَلم كيفية النجاح في الجامعة.

  في كلية أورسينوس تجربة أكاديمية تتحدى قدرات الطالب الجدد وتدعمها في
النتائج منها: )أنهم على مستوى عالي من الثقة  آن واحد، وكانت هناك مجموعة من

في أنفسهم وفي قدراتهم، ترسخت السمة األكاديمية المميزة للحياة الجامعية لطالب 
 السنة األولى، وتشكلت جماعات مترابطة بين الطالب(.

جراءاتها ونتائجها  منهجية الدراسة وا 
الباحثان بتصنيف بيانات الدراسة إجراءات الدراسة: بعد تطبيق أدوات الدراسة، قام 

حسب محاورها )االهداف المعرفية، والوجدانية، والنفسحركية(، وقام الباحثان باستخدام 
( التكرار والنسب المئوية 1بعض االساليب االحصائية التي تحقق هدف الدراسة ومنها: )
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رة من فق ( الوزن النسبي للفقرات لتحديد وزن كل2لوصف بعض البيانات بشكل كمي. )
 فقرات المحور.

منهج الدراسة: استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات 
وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلوالتها؛ من أجل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات عامة 

 م(.1993تسهم في تحسين الواقع وتطويره )عمر، 
من مجموع أعضاء  %10يار عينة عشوائية تتكون من مجتمع وعينة الدراسة: تم اخت

هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية البالغ عددهم طبقا إلدارة اإلحصاء والمعلومات 
من خريجي السنة التحضيرية والبالغ عددهم  %1( وعينة عشوائية تتكون من 650)
الدراسة ه، أي أن عينة 1433( طالب طبقا لعمادة القبول والتسجيل عام 2750)

( طالب من خريجي السنة التحضيرية 30( عضو هيئة تدريس، )65تكونت من )
 والملتحقين بالكليات اإلنسانية. 

أدوات الدراسة: قام الباحثان باستخدام أداتين لتحقيق أهداف الدراسة، االستبانة، المقابلة 
 الشبه مفتوحة.

محاور هي: المهارات المتصلة عبارة مقسمة على ثالثة  42أوال: االستبانة وتكونت من 
عبارة، المهارات المتصلة بالمجال الوجداني مكون من  14بالمجال المعرفي مكون من 

 عبارات. 8عبارة، المهارات المتصلة بالمجال النفس حركي مكون من  20
وتم تصميم اإلستجابة عليها وفقًا للتدرج الخماسي على طريقة ليكرت بدرجة كبيرة      
(، بدرجة ضعيفة 2(، بدرجة ضعيفة )3(، بدرجة متوسطة )4بدرجة كبيرة ) (،5جدًا )
 ( . 1جدًا )

وقد قام الباحثان بالتأكد من صدق االستبانة الظاهري من خالل عرض الصورة األولية 
منها على مجموعة محكمين ، وتم إجراء التعديالت في ضوء اقتراحاتهم، وقد أبدى 

التي أسهمت في إخراج االستبانة في صورتها النهائية، المحكمون العديد من المالحظات 
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كما قام بالتأكد من الصدق البنائي لالستبانة بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين 
درجات أفراد العينة على كل عبارة وكٍل من )مجموع درجات العينة على المحور الذي 

كل قيم معامالت االرتباط ل تنتمي إليه العبارة، الدرجة الكلية لالستبانة( وقد وجد أن
درجة عبارة من عبارات المحور مع كٍل من )الدرجة الكلية للمحور، الدرجة الكلية لألداة( 

 (، مما يدل على صدقها وصالحيتها للتطبيق. 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
ن محاور موتأكد الباحثان من ثبات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرونباخ لكل محور 

( لمحور المهارات المتصلة بالمجال 0.924االستبانة ، وجاءت النتائج كما يلي: )
( لمحور 0.887( لمحور المهارات المتصلة بالجانب الوجداني، )0.952المعرفي ، )

( معامل ثبات أداة الدراسة مما يل 0.964المهارات المتصلة بالمجال النفسحركي، )
 كبيرة.على ثبات االستبانة بدرجة 

ثانيا: المقابلة، وهي عبارة عن حوار أو محادثة أو مناقشة موجهة تكون بين الباحثان 
عادًة من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى وذلك بغرض التوصل إلى 

م(، وأعتمد الباحثان على 2010معلومات تعكس حقائق أو مواقف محددة )قنديلجي، 
 ة.نوع المقابلة الشخصية الشبه مفتوح

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
ولإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدم الباحثان أداتي الدراسة الميدانية )االستبانة، 

عضوًا من أعضاء هيئة  65المقابلة( التي طبقت على أفراد عينة الدراسة المكونة من )
ليات طالبًا من طالب الك 30التدريس في الكليات اإلنسانية بجامعة الملك سعود و

 اإلنسانية بجامعة الملك سعود(، من خاللها تمت اإلجابة على تساؤالت الدراسة.
السؤال االول: "مامدى تحقيق مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها 

 المعرفية؟"
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لإلجابة على السؤال االول تم تطبيق االستبانة على أعضاء هيئة التدريس بالكليات 
 إجراء المقابلة مع طالب تلك الكليات وكانت النتائج كما يلي:  اإلنسانية، مع

 (1الجدول رقم )
 استجابات أعضاء هيئة التدريس نحو مستوى تحقق المهارات المتصلة بالمجال المعرفي

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

 الترتيب

 1 3.08 لديه قدرة على التعلم الذاتي 7
 2 3.06 العامةيظهر وعيَا بقضايا الصحة  12
 3 3.05 يستطيع تفسير الرسوم واألشكال البيانية 4

 4 2.91 يستنبط األفكار ويربط بينها 10
 م4 2.91 يحدد العالقات ويربط بينها في المواقف التعليمية 11

لديه القدرة على التخطيط لحل المشكالت التي يواجهها في  8
 المواقف التعليمية

2.88 5 

 6 2.77 المعلومات من مصادر مختلفةيستطيع جمع  14
 7 2.74 يستطيع تحديد التناقضات في المواقف المختلفة 3
 8 2.72 يمتلك المهارات الالزمة للتفكير الناقد 9
 9 2.69 يمكنه التنبؤ بالنتائج بناء على المعلومات المتوفرة 2
 10 2.57 يوظف المفاهيم الرياضية في الحياة العملية 6

 م10 2.57 معرفة بمهارات اإلسعافات األوليةيظهر  13
 11 2.52 يدَعم أعماله ببيانات وأرقام ورسوم بيانية 5
 12 2.46 يمتلك المهارات األساسية في البحث العلمي 1

 2.78 الدرجة الكلية للمحور
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(، أن المتوسط الحسابي لمحور المهارات المتصلة بالمجال 1ويتضح من الجدول رقم )
( ومن خالل مقارنة 5من  2.78من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بلغ )المعرفي 

هذه الدرجة بالمدى نجد أنها تقع في أدنى مستوى من مدى الدرجة المتوسطة، مما يدل 
على أن المهارات المعرفية تحققت لدى الطالب بدرجة متوسطة مع مالحظة أنها في 

من فقرات المحور والتي تتعلق  %70أدنى مستوى الدرجة. ويتجانس مع هذه النتيجة 
بمهارات التفكير والتعلم وحل المشكالت، والتي تحققت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي 

(. بينما لم تظهر الفقرات التي تتعلق بمهارات البحث العلمي 3.08و 2.69يتراوح بين )
درجة من فقرات المحور ذات النتيجة إذ تحققت ب %30والرياضيات والتي تمثل حوالي 

 (.2.57و 2.46ضعيفة بمتوسط حسابي يتراوح بين )
وفيما يتعلق بنتائج المقابلة المفتوحة التي أجراها الباحثان مع طالب الكليات اإلنسانية 
في هذا المحور، خلص الباحثان في تحديد مستوى تحقق األهداف المتعلقة بالمجال 

اقة ذاتي ومهارة الوعي الصحي والليالمعرفي الى أن مهارة البحث العلمي ومهارة التعلم ال
البدنية التزال ضعيفة لدى الطالب. بينما مهارة الرياضيات تحققت لديهم بدرجة كبيرة 
في جانب قراءة وتفسير البيانات، وتوظيف الرياضيات في الحياة العملية، بينما التزال 

تفكير هارات الضعيفة في جانب ترجمة البيانات الخام إلى رسوم وأشكال بيانية. أما م
 وحل المشكالت فال تزال ضعيفة لديهم، بينما تحققت مهارة الربط بدرجة كبيرة لديهم.

 مناقشة النتائج:
حققت ت -بشكل عام–بينت نتائج الدراسة من خالل االستبانة أن المهارات المعرفية 

لدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتتفق بذلك مع   %55.6بنسبة 
م( التي كشفت عن أن األهداف المعرفية تحققت بنسبة 2010جة دراسة )النجار، نتي

، مع مالحظة أن مستوى تحقق األهداف المعرفية في هذه الدراسة أقل من 70.3%
 الدراسة السابقة والنسبة المئوية تبين ذلك.
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مع  فهي بذلك تتفق %55.3أما بالنسبة للمهارات الخاصة بالتفكير فتحققت بنسبة      
م( مع فارق النسبة والتي كشفت عن مستوى الطالب في 2013نتيجة دراسة )عامر، 

مهارة التفكير بعد دراسة مقرر المهارات الجامعية في السنة التحضيرية وكانت بنسبة 
م( التي كشفت عن أن دراسة الطلبة 2013، وتتفق أيًضا مع دراسة )بلعاوي،  80%

ثر إيجاًبا على تكيفهم األكاديمي في الجامعة والوفاء لمادة مهارات التفكير والتعلم تؤ 
بمتطلباتها، وتتفق كذلك في نتيجتها بالنسبة لمهارات التعلم الذاتي وحل المشكالت مع 

( التي بينت أنه يوجد آثار إيجابية على sanders & Morrison. 2001دراسة )
 يدية.الطلبة في مهارة التعلم وحل المشكالت نتيجة دراسة مادة تمه

وهناك مهارات تحققت بدرجة ضعيفة لدى الطالب وهي: )البحث العلمي،      
الرياضيات، الصحة واللياقة(، وبالتالي تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

م( التي أظهرت أن مستوى الطالب في مهارة البحث العلمي بعد دراسة 2012)عامر، 
 . %80.9سبة مقرر المهارات الجامعية كانت بن

وتوصلت نتائج الدراسة الحالية من خالل المقابالت مع الطالب إلى أن المهارات       
التزال ضعيفة لدى الطالب من وجهة نظرهم فقد أظهروا أنهم  -بشكل عام–المعرفية 

الزالوا يعانون من ضعف في  المهارات اآلتية )البحث العلمي، الوعي الصحي واللياقة 
كير،حل المشكالت، التعلم الذاتي(، وبالتالي تختلف مع نتائج دراسة كل من البدنية، التف
، %80.9م( التي بينت أن مستوى الطالب في مهارة البحث العلمي 2013)عامر، 
( والتي بينت أن مهارات التعلم وحل sanders & Morrison. 2001ودراسة )

 المشكالت والتفكير الناقد قد تحققت لدى الطالب.
الثاني: "مامدى تحقيق مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها  السؤال

 الوجدانية؟"
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 (2الجدول رقم )
 استجابات أعضاء هيئة التدريس نحو مستوى تحقق المهارات المتصلة بالمجال الوجداني

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

 الترتيب

 1 3.92 يلتزم بآداب المحاضرة 6
 2 3.91 اهتمام بمظهره الخارجيلديه  9
 3 3.78 يحافظ على سالمة األجهزة بالكلية 7

 4 3.49 يتسم باللباقة أثناء التحدث مع اآلخرين 13
 5 3.46 يتقبل الرأي اآلخر 15

1 
يحافظ على حضور المحاضرات بانتظام وفي الوقت 

 المحدد
3.42 6 

 7 3.4 يظهر االهتمام باآلخرين 17
 8 3.29 األنشطة الصفية في المواعيد المحددة لهايسلم  2
 م8 3.29 يشترك مع زمالئه أثناء التعلم التعاوني 5

 م8 3.29 اليقاطع اآلخرين أثناء الحوار والمناقشة 14
 م8 3.29 يتنازل عن قناعاته إذا اتضح له عدم صحتها 16
 9 3.28 يحافظ على نظافة قاعة التدريس 8

 م9 3.28 مشاركته أثناء المحاضرةاليتحّرج من  11
 10 3.14 يبادر بطرح أفكارة أثناء المحاضرة لمناقشتها 10
 11 3.08 ينتقد األفكار المخالفة لرأيه بطريقة ايجابية 12
 م11 3.08 يطَور ذاته بشكل مستمر 19
 12 3.06 يشترك في األنشطة الصفية والالصفية 3
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 13 3.05 بإيجابيةيتعامل مع المشكالت والضغوط  20
 14 2.89 لديه القدرة على التقييم الذاتي 18
 15 2.75 يشترك في األعمال التطوعية 4

 3.31 الدرجة الكلية للمحور
( عن أن المتوسط الحسابي لمحور المهارات المتصلة 2يكشف الجدول رقم )     

( وبمقارنة 5من  3.31بالمجال الوجداني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بلغ )
هذه الدرجة مع المدى نجد أنها في أعلى مستوى الدرجة المتوسطة، وتتجانس هذه 

س ارات )الشعور بالمسؤولية، والثقة بالنفمن الفقرات والتي تتعلق بمه %70النتيجة مع 
( بمعنى 3.40و  2.75وروح المبادرة، واالتصال( والتي تراوح متوسطها الحسابي بين )
من فقرات المحور  %30أنها تحققت بدرجة متوسطة، ولكن هذه النتيجة تتباين مع 

تي تراوح والوالتي تتعلق بمهارات )االنضباط وااللتزام واللباقة وتقبل الرأي اآلخر( 
 ( وهذا يعني أنها تحققت بدرجة كبيرة.3.92و  3.42متوسطها الحسابي بين )

وفيما يتعلق بنتائج المقابلة المفتوحة التي أجراها الباحثان مع طالب الكليات اإلنسانية 
في هذا المحور، خلص الباحثان في تحديد مستوى تحقق األهداف المتعلقة بالمجال 

رة االنضباط واإللتزام ومهارة التواصل مع اآلخرين تحققت لديهم الوجداني الى أن مها
بدرجة كبيرة. بينما مهارة الشعور بالمسؤولية ومهارة الثقة بالنفس وروح المبادرة تحققت 

 لديهم بدرجة كبيرة في بعض الجوانب ولم تتحقق في جوانب أخرى. 
 مناقشة النتائج:

أنها  إلى -بشكل عام–توصلت نتائج الدراسة الخاصة بمجال المهارات الوجدانية      
لدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وهذه النتيجة  %66.2تحققت بنسبة 

 .Murray Jensen and others)م(، 2009تتفق مع نتيجة دراسة كل من )النجار، 
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جدانية واالجتماعية والسلوكية تحققت في التي توصلت إلى أن األهداف الو  (2012
 المراحل التعليمية التي طبقت عليها هذه الدراسات.

وبينت نتائج الفقرات الخاصة بمهارات االنضباط وااللتزام واللباقة وتقبل الرأي      
لدى الطالب، وهذا ماأكدت عليه دراسة )عامر،  %73.27اآلخر أنها تحققت بنسبة 

أثر إيجابي على الطالب نتيجة دراسة مقرر المهارات الجامعية  م( في أنه يوجد2012
 في السنة التحضيرية في مجالي إدارة وتنظيم الوقت، واالتصال.

و  %57.8وبالنسبة لمهارات التقييم الذاتي والتعاون أثناء التعلم فتحققت بنسبة      
 .sanders & Morrisonعلى التوالي، فهي بذلك تتفق مع نتيجة دراسة ) 65.8%
( التي توصلت إلى أن معظم الطالب يشعر بارتياح مع استخدام موقع المادة 2001

التمهيدية والذي مكنهم من التفاعل والتعاون مع زمالئهم خارج غرفة الدرس والقدرة على 
 التقييم الذاتي.

وتوصلت نتائج الدراسة الحالية من خالل المقابالت مع الطالب إلى أن المهارات      
تحققت بدرجة كبيرة لدى الطالب ومن أبرز تلك المهارات:  -بشكل عام–الوجدانية 

)االنضباط وااللتزام، الشعور بالمسؤولية، التواصل مع اآلخرين، الثقة بالنفس وروح 
م( في 2012المبادرة(، وهذه النتيجة تتفق في بعض نقاطها مع نتيجة دراسة )عامر، 

مستوى الطالب في مهارة االتصال مع اآلخرين كانت مهارة االتصال، والتي أظهرت أن 
بعد دراسة مقرر المهارات الجامعية في السنة التحضيرية، ومع دراسة  79.7%

(sanders & Morrison. 2001 التي توصلت إلى أنه نتيجة دراسة الطالب مادة )
 تمهيدية أصبح لدى الطالب قدرة على تقييم أنفسهم ذاتًيا.

أن استجابات عينة الدراسة )أعضاء هيئة التدريس، الطالب( على  يظهر مما سبق     
 مدى تحقق المهارات المتصلة بالمجال الوجداني متجانسة إلى حد بعيد.
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السؤال الثالث: "مامدى تحقيق مسار الكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها 
 النفسحركية؟"

 (3الجدول رقم )
س نحو مستوى تحقق المهارات المتصلة بالمجال استجابات أعضاء هيئة التدري

 النفسحركي

 العبارة م
المتوسط 
 الترتيب الحسابي

 1 3.48 يتقن المهارات األساسية الستخدام الكمبيوتر 2
 2 3.43 يستخدم الحاسب اآللي في تقديم أعماله 5
 3 3.26 يستطيع إدارة الملفات على الحاسب اآللي 8

6 
يتعامل بفعالية مع مصادر التعلم االلكتروني 

(Blackboard, Power Point)..، 
 م3 3.26

 4 2.86 المطلوبة بأساليب جديدة ومبتكرةيقوم بعرض أعماله  7
 5 2.6 يستخدم قواعد البيانات العالمية في البحث 3
 6 1.91 يستخدم اللغة االنجليزية في البحث عن موضوع في اإلنترنت 4
 7 1.75 يتواصل مع اآلخرين باستخدام اللغة االنجليزية 1

 2.82 الدرجة الكلية للمحور
أن المتوسط الحسابي لمحور المهارات المتصلة بالمجال  (،3يتضح من الجدول رقم )

( ، وبمقارنة هذه 5من  2.82النفس حركي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بلغ )
الدرجة مع المدى نجد أنها في أدنى مستوى الدرجة المتوسطة، وبناًءا على ذلك تحققت 

ة مع مالحظة أنها لدى الطالب بدرجة متوسط -بشكل عام-المهارات النفس حركية 
في أدنى مستوى الدرجة. وتتجانس هذه النتيجة مع قدرة الطالب على توظيف التقنية 
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( بما يدل على 3.26و  2.60إذ تراوح المتوسط الحسابي للفقرات في هذا البعد بين )
أنها تحققت بدرجة متوسطة، بينما أظهرت النتائج تباينا بين هذه النتيجة وقدرة الطالب 

خدام الحاسب اآللي اذ بلغ المتوسط الحسابي للعبارتين التي تتعلق بهذا البعد على است
( بما يعني أنها تحققت بدرجة كبيرة، ويزداد التباين في البعد المتعلق 3.43، 3.48)

( بما يدل على 1.91و  1.75بمهارات اللغة االنجليزية التي تراوح متوسطها بين )
 ضعف درجة تحققهما.

نتائج المقابلة المفتوحة التي أجراها الباحثان مع طالب الكليات اإلنسانية وفيما يتعلق ب
في هذا المحور، خلص الباحثان في تحديد مستوى تحقق األهداف المتعلقة بالمجال 
النفسحركي الى أن مهارات اللغة اإلنجليزية التزال ضعيفة لديهم. بينما مهارات الحاسب 

 اآللي تحققت بدرجة كبيرة لديهم.
 مناقشة النتائج:

 تنقسم مهارات المجال النفسحركي في الدراسة الحالية إلى قسمين: 
األول: المهارات التي تتعلق باستخدام الحاسب اآللي فقد أظهرت نتائج الدراسة أنها 

لدى الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، بمعنى أنها  %64.1تحققت بنسبة 
 تحققت بدرجة كبيرة لدى الطالب.

لدى  %36.6الثاني: المهارات التي تتعلق باللغة االنجليزية فقد كانت نسبة تحققها 
الطالب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وهذه النسبة تبين أن الطالب الزال لديهم 

 ضعف في مهارات اللغة االنجليزية.
ت مهارا وتوصلت نتائج الدراسة الحالية من خالل المقابالت مع الطالب إلى أن     

استخدام الحاسب اآللي تحققت بدرجة كبيرة لديهم، بينما مهارات اللغة االنجليزية التزال 
 ضعيفة، ويظهر بذلك اتفاق في استجابات عينتي الدراسة في هذا المحور.

 توصيات الدراسة: من خالل النتائج التي تم التوصل إليها، يوصى الباحثان بما يأتي:
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اليب تحقيق مهارة البحث العلمي والرياضيات واللغة إعادة النظر في طرق وأس .1
 االنجليزية لدى الطالب.

تطوير أساليب تنمية مهارة التعلم الذاتي لدى الطالب، وربط التعلم بالحياة، وجعل  .2
 المواقف الحياتية هي السياق الذي يتم فيه التعلم.

حل التفكير و تفعيل دور الطالب داخل قاعة الدرس بما يساهم في تنمية مهارة  .3
 المشكالت لديهم.

تطبيق أساليب أكثر إيجابية في السعي نحو تحقيق مهارة الشعور بالمسؤولية والثقة  .4
 بالنفس وروح المبادرة.

 تكثيف األنشطة الالصفية والتطوعية لتعويد الطالب عليها وغرسها لديهم. .5
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 الدراسة )االستبانة(( أداة 1الملحق رقم ) 

 
سعادة الدكتور : .....................................                         

 حفظك هللا
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                                      وبعد:

من خالل ما تملكه من خبرة؛ يسرني أن أقدم لك هذه األداة التي أرجو تكرُّمك      
باإلجابة عليها، وهي أداة لدراسة يقوم بها الباحثان بعنوان/ تحقيق مسار الكليات 

لى وتهدف الدراسة إألهدافها،  اإلنسانية في السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود
ية لكليات اإلنسانية في السنة التحضيرية ألهدافها المعرفالتعرف على مدى تحقيق مسار ا

 والوجدانية والنفس حركية.
لذا نرجو منك اإلجابة على فقرات هذا االستبيان شاكًرا ومقدًرا تعاونك معي جعلها هللا 

 في ميزان حسناتك.
 الباحثان:

 عبد هللا بن محمد االكلبي
 محمد بن عبدهللا الزامل

 البيانات األولية
 لية:الك 
الحقوق والعلوم  □التربية                       □اآلداب                            □

 السياسية  
علوم الرياضة  □اللغات والترجمة              □السياحة واآلثار                   □

 والنشاط البدني
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  الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريس طالب خريجي السنة

 التحضيرية:
 أستاذ مساعد □أستاذ مشارك                 □أستاذ                             □
 
 :سنوات الخبرة كعضو هيئة تدريس 
 سنوات  10من خمس إلى أقل من  □أقل من خمس سنوات                       □
 سنة فأكثر 15 □سنة               15إلى أقل من  10من  □
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 المحور األول: المهارات المتصلة بالمجال المعرفي
بدرج تتوفر المهارات اآلتية في الطالب: م

 ة
 كبيرة
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
متوس
 طة

بدرجة 
ضعي

 فة

بدرجة 
ضعيفة 

 جداً 

يمتلك المهارات األساسية في البحث  1
 العلمي

     

يمكنه التنبؤ بالنتائج بناء على المعلومات  2
 المتوفرة

     

يستطيع تحديد التناقضات في المواقف  3
 المختلفة

     

      لبيانيةايستطيع تفسير الرسوم واألشكال  4
      يدَعم أعماله ببيانات وأرقام ورسوم بيانية 5
يوظف المفاهيم الرياضية في الحياة  6

 العملية
     

      لديه قدرة على التعلم الذاتي  7
لديه القدرة على التخطيط لحل المشكالت  8

 التي يواجهها في المواقف التعليمية
     

      للتفكير الناقديمتلك المهارات الالزمة  9
1
0 

      يستنبط األفكار ويربط بينها

 حماور االستبيان

 ( أمام اخليار الذي ميثل رأيك أمام كل عبارة(✓)أرجو التكرم بوضع عالمة )
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1
1 

يحدد العالقات ويربط بينها في المواقف 
 التعليمية 

     

1
2 

      يظهر وعيَا بقضايا الصحة العامة 

1
3 

      يظهر معرفة بمهارات اإلسعافات األولية

1
4 

يستطيع جمع المعلومات من مصادر 
 مختلفة

     

 الثاني: المهارات المتصلة بالمجال الوجدانيالمحور 

 م
تتوفر المهارات 
اآلتية في 
 الطالب:

بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

بدرجة 
ضعيفة 
 جداً 

1 

يحافظ على 
حضور 

المحاضرات 
بانتظام وفي 
 الوقت المحدد

     

2 

يسلم األنشطة 
الصفية في 

المواعيد المحددة 
 لها
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3 
يشترك في 

األنشطة الصفية 
 والالصفية

     

4 
يشترك في 
األعمال 
 التطوعية

     

5 
يشترك مع 
زمالئه أثناء 
 التعلم التعاوني

     

6 
يلتزم بآداب 
      المحاضرة

7 
يحافظ على 

سالمة األجهزة 
 بالكلية

     

8 
يحافظ على 
نظافة قاعة 
 التدريس

     

لديه اهتمام  9
 الخارجيبمظهره 

     

يبادر بطرح  10
أفكارة أثناء 
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المحاضرة 
 لمناقشتها

11 
اليتحّرج من 
مشاركته أثناء 

 المحاضرة
     

12 
ينتقد األفكار 
المخالفة لرأيه 
 بطريقة ايجابية

     

13 
يتسم باللباقة 

أثناء التحدث مع 
 اآلخرين

     

14 
اليقاطع اآلخرين 
أثناء الحوار 
 والمناقشة

     

15 
يتقبل الرأي 

 اآلخر
     

16 

يتنازل عن 
قناعاته إذا 

اتضح له عدم 
 صحتها

     

17 
يظهر االهتمام 

      باآلخرين
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18 
لديه القدرة على 
      التقييم الذاتي

يطَور ذاته بشكل  19
 مستمر

     

20 

يتعامل مع 
المشكالت 
والضغوط 
 بإيجابية

     

 المتصلة بالمجال النفسحركيالمحور الثالث: المهارات 
بدرج تتوفر المهارات اآلتية في الطالب: م

ة 
ة كبير 
 جداً 

بدرج
ة 

 ةكبير 

بدرج
ة 

مت
وس
 طة

بدرج
ة 

ضع
 يفة

بدرجة 
ضعيفة 

 جداً 

يتواصل مع اآلخرين باستخدام اللغة  1
 االنجليزية

     

يتقن المهارات األساسية الستخدام  2
 الكمبيوتر

     

يستخدم قواعد البيانات العالمية في  3
 البحث 

     

يستخدم اللغة االنجليزية في البحث عن  4
 موضوع في اإلنترنت
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      يستخدم الحاسب اآللي في تقديم أعماله  5
يتعامل بفعالية مع مصادر التعلم  6

)Power  , Blackboardااللكتروني 
,………).Point 

     

يقوم بعرض أعماله المطلوبة بأساليب  7
 جديدة ومبتكرة 

     

يستطيع إدارة الملفات على الحاسب  8
 اآللي

     

 

 شكرا جزيال
 


