

 

 
  

 

                               

  
 

 

 

يهدف تقويم التعليم الجامعي إلى تحديد ورصد وتحليل نواحي القوة والضعف والفرص المتاحـة              
فاعلية في سبيل تحقيق أهـدافها ورسـالتها        والمخاطر والموارد والقيود لجعل المؤسسات التعليمية أكثر        

المنوطة بها، ويتطلب ذلك قيام المؤسسات التعليمية بتقييم وضعها الحالي ومقارنته بتصورها المستقبلي بعد 
فترة زمنية معينة، ولن يتحقق التقويم الناجح إال من خالل دراسة ذاتية تحليلية ألداء كافة أبعاد منظومـة                 

  .المؤسسة التعليمية
هدفت الدراسة الحالية إلى تقويم واقع أداء برنامج السنة التحضيرية للكليات العلمية في الجامعة              و

اإلسالمية بالمدينة المنورة من وجهة نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل التعرف على درجة                
ة عن القيـادة وإدارة     رضا أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية للكليات العلمية بالجامعة اإلسالمي          

وتحديد مدى كفاية وكفاءة المرافـق      . البرنامج وعن الرؤية والرسالة واألهداف لبرنامج السنة التحضرية       
والتجهيزات بالسنة التحضيرية للكليات العلمية بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،             

خدمات واألنشطة الطالبية المقدمة لهم ببرنامج      ثم محاولة التعرف على درجة رضا الطالب عن جودة ال         
السنة التحضيرية للكليات العلميـة بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة المنـورة خـالل العـام الجـامعي                  

ه، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي للعمل على تحليل الواقع الدراسي من خالل استبانات ١٤٤٠/ه١٤٣٩
 طالباً من طالب السنة التحضيرية      ٤٩ن أعضاء هيئة التدريس و     م ٤٦اعدت لذلك ، وبلغت عينه البحث       

 .ه ١٤٤٠/ه١٤٣٩للكليات العلمية بالجامعة االسالمية في الفصل الدراسي األول
وقد توصلت الدراسة الى عدد من التوصيات في محاورها األساسية والتي قد تزيد في قدرة السنة     

  .االداءالتحضيرية على المنافسة والتميز والتحسين في 
 

يعد التعليم الجامعي أحد أهم أركـان       
النظم التعليمية في العالم أجمع، وإذا تحـدثنا        
عن التعليم الجامعي العربي لوجدناه يعـاني       

العديد من التحديات والصعوبات التـي قـد        
تُعيقه من تحقيق أهدافه وتطلعاتـه الحاليـة        
والمستقبلية، وتأتي هـذه التحـديات نتيجـة        



 

 ٣٣٤

اســات التغييــرات العالميــة المختلفــة انعك
كالمعلوماتيــة والتكنولوجيــة واالقتــصادية 
وغيرها، كما تتراوح في حدتها وحجمها من       
دولة عربية إلى أخرى، إال أنه في مجملهـا         

عجـز  : تشترك في عدد من العوامل مثـل      
التعليم العالي عن استيعاب آالف من خريجي       

عف وخريجات الثانوية العامة عالوة على ض     
هذا الخريج من الناحية العلمية والفكرية إلى       
حد كبير، وضـعف التمويـل، ومحدوديـة        
البرامج والتخصـصات، ونمطيـة أسـاليب       

ومن هنـا بـدأ المهتمـون       . التعليم والتعلم 
والقائمون على قطاع التعلـيم العـالي فـي         
مختلف الدول العربية بـالتفكير فـي بـدائل       

ـ        ع متعددة وطرح حلول متنوعة للتكيـف م
بعض هذه التحديات والتغلب على بعض تلك       

 .الصعوبات

وأدرك العاملون في مجال التعليم في      
المملكة العربية السعودية التغيرات المطـردة    
التي تواجه التعليم العالي مـن التخـصيص        
والتمويل والمنافسة وتغير متطلبـات سـوق       
العمل، ولمـسوا أهميـة االسـتعداد لـذلك         

عامـل مـع تلـك      بالتخطيط للمـستقبل والت   
المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقـويم      
الذاتي وتبني برامج واسـتحداث مؤسـسات       
تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحـديات       

ــة   ــة والمحلي ــي،(العالمي ، ٢٠١٢آل كاس
  ).١٣ص

وتواجه الجامعات السعودية في بداية     
كل عام دراسي إقباالً هـائالً مـن الطـالب     

عية وإدارية فـي    والطالبات، وضغوطاً إجتما  
تنظيم عملية القبول، والتي قد يـنجم عنهـا         
أحياناً عدم قبول الطالب بالكليـة المناسـبة        
لقدراته ومهاراته، إما لعدم توافر المعلومـة       
الكافية لدى الطالب عن الكلية وتخصـصاتها       
أو لكون القبول معتمداً إلى حد كبيـر علـى          
 معدل الطالب بالمرحلة الثانوية والتي تختلف     

الدراسة بها كثيـراً عـن طبيعـة الدراسـة       
  .الجامعية

 ما ذكر يستدعي النظر في مراجعـة    
نظام القبول بالجامعة إليجـاد آليـة أفـضل         
لتوجيه الطالب والطالبات للكليات المناسـبة      
وترشيد موارد الجامعة وضبط الجودة، وقـد    
اتضح بعد االطالع على تجارب الجامعـات       

ي الكليـات فـي     المحلية والعالمية وأخذ رأ   
الجامعات المختلفـة بـأن اسـتحداث سـنة         
تحضيرية لطالب الجامعة بضوابط محـددة      
سيساهم في تحسين وتسهيل مهمـة القبـول        

  )٢٠١٠السلولي،( .وضبط الجودة
ومن هنا نشأت فكرة ما يسمى بالسنة       

ــضيرية  ) Preparatory Year(التحــ
 في رئيسي بالجامعات السعودية، للقيام بدور

 والحيـاة  للدراسـة  والطالبات طالبال تهيئة

من إعداد الطالب في عدة  تتطلب بما الجامعية
جوانب منها المهارى، العلمي، االجتمـاعي      
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 مـن  يعد ذلـك  والتأهيل للحياة الجامعية، إذ

 تُعد التي التحضيرية، للسنة المحورية األهداف

 الجامعـات  فـي  التجـارب الحديثـة   إحدى

هـا إعـداد   والتي يـتم مـن خالل   السعودية،
 بنـاء  في الطالب أكاديمياً ومهنياً للمساهمة

 علـى  والمحافظـة  بـه  المجتمع والنهوض
 الـسنة  مرحلـة  وتمثل .ومكتسباته مقدراته

 شخـصية  بنـاء  في بالغة أهمية التحضيرية

 على تنعكس ومتوازنة سليمة بصورة الطالب

  . المجتمـع  تنمية في ونجاحه المستقبلي دوره
ــسنة، ( ــو حــ ، )٢٣٥، ص٢٠١١أبــ
  ).٢٠١٥البلوي،(

 ومن خالل معايشة الباحثين للواقـع      
التعليمي السعودي لسنوات عـدة يتـضح أن     
العامل الرئيس لنشأة فكرة السنة التحـضيرية    

 – نوعاً ما    –هو محاولة سد الفجوة الواسعة      
بين التعليم الثانوي والجامعي، حيـث تقـوم        
السنة التحضيرية بإعـداد الطالـب للحيـاة        

  .مياً ونفسياً وتربوياً واجتماعياًالجامعية عل
وتُعد جامعة الملـك فهـد للبتـرول        
والمعادن اول جامعة طبقـت فكـرة الـسنة         
التحضيرية بالتعليم الجامعي السعودي حيـث      
قامت بتنفيذ اول برنامج للسنة التحـضيرية        
بالجامعات السعودية بدءاً من العام الجـامعي     

هـ، وتوالى انتـشار الفكـرة حتـى        ١٤٢٦
ت متواجدة بالفعل في كل الجامعـات       أصبح

   .السعودية

أن السنة  ) ٢٠٠٦البهنساوي،(ويشير  
التحضيرية في الجامعات نمـوذج تعليمـي       
معروف عالمياً منـذ زمـن، إال أن مـدى          
وأسلوب تطبيق السنة التحضيرية يختلف بين      

ففكرة إدخال مفهـوم الـسنة      . دولة وأخرى 
التحــضيرية ضــمن المنظومــة التعليميــة 

معات موضوع ليس بالجديد فقد مارسته      للجا
جامعات عدة في العالم ومن بينها الجامعـات   

ــترالية ــة واألس ــسنة . األمريكي ــل ال وتمث
التحضيرية في معظم دول العـالم مرحلـة        
إعداد الطالب اجتماعيا ونفسيا وعلميا لتمكينه      
من اختيار التخصص المناسب الذي يتفق مع       

ـ         سنة احتياجات سوق العمل كمـا تمكـن ال
التحضيرية الطالب األجانب مـن الدراسـة       
بلغة البلد المستـضيف وتـزوده بـالمالمح        

 .الثقافية واالجتماعية الخاصة بالبلد المعني

وفي المملكة العربية الـسعودية تـم       
إدخال السنة التحضيرية إلى برامج التعلـيم       
العالي إلعداد الطالب علـى مـدى فـصلين       

مطلـوب  دراسيين قبل التحاقه بالتخصص ال    
بغرض منحه الفرصة للتكيـف مـع البيئـة         
الجامعية وتهيئة الطالب نفـسيا واجتماعيـا       
وعلميا للدراسة الجامعيـة وكـذلك إلعـداد        
الطالب الختيار التخصص المناسب لقدراتـه      
مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم العالي       

. لتتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي     
يرية بمثابة حلقـة  ويمكن اعتبار السنة التحض   
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الوصل ما بين التعليم المدرسي العام والتعليم       
العالي الجامعي حيث تشرف علـى الـسنة        

دليل . (التحضيرية عمادة خاصة في الجامعة    
ــك     ــة المل ــضيرية، جامع ــسنة التح ال

  ).٢٠١٨سعود،
وتقدم الـسنة التحـضيرية برنامجـاً       
أكاديمياً متكامالً ومكثفاً يهدف إلـى تحـسين    

لجامعـة اإلسـالمية، وتحـضير      مخرجات ا 
طالب الجامعة لالندماج فـي بيئـة التعلـيم         
الجامعي بعـد اجتيـازهم لمراحـل التعلـيم      

وقد صمم برنـامج    . (Gurney,2007)العام
السنة التحضيرية بعناية إلكـساب الطالـب       
المهارات األساسية الالزمـة للدراسـة فـي       

ويحتـوي البرنـامج علـى      . الكليات العلمية 
لمقررات االكاديمية المكثفـة،    مجموعة من ا  

ومهارات اللغة اإلنجليزيـة، وعنـد إكمـال        
الطالب الدراسة بنجاح ووفقاً لشروط ميثـاق       
السنة التحضيرية يتاح له االنتقال للدراسة في       

: أحد برامج البكالوريوس في الكليات العلمية     
  .الهندسة، الحاسب اآللي، العلوم

وتمثل العملية التعليمية فـي الـسنة       
لتحضيرية الركن األساسـي فـي التعلـيم        ا

الجامعي، وان االهتمام بها ودعمهـا يمثـل        
توجهاً استراتيجياً لوزارة التعليم العالي فـي       
المملكة العربيـة الـسعودية، وقـد دأبـت         
الجامعات السعودية على طرح برنامج السنة      
التحضيرية للطالب المستجدين حتى أصبحت     

ى الجامعـات  في السنوات األخيرة مطلباً تسع 
السعودية إليه حتى في الكليات النظرية أو ما        
يسمى بالتخصصات اإلنسانية غير التطبيقيـة    
أو العملية وفق فلـسفة اإلعـداد للدراسـة         

ويـأتي تنـاول    ) ه٢٠١٣امجلـي، (الجامعية  
موضوع  تقويم الـسنة التحـضيرية كأحـد         
برامج تحسين األداء وضمان الجـودة التـي       

وزارة التعلـيم   (م العالي   تنتهجها وزارة التعلي  
 ).٥:ه، ص١٤٣٢العالي،

وقام الباحثان باالطالع على العديـد      
من الدراسات لحصر المشكالت والصعوبات     
التي تواجـه برنـامج الـسنة التحـضيرية         

آل (بالجامعــات الــسعودية مثــل دراســة 
) ١٤٣٥زمزمـي،   (و دراسة   ) ١٤٣٣مفرح،

عبـد  (ودراسة  ) ٢٠١٠عبد العال، (ودراسة  
) ه١٤٣٣(ودراسة العنقـري  ) ٢٠٠٥،الهادي

ــة  ــار، (ودراســ  ،)٢٠٠٩النجــ
(Heather,2007) (Hills,2005) ، 

واتضح من خـالل االطـالع علـى تلـك          
الدراسات أن هنـاك معوقـات وصـعوبات        
تواجه طالب السنة التحضيرية بالجامعـات      
السعودية منها ما يتعلق بالمنـاهج وطـرق        
التدريس ، ومنها مـا يتعلـق بـالمقررات          

راسية وعدم ربطها باألنشطة والمهـارات      الد
الحياتية، ومنها ما يتعلق باألنظمة اإلداريـة       
والخدمات المقدمة للطالب، وبعضها يتعلـق      
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ــة   ــة اإلنجليزي ــدريس اللغ ــصعوبات ت ب
  . والرياضيات

والدراسة الحالية تسعي لتقـويم أداء      
برنامج السنة التحضيرية بالجامعة اإلسالمية     

 وجهة نظـر الطـالب      بالمدينة المنورة من  
وأعضاء هيئة التدريس وذلك فـي محاولـة        
للكشف عن أوجه القصور والضعف ببرنامج      
السنة التحضيرية للكليات العلمية بالجامعـة      
اإلسالمية بالمدينة المنورة بهـدف تحـسين       
وتطــوير األداء ليواكــب رؤيــة المملكــة 

م، وتقديم برنامج متميز يتوافـق مـع    ٢٠٣٠
ي مجال إعـداد الطالـب      الخبرات العالمية ف  

وذلك إدراكاً من إدارة السنة     . للحياة الجامعية 
التحضيرية بالجامعـة اإلسـالمية بالمدينـة       
المنورة ألهمية تقويم كفاءة التعليم الجـامعي       
ومدي نجاحها في تحقيق أهـداف برامجهـا        

  .وتطويرها
 

ــسنة   ــامج ال ــون برن ــراً لك ونظ
 للتقويم من أجل    التحضيرية حديثا فهو بحاجة   

التطوير والتحسين وذلك لالرتقاء بكفاءته من      
خالل زيادة االهتمام بتحسين جودته تطبيقـا       
لمنطلقات عملية الجودة التي تتمثل في التقويم       
المــستمر والمتابعــة والتطــوير المــستمر 

  .للبرامج
ومن هذا المنطلق فإن الدراسة الحالية      

ـ   ضيرية هي محاولة لتقويم برنامج السنة التح

للكليات العلمية بالجامعة اإلسالمية بالمدينـة      
المنورة من وجهـة نظـر أعـضاء هيئـة          

  .التدريس والطالب
 يتمثل السؤال الرئيس : تساؤالت الدراسة

  :للدراسة في ما يلي
ما هو واقـع أداء العمـل ببرنـامج        
السنة التحضيرية بالجامعة اإلسالمية مـن      
  وجهــة نظــر أعــضاء هيئــة التــدريس 

  ب؟والطال
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية 

  :التالية
ما مدي رضا أعضاء هيئة التـدريس        - ١

فــي الــسنة التحــضيرية بالجامعــة 
اإلسالمية عن القيادة وإدارة البرنـامج   

  ه؟1440/ه1439للعام الجامعي 
ما مـدي الرضـى ألعـضاء هيئـة         - ٢

التــدريس فــي الــسنة التحــضيرية 
بالجامعــة اإلســالمية عــن الرؤيــة 

  رسالة واألهداف للبرنامج؟وال
ما مـدي كفايـة وكفـاءة المرافـق          - ٣

ــضيرية   ــسنة التح ــزات بال والتجهي
بالجامعة اإلسالمية من وجهـة نظـر      

 .أعضاء هيئة التدريس؟

ما مدي رضا الطـالب عـن جـودة         - ٤
الخدمات واألنشطة الطالبية المقدمـة     
ــامج الــسنة التحــضيرية  لهــم ببرن
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 بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنـورة    
  ه؟١٤٤٠/ه١٤٣٩خالل العام الدراسي 

 
  :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة تسعى
 أعـضاء  رضـا  درجة على التعرف -١

 التحـضيرية  السنة في التدريس هيئة
 وإدارة القيادة عن اإلسالمية بالجامعة

ــامج ــام البرنـ ــامعي للعـ  الجـ
  .ه١٤٤٠/ه١٤٣٩

التعرف على درجة رضـا أعـضاء        -٢
ريس في السنة التحـضيرية     هيئة التد 

بالجامعــة اإلســالمية عــن الرؤيــة 
 .والرسالة واألهداف للبرنامج

ــق   -٣ ــاءة المراف ــة وكف ــد كفاي تحدي
ــضيرية   ــسنة التح ــزات بال والتجهي
بالجامعة اإلسالمية من وجهـة نظـر      

 .أعضاء هيئة التدريس

التعرف على درجة رضا الطالب عن       -٤
جودة الخدمات واألنـشطة الطالبيـة      

هم ببرنامج السنة التحضيرية    المقدمة ل 
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنـورة     

 .ه١٤٤٠/ه١٤٣٩خالل العام الجامعي 
 

تتضح أهمية الدراسة الحالية في 
كونها محاولة للكشف عن نقاط القوة 
والضعف في برنامج السنة التحضيرية 
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة من وجه 

اء هيئة التدريس والطالب ومن نظر أعض
ثم تعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط 
الضعف في محاولة لوضع خطط تحسينية 

للبرنامج، وتتضح أهمية الدراسة  وتطويرية
  :في النقاط التالية

 األكاديميـة  العلميـة  األقسام مساعدة - ١
ــسنة ــي التحــضيرية بال ــوير ف  تط

 فـي  والفعاليـات  واألنشطة المقررات
  .الدراسة من تتحقق التي ائجالنت ضوء

مساعدة القائمين على وحدة األنـشطة       - ٢
الطالبية بالسنة التحضيرية في تطوير     
وتعديل استراتيجيات العمل الخاصـة     

 .بالوحدة وفق اتجاهات الطالب

تقديم التوصيات والمقترحـات التـي       - ٣
تساعد العمادة في اتخـاذ القـرارات       
التطويرية والعالجية في ضوء نتـائج      

 .سةالدرا

االعتماد على الدراسة كمرجع في  - ٤
تقديم خطط تحسينية وتطويرية لألداء 

 .األكاديمي
 

  :Evaluation التقويم -١
.التقويم في اللغة) أ(   

، فيقال )قوم(التقويم؛ يشتق من الفعل 
، )بمعنى عدله وأزال اعوجاجه(قوم المعوج 
لى بمعنى قدره ووزنه وحكم ع(وقوم الشيء 
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). بمعنى اعتدل واستوى(، واستقام )قيمته
  ) ت.ابن منظور، د(

.التقويم اصطالحا )ب(    

عرف بعض الباحثين التقـويم أنـه       
القيمة التي تهدف إلـى تقـدير التغييـرات         
السلوكية لدى المتعلمين، ثـم البحـث عـن         
العالقة بين هذه المتغيرات والعوامل المؤثرة      

  .(johan,2003)، )٢٠٠٦التل،(فيها 
أن التقويم  ) ٢٠١٠(عبد العال    وأشار

هو عملية منظمة تتضمن جمع المعلومـات       
والبيانات ذات عالقة بالظـاهرة المدروسـة       
وتحليلها لتحديد درجـة تحقيـق األهـداف،        
واتخــاذ القــرارات مــن أجــل التــصحيح 
والتصويب في ضـوء األحكـام التـي تـم          

  .إطالقها
 Performance األداء تقـــويم) ج(

Evaluation  
تعددت المفاهيم التي تشير إلى تقويم       
األداء فذهب البعض إلى عدها عملية تحليـل    
ألداء العاملين في عملهم ومسلكهم فيه وقياس      
مدى صالحيتهم وكفـاءتهم فـي النهـوض        
بأعباء الوظائف الحاليـة التـي يـشغلونها        
وتحملهم لمسؤولياتها وإمكانية تقلدهم مناصب   

 ٢٠١٠ عبـد العـال،   (ذات مستوى أعلـى     
،٥٠-٤٦.( 

 فيما ربط البعض بين تقـويم األداء       
وبين الكفاءة والفاعلية إذ أن عمليـة تقـويم         

األداء تنطوي على مهمـة تحديـد وقيـاس         
الـورداني،  (وإدارة العاملين فـي المنظمـة       

٢٠١٦.(   
نظـام  " فيما وصفها آخرون بكونها     

رسمي لقياس وتقييم التأثير فـي خـصائص        
كية ومحاولـة التعـرف    الفرد األدائية والسلو  

على احتمالية تكرار نفس األداء والسلوك في       
 ".المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمع

عملية قيـاس  " وعرفها البعض بأنها    
موضوعية لحجم ما تم انجازه ومستوى ذلك       
بالمقارنة مع المطلوب انجازه كمـا ونوعـا        
على شكل عالقة نسبية بين القائم والمطلوب       

  ).١٠٥، ٢٠١٦شهراني، ال". (
نشاط "ويميل البعض إلى وصفه بأنه      

مهم من أنشطة الموارد البـشرية يـستهدف        
التأكد من مدى كـون العامـل الفـرد فـي           

العنقري، ". (المنظمة يؤدي عمله بشكل فاعل    
) ١٩٥،  ٢٠١٥الرحيمي،  (ويعتبر  ). ١٤٣٣

التقويم بأنه نظام يتم من خالله تحديد مـدى         
  .ن ألعمالهمكفاءة أداء العاملي

وأيا كان توجه واختالف الباحثين في      
االتفاق علـى تعريـف محـدد لتقـويم أداء        
العاملين فإننا نرى أن مهمة التقويم األساسية       
هي الوقوف على نقاط القوة والضعف فـي        
أنشطة الموارد البشرية العاملة والـسلوكيات      
التي تمارسها من اجل تعزيز نقـاط القـوة         

 .الضعفومحاولة تجنب نقاط 
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 :السنة التحضيرية -٢

هي سنة دراسـية مـدتها فـصالن        
دراسيان، يكتسب الطالب خاللها عدداً مـن       
المهارات المعرفية والتربوية واالجتماعيـة      
التي تساعده علـى االنـدماج فـي الحيـاة          

جامعـة تبـوك،    (،)٢٠١١سالم،  . (الجامعية
 ).دليل السنة التحضيرية

  :وتعرف إجرائياً بأنها
دية لسد الفجـوة الواسـعة      سنة تمهي "

نوعا ما بين التعليمين الثـانوي والجـامعي،        
حيث تعد الطالب للحيـاة الجامعيـة علميـاً         

  ".ونفسياً وتربوياً واجتماعياً
 

  :تقتصر الدراسة الحالية على الحدود اآلتية
 التحضيرية السنة: المكانية الحدود - ١

  .المنورة بالمدينة اإلسالمية بالجامعة
تم تطبيق أدوات : الحدود الزمنية - ٢

البحث على العينة في العام الدراسي 
  .هـ١٤٤٠/ هـ١٤٣٩

 رؤساء األقسام :الحدود البشرية - ٣
والمنسقين وأعضاء هيئة التدريس 

  .والطالب
مجموعة من : الحدود الموضوعية - ٤

) استبانات(األدوات االحصائية 
التقويمية والتي تهدف إلى تقويم االداء 

ضيرية للوقوف على نقاط بالسنة التح

القوة ونواحي القصور ومن ثم تقديم 
  .مقترحات لتحسينها وتطويرها

 

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي 
القائم على أسلوب تحليل المحتوى  التحليلي

كونه أكثر مالئمة لطبيعة الدراسة، مقارنة 
بغيره من أساليب مناهج البحث األخرى، 

ستفادة من هذا األسلوب في بحيث يمكن اال
  .استنتاج ما تهدف الدراسة التحقق منه

ويتطلب ذلك إجراء دراسة مسحية 
؛ وذلك لتقديم األسس العلمية التي )نظرية(

يعتمد عليها موضوع الدراسة كأساس يهتدي 
به في عملية جمع وعرض المعلومات 

  .المتعلقة بمشكلة الدراسة وأسئلتها
 

  ).٢٠١٦(اسة العنزي در-١
المعوقات األكاديمية " عنوان الدراسة   

واالشكاليات اإلدارية التي تواجـه طـالب       
السنة التحضيرية كما يـدركونها بجامعـة       

 "تبوك بعد توزيعهم على كلياتهم

هدفت الدراسة الى التعـرف علـى       
المقررات (المعوقات األكاديمية المتعلقة بـ     
ختبـارات  الدراسية، طريقـة التـدريس، اال   

اإلرشـاد  (والمشكالت اإلدارية   ) التحصيلية
األكاديمي، اإلشراف األكـاديمي، الجـدول      
الدراسي، القاعات الدراسـية والتجهيـزات      

التي تواجه طالب   ) التقنية، األنشطة الطالبية  
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السنة التحضيرية بجامعة تبوك، والكـشف      
عن الفروق اإلحـصائية بـين متوسـطات        

ل المـشكالت   استجابات عينة الدراسة حـو    
األكاديمية واإلدارية بأبعادها المختلفة تعزى     

المـستوى الدراسـي،    (لمتغيرات الدراسة   
ــي ــسار التعليم ــنس، والم ــد ) والج ، وق

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت     
اسـتبانة حـول المـشكالت      : أداة الدراسة 

األكاديمية و اإلدارية التي تواجـه طـالب        
بوك من وجهـة    السنة التحضيرية بجامعة ت   

  .نظرهم، عالوة على المقابلة الشخصية
: وتوصلت الدراسة لنتائج عديدة منها    

أقرت عينة الدراسة بوجود مشاكل بدرجـة       
لكافة محاور المقياس، وبدرجـة     ) متوسطة(

ــة  ــة (مرتفع ــشكالت األكاديمي وأن ) للم
) بطريقـة التـدريس   (المشكالت الخاصـة    

وحـصلت علـى    ) مرتفعة(موجودة بدرجة   
ثم المـشكالت الخاصـة     ) األولى(تبة  المر

) الثانيـة (على المرتبة   ) باإلشراف التربوي (
بـالمقررات  (وحصلت المشكالت الخاصـة    

وحـصلت  ) الرابعة(على المرتبة   ) الدراسية
) باالختبارات التحصيلية (المشكالت الخاصة   

وقد توصلت الدراسة   ) األخيرة(على المرتبة   
تُعـزى  الى عدم وجود فروق دالة إحصائياً       

ــر  ــي(لمتغي ــستوى الدراس ــي ) الم إال ف
بالجـدول الدراسـي،    (المشكالت الخاصة   

) والقاعات الدراسية، واألنـشطة الطالبيـة     

بينمـا ال توجـد   ) الثـاني (لصالح المستوى   
) الجنس(فروق دالة إحصائياً تُعزى لمتغير       

إال فـي المـشكالت     ) التخـصص (ومتغير  
بالجـدول الدراسـي، واألنـشطة      (الخاصة  

  ).علمي(لصالح ) البيةالط
  ).٢٠١٦( دراسة الشهراني -٢

المعوقات التي تواجه   "عنوان الدراسة   
طالب السنة التحـضيرية فـي الجامعـات        

هـدفت  ). جامعة الجوف أنموذجاً  (السعودية  
 التي هذه الدراسة الى الكشف عن المعوقات

 في جامعـة  التحضيرية السنة طالب تواجه

دية وكيفيـة  بالمملكة العربية الـسعو  الجوف
المـنهج  : واستخدمت الدراسة . التغلب عليها 

: وكانـت أداة الدراسـة    : الوصفي التحليلـي  
 -األكاديميـة (استبانة تناولـت المعوقـات      

 جامعـة  لطـالب )  االقتصادية–االجتماعية 

التحـضيرية،   يجتازوا السنة لم الذين الجوف
  .من تلك المعوقات للحد التطوير وكذلك سبل

الى أن مـن أهـم      وتوصلت الدراسة   
المعوقات األكاديمية التـي تواجـه طـالب        

 الجامعـة  إهمـال : جامعه الجـوف كانـت  

 فهـم  للطالب، صـعوبة  النفسية لالحتياجات

 الدراسية، ازدحـام  المقررات لبعض الطالب

 التحـضيرية  الـسنة  فـي  الدراسـي  اليوم

وان من أهم المعوقات . الدراسية بالمتطلبات
ب جامعة الجوف   االجتماعية التي تواجه طال   

 في الطالب لدى األسرية األعباء كثرة: كانت
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 االجتمـاعي  الوعي الجامعية، غياب المرحلة

األكاديمي،  في اإلعداد التحضيرية السنة نحو
 وإدارة األمـور  أوليـاء  بين التواصل غياب

وان من أهـم المعوقـات   . التحضيرية السنة
االقتصادية التي تواجه طالب جامعه الجوف      

 الكـسب  فـي  المتعلمين بعض رغبة: كانت
 األسرة ترف المبكر، شدة المادي واالستقالل

الدراسـة،   مواصـلة  إلى الحاجة بعدم يشعره
 دون يحـول  األسـرة  دخل مستوى انخفاض

وأن من أهم سبل التطوير . الدراسة مواصلة
للحد من المعوقات من وجه نظـر الطـالب        

 اختيـار  فـي  الفرصة الطالب إعطاء: كانت

 الخـدمات  لديه، تقـديم  المفضل التخصص

المادي  الدعم مثل المحتاجين؛ للطالب المادية
 طالبية بيانات قواعد الدراسية، إنشاء للكتب

  .لهم األكاديمي األداء لمتابعة
  ).٢٠١٦( دراسة عثمان -٣

واقع أساليب تقـويم    " عنوان الدراسة   
نواتج التعلم لدى طلبة الـسنة التحـضيرية        

متطلبـات الجـودة    بجامعة الـدمام وفـق      
  "واالعتماد األكاديمي

هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى       
أساليب التقويم لنواتج التعلم في المواد العلمية       

" فيزياء، كيمياء، أحياء، رياضيات، إحصاء    "
للمسارات المختلفة بعمادة السنة التحضيرية،     
ومعرفة مـدى مناسـبة أسـاليب التقـويم         

لم وفـق   المستخدمة مع مجاالت نواتج الـتع     

توصيف الهيئة الوطنية للتقـويم واالعتمـاد       
وكذلك التعـرف علـى درجـة       . األكاديمي

مراعاة الورقة االختبارية للتنوع لقياس نواتج      
  .التعلم بمستوياتها المختلفة

واستخدمت الدراسة المنهج الوصـفي   
التحليلي، وقد استخدم الباحث استبانة مغلقـة       

 عـضوا هيئـه   ) ٤٧(على عينة مكونة من     
تدريس بعماده السنة التحـضيرية بجامعـة       
الدمام وتم تطبيـق أداة الدراسـة بالفـصل         
ــي   ــام الدراس ــن الع ــاني م الدراســي الث

  .ه١٤٣٥/١٤٣٦
وتوصلت الدراسة إلـى أن درجـة        
استخدام أعضاء هيئة التـدريس للمقـررات       
العلمية بعمادة السنة التحضيرية وللممارسات     

) ٢,٧٣(التقويمية بشكل عام كانت متوسطة      
وأن درجة استخدامهم للممارسات التقويميـة      

" التقويم الذاتي "التي تعتمد على التأمل الذاتي      
منخفضة بينما كانـت درجـة اسـتخدامهم        
للممارسات التقويمية التي تعتمد علـى األداء       
والقلــم والورقــة والمالحظــة والتواصــل 
متوسطة، كما بينت النتائج أن أعضاء هيئـة        

كل كامل على مجموعة    التدريس يعتمدون بش  
من الممارسات التقويمية والتي بينت درجـة       
استخدامهم لها بدرجة عالية وتمثلت في كـل        

التكليفـات،  /المناقشة والحوار، الواجبات (من  
العرض التوضيحي، أسـئلة االختيـار مـن        

بينما كانت درجـة    ) متعدد، األسئلة واألجوبة  
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استخدامهم للممارسات التقويميـة األخـرى      
  .ت متوسطة أو منخفضةبدرجا

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة      
إحصائيا في درجـة اسـتخدام الممارسـات        
التقويمية تبعا لمتغير التخـصص والمـسار       
األكاديمي الذي يـتم تـدريس المقـرر بـه          
وجاءت النتائج لصالح المقـررات بالمـسار       

وأظهرت النتائج ضعف التنوع في     . الصحي
توصيف المقررات  الممارسات التقويمية وفق    

العلمية بالسنة التحضيرية، باإلضـافة إلـى       
اعتماد األقسام علـى صـياغة االختبـارات        
النهائية في صورة االختيار من متعدد وعدم       

  .تغطيتها لجميع المستويات المعرفية

  ).٢٠١٦(دراسة الشريف -٤
واقع الدراسة فـي     " الدراسةعنوان  

عمادة السنة التحضيرية جامعة تبـوك مـن        
  "دراسة تحليلية : وجهة نظر الطالب

هدفت الدراسة إلـى رصـد واقـع        
الدراسة بعمادة السنة التحضيرية من وجهـة       

 المقررات  –اإلدارة  (نظر الطالب من حيث     
للعمل علـى التحـسين     )  األنشطة الطالبية  –

واستخدام البحث المنهج   . والتطوير المستمر 
الوصفي للعمل على تحليل الواقع الدراسـي       

 من خالل استبانة أعدت للوقوف علـى    وذلك
وجهة نظر الطالب نحو الدراسـة بالعمـادة        

طالباً وطالبة من   ) ٤٢٧(وبلغت عينة البحث    
طالب السنة التحـضيرية بجامعـة تبـوك،        

وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات      
 –اإلدارة (في محـاوره األساسـية وهـي    

والتـي قـد    )  األنشطة الطالبية  –المقررات  
 علـى المنافـسة فـي       العمادةمن قدرة   تزيد  

برامج السنة التحضيرية على مستوى المملكة      
  .وعلى المستوى العالمي

 ).٢٠١٥(دراسة  الرحيمى -٥

دراسة تحليلية للسنة   :" عنوان الدراسة 
التحضيرية في الجامعة السعودية اإللكترونية     

  "وتصورات اإلدارة العليا
 أهم  علىهدفت الدراسة إلى التعرف     

مات التي تتميز بها السنة التحضيرية في       الس
الجامعة السعودية اإللكترونية وذلك من خالل   

ما الرؤى  :  أسئلة الدراسة وهى     عناإلجابة  
الفلسفية التي تتبناها السنة التحـضيرية فـي        
ــا  ــة؟ ، م ــسعودية اإللكتروني ــة ال الجامع
اإلجراءات التنظيمية التي تقوم بهـا الـسنة        

ــة  ــي الجامع ــضيرية ف ــسعودية التح  ال
؟، مـا األدوات التنفيذيـة التـي        اإللكترونية

تستخدمها السنة التحـضيرية فـي الجامعـة     
السعودية اإللكترونية؟  ما تصورات اإلدارة      
العليا في الجامعة السعودية اإللكترونية حول      
الرؤى الفلـسفية واإلجـراءات التنظيميـة       
واألدوات التنفيذية المتعلقة بالسنة التحضيرية     

صورات طلبة السنة التحـضيرية فـي       ؟ما ت 
الجامعة السعودية اإللكترونية حول الـرؤى      
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الفلسفية واإلجـراءات التنظيميـة واألدوات      
 التنفيذية المتعلقة بالسنة التحضيرية؟

وتمثل مجتمع الدراسـة مـن اإلدارة       
 السنة التحضيرية للعـام   وطلبة للجامعة   العليا

 بينما تكونت عينـة     ١٤٣٥/ ١٤٣٤الدراسي  
 فـردا مـن اإلدارة العليـا        ١٢لدراسة من   ا

وقـد صـمم    .  طالبا وطالبة  ٤٣٦للجامعة و 
الباحث استبانتين للتعرف علـى تـصورات       
عينة الدراسة أحدهما لإلدارة العليا واالخرى      

واستخدم الباحث منهجا مزيجا مـن      . للطلبة
المنهج النوعي لإلجابة عن األسئلة الـثالث       

لمـسحي  األولى والمنهج الكمي الوصـفي ا     
  .لإلجابة عن السؤال الرابع والخامس

وقد توصلت الدراسة إلى أن الـرؤى       
: الفلسفية للسنة التحضيرية تتلخص فيما يلي      

الطموح العالي والسعي للوصول إلى أفضل       
المستويات على صـعيد أداء الطلبـة وأداء        

وتيسير قبول الطلبة والتخفيف مـن      . العمادة
طلبة بالدراسة  المعايير التي تحد من التحاق ال     

الجامعية، ويقابل ذلك حرص شـديد علـى        
وكـذلك   .التمسك بالمعايير المقبولة للتخـرج 

النظر للطالب من جميع الزوايـا والحـرص    
على تلبية جميع حاجاته المتعلقـة بالدراسـة        

أما اإلجراءات التنظيمية فأهمهـا     . الجامعية
تمتع العمادة بهيكل تنظيمي متكامل وتصميم      

قوانين والنمـاذج لـضبط العمـل        وال اللوائح
وتنظيمه باإلضافة إلى تدريب كوادر العمادة      

وتطوير أدائهم، أما بالنسبة لألدوات التنفيذية      
فأهمهــا منــسقو المقــررات والمدرســون 
ــات   ــافة للهيئ ــادة باإلض ــسوبو العم ومن
والمتخصصين الذين تتعاقد معهـم العمـادة       

 تـصورات وقد كانـت    . لتنفيذ بعض المهام  
ة العليــا والطلبــة بمجملهــا إيجابيــة اإلدار

وتتوافق مع ما وصل إليه البحث من نتـائج         
وأوصى الباحث بتتبع النقـاط التـي       . سابقة

حازت على درجات منخفضة في اسـتجابات    
وذلك مـن خـالل     . عينة الدراسة ومعالجتها  

التأكيد على أهمية التواصل وتنويع وسـائله،       
لم وزيادة الدورات المتعلقـة بأنظمـة الـتع       

ــة   ــام بالطلب ــادة االهتم ــي وزي اإللكترون
  .المتعثرين

  ).٢٠١٣( دراسة عيسى -٦
 معايير  تطبيقدرجة  " عنوان الدراسة   

الجـودة واالعتمـاد فـي عمـادات الــسنة     
التحضيرية في الجامعات السعودية من وجهة      

  "نظر أعضاء هيئة التدريس
 إلى معرفة مـدى     الدراسةهدفت هذه   

عتماد فـي الـسنة     تطبيق معايير الجودة واال   
التحضيرية في الجامعات السعودية من وجهة      

 هيئة التدريس، وكذلك تطبيـق      اعضاءنظر  
 بعض المعايير التي وضعها إدوارد ديمـنج 

(Deming)    وكما تم أيضا تطبيـق بعـض ،
المعايير التي وضعت من قبل لجان االعتماد       
األكاديمي للجامعات، وتم بناء استبانة تكونت      
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ت وهي مجـال التخطـيط،      من أربعة مجاال  
ومجال الموارد البشرية، ومجـال المرافـق       
المادية، ومجال القيادة، كذلك تـم اسـتخدام        
أسلوب المالحظة، وتكون مجتمع الدراسـة      
من أعضاء هيئة التدريس واالداريـين فـي        

كمـا تـم    . م٢٠١٢السنة التحضيرية لعـام     
الحصول على جنس المـدرس والمـستوى       

  .األكاديمي ومؤهله
شفت نتائج هذه الدراسة عن وجود      وك

فروق ذات داللة إحصائية فـي تـصورات        
أعضاء هيئة التدريس عـن مـدى تـوافر         

 إدارة الجودة الشاملة بـشكل      تطبيقمتطلبات  
عام تعزى لمتغيري المؤهل العلمي والمسمى      
الوظيفي، في حين لم تكن الفروق ذات داللة        

. إحصائية بالنسبة لمتغير سـنوات الخبـرة      
د هذه الدراسة عن غيرها أنها تناولـت        وتنفر

ــسنة  معــايير الجــودة واالعتمــاد فــي ال
  .التحضيرية في المملكة العربية السعودية

 ).٢٠١٠( السلولى وابراهيم  دراسة-٧

 لواقع تحليلية دراسة" عنوان الدراسة 
 الـسنة  عمادة في الدراسة نحو الطالب اتجاه

  "سعود الملك جامعة-التحضيرية 
 مقيـاس  إعـداد  اسة إلىهدفت الدر

اإلدارة، المقـررات،  (نحـو   الطالب التجاه
التحضيرية  السنة بعمادة )أنشطة التعلم الذاتي

 بالنـسبة  الطـالب  استجابات واقع تحليل و

التحـضيرية وكـذلك    الـسنة  بعمادة للدراسة

 بها المسجل الطالب كلية اختالف أثر دراسة

اإلدارة ، (نحـو   اتجاهـات الطـالب    فـي 
 السنة بعمادة )ات ، أنشطة التعلم الذاتيالمقرر

  .التحضيرية
وتوصلت الدراسـة الـى أن نـسبة        
المتوسطات المرجحة لمحاور االتجاه نحـو      
الدراسة بعمادة السنة التحضيرية نحو المقرر      

، واالتجـاه نحـو اإلدارة      % ٧٢,٤٣بلغت  
، االتجـاه نحـو الـتعلم الــذاتي    % ٦٤,٥٥
كليات ، وجاءت اتجاهات طالب ال    % ٥٣,١٣

الطبية ثم الهندسـية فـي المرتبـة االُولـى          
بمحوري االتجـاه نحـو االدارة والمقـرر        
الدراسي، بينما في محو التعلم الذاتي كانـت        
المتوسطات االعلى لطالب كليات الهندسـة      
والعلوم والزراعة مما يعطي انطباعـاً بـأن        
طالب الكليـات ذات المعـدالت المرتفعـة        

ر إيجابية في االتجاه    بالثانوية العامة هم األكث   
   .نحو الدراسة بالعمادة

  :التعقيب على الدراسات السابقة
بعد عرض الدراسات السابقة يمكن تصنيفها 

  :كالتالي
دراسات تناولت المعوقات التي تواجه  -١

  طالب السنة التحضرية 
 دراسة عبداهللا الشهراني    تناولتحيث  

المعوقات التي تواجه طالب السنة     ) ٢٠١٦(
ة في جامعه الجوف، فـي حـين        التحضيري
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) ٢٠١٦(تناولت دراسة ممـدوح العنـزي       
المعوقات األكاديمية واإلدارية التي تواجـه       
طالب السنة التحضيرية بجامعة تبوك بعـد       

 .توزيعه على الكليات

دراسات تناولت واقع الدراسة في  -٢
  السنة التحضيرية 

 دراسة عبداهللا الـشريف     تناولتحيث  
ـ   ) ٢٠١٦( ي عمـادة الـسنة     واقع الدراسة ف

التحضيرية بجامعه تبوك مـن وجـه نظـر        
 .الطالب

دراسات تناولت تقويم لبرنامج السنة  -٣
  التحضيرية 

فقد تناولت دراسة يـسرى عثمـان       
اساليب تقويم نواتج التعلم لدى طلبة      ) ٢٠١٦(

السنة التحـضيرية بجامعـة الـدمام وفـق         
 الجودة واالعتماد األكـاديمي، فـي      متطلبات
قـد قـام    ) ٢٠١٥( الرحيمى   عبداهللاحين ان   

بتقديم دراسة تحليليه لواقع السنه التحضيرية      
بالجامعة السعودية االلكترونية، في حين قاما      

) ٢٠١٠(مسفر السلولى وإبـراهيم إبـراهيم       
 نحـو  الطـالب  اتجاه لواقع بدراسة تحليلية

 التحضيرية بجامعة السنة عمادة في الدراسة

 .سعود الملك

 معايير الجودة دراسات تناولت تطبيق -٤
  واالعتماد بالسنة التحضرية 

) ٢٠١٣(حيث قام إبـراهيم عيـسى       
بعمل دراسة لمعرفه درجه تطبيـق معـايير        

الجـودة واالعتمـاد فـي عمـادات الــسنة     
 في الجامعات السعودية من وجهة      التحضيرية

نظر أعضاء هيئه التـدريس، أمـا يـسرى         
، فقد تناول اسـاليب تقـويم       )٢٠١٦(عثمان  
تعلم لدى طلبة الـسنة التحـضيرية       نواتج ال 

بجامعة الـدمام وفـق متطلبـات الجـودة         
 .واالعتماد األكاديمي

ومن العـرض الـسابق يتـضح ان        
الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات الـسابقة       

 السنة التحـضيرية اال     لموضوعفي تناولها   
انها تتميز عن باقي الدراسات بتقـديم تقيـيم        

 تقييمـه   شامل للسنة التحضيرية مـن جهـة      
، وتقيـيم   التحـضرية  للسنةللرؤية والرسالة   

للخدمات واألنشطة الطالبية المقدمة، وتقيـيم    
نمط القيادة واالدرة بالسنة التحضيرية، وتقييم      

  .مدى جودة المرافق بالسنة التحضيرية
  .اإلطار النظري للدراسة

 الجامعـات  في التحضيرية تُعد السنة
 العـام  ليمالتع بين الوصل حلقة هي السعودية

 تهيئـة  في أساس دور الجامعي، فلها والتعليم

 بثقة الجامعي التعليم فى غمار للخوض الطلبة

 الطالب المقبل تزويد خالل من وذلك واقتدار

 المهـارات  بكـل  الجامعيـة  الدراسـة  على

 دراسته في يحتاجها التي والمعارف األساسية

منهـا   له العديد من مهارات فتقدم الجامعية،
يحتاجه  لما باإلضافة اإلنجليزية اللغة مهارات

فى الحياة العمليـة والجامعيـة،    مهارات من
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وأيضا تساعد في اكساب الطالب المعـارف       
العلمية التي تساعده على النجاح في الحيـاة        

  .الجامعية
 تسعى السنة التحضرية لتطوير كما 

 التقنيات مع التعامل على قدرة الطالب

 ستطيع توظيفهاالتعليم حتى ي في الحديثة

 وبناء الجامعية، دراسته خالل صورة بأفضل

 في التحضيرية السنة نجاح فإن سبق ما على

 بما يسهم أهدافها وتحقيق رسالتها أداء
 حياتهم في الطالب نجاح في كبيرة بصورة

  .الوظيفية حياتهم ثم الجامعية
نشأة السنة التحضيرية بالجامعة : أوالً

  .اإلسالمية
 بالمدينة اإلسالمية أنشئت الجامعة

 وتاريخ ١١المنورة باألمر الملكي رقم 
هـ وتاله األمر الملكي ذو ٢٥/٣/١٣٨١

هـ ١٦/٤/١٣٨١ المؤرخ في ٢١الرقم 
بالمصادقة على نظام المجلس االستشاري 
األعلى للجامعة، وبدأت الدراسة فيها يوم 

 من جمادى اآلخرة فـي العام ٢األحد 
  .نفسه

ر قرار ه  صد١٩/٧/١٤٣٠وفى 
مجلس التعليم العالى بإنشاء السنة 

 صدرتالتحضيرية بالجامعة اإلسالمية ، و

  -اهللا حفظه – الشريفين الحرمين خادم موافقة
م ب /٤٤٦٥رقم باألمر السامي الكريم 

ه، على إنشاء الكليات ٢٨/٥/١٤٣١بتاريخ 

)  الهندسة- الحاسب اآللي–العلوم (العلمية 
 بالجامعة العلمية والسنة التحضيرية للكليات

 .االسالمية

 في التحضيرية السنة  أهداف-: ثانياً
  :العالي التعليم مؤسسات

 السنة فكرة عامة جاءت بصفة

 بين كمرحلة التحضيرية بالجامعات السعودية
 وذلك العام والتعليم الجامعي، التعليم مرحلتي

 : يلي ما أهمها أهداف لعدة

 واستقالله نفسه على الطالب اعتماد .١
 لحضوره اليومية المتابعة من التام

 طيلة عليها اعتاد التي وانصرافه
 حيث العام، التعليم مرحلة في دراسته

 في بالغة صعوبة الطالب من كثير يجد
 فيها يتحررون التي الجامعة مع التعامل

 التي الصارمة الرقابة أساليب من
 الثانوية، المرحلة في عليها اعتادوا

 عليهم يطرأ قد يالذ اإلخفاق فيالزمهم
 .الجامعية دراستهم طيلة البداية في

 الجيدة االستذكار طرق على التدرب .٢

 حيث من الجامعية، المرحلة تميز التي

 .وتعدد المعارف المعلومة، شمول

 المحاضرات تدوين طرق على التدرب .٣

 أساليب التدريس المختلفة مع والتعامل
  .الثانوية المرحلة عليه في اعتاد عما

 الجديدة، التقييم أساليب على بالتدر .٤

 المعلومة، شمول على تعتمد والتي
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 التحديد وعدم التحصيل النهائي، وتقييم

  .واالختصار
 من للطالب التام االستقالل على التدرب .٥

 يمر حيث النفسية واألكاديمية، الناحية

 الرغبة بدافع المرحلة في هذه الطالب

 يالزم ما وكثيرا الذات، إلثبات القوية
 التعثر التي مالمح بعض المرحلة ذهه

 مسيرته طوال الطالب على تؤثر

 . الجامعية

على  التام اعتماده على الطالب تعويد .٦
 المادة لتحصيل الشخصية جهوده

 ومتطلبات وتحديد حاجاته العلمية

دليل السنة التحضيرية، . (نجاحها
 )جامعة المجمعة

الرؤية والرسالة واألهداف للسنة : ثالثا
رية للكليات العلمية بالجامعة التحضي

 : اإلسالمية

  :رؤية السنة التحضيرية  .أ 
 التحضيريةأن يصبح برنامج السنة 

نموذجاً رائداً في إعداد وتحضير الطالب من 
خالل غرس المهارات المختلفة والتميز 
األكاديمي لتنمية الشخصية واإلبداع في حياة 

  .الطالب قبل انتقاله الى الكليات العلمية
  :ة السنة التحضيريةرسال  .ب 

الحفاظ على التفوق األكـاديمي فـي        .١
  .العملية التعليمية

استقطاب الكفاءات من أعضاء هيئـة       .٢
التدريس المتميزين وتحقيـق جـودة      

  .التعليم
المساهمة الفاعلة في األنشطة التثقيفية      .٣

  .وخدمة المجتمع
  :أهداف السنة التحضيرية  .ج 

تأهيل الطالب للدراسة التخصـصية      .١
   .الجامعية

تحسين الخدمات الطالبية بما يـسهم       .٢
  .في تطوير بيئة التعلم

تقديم مقررات دراسية متميزة مـن       .٣
دليل . (خالل هيئة تدريسية متطورة   

ــة    ــضيرية، الجامع ــسنة التح ال
  ).اإلسالمية

البرنامج التعريفي بعمادة السنة : رابعا
التحضيرية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 .المنورة

 التحضيرية السنةة تبدأ الدراسة بعماد
من خالل برنامج تعريفي للطالب في شكل 

  :مجموعات لمدة أسبوع تقريبا يتم من خالله
        تعريف الطـالب برؤيـة ورسـالة

واهداف العمـادة واألقـسام العلميـة       
  .والمقررات

      تعريف الطالب بالخدمات والتقنيـات
المتاحة في العمادة وكيفية التواصـل      

 .من خاللها
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  ــالب باال ــف الط ــارات تعري ختب
التشخيصية المبدئية التي تطبق علـى      
ــة   ــة االنجليزي ــي اللغ ــالب ف الط
والرياضيات كأساس فـي تـصنيفهم      

 .حسب مستواهم الدراسي

      تعريف الطالب بالقواعد والـضوابط
 .التي تحكم الدراسة بالسنة التحضيرية

    ميثاق الـسنة   (يتم توزيع دليل إرشادي
للطـالب يـشمل كافـة      ) التحضيرية
 . التي يحتاجها الطالبالمعلومات

          يتم اعـالم الطـالب بنتـائجهم فـي
االختبارات التشخيصية ومـستوياتهم    
في اللغة االنجليزيـة كأسـاس فـي        

 .تصنيفهم دراسيا

  . نظام وضوابط الدراسة-:خامسا
يدرس الطالب مـستويين دراسـيين       
الستكمال ) خالل فصلين دراسيين    ( متتاليين

 .مقررات السنة التحضيرية

لية تسجيل المقررات والجدول    تتم عم  )١
الدراسي تلقائياً من قبل عمادة القبـول       
والتسجيل طبقاً للخطة الدراسية للسنة     

 .التحضيرية بالجامعة اإلسالمية

ال يسمح بـإجراء عمليـات الحـذف         )٢
واإلضافة ويعتبر الجدول ثابتاً طيلـة      

 .فترة الدراسة بالسنة التحضيرية

ل ال يسمح باالعتذار أو التأجيل خـال       )٣
 .دراسة مقررات السنة التحضيرية

يجب اجتياز جميع مقـررات الـسنة        )٤
التحضيرية بنجاح خالل السنة األولى،     
وفي حالة تعثر الطالـب فـي أحـد         
المقررات، يعطى فصالً ثالثاً استثنائياً،     
وفي حالة أن المقرر متطلـب سـابق        
لمقرر آخر فيتم تأجيل دراسة المقرر       

أال علـى   (اآلخر إلى الفصل التـالي      
تتجاوز دراسة الطالب ثالثة فـصول      
دراســية إلكمــال متطلبــات الــسنة 

 .)التحضيرية

يحرم الطالب من دخـول االختبـار         )٥
النهائي بسبب الغياب إذا قلـت نـسبة      

مـــن %) ٨٥(حـــضوره عـــن 
المحاضرات والدروس العلمية المحددة    
لكل مقرر خالل الفـصل الدراسـي       

فـي   (DN) يرصد له درجة محروم
 .النهائيكشف الدرجات 

ينبغي على الطالب إحضار مـا لديـه     )٦
خالل مدة ) طبية أو رسمية  (من أعذار   

أقصاها اسبوع مـن تـاريخ الغيـاب        
 .ويشترط قبول الكلية لهذه األعذار

ــسنة   )٧ ــررات ال ــساب مق ــدم احت ع
التحضيرية في معدل الطالب التراكمي     



 

 ٣٥٠

وعدم اثباتها فـي سـجله األكـاديمي       
 .الخاص بمرحلة البكالوريوس

 معايير التسكين فـي الكليـات       -: اسادس 
 :العلمية

اجتياز جميع متطلبات برنامج السنة 
التحضيرية بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقل 

لكلية الهندسة وكلية الحاسب، وال ) ٣(عن 
لكلية العلوم، وننوه بأن ) ٢,٧٥(يقل عن 

المعدل التراكمي ليس شرطاً لدخول الكلية 
فسة على العلمية ولكن يعتبر شرطاً للمنا

دخول الكلية حيث هناك مقاعد محددة 
بالكليات العلمية وتسكين الطالب بالكليات 
العلمية يختلف من عام آلخر حسب متطلبات 
الكلية العلمية سواء كانت هندسة أم علوم أم 

  .حاسب
  تشترط كلية الهندسة حدا أدنى الجتياز

ولمقرر )  درجة٧٠(مقرر الرياضيات 
لكل فصل ) درجة ٨٠(اللغة االنجليزية 

  .دراسي
  تشترط كلية الحاسب حدا أدنى الجتياز

، ) درجة٨٠(مقرر الحاسب اآللي 
ولمقرر )  درجة٧٠(ولمقرر الرياضيات 

لكل فصل )  درجة٨٠(اللغة االنجليزية 
 .دراسي

 المعدل النسبي للتسكين. 

 الطاقة االستيعابية لكل كلية. 

 في أي كلية الجامعيةمدة الدراسة 
 الحاسب –الهندسة (العلمية من الكليات 

هي أربع سنوات دراسية )  العلوم–اآللي 
دليل السنة . (من غير السنة التحضيرية

 ).٢٠١٨التحضيرية، الجامعة اإلسالمية،

  .السنة التحضيريةمقررات : سابعا
تهدف السنة التحضيرية الى تأهيل 
الطالب الحاصلين على الثانوية العامة 

 تساعدهم على بالمعارف والمهارات التي
النجاح في الحياة الجامعية، ولتحقيق هذا 
الهدف قامت السنة التحضيرية بالجامعة 
اإلسالمية بأدراج مجموعه من المقررات 
التي تساعد الطالب على تنميه مهاراتهم 
وتطوير معارفهم بما يفيدهم في مرحلة 

 .التخصص

 :اإلنجليزية اللغة مقرر -

تم تصميم برنامج تعليمي للغة 
اإلنجليزية لتطوير المهارات األربعة 

التحدث : للطالب في اللغة اإلنجليزية
والقراءة واالستماع والكتابة وذلك بإتباع 
مناهج متميزة معدة من جامعة أوكسفورد 

ويتم تدريس مقرر اللغة . في بريطانيا
االنجليزية للطالب من قبل أساتذة 

 لغتهم األم Native Speaker متخصصين
  .يزيةهي اإلنجل

ويدرس طالب السنة التحضيرية 
لغة ال: مقررين في اللغة اإلنجليزية هما
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، )٢(واللغة اإلنجليزية ) ١(اإلنجليزية 
ويسعى المقرر األول إلى تحسين قدرة 
الطالب في اللغة اإلنجليزية وتطوير مهاراته 
اللغوية الستخدام اللغة االنجليزية في 

كتابة ويتعلم الطالب ال.  الدراسة العلمية
بأسلوب علمي مع التركيز على الدقة 
والقدرة على صياغة وتحرير المقاالت 
القصيرة، باإلضافة إلى تعلم استخدام 
المفردات اللغوية وتنمية مهارات االستماع 

 ويسعى المقرر .الفعال والقراءة والتحدث
الثاني إلى تطوير لغة الطالب بشكل أوسع 

درس في بناء على الطرق والمهارات التي ت
بالفصل الدراسي ) ١(لغة اإلنجليزية المقرر 

األول، وفيه يقوم الطالب بتطبيق وممارسة 
مهارات اللغة االنجليزية بطريقة متقدمة 

  .أكثر
وتهدف مقررات اللغة اإلنجليزية 

  :إلى أن يتعلم الطالب
فهم العبارات والتعبيـرات المتعلقـة       -١

  .بمجاالت الحياة المختلفة
دثـات الـشفوية،    التدرب علـى المحا    -٢

وتبادل اآلراء الشخصية عن مواضيع     
  .معينة

ــشائعة  -٣ قــراءة وفهــم التعبيــرات ال
والنــصوص القــصيرة فــي الحيــاة 

  .اليومية

تتبع وفهم المحادثات القصيرة المبنيـة      -٤
  .على مواضيع متداولة

ــسيطة   -٥ ــام الب ــي المه ــل ف التواص
والروتينية والتـي تتطلـب التبـادل       

  .البسيط والمباشر للمعلومات
قـراءة وفهــم النــصوص البــسيطة   -٦

  .ودراسة مفرداتها األكثر استخداماً
كتابة فقرات متماسكة حول مواضـيع       -٧

  .مألوفة باستخدام المفردات المناسبة
  : المهارات مقرر -

وينقسم إلى مقرر في مهارات االتصال 
  .ومقرر في مهارات التعلم والتفكير

  .مقرر مهارات االتصال) ١( 
تصال بتسليط  يعنى مقرر مهارات اال   

الضوء على المفاهيم والنظريات في مجـال       
االتصال اإلنساني وإكساب الطالب المهارات     
األساسية في مجال التواصـل مـع الـذات         
واآلخرين وتعزيز ممارسـتها فـي حياتـه        

 والعملية باستخدام أسـاليب جديـة       اليومية
تعتمد علـى التـدريب والتقـويم المتنـوع         

  .والفعال
المقـرر إلـى    ويهدف تدريس هـذا     

تطوير مهارات الطالب على االتصال الكتابي      
 مـع   االتـصال والشفهي لرفع قدرته علـى      

اآلخرين بصفة عامة وقدراته على االستقبال      
واإلرسال في بيئتي الدراسة والعمل بـشكل       
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ويركز المقرر أيضاً علـى تطـوير       . خاص
المهارات االتـصالية فـي مجـال مهـارة         

، وتعليم الطالـب  االستماع، والحوار واالقناع  
قيمة االستماع في صياغة وتحليل المناقشات      
الشفوية، وأهمية االتصاالت اللفظية وغيـر      
اللفظية، وآثـار اخـتالف الثقافـات علـى         

  . االتصال
  :ويهدف مقرر مهارات االتصال الى أن

يلم الطالب بمفهوم التواصل اإلنـساني،   .١
نظرياته وأبعاده ودوره فـي نجـاح       

ستوى الشخــصي الفــرد علــى المــ
   .واالجتماعي والعملي

يكتسب الطالـب المهـارات الالزمـة       . ٢
للتواصل الفعال مع ذاته واآلخرين في      

  .محيطه االجتماعي والعملي
يكون الطالب قادراً على فهم العمليات    .٣

  .األساسية في االتصال اإلنساني
يعرف الطالب كيف يتصل بذاته ويحفز      . ٤

  .كل جيدقدراته ويعبر عن ذاته بش
  .يجيد الطالب مهارات االنصات الفعال. ٥
ــب االتــصال اللفظــي    .٦ يفهــم الطال

  .خصائصه وعوائقه ويجيد استخدامه
يفهم الطالب االتصال غير اللفظي دوره      . ٧

  .وأشكاله ويجيد استخدامه
يفهم الطالب خصائص االتصال الثنائي     .  ٨

  . الفعال ويجيد استخدامه وتطويره

طالب إدارة عملية االختالف يستطيع ال   .٩
  .بشكل جيد

يجيد الطالب مهارة التواصل داخـل    .١٠
المجموعات الصغيرة والعمل ضـمن     

  .الفريق
يكتسب الطالب مهـارات العـرض     .١١

  .واإللقاء
يجيد الطالب مهـارات الكتابـة فـي     .١٢

  .)الخطابات، التقارير، المقال(
  .يجيد الطالب كتابة السيرة الذاتية  .١٣
ينجح الطالـب فـي تطبيـق هـذه       .١٤

المهــارات فــي المواقــف الحياتيــة 
 دليل السنة التحـضيرية،     ( .المختلفة

 )٢٠١٨الجامعة اإلسالمية،

  . مقرر مهارات التعلم والتفكير)٢( 
تقرر تدريس مقرر مهـارات الـتعلم      
والتفكير في إطار برنـامج تهيئـة الطالـب         
الجامعي لتحمل مسؤولية تعلمه ومـساعدته      

ح جزءا من مجتمـع يتـسم بالمهنيـة         ليصب
والفاعلية، ويعتبر المقرر بـشقيه النظـري       
والتطبيقي خطوة نحو بناء المـتعلم الفاعـل        
المتسلح بمهارات القرن الواحد والعـشرين،      
متعلم لم يعد في حاجة لمن يعطيه المعلومـة         
أو ينقل إليه المعرفة ولكنه في حاجـة لمـن          

 ويقويـه،   ينظم له التعلم، وييسره، ويوجهه،    
وفي حاجة لمن يمكنه من كيفية التعلم، وكيف   
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يتعامل مع الوسائل االلكترونية للبحث عـن       
  .المعلومة واكتسابها واستدعائها واستعمالها

  والتفكير ويهدف مقرر مهارات التعلم   
 :إلى أن

يتعرف الطالب على مفهـوم الـتعلم         .١
  وأساليبه وشروطه ومعاييره وأنماطه

على نظريـة الـذكاء     يتعرف الطالب    .٢
المتعدد وأنواعه وتطبيقاتـه وقيـاس      

 أنواع الذكاء الموجودة لديه

يتعرف الطالب على مفهـوم الـتعلم         .٣
الذاتي وخصائصه ووسائله وتوظيفـه     
في مهارات التعامـل مـع الـشبكة        

  .العنكبوتية
يتعرف الطالب علـى مفهـوم الـتعلم         .٤

النشط وعناصـره وأسـاليبه الفعالـة     
لدالة عليه والجاذبة لـه     والمؤشرات ا 

وتوظيف مهارة التعلم لالستفادة مـن      
 .المحاضرات الجامعية

يــستخدم الخــرائط الذهنيــة لتــدوين  .٥
المالحظات والفهم العميـق للمفـاهيم      

  .العلمية
يتعرف الطالب علـى قواعـد الـتعلم     .٦

واالستذكار الفعال وتطبيق مهـارات     
  .القراءة باالستذكار

مفهـوم التفكيـر   يتعرف الطالب على  .٧
ومستوياته وأنماطه وعناصره وأدواته    

  .واالتجاهات التي تقود إليه
يتعرف الطالب على مفهوم وخطـوات       .٨

مهارات التركيز وجمـع المعلومـات      
والتذكر والتحليل والتوليـد والتكامـل    

 والتقويم وكيفية تطبيقها

يتعرف الطالب على التفكير اإلبـداعي      . ٩
ويمارس وشروطه ومراحله وصفاته    

  .أساليبه
ينتج الطالب حلوالٌ وأفكاراً إبداعيـةً       .١٠

للمشكالت العلمية والحياتية ويعالجها     
بطرق أكثر مرونة وينظـر لألمـور       

  .بشكل أوسع
يتعرف على مفهوم التفكيـر الناقـد     .١١

وأهميته وخصائصه وأنماطه وكيفيـة     
ــه ــته وقياس ــسنة (ممارس ــل ال دلي

ــة  ــضيرية، الجامعـــ التحـــ
 ).٢٠١٨اإلسالمية،

  :مقرر الحاسب اآللي -
في هذا المقرر يزيد الطالب معرفتهم      
بمهارات الحاسب اآللي وتـشتمل الـدروس       

 تكنولوجيـا   أساسياتعلى عدة مواضيع مثل     
المعلومات ونظم التشغيل وحزمة التطبيقـات    
المكتبية واإلنترنت، ومقدمة موجزة لمهارات     

كما يتضمن المنهج تدريباً عمليـاً       . البرمجة
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اً باألمثلة والتمـارين خطـوة بخطـوة       مدعم
لمساعدة الدارسين على رفع كفـاءتهم فـي        

  .التطبيقات االساسية في الحاسب اآللي
بنهاية دراسة هذا المقـرر سـيكون       
الطالب قادراً على العمل مـع متـصفحات        
االنترنت، والتطبيقات المكتبية وتحديد ما هو      
المقصود من البرمجـة ولغـات البرمجـة،        

وهـذا  . لى فكرة أساسية عنهـا    والحصول ع 
يعتبر بمثابة مقدمة شـاملة وتـدريب علـى       
التطبيقات األكثر شعبية مما يساعد الـدارس       
على الوصول إلى مستوى المطلوب في إتقان     
مهارات الحاسب اآللي األساسية واالسـتعداد   
للعمل على بيئة الحاسب بكفاءة بعد دراسـة        

ــة   ــات العلمي ــال للكلي ــرر واالنتق  .المق

ــة   د( ــضيرية، الجامع ــسنة التح ــل ال لي
  .)٢٠١٨اإلسالمية،

ويهدف هذا المقرر إلى تدريب الطالب  
 :نظرياً وعملياً في

تخطيط واختيار واستخدام نظم التشغيل      .١
ــات   ــبة والبرمجي ــوبية المناس الحاس

 ألغراض مختلفة

مراجعة وتكييـف االسـتخدام ألدوات       .٢
ونظم التشغيل الحاسوبية للتأكـد مـن       

 .         حاسب اآللينجاح أنشطة ال

أدخال وتحريـر ودمـج النـصوص        .٣
ــة داخــل   والوســائط المتعــددة بدق

ــة   ــات معالج ــي تطبيق ــستندات ف م
 .النصوص

إنشاء وتعديل وحفظ المـستندات فـي        .٤
 .تطبيقات معالجة النصوص

اسـتخدام أدوات معالجـة النـصوص     .٥
لتنسيق وتقديم الوثائق بفعاليـة لتلبيـة       

  .  االحتياجات المختلفة

ــا .٦ ــين إدخ ــع ب ــصوص والجم ل الن
المعلومات األخـرى فـي تطبيقـات       

 .                             العروض التقديمية

استخدام تطبيقات العروض التقديميـة      .٧
لتشكيل وتعديل وتنسيق تسلسل شرائح     

 .  العرض

إعداد وتنسيق وعرض شرائح للعرض      .٨
 .في تطبيقات العروض التقديمية

امل مـع   استخدم جداول البيانات والتع    .٩
األرقام و البيانات العددية وغيرها من      
البيانات وتعديلها وتنظيمها في تطبيقات     

 .جداول البيانات

اختيار واسـتخدام الـصيغ المناسـبة        .١٠
ــة    ــات لتلبي ــل البيان وأدوات تحلي
االحتياجـات فـي تطبيقـات جــداول    

 .البيانات

تحديد األدوات والتقنيات واسـتخدمها      .١١
 لعـرض جــداول البيانـات وتنــسيق  

 .معلوماتها



 

 ٣٥٥

 .تعلم بنية ونموذج لغات البرمجة .١٢
كتابة وتنفيذ البـرامج البـسيطة التـي      .١٣

ــات  ــواع البيان ــف أن ــضمن تعري تت
األساسية والتحكم في خطـوات تنفيـذ       
ــة التطــوير  ــرامج باســتخدام بيئ الب

ــة ــسنة   (. IDE المتكامل ــل ال دلي
ــة   ــضيرية، الجامعـــ التحـــ

 )٢٠١٨اإلسالمية،

  :مقرر الرياضيات -
 الـسنة التحـضيرية     برنـامج يقدم  

ومبادئ ) ١(مقررين هما مبادئ الرياضيات     
، ويهدف المقـررين إلـى      )٢(الرياضيات  

التعرف على المبادئ األولية والدوال وحـل      
المعادالت والمتباينات وبعض موضـوعات     
الهندسة التحليلية وأنظمة المعادالت الخطية     
ــصفوفات    ــر الم ــة وجب ــر الخطي وغي

ت التـي   والمحددات، وبعض الموضـوعا   
تساعد الطالب فى الكليات العلمية بعد أجتياز       

  . برنامج السنة التحضيرية
) ١(ويتـــضمن مقـــرر الرياضـــيات 

  :الموضوعات التالية
 The Real Number System 
 Integer and Rational Number 

Exponents . 
 Polynomials . 
 Factoring 
 Rational Expressions . 
 Complex Numbers . 
 Linear and Absolute Value 

Equations . 

 Formulas and Applications . 
 Quadratic Equations . 
 Other Types of Equations 

,Inequalities ,Two-
Dimensional Coordinate 
System and Graphs . 
 Introduction to 

Functions,Linear Functions 
,Cont,Quadratic 
Functions,Properties of Graphs 
,Algebra of Functions . 

الموضوعات ) 2(ويتضمن مقرر الرياضيات    
 :التالية

 Inverse Function ,Exponential 
Functions and Their 
Applications,Logarithmic 
Functions and Their 
Applications . 
 Properties of Logarithms and 

Logarithmic Scales 
,Exponential and Logarithmic 
Equations  
 Angles and Arcs,Right 

Triangle Trigonometry 
,Trigonometric Functions of 
Any Angle ,Trigonometric 
Functions of Real Numbers . 
 Graphs of the Sine and Cosine 

Functions  ,Graphs of the Other 
Trigonometric Functions 
,Verification of Trigonometric 
Identites ,Sum ,Difference ,and 
Cofunction Identities . 
 Double -and Half -Angle 

Identities,Inverse 
Trigonometric Functions 
,Trigonometric Equations . 



 

 ٣٥٦

 Vectors  ,Parabolas ,Ellipses 
,Hyperbolas ,Systems of Linear 
Equations in Two Variables . 
 Systems of Linear Equations in 

Three Variables ,Nonlinear 
Systems of Equations,Gaussian 
Elimination Method ,Algebra 
of Matrices ,Inverse of Matrix 
,Determinants . 

 .قسم الكيمياء) ه(
 يهدف تدريس مقرر مقدمة في

الكيمياء في السنة التحضرية إلعداد وتأهيل 
الطالب بالسنة التحضيرية للكليات العلمية 

 تقديم مقرراً دراسياً يسهم وذلك من خالل
في تطوير المستوي العلمي للطالب من 
خالل موضوعات حيوية تمثل مقدمة فى 

ويتضمن مقرر مقدمه في الكيمياء  .الكيمياء
  :الموضوعات التالية

1- Atoms and periodic table.  
2- The Atomic nucleus and 

radioactivity.  
3- Elements of chemistry.  
4- How atoms bond and 

molecules attract.  
5- Mixtures. 
6- How chemicals react. 
7- Two classes of chemical 

reactions. 
8- Introduction to organic 

chemistry.     
  : الفيزياءمقرر) و( 

يهدف تدريس مقرر الفيزيـاء فـي       
السنة التحضرية إلعداد وتأهيل طالب السنة      

عـة   بالجام العلميةالتحضيرية  إلي الكليات     
وذلك من خالل تقديم مقرراً دراسياً يـسهم        
 في تطـوير المـستوي العلمـي للطـالب        

ومساعدتهم علـى االلمـام بالمـصطلحات       
الفيزيائية التي قد تـواجههم فـي مرحلـة         

  .التخصص ومن أهداف مقرر الفيزياء
  معرفة اهمية علم الفيزياء و ارتباطه

  .بالحياة اليومية
 معرفة اساسيات الحسابات و وحدات 

 .القياس المختلفة للكميات الفيزيائية

  معرفة الخواص الكهربائية لالجسام
 .المشحونة و كيفية التفاعل بينها

  تفسير  بعض الظواهر الضوئية من
 . منظور فيزيائي

  معرفة الخواص الميكانيكية و الحراية
 .للمادة

  التعرف على بعض الظواهر المتعلقة
 .بالفيزياء الحديثة

الموضوعات يزياء الفويتضمن مقرر 
 :التالية

1. Introduction to Physics, Units, 
and Measurements. 

2. Mechanics       
3. Heat and Properties of Matter.  
Electricity  
4. Physics and applications of 

Light.  
5. Modern Physics. 

  



 

 ٣٥٧

 .تطور الخطة الدراسية: ثامنا
مرت الخطة الدراسية لبرنامج السنة 

رية للكليات العلمية بالجامعة التحضي
  :اإلسالمية بعدة مراحل تطويرية وهي

 في بداية الفصل : المرحلة األولى
هـ تم ١٤٣٣/١٤٣٤الدراسي األول عام 

البدء في استقبال الطالب الجدد في السنة 

وفي حينها كان ) للكليات العلمية(التحضيرية 
معدل السنة التحضيرية يحسب ضمن 

وقد تم مراعاة ذلك . خريجالمعدل النهائي لل
في خطة السنة التحضيرية األولى والتي تم 

-  هـ ١٤٣٣/١٤٣٤(تطبيقها في األعوام 
  )هـ١٤٣٥/١٤٣٦ -هـ ١٤٣٤/١٤٣٥

  )١(جدول رقم 
  الخطة الدراسية للسنة التحضيرية فى الكليات العلمية ألعوام 

  )هـ١٤٣٥/١٤٣٦ -هـ ١٤٣٤/١٤٣٥- هـ ١٤٣٣/١٤٣٤(
  لالفصل الدراسي االو

UNITS 
COURSE TITLE CODE/NO. ARABIC 

CODE/NO. Th. Pr. 
C.H. PRE-

REQUISITES 

1 Learning Skills 
١٠١تعلم  LS 101 مهارات التعلم  2 - 2 - 

2 Computer Skills 
١٠٠تم  CPIT 100 مهارات الحاسب  3 - 3 - 

3 English Language (1) 
)١( لغة إنجليزية  ELAN 101  ١٠١لغة  6 9 3 - 

4 Physics 
١١٠فيز  PHYS 110 الفيزياء  3 - 3 - 

5 Mathematics  
١١٠ريض  MATH 110 الرياضيات  3 - 3 - 

Total 17 9 14  

 الفصل الدراسي الثاني
UNITS 

COURSE TITLE CODE/NO. ARABIC 
CODE/NO. Th. Pr. 

C.H. PRE-
REQUISITES 

1 Quran (1) 
)١(ن الكريم  القرآ QUR 106  ١٠٦قرآن  2 - 2 - 

2 Communication Skills 
١٠١توصل  COMM 101 مهارات االتصال  2 - 2 - 

3 Chemistry 
١١٠كيم  CHEM 110 الكيمياء  3 - 3 - 

4 Biology 
١١٠حيا  BIO 110 األحياء  3 - 3 - 

5 English Language (2) 
)٢( لغة إنجليزية  ELAN 102  ١٠٢لغة  6 9 3 ELAN 101 

Total 16 9 13  



 

 ٣٥٨

ويتضح من الجدول السابق أن 
الخطة الدراسية للسنة التحضيرية تضمنت 

 وحدة دراسية مقسمة على الفصل ٢٧
 وحدة دراسية ١٤الدراسي األول بمعدل 

 وحدة ١٣والفصل الدراسي الثاني بمعدل 
دراسية معتمدة، وكان يتم احتساب معدلها 

معدل برنامج البكالوريوس للكليات ضمن 
 .العلمية

تم بدء العمل بخطة  :المرحلة الثانية
دراسية جديدة للسنة التحضيرية في الفصل 

هـ وكانت ١٤٣٦/١٤٣٧الدراسي األول 
 نتيجة دراسة تحليلية وتطويرية الخطةهذه 

للخطة السابقة حيث كان أبرز التغيرات التي 
  :طرأت عليها

ضيات في السنة أصبحت مقررات الريا -
التحضيرية عبارة عن مقررين دراسيين 

 ورمزه ١هما مقرر مبادئ الرياضيات 
MATH001 ويدرس في المستوى 

 ساعات معتمدة، ٣األول للبرنامج بواقع 
 ورمزه ٢ومقرر مبادئ الرياضيات 

MATH002  يدرس في المستوى
  . ساعات معتمدة٣الثاني للبرنامج بواقع 

 ١لمملكة بواقعه تم اضافه مقرر تاريخ ا -
 .ساعه معتمدة

تم حذف مقرري الكيمياء واالحياء من  -
 .الخطة السابقة

تم استبدال مقرر الفيزياء بمقرر مقدمه  -
 . ساعات معتمدة٣في العلوم بواقعه 

 )٢(جدول رقم 

  الخطة الدراسية للسنة التحضيرية للكليات العلمية ألعوام ) الخطة الثانية(
  )هـ١٤٣٧/١٤٣٨ - هـ ١٤٣٦/١٤٣٧(

 الفصل الدراسي األول
UNITS 

COURSE TITLE CODE/NO. ARABIC 
CODE/NO. Th. Pr. 

C.H. PRE-
REQUISITES 

1 Learning Skills 
١٠١تعلم  LS 101 مهارات التعلم  2 - 2 - 

2 Computer Skills 
١٠٠تم  CPIT 100 مهارات الحاسب  3 - 3 - 

3 English Language I 
)١( لغة إنجليزية  ELAN 101  ١٠١لغة  6 9 3 - 

4 Basic Mathematics I 
)١( مبادئ الرياضيات  MATH 001  ٠٠١ريض  3 - 3 - 

5 
History of the 
Kingdom 

 تاريخ المملكة
HIST 109  ١٠٩ترخ  1 - 1 - 

Total 15 10 12  



 

 ٣٥٩

 الفصل الدراسي الثاني
UNITS 

COURSE TITLE CODE/NO. 
ARABIC 

CODE/NO. Th. Pr. 
C.H.

PRE-
REQUISITES 

1 
Noble Quran I 

)١( القرآن الكريم  QUR 107  ١٠٧قرآن  - 2 1 - 

2 
Communication Skills 

١٠١توصل  COMM 101 مهارات االتصال  2 - 2 - 

3 
English Language II 

)٢( لغة إنجليزية  ELAN 102  ١٠٢لغة  6 9 3 ELAN 101 

4 
Basic Mathematics II 

)٢( مبادئ الرياضيات  MATH 002  ٠٠٢ريض  3 - 3 MATH 001 

5 
Intro. to Physical 
Science 

 مقدمة في العلوم
PHYS 100   ١٠٠فيز  3 - 3 - 

Total 14 12 12  

ويتضح من الجدول السابق انه في 
ه تم تغيير خطة السنة ١٤٣٦/١٤٣٧عام 

الساعات الدراسية التحضيرية ، ليصبح عدد 
 وحدة دراسية معتمدة ١٢بالسنة التحضيرية 

 وحدة دراسية ١٢بالفصل الدراسي األول و
  .معتمدة بالفصل الدراسي الثاني

في العام الدراسي : المرحلة الثالثة
هـ صدر قرار مجلس ١٤٣٧/١٤٣٨

الجامعة بفصل مقررات برنامج السنة 
 الدراسية للكليات البرامجالتحضيرية عن 

علمية وعدم احتساب مقررات السنة ال
التحضيرية في المعدل التراكمي للطالب 
على أن يتم العمل بهذا القرار من عام 

وبعد قرار مجلس . هـ١٤٣٨/١٤٣٩

الجامعة بفصل السنة التحضيرية عن 
لذا أصبح لزاماً عمل خطة الكليات العلمية، 

دراسية جديدة للسنة التحضيرية تراعي 
طني لمؤهالت للتعليم معايير اإلطار الو

العالي وبناء عليه تم تكليف لجنة الخطط 
والمناهج بإعداد خطة دراسية جديدة، و 
أصبح عدد ساعات السنة التحضيرية مستقلة 
عن كلية العلوم، وال يتم احتساب عدد 
ساعات الدراسة بها ضمن برامج الكليات 

  ). العلوم- الحاسب–الهندسة (العلمية 
  

  



 

 ٣٦٠

  )٣(جدول رقم 
   هـ١٤٣٨/١٤٣٩الخطة الدراسية للسنة التحضيرية للكليات العلمية ) الخطة الثالثة(

 الفصل الدراسي االول
UNITS 

COURSE TITLE CODE/NO. 
ARABIC 

CODE/NO. Th. Pr. 
C.H. PRE-

REQUISITES 

1 
Learning Skills 

١٠١تعلم  LS 101 مهارات التعلم  2 - 2 - 

2 
Computer Skills 

رات الحاسب مها CPIT 0100  ٠١٠٠تم  1 2 2 - 

3 
English Language I 

)١( لغة إنجليزية  ELAN 0101  ٠١٠١لغة  15 5 8 - 

4 
Basic Mathematics I 

)١( مبادئ الرياضيات 
MATH 
٠٠٠١ريض  0001  3 2 4 - 

Total 21 9 16  

 الفصل الدراسي الثاني
UNITS 

COURSE TITLE CODE/NO. 
ARABIC 

CODE/NO. Th. Pr. 
C.H. PRE-

REQUISITES 

1 
Communication Skills 

١٠١توصل  COMM 101 مهارات االتصال  2 - 2 - 

2 
English Language II 

)٢( لغة إنجليزية  ELAN 0102  ٠١٠٢لغة  15 5 8 ELAN 0101 

3 
Basic Mathematics II 

)٢( مبادئ الرياضيات  MATH 0002  ٠٠٠٢ريض  3 2 4 MATH 0001 

Total 20 7 14  

ويتضح من الجدول السابق انه تم 
تعديل الخطة الدراسية للسنة التحضيرية 

ساعة دراسية ) ٣٠(ليصبح عدد ساعاتها 
ساعة فصل دراسي ) ١٦: (مقسمة كاالتي

، ساعة فصل دراسي ثاني) ١٤(أول، و 
ويالحظ أيضا زيادة عدد ساعات مقرر 

دد ليصبح إجمالي ع) ٢(، )١(الرياضيات 
ساعات ) ٤(الساعات كل فصل دراسي 

) ٣(كل فصل دراسي بدال من لمعتمدة 
ساعات معتمدة، وتم زيادة عدد ساعات 

ليصبح ) ٢(، )١(مقرر اللغة االنجليزية 
إجمالي عدد الساعات لكل فصل دراسي 



 

 ٣٦١

ساعات ) ٣(ساعات معتمدة بدال من ) ٨(
 .معتمدة

تم تعديل الخطة : المرحلة الرابعة
لعام الدراسي الحالي  لالدراسية
  إضافة مقررين  ه حيث تم ١٤٣٩/١٤٤٠

) مقدمة في الكيمياء(، ) مقدمة في الفيزياء( 
الى برنامج السنة التحضيرية وذلك ألهمية 
  تلك المقررات للطالب بعد تسكينهم 

في الكليات العلمية ولقد تبين من خالل 
االستبانة التي أجريت على طالب الكليات 

حليله من قبل مركز اإلحصاء العلمية وتم ت
  والمعلومات بالجامعة ان الطالب لديهم 
رغبه في اضافه هذه المقررات الى خطة 
السنة التحضيرية كما هو موضح بالجدول 

  :التالي

  )٤(                                          جدول رقم 
  هـ١٤٣٩/١٤٤٠)حالياً(الخطة الدراسية للسنة التحضيرية للكليات العلمية
 الفصل الدراسي األول 

UNITS 
COURSE TITLE 

CODE/N
O. 

ARABIC 

CODE/NO. Th. Pr. 
C.H. 

PRE-
REQUISITES 

1 
Learning Skills 

  مهارات التعلم
LS 0101  ٠١٠١تعلم  - 2 1 - 

2 
Computer Skills 

  مهارات الحاسب
CPIT 
0100 

٠١٠٠تم   1 2 2 - 

3 

English Language 
I 

)١(نجليزية  لغة إ  

ELAN 
0101 

٠١٠١لغة   12 5 8 - 

4 

Basic 
Mathematics I 

)١( مبادئ الرياضيات   

MATH 
0001 

٠٠٠١ريض   3 2 4 - 

5 

Introduction to 
Chemistry 

 مقدمة في الكيمياء  

CHEM 
0001 

٠٠٠١كيم   3 - 3 - 

Total 19 11 18  

 



 

 ٣٦٢

 الفصل الدراسي الثاني 
UNITS 

COURSE TITLE CODE/NO. ARABIC 
CODE/NO. Th. Pr. 

C.H. PRE-
REQUISITES 

1 
Communication 
Skills 

  مهارات االتصال
COMM 

٠١٠١توصل  0101  - 2 1 - 

2 
English 
Language II 

)٢( لغة إنجليزية   
ELAN 0102  ٠١٠٢لغة  15 5 8 ELAN 0101 

3 

Basic 
Mathematics II 

 مبادئ الرياضيات 
)٢(  

MATH 
٠٠٠٢ريض  0002  3 2 4 MATH 0001 

4 
Introduction to 
Physics 
 مقدمة في  الفيزياء 

PHYS 0001  ٠٠٠١فيز  3 - 3 - 
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وقد تضمنت الخطة الحالية زيادة 
عدد ساعات برنامج السنة التحضيرية 

مقسمة على )  ساعة دراسية٣٢(ليصبح 
 ساعة فصل ١٨الفصلين الدراسيين بمعدل 

.  ساعة فصل دراسي ثان١٦دراسي أول، و
وهذه الخطة تختلف عن الخطة السابقة في 

مقدمة في : االهتمام بالمواد العلمية مثل
لم تكون )  ساعات دراسية٣(الفيزياء 

مدرجة بالخطط السابقة بشكل مستقل، مقدمة 
لم تكون )  ساعات دراسية٣(بالكيمياء 

، ثم ٣٦/٣٧/٣٨/١٤٣٩مدرجة بخطط 
اضيات وذلك بخالف االهتمام بتدريس الري

 .الخطة السابقة
  اإلطار الميداني للدراسة

  .مجتمع الدراسة والعينة. ١
 من الحاليةمجتمع الدراسة  يتمثل

جميع أعضاء هيئة التدريس بالسنة 

التحضيرية للكليات العلمية بالجامعة 
اإلسالمية بالمدينة المنورة البالغ عددهم 

) ٢(عضواً هيئة تدريس، وعدد ) ٤٦(
فنيين ومجتمع الطالب بالسنة ) ٢(ين وإداري

التحضيرية بالجامعة اإلسالمية خالل الفصل 
 ه، والبالغ ١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي األول 

. طالباً من جنسيات مختلفة) 188(عددهم 
وتم تطبيق االستبانات بنهاية الفصل 

 .ه١٤٣٩/١٤٤٠الدراسي األول 
وقد بلغت نسبة االستجابة ألعضاء 

% ١٠٠ة التحضيرية هيئة التدريس بالسن
حيث كان عدد عينة أعضاء هيئة التدريس 

وبلغت نسبة االستجابة . عضواً) ٤٦(
حيث بلغ عدد عينة الطالب % ٢٦للطالب 

 طالب من إجمالي ٤٩من السنة التحضيرية 
، وتم عمل ) ١٨٨(عدد الطالب البالغ 

 Google استبانات إلكترونية من خالل 



 

 ٣٦٣

Driveأعضاء  وإرسال الروابط للطالب و
  . هيئة التدريس

  ) ٥(جدول 
يوضح استجابات أعضاء هيئة التدريس 

  .بالسنة التحضيرية
 العدد التخصص م
 ١٧ اللغة اإلنجليزية ١
 ٥ الرياضيات ٢
 ٧ الحاسب اآللي ٣
 ٩ المهارات ٤
 ٤ الكيمياء ٥
 ٤ فيزياء ٦

 ٤٦ المجموع

أن عدد  ) ٥(ويتضح من جدول رقم     
مج الــسنة أعــضاء هيئــة تــدريس برنــا

) ٤٦(التحضيرية بالجامعة اإلسالمية هـو      
 موزعه بشكل متباين بين المقررات       عضواً

ــسنة  ــدرس داخــل ال ــي ت المتنوعــة الت
التحضيرية، علمـاً بـإن برنـامج الـسنة         
التحـضيرية يـدار مـن خـالل التـشغيل      

  . الخارجي

  
  

يتضح من الشكل الـسابق أن أعلـى        
ريس نسبة استجابة كانت من أعضاء هيئة تد      

 عضو هيئة   ١٧(مقرر اللغة اإلنجليزية بعدد     
وجاء في المركز الثـاني أعـضاء       ) تدريس

 ٩(هيئة تدريس مقـرر المهـارات بعـدد         

ثم أعضاء هيئة تدريس   ) أعضاء هيئة تدريس  
ــدد   ــي بعـ ــب اآللـ ــرر الحاسـ   مقـ

  ). أعضاء هيئة تدريس٧(
  .أدوات الدراسة-٢



 

 ٣٦٤

استبانات تقـيس   ) ٤(عدد   إعدادتم  
لسنة التحضيرية وفق مقيـاس   عدة جوانب با  

 موافـق   –موافـق   (ليكرت خماسي التدرج    
 غير موافـق    - غير موافق  - محايد –بشدة  
، وقد تم اعداد هذا المقياس من قبـل         )بشدة

. ١٩٣٥ عـام   (Rensis Likert) العـالم 
وتمت صياغة فقـرات االسـتبانات وفقـا        
لمتغيرات الدراسة، وتـم عرضـها علـى        

 وتم  )١(يمه  مجموعة من المتخصصين لتحك   
تعديل بعض الفقرات باالستبانات األربعـة      
حتي أصبحت فى صورتها النهائية وقابلـة       

والجدول التالي يوضح عدد فقرات     . للتطبيق
  :المقاييس األربعة

عدد  المتغيرات م
 الفقرات

١ 
استبانة رضا أعضاء هيئة التدريس في 
السنة التحضيرية بالجامعة اإلسالمية 

  البرنامجعن القيادة وإدارة

٢٤ 

٢ 
استبانة استطالع أراء أعضاء هيئة 
التدريس حول رؤية ورسالة وغايات 

 .وأهداف برنامج السنة التحضيرية

١٢ 

٣ 
استبانة تقييم مدى جودة الخدمات 
واألنشطة الطالبية من وجهة نظر 

 .الطالب

٣١ 

استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس 
ات حول كفاية وكفاءة المرافق والتجهيز

 .بالسنة التحضيرية

٣٠ 

 المقياس علـى عينـة      تطبيقوقد تم   
الدراسة التي سبق اإلشارة إليها خالل العـام        

ه، بعد أن تم شـرح      ١٤٤٠/ه١٤٣٩الدراسي  
فكرة المقاييس ألعـضاء هيئـة التـدريس        

                                                             

   . ١ملحق رقم ) 1(

والطالب وتوضيح أن الهـدف منـه هـو          
التطوير والتحسين للسنة التحضيرية والكشف     

 .ور بهدف تقويمهاعن نقاط الضعف والقص

   الصدق والثبات-٣
تم التحقق من صدق المقياس وذلك 
عن طريق الصدق الظاهري حيث تم عرض 
المقياس في صورته األولية على مجموعة 
من المحكمين إلبداء الرأي على محتوي 
المقياس من حيث صياغة فقراته أو الحذف 
والتعديل، وتم إجراء التعديل الالزم وبذلك 

  .لمقاييس األربعةتحقق صدق ا
وتم التأكد من الثبات من خالل 

 وهذه الطريقة تعتبر ,طريقة ألفاكرونباخ 
مقياس أو مؤشر لثبات االستبيان كطريقة 

حيث قام ). ٢٠١٠ملحم،(ثانية لقياس الثبات
الباحثان بحساب معامل الثبات لكل العبارات 
المرتبطة باالستبانات، وحسب دراسة 

" Hensley" و "Strong"لــــلباحثين 
فإنه حتى يتحقق ثبات األداة يجب أن يكون 

  .٠،٦٠معامل كرونباخ ألفا أكبر أو يساوي 
وتم التحقق من ثبات المقياس وذلك 
عند تطبيقه التجريبي على مجموعة من 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم 

)  عضو هيئة تدريس٢٠(و )  طالبا٢٥ً(
 وقد بلغت قيمة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

  عامل كما هو موضح بالجدول الم
  :التالي



 

 ٣٦٥

  )٦(جدول 
  معامالت الثبات ألبعاد مقاييس الرضا عن القيادة واإلدارة والرؤية والرسالة وجودة 

  .األنشطة الطالبية
معامل ألفا  عدد الفقرات المتغيرات المقياس م

 كرونباخ
 ٠,٧٩ ١٥ القيادة 

١ 
قياس رضا أعضاء هيئة 

التدريس عن القيادة وإدارة 
 البرنامج 

 ٠,٨٢ ٩ المنسقين ورؤساء األقسام

 ٠,٧٨ ٢ الرؤية
 ٠,٧٧ ٣ الرسالة
 ٠,٧١ ٣ الغايات
 ٠,٩٤ ٤ األهداف

٢ 

  
قياس رضا أعضاء هيئة 
التدريس عن الرؤية والرسالة 

 .واألهداف
 ٠,٨٠ ١ القيم

 ٠,٨٥ ٥ الخدمات الطالبية
 ٠,٨٣ ٤ الخدمات الثقافية

 ٠,٨٧ ٤ األنشطة الرياضية
 ٠,٧٨ ٣ اإلرشاد األكاديمي

 ٠,٩٢ ٤ الخدمات األمنية
 ٠,٨٣ ٤ خدمات الكافتيريا
 ٠,٨١ ٤ الخدمات الطبية

  
  
٣ 

قياس جودة الخدمات واألنشطة 
 .الطالبية

 ٠,٨٦ ٣ خدمات ذوي االحتياجات الخاصة
 ٠،٧٦ ١٦                   جودة المبني وكفايته             

كفاية وكفاءة اجراءات االمن 
 والسالمة        

٤ ٠،٧٩ ٦ 

كفاية وكفاءة المرافق 
 والتجهيزات بالسنة التحضيرية

 ٠،٨٠ ٨ تقنيات المعلومات

ويتضح من الجدول ان المعـامالت      
  بـصورة  التي تم التوصل إليهـا مرتفعـة        

  دالة إحـصائيا وبـذلك تـم التحقـق مـن           
ثبات المقياس والتحقق من التقنـين العلمـي      

  .للمقياس وقابليته للتطبيق
 المعالجة اإلحصائية.  

بعد االنتهاء من تجميع االستبانات 
اإللكترونية وتفريغها في جداول، قام 

 االحصائيالباحثان باستخدام برنامج التحليل 

SPSS ستبانات األربعة لتحليل فقرات اال
 .إحصائيا

وقد تم تحليل استجابات أفراد العينة من 
  :خالل األساليب اإلحصائية التالية

  .التكرارات والنسب المئوية .١
  )درجة الموافقة(المتوسط النسبي  .٢

 الموافقة بهدف مستويوذلك لتحديد 
التعرف عل درجة الموافقة عل كل عبارة 
من عبارات االستبانة ويحدد المتوسط 



 

 ٣٦٦

النسبي بضرب التكرارات في قيمة درجاتها 
ثم جمع حاصل التكرارات في قيمتها ثم 
قسمة المجموع الكلي على عدد من أجابوا 
على السؤال، وتوضح المعادلة التالية كيفية 

 .حساب المتوسط الوزني
 ن)   /  وXت(مجـ =   المتوسط الوزني 

  .التكرار المقابل لكل استجابة= ت:حيث أن 
  .جة المقابلة لكل استجابةالدر= و 
  .   إجمالي عينة الدراسة= ن

والجدول التالي يبين مستوي الموافقة ومداها 
  .لالستبانة ذات الخمس استجابات

تفسير استجابة العينة في  )٧(جدول رقم 
  ضوء قيم المتوسطات الحسابية

 المتوسط الحسابي لالستجابة
 الى من

مستوى 
 االستجابة

 ضعيف جدا ١،٨٠ ١
 ضعيف ٢،٦٠ ١،٨١
 متوسط ٣،٤٠ ٢،٦١
 عالية ٤،٢٠ ٣،٤١
 عالية جدا ٥ ٤،٢١

  )مربع كاي (المطابقة حسن  اختبار-ج
 ١٩٠٠توصل كارل بيرسون عام 

) مربع كاي(إلى أسلوب حسن المطابقة 
 لتحديد ما إذا طريقةالختبار الفروض، وهي 

كانت الفروق بين التكرارات النظرية 
 من األقسام يمكن والمالحظة في أي عدد

إرجاعها منطقياً إلى اختالفات الصدفة في 
  .اختيار العينات

مربع (وتستخدم المعادلة التالية لحساب 
  .Chi Square X2) كاي

  ق   /٢)ق-ه(مج = ٢كا
  : حيث أن
  .التكرارات المالحظة= ه
  .التكرارات المتوقعة= ق

) مربع كاي(وبالكشف عن قيمة 
درجة و 0.05الجدولية عند مستوى دالله 

وجد أنها داله كما هو موضح ) ٤(حرية 
  :    بالجدول التالي

الجدولية عند ) مربع كاي(قيمة  )٨(جدول رقم 
  ٠،٠٥ومستوي داللتها ) ٤(درجات حرية 

درجات 
 الحرية

) مربع كاي(قيمة 
 الجدولية

مستوي 
 الداللة

٠،٠٥ ١٢,٨١٥ ٤ 
٠،٠٥ ١١,٦١٢ ٤ 
٠،٠٥ ٩,١٤٥ ٤ 
٠،٠٥ ٧,٤٥٧ ٤ 

 ائج الدراسة الميدانية تحليلها نت
  :وتفسيرها

: نتائج االستجابة على السؤال األول    
ما مدي رضا أعضاء هيئة التـدريس فـي         
السنة التحضيرية بالجامعة اإلسالمية عـن      
القيادة وإدارة البرنـامج للعـام الجـامعي        

  .ه؟١٤٤٠/ه١٤٣٩
 والنسب المئوية   المتوسطاتتم قياس   

. ة البرنـامج  لمفردات محور القيـادة وإدار    
  :وكانت النتيجة كما يلي



 

 ٣٦٧

  ) ٩(جدول 
يوضح المتوسطات والنسب المئوية لمدي رضا أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية 

  .ه١٤٤٠/ه١٤٣٩بالجامعة اإلسالمية عن القيادة وإدارة البرنامج خالل العام الجامعي 
 % م العبارة م النسبة المتوسط

 الترتيب

 رة البرنامجالقيادة وإدا
 ٩ ٥٩ ٣,٣٨ يتمتع القائد بالكفاءة المهنية والخبرة العملية  ١
 ٢ ٣٥ ٣,٨٩ يتسم القائد بالمصداقية    ٢
 ١ ٤٤ ٤,٠٥ يتسم القائد بااللتزام والنزاهة    ٣
حيث يشجع على (يتبنى القائد نمط قيادي يعتمد على مبدأ الشوري؛  ٤

 )وح التعاون بين األعضاءوسيادة ر– وحرية النقد -إبداء الرأي 
١٠ ٦٣ ٣,٤٢ 

 ١١ ٥٧ ٢,٥٣ يتعامل القائد بإيجابية مع أعضاء هيئة التدريس ٥
 ٣ ٤٥ ٣,٧٢ يتسم القائد بشخصية قيادية وحاسمة عند اتخاذ القرارات ٦
تقدر القيادة المبادرات المتميزة المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس  ٧

 وتعمل على سرعة تنفيذها 
٤ ٤٣ ٢,٧٠ 

تحرص القيادة على األخذ بآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس في  ٨
 تطوير العملية التعليمية   

٥ ٥٢ ٢,٦٨ 

تشجع القيادة أعضاء هيئة التدريس على التجديد واالبتكار في أدائهم  ٩
 التدريسي     

٦ ٥٤ ٢,٦٧ 

تدريس تحرص القيادة على التقدير المادي والمعنوي ألعضاء هيئة ال ١٠
 المتميزين

١٢ ٦٦ ٢,٥٢ 

تحرص القيادة على التوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية لاللتزام  ١١
 بتنفيذ سياسات وإجراءات النظام الداخلي لضمان الجودة   

٧ ٥٦ ٢,٦٠ 

 ١٣ ٦٧ ٢,٥٠ تعتمد القيادات على مبدأ الكفاءة في اختيار القيادات الفرعية ١٢
 ٨ ٥٩ ١,٥٩  واالرتقاء بالبحث العلميتهتم القيادة بالنهوض ١٣
 ١٥ ٦٧ ١,٤٨ تتسم القيادة بالقدرة على مواجهة األزمات وإدارتها بفاعلية    ١٤
تتسم سياسة اتخاذ القرار بالشفافية من حيث أنها سياسة معلنه وموثقة  ١٥

 ويمكن مراقبة تطبيقها     
١٤ ٦٥ ١,٤٦ 

 .منسقي المقررات
سئولياته في تقديم حلول للشكاوى والمقترحات يمارس منسق المقرر م ١٦

 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمقرر  
٣ ٦٦ ٢,٦٠ 

يمارس مجلس العمادة مسئولياته في تقديم حلول للشكاوى  ١٧
 والمقترحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية  

٤ ٦٩ ٢,٥٨ 

 القرارات التي تضمن فاعلية أدائه لدوره يتخذ منسق المقرر ١٨
 األكاديمي ومتابعة تنفيذ ذلك      

٢ ٦٨ ٣,٦٥ 

تشجع إدارة السنة التحضيرية أعضاء هيئة التدريس على المشاركة  ١٩
 في مشروعات التطوير بالعمادة أو الجامعة             

١ ٦٥ ٣,٧٥ 

يس في المؤتمرات تدعم السنة التحضيرية مشاركة أعضاء هيئة التدر ٢٠
 المحلية واإلقليمية والدولية         

٥ ٥٣ ١,٥٧ 

 ٦ ٥٤ ٢,٥٥ يشجع منسق المقرر على العمل الجماعي ٢١
 ٧ ٦٢ ١,٥١ يساهم منسق المقرر في تطوير المقرر وطرق تدريسه ٢٢



 

 ٣٦٨

 

  : ما يلي) ٩(يالحظ من جدول رقم 
 أفراد العينة عن استجاباتبتحليل 

رضا أعضاء هيئة التدريس في السنة 
التحضيرية بالجامعة اإلسالمية عن القيادة 
وإدارة البرنامج للعام الجامعي 

) ٣(جاءت العبارة رقم  ه،١٤٤٠/ه١٤٣٩
في محور  )يتسم القائد بااللتزام والنزاهة(

) ٤,٠٥(القيادة بالمرتبة األول بدرجة موافقة 
يتسم (ية بالمرتبة الثان) ٢(تليها العبارة رقم 
، )٣,٨٩(بدرجة موافقة ) القائد بالمصداقية

 القائد يتسم) ٦(ثم جاءت العبارة رقم 
بشخصية قيادية وحاسمة عند اتخاذ 
القرارات، جاءت بالمرتبة الثالثة بدرجة 

  ).٣,٧٢(موافقة 
بينما أقل العبارات استجابة كانت 

تدعم السنة (وهي ) ٢٠(عبارة رقم 
يئة التدريس التحضيرية مشاركة أعضاء ه

)  المحلية واإلقليمية والدوليةالمؤتمراتفي 
) ٢٢(وعبارة رقم ) ١,٥٧(بدرجة استجابة 

يساهم منسق المقررات في تطوير (وهي 
بدرجة موافقة ) المقرر وطرق تدريسه

)١,٥٥        (  

 أن قيادة وإدارة السنة يتضحوبذلك 
التحضيرية تتسم بالمصداقية وااللتزام 

ادة عند اتخاذ القرارات، والنزاهة والقي
التقدير وتحتاج إدارة البرنامج إلى تقديم 

المادي والمعنوي ألعضاء هيئة التدريس 
المتميزين، وتشجيع البحث العلمي وتقديم 
حوافز ألعضاء هيئة التدريس األكثر نشراً 
للبحث العلمي، وتقديم الدعم ألعضاء هيئة 

على حضور وتشجيعهم التدريس المتميزين 
  . تمرات العلمية اإلقليمية والمحليةالمؤ

 األقسام رؤساءوبالنسبة لمحور 
تشجع ) ١٩(والمنسقين، جاءت العبارة رقم 

إدارة السنة التحضيرية أعضاء هيئة 
التدريس على المشاركة في مشروعات 
التطوير ببرنامج السنة التحضرية أو 
الجامعة في المرتبة األولى بنسبة موافقة 

ي المرتبة الثانية العبارة ثم جاءت ف) ٣,٧٥(
يتخذ مجلس المقرر القرارات ) ١٨(رقم 

التي تضمن فاعلية أدائه لدوره األكاديمي 
، أما )٣,٦٥(ومتابعة تنفيذ ذلك بنسبة موافقة 

أقل العبارات فهي عدم مساهمة منسق 
المقررات في تطوير المقرر الدراسي، 

  .  وضعف العمل التعاوني



 

 ٣٦٩

  )١٠( جدول
  محور حول اإلحصائية ودالالتها ومستواها التحقق ودرجة العينة أفراد باتاستجا يبين 

  .التحضيرية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  القيادة واإلدارة بالسنة
غير موافق 

  كا موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة
 العبارة م تربيع

  % ك % ك % ك % ك % ك

مستوي 
 الداللة

١ 
القائد بالكفاءة يتمتع  

المهنيـة والخبــرة  
 العملية 

 دالة ١٦,٨ ٥٨,٦ ٢٧ ١٥,٢ ٧ ١٠,٨ ٥ ١٣ ٦ ٢,١٧ ١

ــد  ٢ ــسم القائـ يتـ
 بالمصداقية   

 دالة ٣٠,٦ ٧١,٧ ٣٣ ٢١,٧ ١٠ ٦,٥ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠

ــد  ٣ ــسم القائـ يتـ
 بااللتزام والنزاهة   

 دالة ٥٢,٣ ٧٦ ٣٥ ١٩,٥ ٩ ٤,٠٣ ٢    

٤ 

يتبنى القائد نمـط    
 علـى   قيادي يعتمد 

ــشوري؛  ــدأ ال مب
حيث يشجع على   (

ــرأي  ــداء ال  -إب
ــد  ــة النق –وحري

ــيادة روح  وســ
التعــاون بــين  

 )األعضاء

 دالة ٤٨,٢ ٥٤ ٢٥ ١٧,٤ ٨ ٨,٠٨ ٤ ١٣ ٦ ٦,٥ ٣

٥ 

ــد   ــل القائ يتعام
بإيجابيــة مــع   
ــة   ــضاء هيئ أع

 التدريس

 دالة ٤٦,٩ ٤٧,٨ ٢٢ ٢٤ ١١ ١٥,٢ ٧ ١٣ ٦ ٠ ٠

٦ 

ــد  ــسم القائـ يتـ
بشخـصية قياديـة   

عند اتخاذ  وحاسمة  
 القرارات

 دالة ١٩,٦ ٦٩,٥ ٣٢ ٢١,٧ ١٠ ٦,٥ ٣ ٢,٠١ ١ ٠ ٠

٧ 

تقـــدر القيـــادة 
المبادرات المتميزة  
المقدمة مـن قبـل    
ــة   ــضاء هيئ أع
التدريس وتعمـل   
 على سرعة تنفيذها 

 دالة ٦١,٢ ٦٥,٢ ٣٠ ١٠,٨ ٥ ١٣ ٦ ٨,٦ ٤ ٠ ٠

٨ 

ــادة  ــرص القي تح
على األخذ بـآراء    
ومقترحات أعضاء  

ـ    ي هيئة التدريس ف
ــة  ــوير العملي تط

 التعليمية   

 دالة ٦١,٤ ٦٣ ٢٩ ١٩,٥ ٩ ١٠,٨ ٥ ٦,٥ ٣ ٠ ٠

٩ 

ــادة   ــشجع القي ت
ــة   ــضاء هيئ أع
ــى  ــدريس عل الت
التجديد واالبتكـار   
ــم  ــي أدائهـ فـ

  التدريسي 
      

 

 دالة ٣٤,٦ ٦٠,٨ ٢٨ ١٥,٢ ٧ ١٥,٢ ٧ ٦,٥ ٣ ٢,٠١ ١



 

 ٣٧٠

غير موافق 
  كا موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 العبارة م تربيع
  % ك % ك % ك % ك % ك

مستوي 
 الداللة

١٠

ــادة  ــرص القي تح
على التقدير المادي   
والمعنوي ألعضاء  

ــة ال ــدريس هيئ ت
 المتميزين

١ ١٧,٣ ٨ ١٣ ٦ ٠ ٠
٢ 

 دالة ٤٢,١ ٤٣ ٢٠ ٢٦

١١

تحرص القيادة علـى    
ــة  ــه والمتابع التوجي
ــة  لألقــسام األكاديمي
لاللتـــزام بتنفيـــذ 
سياسات وإجـراءات   
النظــام الــداخلي  

 لضمان الجودة   

 دالة ١٨,٣ ٥٨,٦ ٢٧ ١٠,٨ ٥ ٢١,٧ ١٠ ٨,٦ ٤ ٠ ٠

١٢
ــادات  ــد القي تعتم
على مبدأ الكفـاءة    

 اختيار القيادات   في
 الفرعية

١ ١٩,٥ ٩ ١٣ ٦ ٠ ٠
٣ 

 دالة ١٧,٦ ٣٩,١ ١٨ ٢٨,٢

١٣
ــادة  ــتم القيـ تهـ
بالنهوض واالرتقاء  

 بالبحث العلمي

 دالة ٤١,٩ ٥٤,٣ ٢٥ ١٣ ٦ ٢١,٧ ١٠ ٨,٦ ٤ ٢,٠١ ١

١٤
تتسم القيادة بالقدرة   
ــة   ــى مواجه عل
األزمات وإدارتها  

 بفاعلية   

 دالة ٣٤,٨ - - ١٣ ٦ ١٥,٢ ٧ ١٧,٣ ٨ ٥٤,٣ ٢٥

١٥

تتسم سياسة اتخاذ   
القرار بالـشفافية   
مـن حيـث أنهــا   
ــه   ــة معلن سياس
ــن  ــة ويمك وموثق
 مراقبة تطبيقها     

١ .٤٣ ٢٠
٠ 

 دالة ٤٤,٦ ٤,٣ ٢ ١٣ ٦ ١٧,٣ ٨ ٢١,٧

١٦

يمارس مجلس المقرر   
مسئولياته في تقـديم    
ــشكاوى   ــول لل حل
والمقترحات الخاصة  
بأعـــضاء هيئـــة 
ــة  ــدريس والهيئ الت

 للمقرر المعاونة 

١ ٢١,٧ ١٠ ٦,٥ ٣ ٠ ٠
٠ 

 دالة ٤٨,٧ .٥ ٢٣ ٢١,٧

١٧

ــس  ــارس مجل يم
العمادة مـسئولياته   
في تقـديم حلـول     
ــشكاوى  للــــ
ــات  والمقترحــ
الخاصة بأعـضاء   
ــدريس  ــة الت هيئ
والهيئة المعاونـة   

 بالكلية  

١ ١٩,٥ ٩ ١٠,٨ ٥ ٠ ٠
٢ 

 دالة ٦٢,٤ .٤٣ ٢٠ ٢٦,١

١٨

يتخذ منسق المقرر   
ــي  ــرارات الت الق

لية أدائه  تضمن فاع 
لدوره األكـاديمي   

 ومتابعة تنفيذ ذلك

 دالة ٣١,٥ ٥٢,١ ٢٤ ١٥,٢ ٧ ١٣ ٦ ١٩,٥ ٩ ٠ ٠



 

 ٣٧١

غير موافق 
  كا موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 العبارة م تربيع
  % ك % ك % ك % ك % ك

مستوي 
 الداللة

١٩

ــادة   ــشجع العم ت
ــة   ــضاء هيئ أع
ــى  ــدريس عل الت
ــي   ــشاركة ف الم
مـــــشروعات 
التطوير بالعمـادة   

أو الجامعة             

 دالة ١٦,٥ ٦٠,٨ ٢٨ ١٩,٥ ٩ ١٠,٨ ٥ ٨,٧ ٤ ٠ ٠

٢٠

ــادة   ــدعم العم ت
ء مشاركة أعـضا  

هيئة التدريس فـي    
المؤتمرات المحلية  

واإلقليمية والدولية         

 دالة ١٩,٨ ٦,٥ ٣ ٦,٥ ٣ ١٣,٤ ٦ ١٧,٣ ٨ ٥٦,٥ ٢٦

٢١
ــسق   ــشجع من ي
المقرر على العمل   

 الجماعي

 دالة ٣٣,١ ٦,٥ ٣ ٨,٦ ٤ ٢١,٧ ١٠ ١٧,٤ ٨ ٤٥,٦ ٢١

٢٢
ــسق   ــساهم من ي
المقرر في تطوير   
ــرق  ــرر وط المق

 تدريسه

 دالة ٥١,٤ ٤,٣ ٢ ٨,٦ ٤ ٨,٦ ٤ ١٥,٢ ٧ ٦٣,٠٤ ٢٩

  :ما يلي) ١٠(يتضح من جدول رقم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -١

استجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق        
) يتسم القائد بااللتزام والنزاهة   (بعبارة  

حيث جـاءت فـي المرتبـة األولـى         
% ٧٦بالترتيب، فكانت نسبة االستجابة     

حايـد  موافق، م % ١٩,٥موافق بشدة،   
كـا تربيــع  ( ، وقيمـة  %١٠بنـسبة  

٥٢,٣.(  
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -٢

استجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق        
حيـث  ) يتسم القائد بالمصداقية  (بعبارة  

جاءت في المرتبة الثانية، فكانت نسبة      
% ٢١موافق بشدة،   % ٧١,٧االستجابة  

وقيمة كا تربيع   %. ٦,٥موافق، محايد   
)٣٠,٦.(  

فروق ذات داللة إحصائية بـين      وجود   -٣
استجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق        

تمتع القائد بالكفـاءة المهنيـة      (بعبارة  
ــة ــرة العملي ــد (و) والخب ــسم القائ يت

بشخصية قيادية وحاسمة عنـد اتخـاذ       
، وجـاءت فـى الترتيـب       )القرارات

الثالث، فكانت نسبة االستجابة بموافـق    
ومحايـد  % ١٥وموافق  % ٥٨,٦بشدة  
 للعبارة  ١٦,٨وقيمة كا تربيع    % ١٠,٨

وموافق % ٦٩,٥األولى، وموافق بشدة    
). ١٩,٦(وقيمة كـا تربيـع      % ٢١,٧

 .للعبارة الثانية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين        -٤
استجابات أفراد العينة حيث كانت نسبة      

تحرص (االستجابات ضعيفة للعبارات    
القيادة على التقدير المادي والمعنـوي      



 

 ٣٧٢

يمـارس  (و)  التـدريس  ألعضاء هيئة 
مجلس السنة التحضرية مسئولياته فـى    
تقديم حلـول للـشكاوى والمقترحـات     
الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة     

وكانـت قيمـة كـا تربيـع        ) المعاونة
علـــى ) ٦٢,٤ و٤٢,١(للعبــارتين  

  .التوالي
ويتضح أيضا من الجدول السابق بناء      
على استجابات أفراد العينة وجود قصور في       

نامج السنة التحضيرية في تعاون المنـسق       بر
مع أعضاء هيئة التدريس في تطوير المقرر       
وطرق التدريس، ضعف التحفيـز المـادي       
والمعنوي من قبل إدارة وقيادة البرنامج فـي        
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة      
في مؤتمرات محلية وعالمية وتقديم حـوافز       

 يفتقر  كما. عند نشر بحوث ودراسات علمية    
برنامج السنة التحضيرية في نـشر بحـوث        
ودراسات حول البرنامج مقارنـة ببرنـامج       
السنوات التحضرية في الجامعات األخـرى      
وقد يرجع ذلك لضعف التحفيز ألعضاء هيئة       

التدريس على اجراء ونشر أبحـاث تخـص        
 .السنة التحضيرية

خالل الجدول الـسابق تظهـر      ومن  
 الـداخلي   الضرورة لتحسين نظـام الجـودة     

 خـالل   ببرنامج السنة التحضيرية وذلك من    
عمل المقارنات المرجعيـة مـع جامعـات        
متقدمة محلياً وإقليميا، وضروه أنشاء وحـدة       
تختص بـضمان الجـودة وتحـسين األداء        

  .   ببرنامج السنة التحضرية
مـا   :نتائج االستجابة على السؤال الثـاني     

مدي رضا أعضاء هيئة التدريس في السنة       
حضيرية بالجامعة اإلسالمية عن الرؤية      الت

  والرسالة واألهداف للبرنامج؟
 المئوية  والنسبتم قياس المتوسطات    

. لمفردات محـور القيـادة وإدارة البرنـامج     
  :وكانت النتيجة كما يلي

  
  



 

 ٣٧٣

أراء أعضاء هيئة التدريس حول " الثاني المحور لعبارات العينة أفراد استجابات ترتيب) ١١(جدول رقم 
خالل عام “ؤية ورسالة وغايات وأهداف برنامج السنة التحضيرية بالجامعة اإلسالمية ر

  .المتوسط والنسبة المئوية حسب هـ،١٤٤٠/هـ١٤٣٩
 الترتيب %النسبة المتوسط العبارة م
أن يصبح برنامج السنة التحضيرية نموذجا رائداً في اعداد و تحضير  ١

 و التميز األكاديمي وتنمية الطالب من خالل غرس المهارات المختلفة
 .الشخصية واإلبداع في حياة الطالب قبل انتقاله الى الكليات العلمية

١ ٣٧ ٤,٢١ 

 ٨ ٤٥ ٣,٠٢ الحفاظ على التفوق األكاديمي في العملية التعليمية ٢
استقطاب الكفاءات من اعضاء هيئة التدريس المتميزين وتحقيق جودة  ٣

 التعليم
٢ ٦٢ ٣,٦٥ 

 ١١ ٤١ ١,٩٦ ة الفاعلة في األنشطة التثقيفية وخدمة المجتمعالمساهم ٤
 ١٠ ٣٢ ٢,١٥ يوجد قيم معينة ببرنامج السنة التحضيرية معلنة بالموقع ٥
 ٦ ٢٦ ٣,٠٨ إعداد شخصيات متوازنة متميزة ٦
 ٣ ٤٦ ٣,٦٠ زيادة مهارات الطالب في التعامل مع البيئة المعرفية والتقنيات ٧
 ٥ ٣٩ ٣,١١ م والتعليمتطوير بيئة التعل ٨
 ٤ ٥٢ ٣,٢١  تأهيل الطالب للدراسة التخصصية الجامعية ٩

 ٧ ٥٩ ٣,٠٥  .تحسين الخدمات الطالبية بما يسهم فى تطوير بيئة التعلم ١٠
 ٩ ٢٨ ٢,٦٣  .تقديم مقررات دراسية متميزة من خالل هيئة تدريسية متطورة ١١

) ١١( يتضح من الجدول السابق رقم      
ستجابات أفراد العينة علـى الرؤيـة      بتحليل ا 

والرسالة واألهداف والقيم لبرنـامج الـسنة       
التحضيرية من وجهة نظر أعـضاء هيئـة        

  :التدريس كانت استجاباتهم على النحو التالي
أن (جاءت في المرتبة األولـى عبـارة         -٥

رؤية برنامج السنة التحضيرية يـصبح      
نموذجاً رائداً في اعداد وتحضير الطالب      

ل غرس المهـارات المختلفـة      من خال 
والتميز األكاديمي وتنميـة الشخـصية      
واإلبداع في حياة الطالب قبل انتقاله الى       

 وذلك بمتوسط موافقـة     .)الكليات العلمية 
وهي تعتبر نـسبة    % ٣٧بنسبة  ) ٤,٢١(

اسـتقطاب  ( مرتفعة، ، تليهـا عبـارة       
الكفاءات من أعضاء هيئـة التـدريس       

وذلـك  ) يمالمتميزين وتحقيق جودة التعل   
، %٦٢وبنسبة  ) ٣,٦٥(بمتوسط موافقة   

وهذا يعكس اتجاه المشرف على برنامج      
السنة التحضيرية في استقطاب أعـضاء      
هيئة تدريس متميزين وحاصـلين عـل       
 درجة الدكتوراه باإلضافة لتمتعهم بخبرة    
 ممتازة في التـدريس ببـرامج الـسنة       

  .التحضيرية بالجامعات السعودية
  وافقــة فكانــت أمـا أقــل العبـارات م   -٦

المساهمة الفاعلة في األنشطة التثقيفيـة      (
بمتوسـط موافقــة  ) وخدمـة المجتمــع 

يوجـد  ( ، وعبارة %٤١وبنسبة  ) ١,٩٦(
قيم معينة ببرنامج الـسنة التحـضيرية       

حيث كانت االسـتجابات    ) معلنة بالموقع 
وتشير إلى عدم   ) ٢,١٥(بمتوسط موافقة   

وجود قيم لبرنامج الـسنة التحـضيرية       
على موقع البرنامج على الـشبكة      معلنه  

  .العنكبوتية
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أراء أعضاء هيئة  اإلحصائية ودالالتها ومستواها التحقق ودرجة العينة أفراد استجابات يبين) ١٢( جدول
  التدريس حول رؤية ورسالة وغايات وأهداف برنامج السنة التحضيرية بالجامعة 

  .اإلسالمية بالمدينة المنورة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق  بشدةغير موافق

  كا
 العبارة م تربيع

  % ك % ك % ك % ك % ك

مستوي 
 .٠٥الداللة 

١ 

ــامج  ــصبح برن أن ي
ــضيرية  ــسنة التح ال
نموذجا رائـداً فـي     
ــضير  ــداد و تح اع
الطالب مـن خـالل     
ــارات  ــرس المه غ
ــز  ــة و التمي المختلف
ــة  ــاديمي وتنمي األك
الشخصية واإلبـداع   
في حياة الطالب قبل    
انتقاله الى الكليـات    

 .العلمية

 دالة ١٤,٩٨ 48 22 41 19 4.4 2 2.2 1 4.4 2

٢ 

الحفاظ على التفوق   -
األكاديمي في العملية   

 التعليمية
 دالة ٣٥,٤٦ 28 13 50 23 13 6 4.4 2 4.4 2

٣ 

استقطاب الكفـاءات   -
مــن اعــضاء هيئــة 
التــدريس المتميــزين 

 وتحقيق جودة التعليم

 دالة ٦٢,١٢ 37 17 49 22 4.4 2 6.7 3 2.2 1

٤ 

المساهمة الفاعلة في -
األنشطة التثقيفية 

 وخدمة المجتمع
 دالة ٣٢,٤٤ 24 11 54 25 15 7 4.4 2 2.2 1

٥ 

يوجد قيم معينة 
ببرنامج السنة 
التحضيرية معلنة 

 بالموقع

 دالة ٦٤,١٢ ٨,٠٧ ٤ ٣٢,٦ ١٥ ٢٦ ١٢ ١٠,٨ ٥ ٢١,٧ ١٠

٦ 
ــصيات   ــداد شخ إع

 متوازنة متميزة
 دالة ٥١,٦٣ 29 13 58 26 9 4 4.4 2 ٠ ٠

٧ 

زيادة مهارات الطالب   
في التعامل مع البيئـة     

 المعرفية والتقنيات
 دالة ١٩,٦٩ 40 19 45.5 20 6.5 3 6.5 3 2.2 1

٨ 
تطـوير بيئـة الـتعلم    

 والتعليم
 دالة ٥٤,١٢ 35.6 16 46 21 6.7 3 4.4 2 6.7 3

٩ 
تأهيل الطالب للدراسة   

  التخصصية الجامعية
 دالة ٧١,٤١ 25 16 58 27 ٠ ٠ 4.4 2 2.2 1

١٠ 

ــدمات   ــسين الخ تح
الطالبية بما يسهم في    

  .تطوير بيئة التعلم
 دالة ٦١,٧ 39 18 52 24 4.4 2 2.2 1 2.2 1

١١ 

تقديم مقررات دراسية   
متميزة من خالل هيئة    

  .تدريسية متطورة
 دالة ٤٢,٩ 48 22 43.5 20 4.4 2 2.2 1 2.2 1
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  : السابقيتضح من الجدول
  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود 

يتعلـق   فيمـا  العينة أفراد استجابات بين 
ــارة  ــسنة (بعب ــامج ال ــصبح برن أن ي

  التحضيرية نموذجا رائـداً فـي اعـداد        
و تحضير الطالب من خـالل غـرس        
المهارات المختلفة و التميز األكـاديمي      
ــي   ــداع ف ــصية واإلب ــة الشخ   وتنمي

ـ      ى الكليـات   حياة الطالب قبل انتقاله ال
حيث كانت نـسبة االسـتجابة      ) العلمية

تليها موافق بنسبة   ) %48(بموافق بشدة   
فقد %) ٢٤,٤ (ثم محايد بنسبة  %) ٤١(

) ١٤,٩٨(كانت قيمة كا تربيع المحسوبة     
، .٠٥دالة إحصائية عند مستوي داللـة       

وهــذا يؤكــد ســعي برنــامج الــسنة 
التحضيرية للتميز ويتـضح ذلـك مـن        

 الكليات العلميـة    خالل مستويات طالب  
وتميزهم في اختبـارات قيـاس حيـث        
ــة    ــستويات متقدمـ ــوا مـ   أحتلـ
على مستوي المملكة في مقرر الكيمياء      

  .والمقررات العلمية
 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 

  يتعلق  فيما العينة أفراد استجابات
  تقديم مقررات دراسية متميزة (بعبارة 

، ).من خالل هيئة تدريسية متطورة
حيث كانت نسبة االستجابة بموافق بشدة 

تليها موافق بنسبة %) ٤٨(بنسبة 

%) ٤,٤( ثم محايد بنسبة %) ٤٣,٥(
فقد كانت قيمة كا تربيع المحسوبة 

دالة إحصائية عند مستوي ) ٤٢,٩(
حيث تحرص إدارة السنة . ٠٥داللة

التحضيرية متمثلة في المشرف على 
البرنامج في استقطاب الكفاءات وحاملة 
الدكتوراه حيث أن نسبة أعضاء هيئة 
  التدريس من حاملي درجة الدكتوراه 
أعلى من نسبة أعضاء هيئة التدريس 
حاملي درجة الماجستير، باإلضافة إلى 
تمتع هؤالء األعضاء بخبرة وكفاءة 

 .عالية في مواد التخصص

 -بين إحصائية داللة فروق  وجود 

يتعلق  فيما العينة أفراد استجابات
همة الفاعلة في األنشطة التثقيفية المسا(

حيث كانت نسبة ) وخدمة المجتمع
وموافق %) ٢٤(االستجابة بموافق بشدة 

%) ١٥(ومحايد بنسبة %) ٥٤(بنسبة 
  وقيمة %) ٦,٦(وغير موافق بنسبة 
دالة ) ٣٢,٤٤(كا تربيع المحسوبة 

ويدل . ٠٥إحصائية عند مستوي داللة 
استجابات العينة على ضعف األنشطة 

لتثقفية فى خدمة المجتمع من قبل ا
 .أعضاء هيئة التدريس

يتضح ايضا من خالل استجابات أفراد  -١
يوجد قيم معينة (العينة بإن عبارة 

ببرنامج السنة التحضيرية معلنة 
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الموافقة بشدة (كانت نسبة ) بالموقع
و %) ٣٢,٦موافق بنسبة (و% ) ٨,٠٧

% ١٠,٨غير موافق (و% ) ٢٦محايد (
 . ٠٥توي داللةوذلك عند مس) 

وفى اإلجابة على تساؤل ما اقتراحاتك  -٢
لتطوير رؤية ورسالة وغايات وأهداف 
السنة التحضيرية؟ قدم بعض من 
أعضاء هيئة التدريس مقترحاتهم 

  :كاالتي
  ضرورة توافر استبانة تقدم للطالب بعد

انهاء السنة التحضيرية لمعرفة مدى 
استفادته مما درسه في السنة التحضيرية 

  .الكليات التي تم تسكينه فيهافي 
  زيادة المقررات التخصصية نظر

 .للضعف العام لمستوي الطالب
  ان يرتبط التعليم والتدريب على البحث

العلمي ارتباطاً وثيقاً ويتخطى الطالب 
  حدود المعرفة والمهارات المكتسبة 
خالل برنامج السنة التحضيرية وصقل 
وتنمية مهارات الطالب في مجال حل 

لمسائل التي تتعلق بمحيطه والتحديات ا
 .الذي تواجه المجتمع

  عمل قنوات علمية مشتركة مع بعض
 .الجامعات البريطانية واألمريكية

  مواكبة الرؤية والرسالة واالهداف لرؤية
 .م٢٠٣٠المملكة 

  التطوير المستمر في المناهج مما
 .يتناسب مع الجامعات المتقدمة

:  الثالث نتائج االستجابة على السؤال   
ما مدي جودة الخدمات واألنشطة الطالبيـة       
المقدمة لطالب السنة التحضيرية بالجامعـة   

  ه؟١٤٤٠/ه١٤٣٩اإلسالمية للعام الجامعي 
تم قيـاس المتوسـطات والنـسب       

 .المئوية لجودة الخدمات واألنشطة الطالبية    
  : النتيجة كما يليوكانت

  األنشطة التي تشترك : الفقرة األولى
  :نة التحضيريةفيها بالس

  ) ١٣(   جدول رقم 
  . يوضح األنشطة التي يشترك فيها الطالب

 نسبة األستجابة األنشطة

 %١٨ أنشطة تثقفية

 %١١ أنشطة رياضية

 %٤ أنشطة دينية

 %١٢ أنشطة متعددة

 %٥٥ أل أشترك بأنشطة

السابق أن ) ١٣(يتضح من جدول 
نسبة مشاركة الطالب فى األنشطة الثقافية 

وعدم األشتراك فى % ١١والرياضية % ١٨
، وقد يرجع ذلك إلى %٥٥أي أنشطة 

ضعف التوعية بالمشاركة فى األنشطة خالل 
ه، ١٤٣٩/١٤٤٠الفصل الدراسي األول 

بينما زادت نسبة المشاركة فى الفعاليات 
  .واألنشطة زادت فى الفصل الدراسي الثاني
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  )١٤(جدول رقم 
  .لجودة الخدمات واألنشطة الطالبية يوضح المتوسطات والنسب المئوية 

 الترتيب النسب المتوسط العبارة م

 .محور الخدمات الطالبية:أوال

 4 ٣٧ 2.63  يحسن موظف شؤون الطالب استقبال الطالب ١

يجيب موظف شؤون الطالب على كافة استفسارات الطالب المستجد  ٢
  بالشكل المطلوب

2.70 ٥٦ 5 

تقديم كتيبات تساعد الطالب على التعرف يقوم موظف شئون الطالب ب ٣
  على نظام الدراسة بالجامعة

2.43 ٧١ 3 

 1 ٢١ 3.45  يتم استخراج البطاقة الجامعية في زمن مناسب ٤

 2 ٣٢ 3.60  يتم الحصول على السجل األكاديمي بالسرعة والكفاءة المطلوبة ٥

 .محور الخدمات الثقافية: ثانياً

 1 ٤٥ 1.65  فرصة المشاركة في األنشطة الثقافيةتتيح الجامعة للطالب  ٦

 2 ٦٢ 1.70  تتسم الخدمات الثقافية المقدمة بالتنوع ٧

 3 ٤٧ 1.83  توقيت تقديم الخدمات الثقافية مناسب جدا للطالب ٨

 4 ١٩ 1.96  المكافآت المخصصة لألنشطة الثقافية مناسبة جدا ٩

 .محور الخدمات الرياضية:ثالثاً

 ٣ ٢٩ 3.72 الجامعة للطالب فرصة المشاركة في األنشطة الرياضيةتتيح  ١٠

 ٦ ٣٢ 2.75  تتسم الخدمات الرياضية المقدمة بالتنوع ١١

 ٥ ٤٦ 2.86  توقيت تقديم الخدمات الرياضية مناسب جدا للطالب ١٢

 ٤ ٤٧ 3.20  الجوائز والمكافأت  لألنشطة الرياضية مناسبة جدا ١٣

 1 ١٨ 4.15 الرشاد األكاديمي استفسارات الطالب بصدر رحبيتقبل مقدم خدمة ا ١٤

 2 ٧ 4.12  يتم تأدية خدمة االرشاد األكاديمي في الوقت المناسب ١٥

 ٧ ٦١ 1.95  يساعد المرشد األكاديمي الطالب في تسجيل المقررات المناسبة ١٦

 .الخدمات األمنية:رابعاً

منية بالبساطة والسهولة تتسم نماذج طلبات الحصول على الخدمات األ ١٧
  فى تعبئتها

2.15 ١٤ 2 

 1 ١٥ 2.59  تتسم الخدمات األمنية المقدمة للطالب بالجامعة بالكفاءة ١٨

 3 ٥٦ 1.82 تتسم الخدمات األمنية بمواقف السيارات بالكفاءة ١٩

 4 ٦٢ 1.8    تتناسب سعة مواقف السيارات مع عدد الطالب ٢٠
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 الترتيب النسب المتوسط العبارة م

 .خدمات الكافيتريا:خامساً

 ٤ ٧١ 1.1  بالنظافة) شراب-طعام(تتسم محتويات الكافيتريا  ٢١

 ٣ ٥٦ 1.12 * أسعار خدمات الكافيتريا مناسبة جدا ٢٢

 ١ ٤٩ 1.18 موقع الكافيتريا مناسب للطالب ٢٣

 ٢ ٤٧ 1.15    تلبى محتويات الكافيتريا رغبات الطالب ٢٤

 .الخدمات الطبية: سادساً

 ١ ٣٩ 3.92 * لب الخدمات الصحية بالجامعةال يوجد ازدحام عند ط ٢٥

يتسم أداء العاملين في العيادة الطبية بالكفاءة في تقديم الرعاية الصحية  ٢٦
 للطالب

3.15 ٣ ٧٦ 

 ٢ ٦ 3.84   تتوافر بالجامعة عيادة طبية لتقديم الخدمات الصحية للطالب ٢٧

 ٤ ٥٤ 2.2  تتسم دورات المياه بالنظافة ٢٨

 . ذوي االحتياجات الخاصةخدمات: سابعاً

 ٢ ١٨ 3.62 تتوافر بالجامعة دورات مياه خاصة بذوي االحتياجات الخاصة ٢٩

 ٣ ٢٦ 2.94  تتوافر بدورات المياه كافة وسائل الراحة ٣٠

 ١ ٢٨ 4.12   يتوافر بالجامعة مصعد خاص بذوي االحتياجات الخاصة ٣١

  :ما يلي) ١٣(يالحظ من جدول رقم 
عـن   العينـة  أفراد باتاستجا بتحليل

 – األمنيـة    – الرياضية   –الثقافية  (الخدمات  
ــة-اإلرشــادية ــات - الطبي  ذوي االحتياج

 السنة التحضيرية   ببرنامجالمقدمة  ) الخاصة
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة خـالل      
ــام    ــن ع ــي األول م ــصل الدراس الف

 استجاباتهم علـى  جاءت ه،١٤٤٠/ه١٤٣٩

  :التالي النحو
 جـاءت   :ة لألنشطة الثقافيـة   بالنسب -٣

تتيح الجامعة للطالب فرصـة     (العبارة  
بأقـل  ) المشاركة فى األنشطة الثقافية   

وبمتوسـط  ) ١,٦٥(متوسط موافقـة    
تتسم الخـدمات   (تليها عبارة   %) ٤٥(

وعبـارة  ) الثقافية المقدمـة بـالتنوع    
المكافآت المخصصة لألنشطة الثقافية    (

) ١,٧٠(بمتوسط موافقة   ) مناسبة جدا 
  .على التوالي) ١,٩٦ (و

حيث تشير عبارات العينة إلى ضعف       -٤
األنشطة الثقافية المقدمة ببرنامج السنة     
التحضيرية، وهـذا عكـس الوضـع       
الراهن حيث تقدم السنة التحـضيرية      
عدة برامج وفعاليات تثقفية بلغت أكثر      

في )  فاعلية وبرنامج ونشاط   ٣٠(من  
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ــسنة    ــالب ال ــدة لط ــاالت ع مج
 الباحثان اختالف   التحضيرية، ويرجع 

نتائج تلك العبـارات عـن الوضـع        
الراهن إلى سوء تفسير الطالب لفهـم       

  .العبارة
 :بالنسبة لخدمات اإلرشـاد الطالبـي      -٥

يتقبـل مقـدم خدمـة      (جاءت العبارة   
اإلرشاد األكاديمي استفسارات الطالب    

في المرتبـة األولـى     ) بصدر رحب 
ــسبة ) ٤,١٥(بمتوســط موافقــة  وبن

 تأدية خدمة االرشاد    ، تليها يتم  %)١٨(
بمتوسط  األكاديمي في الوقت المناسب   

ــة  ــسبة ) ٤,١٢(موافق ، %)٧(وبن
وجاءت في المرتبة األخيـرة عبـارة       

يساعد المرشد األكاديمي الطالب في     (
بمتوسـط  ) تسجيل المقررات المناسبة  

     %)٦١(وبنسبة ) ١,٩٥(موافقة 
يتضح من  : بالنسبة لخدمات الكافتيريا   -٦

د العينـة أن خـدمات      استجابات أفرا 
الكافتيريا تتسم بالتدني حيـث أنـه ال        
يوجد بمبني السنة التحضيرية كافيتريا     

  .تقدم وجبات ومشروبات للطالب
بالنسبة لخـدمات ذوي االحتياجـات       -٧

وبالنسبة لخـدمات لـذوي     : الخاصة

االحتياجات الخاصة جـاءت عبـارة      
توافر دورات مياه خاصـة بـذوي       (

لمرتبـة  فـي ا  ) االحتياجات الخاصـة  
وبنسبة ) ٣,٦٢(األولى بدرجة موافقة    

والمرتبة األخيـرة جـاءت     %) ١٨(
يتوافر بالجامعة مصعد خاص    (عبارة  

بمتوسـط  ) بذوي االحتياجات الخاصة  
%. ٢٨وبنــسبة  )٤,١٢(موافقــة 

ويتضح من خدمات ذوي االحتياجات     
الخاصة أن نسبة الخـدمات الموجـة       
لذوي االحتياجـات الخاصـة تتـسم       

جع ذلك إلـى أن نـسبة       بالضعف وير 
ذوي االحتياجات الخاصة ضعيفة جدا     

  )واحد من األلف. (٠٠١ال تتعدي 
وبنـاء علـى االسـتطالع األولــى    
لالستبانة قامـت إدارة الـسنة التحـضيرية        
متمثلة في سعادة المـشرف العـام بتقـديم         
حوافز تشجيعية لحضور البـرامج التثقفيـة       
والتطويرية للطالب حيث بلغ عدد الدورات      
واألنشطة التدريبية والتطويرية خالل الفصل     

  ه ١٤٤٠/ه١٤٣٩الدراســــي الثــــاني 
دورة تدريبية، لطالب الـسنة  ) ٤٠من أكثر(

  .التحضيرية



 

 ٣٨٠

  )١٥( جدول
مدى جودة الخدمات  اإلحصائية ودالالتها ومستواها التحقق ودرجة العينة أفراد استجابات يبين 

لتحضيرية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة من واألنشطة الطالبية المقدمة لطالب السنة ا
 .ه١٤٤٠/ه١٤٣٩وجهة نظر الطالب، للعام الجامعي 

غير راض 
 بشدة

 العبارة م راض بشدة راض محايد غير راض

 % ك % ك % ك % ك % ك

  كا
 تربيع

مستوي 
الداللة 

٠٥. 

يحسن موظف شؤون    ١
ــتقبال  ــالب اس الط

  الطالب

 دالة ١٦,٤٥ %٣٤ ١٧ %٣٦ ١٨ %١٤ ٧ %٤ ٢ %١٢ ٦

يجيب موظف شؤون    ٢
الطالب على كافـة    
استفسارات الطالـب   
ــشكل  ــستجد بال الم

  المطلوب

 دالة ٤٢,١ %٣٨,٨ ١٩ %٢٢ ١١ %٢٠ ١٠ %١٠ ٥ %٨ ٤

يقوم موظف شـئون     ٣
الطالب بتقديم كتيبات  
تساعد الطالب علـى    
التعرف على نظـام    

  الدراسة بالجامعة

١
٠ 

 دالة ٨١,٥ %١٦ ٨ %٢٦ ١٣ %٢٢ ١١ %١٦ ٨ %٢٠

يتم الحصول علـى     ٥
ــاديمى  الــسجل األك
بالــسرعة والكفــاءة 

  المطلوبة

 دالة ٢٣,٩ %٣٤ ١٦ %٣٦ ١٧ %٢٢ ١١ %٢ ١ ٤,٣٥ ٢

تتيح الجامعة للطالب    ٦
فرصة المشاركة فى   

  األنشطة الثقافية

 دالة ٢٨,٤ %٤٨ ٢٣ %٢٥ ١٢ %١٨,٨ ٩ %٤ ٢ %٤ ٢

تتسم الخدمات الثقافية    ٧
  التنوعالمقدمة ب

 دالة ٣٦,٧ %٣٨,٣ ١٨ %٢٩,٨ ١٤ %٢١ ١٠ %٦,٤ ٣ %٤ ٢

توقيت تقديم الخدمات    ٨
الثقافية مناسب جـدا    

  للطالب

 دالة ٤١,٧ %٢٣ ١١ %١٩ ٩ %٢٥ ١٢ %١٥ ٧ %١٧ ٨

المكافآت المخصصة   ٩
ــة  ــشطة الثقافي لألن

  مناسبة جدا

 دالة ١٩,٤ %١٩ ٩ %٢٥ ١٢ %٣٦ ١٧ %٦ ٣ %١٣ ٦

طالب تتيح الجامعة لل  ١٠
فرصة المشاركة فى   

 األنشطة الرياضية

 دالة ٢٣,٢٤ %٣٤ ١٦ %٣٦ ١٧ %٢٢ ١١ %٢ ١ ٤,٣٥ ٢

تتــسم الخــدمات  ١١
الرياضــية المقدمــة 

  بالتنوع

 دالة ٦٣,٤٥ %٢٧ ١٢ %٢٠ ٩ %٣٧ ١٧ %٧ ٣ %٩ ٤

توقيت تقديم الخدمات   ١٢
الرياضية مناسب جدا   

  للطالب

لةدا ١١,٧٣ %٢٧ ١٢ %٢٠ ٩ %٣٧ ١٧ %٧ ٣ %٩ ٤  

الجوائز والمكافـأت    ١٣
لألنشطة الرياضـية   

  مناسبة جدا

 دالة ١٣,٩١ %١٢،٨ ٦ %١٩ ٩ %٤٣ ٢٠ %١٥ ٧ %١٠ ٥

يتقبل مقـدم خدمـة     ١٤
االرشاد األكـاديمى   
استفسارات الطـالب   

  بصدر رحب
  
 

 دالة ١٨,٧١ %٣٠ ١٤ %٣٥ ١٦ %٢٤ ١١ %٤ ٢ %٦،٥ ٣



 

 ٣٨١

غير راض 
 بشدة

 العبارة م راض بشدة راض محايد غير راض

 % ك % ك % ك % ك % ك

  كا
 تربيع

مستوي 
الداللة 

٠٥. 

ــة ١٥ ــة خدم ــتم تأدي ي
االرشاد األكـاديمى   

  لمناسبفى الوقت ا

 دالة ٢٩,٣ %٢٣ ١١ %٣٤ ١٦ %٢٧ ١٣ %٨،٥ ٤ %٦ ٣

يــساعد المرشــد  ١٦
األكاديمي الطـالب   
في تسجيل المقررات   

  المناسبة

 دالة ٣٩,٨٥ %٣٣ ١٥ %١٨ ٨ %٢٧ ١٢ %١١ ٥ %١١ ٥

تتسم نماذج طلبـات    ١٧
ــصول علــى   الح
ــة  ــدمات األمني الخ
بالبساطة والـسهولة   

  فى تعبئتها

 دالة ٤١ %٣٢ ١٥ %٣٤ ١٦ %٢٨ ٣ %٤ ٢ %٢ ١

تتسم الخدمات األمنية   ١٨
ــب   ــة للطال المقدم

  بالجامعة بالكفاءة

 دالة ٥٣,٠٠ %٣٢ ١٥ %٣٢ ١٥ %٢١ ١٠ %٤ ٢ %١٠ ٥

تتسم الخدمات األمنية   ١٩
بمواقف الـسيارات   

 بالكفاءة

 دالة ٧٦,١ %١٢،٨ ٦ %١٩ ٩ %٤٣ ٢٠ %١٥ ٧ %١٠ ٥

تتناسب سعة مواقف   ٢٠
السيارات مع عـدد     

    الطالب

 دالة ١٢,٦ %٣٠ ١٤ %٣٥ ١٦ %٢٤ ١١ %٤ ٢ %٦،٥ ٣

ال يوجد ازدحام عند    ٢١
ــدمات   ــب الخ طل

 * الصحية بالجامعة

 دالة ٦٤,٠١ %٣٢ ١٥ %٣٢ ١٥ %٢١ ١٠ %٤ ٢ %١٠ ٥

يتسم أداء العـاملين    ٢٢
في العيـادة الطبيـة     
بالكفاءة فـي تقـديم     
ــصحية  ــة ال الرعاي

 للطالب

 دالة ٤٣,١٢ %١٩ ٩ %٢١ ١٠ %٣٦ ١٧ %٦ ٣ %١٧ ٨

ــة  ٢٣ ــوافر بالجامع تت
عيادة طبيـة لتقـديم     
الخــدمات الــصحية 

   للطالب

 دالة ٨٩,٧ %١٢،٨ ٦ %١٩ ٩ %٤٣ ٢٠ %١٥ ٧ %١٠ ٥

تتسم دورات الميـاه    ٢٤
  بالنظافة

 دالة ٩١,٢ %٢٣ ١١ %٣٤ ١٦ %٢٧ ١٣ %٨،٥ ٤ %٦ ٣

ــة  ٢٥ ــوافر بالجامع تت
دورات مياه خاصـة    
بـذوى االحتياجـات   

 الخاصة

 دالة ٦,١ ٣٠ ١٤ %٢٣ ١١ %٢٥ ١٢ %٤ ٢ %١٧ ٨

تتوافر بدورات المياه   ٢٦
  كافة وسائل الراحة

 دالة ١٥,٤ %٢٧ ١٢ %٢٠ ٩ %٣٧ ١٧ %٧ ٣ %٩ ٤

يتضح من البيانات اإلحصائية للجدول 
  ) :١٥(رقم
 وجود :بالنسبة لخدمات شؤون الطالب -٨

 بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق 
بارة يتعلق بع فيما العينة أفراد استجابات

يجيب موظف شؤون الطالب علـى      (

كافة استفـسارات الطالـب المـستجد       
% ٣٨,٨بنـسبة  ) بالـشكل المطلـوب  
ــشدة،  % ٢٠راض، % ٢٢راض بـ

) ٤٢,١(محايد، فقد كانت مربع كـاي     
  .٠٥وبمستوي داللة 

وجود فروق  :بالنسبة لألنشطة الثقافية -٩
ذات داللة إحصائية بـين اسـتجابات       



 

 ٣٨٢

أن (عبـارات   أفراد العينة فيما يتعلق بال    
ــالتنوع،  ــسم ب ــة تت الخــدمات الثقافي
وتقديمها في وقت مناسب، وتخصيص     

حيث كانت قيمـة مربـع      ) مكافآت لها 
علـى  ) ١٩,٤) (٤١,٧() ٣٦,٧(كاي  

  .٠٥التوالي عند مستوي داللة
 وجود :بالنسبة لألنشطة الرياضية -١٠

 بـين  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق 
 يتعلق بعبارة فيما العينة أفراد استجابات

تتيح الجامعة للطالب فرصة المشاركة     (
% ٣٤بنـسبة   ) في األنشطة الرياضية  

% ٢٣راض، % ٣٦راض بــــشدة،
بمستوي ) ٢٣,٢٤(محايد عند كا تربيع     

  .٠٥داللة 
 :بالنسبة لخدمات اإلرشاد الطالبي    -١١

 بـين  إحصائية داللة ذات فروق وجود
يتعلق بعبارة  فيما العينة أفراد استجابات

رشاد األكـاديمي   يتقبل مقدم خدمة اإل   (
) استفسارات الطالب بـصدر رحـب     

حيث جاءت استجابات أفـراد العينـة       
ــشدة،%٣٠ % ٢٤راض،%٣٥راض ب

 بمـستوي   ١٨,٧١محايد عند كا تربيع     
تأدية خدمة  (وبالنسبة لعبارة   . ٠٥داللة  

ــت   ــي الوق ــاديمي ف ــاد األك االرش
جاءت استجابات أفراد العينة     )المناسب
راض % ٣٤راض بشدة،   %٢٣بنسب  

 ٢٩,٣محايد، وقيمة كا تربيـع    % ٢٧،
  .٠٥بمستوي داللة 

وجود  :بالنسبة لخدمات الكافتيريا   -١٢
ــين  ــة إحــصائية ب فــروق ذات دالل
استجابات أفراد العينة حيـث كانـت        
االستجابات ضعيفة جدا، ويرجع ذلـك      
لعدم وجود كافيتريـا تقـدم وجبـات        
ومـشروبات للطـالب، وذلـك عنـد     

  .٠٥مستوي داللة
وجـود   :ت الطبية بالنسبة للخدما  -١٣

ــين  ــة إحــصائية ب فــروق ذات دالل
استجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق        

يتسم أداء العـاملين    (بالعبارات التالية   
في العيادة الطبية بالكفاءة فـي تقـديم        

تتـوافر  (و) الرعاية الصحية للطـالب   
بالجامعة عيادة طبية لتقديم الخـدمات      

بنسبة كبيـرة جـدا     ) الصحية للطالب 
% ٣٦ كبيـــــرة و %٢١و % ١٩

% ٢٢متوسطة للعبارة األولى، وبنسب     
ــشدة،  % ٤٣راض ،% ١٩راض بـ

محايد للعبارة الثانية، وذلك عند قيمـة       
 علـى   ٨٩,٧ و   ٤٣,١٢كاي تربيـع    

  .٠٥التوالي وذلك عند مستوي دالله 
آراء  :لإلجابة على أسئلة االستبانة الرابعة    

أعضاء هيئة التدريس حول كفاية وكفـاءة       
ــق والت ــسنة المراف ــادة ال ــزات بعم جهي

  .التحضيرية بالجامعة اإلسالمية
تم قياس المتوسطات والنسب المئوية     
آلراء أعضاء هيئة التدريس، وكانت النتيجة      

   :كمــــــا يلــــــي



 

 ٣٨٣

  )١٦(جدول رقم 
  .يوضح المتوسطات والنسب المئوية آلراء أعضاء هيئة التدريس

 الترتيب النسب المتوسط العبارة م

 . وكفايتهجودة المبني: أوأل

 ٩ ١٩ ٣,١٢ .يحافظ على نظافة وترتيب الفصول الدراسية والمعامل ١

 ٥ ٢٤ ٣,٤٥ التهوية في الفصول الدراسية والمختبرات كافية ٢

 ١ ٥١ ٤,٠٥ اإلضاءة في الفصول الدراسية والمختبرات كافية ٣

 ١١ ٢١ ٢,٤٢ تتوافر المياه الصالحة للشرب ٤

 ٣ ١٢ ٣,٨٤ عات الخاصة بين هيئة التدريستتوفر مرافق كافية لالجتما ٥

 ١٤ ٣٥ ١,٩٣ تتوفر المرافق المالئمة لممارسة الشعائر الدينية ٦

تقدم الكافتيريا بالعمادة الخدمات المناسبة ألعضاء هيئه التدريس  ٧
 والطالب

١٦ ١٢ ١,١٢ 

تتالءم مرافق العمادة مع احتياجات إلعضاء هيئة التدريس من ذوي  ٨
  الخاصةاالحتياجات

١٢ ٢٧ ٢,١٥ 

تتوفر المرافق المناسبة ألعضاء هيئه التدريس لممارسة  األنشطة  ٩
 الرياضية والثقافية وغيرها

٢ ١٩ ٢,٨٩ 

 ٤ ٣٦ ٣,٨٢ تتصف الفصول الدراسية والمعامل بأنها مؤسسه ومجهزة بشكل جيد ١٠

 ٧ ٣٢ ٣,١٦ تتوفر دورات مياه نظيفة ١١

 ٨ ١٦ ٣,١٤ كفاءة عاليةتتوفر مصاعد كهربائية ذات  ١٢

 ١٠ ٤٧ ٢,٩٧ يتم تنفيذ أعمال النظافة بكفاءة وفعالية بإشراف أحد اإلداريين ١٣

 ٦ ٢٦ ٣,٤٣ تتالءم المرافق والتجهيزات مع أعداد أعضاء هيئة التدريس ١٤

 ١٥ ١٧ ١,١٥ تتوفر قرطاسية للطالب ١٥

 ١٣ ٥١ ٢,٦١ توجد وحدة إرشاد أكاديمي ١٦

 .فاءة إجراءات األمن والسالمةكفاية وك: ثانيا

 ٣ ٢٣ ٢,٧٩ يتوفر جرس إنذار يعمل عند الطوارئ ١٧

 ٢ ١٥ ٣,٤٩ تتوفر مخارج للطوارئ ١٨

توجد  تعليمات مكتوبة وملصقة في مداخل القاعات عن األمن والسالمة  ١٩
 والتصرف أثناء الطوارئ

٤ ١٨ ٢,٩٦ 



 

 ٣٨٤

 الترتيب النسب المتوسط العبارة م

 ٦ ٢٦ ١,١٦ يوجد صندوق لإلسعافات األولية ٢٠

 ١ ٧١ ٤,١٢ توجد صيانة دورية للمصاعد ٢١

 ٥ ٢٦ ١,٨٦ يتوافر نظام لمكافحة الحرائق ٢٢

 .تقنيات المعلومات: ثالثاً

 ٦ ٤٠ ١,٧٧ تتوفر معامل حاسب آلي كافية ألعضاء هيئة التدريس ٢٣

توجد قواعد وسياسات عامة تحكم استعمال أعضاء هيئة التدريس  ٢٤
 للحواسب

٥ ٣٧ ١,٨٦ 

 ٨ ٣٩ ١,٧٢ الفصول الدراسية والمختبرات بخدمات اإلنترنتتم تجهيز  ٢٥

 ٧ ٧٦ ١,٧٦ تم تجهيز الفصول الدراسية والمختبرات بالوسائل التعليمية ٢٦

يتوافر الدعم الفني لمساندة أعضاء هيئة التدريس المستخدمين لتقنيات  ٢٧
 المعلومات واالتصاالت

٤ ١٢ ١,٩٢ 

ة خصوصيات أعضاء هيئة التدريس توجد أنظمة أمن معلوماتية لحماي ٢٨
 المتعلقة بالجامعة

١ ٣٤ ٤,١٣ 

 ٢ ١٧ ٢,١٧ تتوافر برامج لحماية األجهزة من الفيروسات ٢٩

تقدم الجامعة دورات تدريبية تضمن االستخدام الكفء للحواسب اآللية  ٣٠
 والبرمجيات

٣ ٣٦ ١,٨٩ 

  -:ما يلي) ١٦(يتضح من جدول رقم 
مـن   لعينـة ا أفراد استجابات بتحليل

أعضاء هيئة التدريس حول كفايـة وكفـاءة        
 التحضيريةالمرافق والتجهيزات بعمادة السنة     

المقدمة ببرنامج السنة التحضيرية بالجامعـة      
اإلسالمية بالمدينة المنورة خـالل الفـصل       

ــي  ــق ١٤٤٠/ه١٤٣٩الدراسـ ه، والمرافـ
والتجهيزات تتضمن جودة المبني وكفايتـه،      

المـن والـسالمة،    كفاية وكفاءة اجراءات ا   
 استجاباتهم علـى  تقنيات المعلومات، جاءت

    :التالي النحو

 بالنسبة لجودة المبنـي وكفايتـه      -١٤
توافر اإلضـاءة فـي     (جاءت العبارة   

الفصول الدراسية والمختبرات بنـسب     
وبنسبة ) ٤,٠٥(بمتوسط موافقة   ) كافية
في المرتبة األولى، ثم عبـارة       % ٥١

ــية ( ــصول الدراس ــي الف ــة ف التهوي
في المرتبة الثانيـة    ) والمختبرات كافية 

% ٢٤وبنـسبة   ) ٣,٤٥(بدرجة موافقة   
وفـى المرتبـة   . فى المرتبـة الثانيـة   

عدم توافر مياه صالحة    (األخيرة عبارة   



 

 ٣٨٥

بدرجــة موافقــة ) للــشرب للطــالب
 %.٢١وبنسبة ) ٢,٤٢(

ــن    -١٥ ــراءات األم ــسبة إلج وبالن
 جاءت في المرتبـة األولـى    والسالمة

وجد صيانة دوريـة    ت(والثانية عبارتي   
) تتوفر مخارج للطوارئ  (و  ) للمصاعد

) ٣,٤٩(و ) ٤,١٢(بمتوسـط موافقـة   
على التوالي، وفى المرتبـة األخيـرة       

تـوافر صـندوق لإلسـعافات      (عبارة  
وبنسبة ) ١,٨٦(بدرجة موافقة   ) األولية

٢٦                                                                           .%                                 
بالنــسبة للتجهيــزات واألجهــزة  -١٦

عبارات توافر معامل حاسـب     (جاءت  
و ) توافر خـدمات األنترنـت    (و  ) آلي

وتوفير الدعم الفني ألعـضاء هيئـة       (
بـدرجات ضـعيفة فكانـت      ) التدريس

ــى ) ١,٩٢(و ) ١,٧٢(و ) ١,٧٧( عل
  .التوالي

وتشير نتائج الفقرات السابقة إلـى       -١٧
 تحــسين جــودة خــدمات ضــرورة

األنترنت ألعـضاء هيئـة التـدريس       
باإلضافة إلى توفير الدعم الفني المساند      

ألعضاء هيئة التـدريس المـستخدمين      
  .لتقنيات المعلومات واالتصاالت

بالنسبة لخدمات تقنية المعلومـات     -١٨
طبقاً الستجابات أفراد العينـة جـاءت       

توجد أنظمة أمـن معلوماتيـة   (العبارة  
صيات أعـضاء هيئـة     لحماية خـصو  

في المرتبة  ) التدريس المتعلقة بالجامعة  
و ) ٤,١٣( األولى  بمتوسـط موافقـة     

وجـاءت فـي المرتبـة      %.٣٤بنسبة  
تقدم الجامعة دورات تدريبية    (األخيرة  

للتعريف باالستخدام الكفء للحواسـب     
بمتوسـط موافقـة   ) والبرمجيات اآللية

                                                                                    %.                        ٣٦وبنسبة ) ١,٨٩(
ويالحظ الباحثان أن عمادة تقنية 
المعلومات بالجامعة اإلسالمية تعاقدت مع 
شركات متطورة في مجال البرمجة 
والمعلوماتية، وتسعي لتوفير أنظمة أمن 
معلوماتية وبرامج ضد الفيروسات 

صنة والتي من خاللها تهدف لتوفير والقر
  .األمن المعلوماتي



 

 ٣٨٦

  ) ١٧( جدول
آراء أعضاء هيئة  اإلحصائية ودالالتها ومستواها التحقق ودرجة العينة أفراد استجابات يبين 

  التدريس حول كفاية وكفاءة المرافق والتجهيزات بعمادة السنة التحضيرية بالجامعة 
  .ه١٤٤٠/ه ١٤٣٩ام الجامعي  بالمدينة المنورة للعاإلسالمية

غير موافق 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 العبارة م
 % ك % ك % ك % ك % ك

  كا
 تربيع

مستو
ي 

الداللة 
٠٠١. 

١ 
لـى نظافـة    يحافظ ع 

ــصول  ــب الف وترتي
 .والمعاملالدراسية

 دالة ١٩,٤٥ 13 ٦ 65,2 ٣٠ 15,2 ٧ 3,5 ٣ ٠ ٠

٢ 
التهوية في الفـصول    

ية والمختبرات  الدراس
كافية                                                                                   

 دالة ١٢,١ 8,7 ٤ 69,6 ٣٢ 21,7 ١٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٣ 
اإلضاءة في الفصول   
الدراسية والمختبرات  

كافية                                                                   
 دالة ١١,٥ 10,9 ٥ 65,2 ٣٠ 24 ١١ ٠ ٠ ٠ ٠

٤ 
 تتوافر المياه الصالحة   

 دالة ١٣,١٢ - - 24 ١١ 28,2 ١٣ 47,9 ٢٢ ٠ ٠ للشرب

٥ 
ــة  ــق كافي ــوفر مراف تت
لالجتماعات الخاصة بين   

هيئة التدريس                                           
 دالة ١٣,٩ 17,4 ٨ 34,8 ١٦ 21,7 ١٠ 26 ١٢ ٠ ٠

٦ 
تتـــوفر المرافـــق 
ــة  ــة لممارس المالئم

الشعائر الدينية                                                                                                           
 دالة ٦٧,٤ 13 ٦ 21,7 ١٠ 30,4 ١٤ 34,8 ١٦ ٠ ٠

٧ 

تقدم الكافتيريا بالعمادة   
ــبة  ــدمات المناس الخ
ألعضاء هيئه التدريس  

والطالب                                                                                                           
 دالة ٣٦,٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 34,8 ١٦ 65,2 ٣٠

٨ 

افق العمـادة  تتالءم مر 
مع احتياجات أعضاء   
هيئة التـدريس مـن     
ذوي االحتياجـــات 

الخاصة                                                                                                         

 دالة ٤١,٧ ٠ ٠ 24 ١١ 28,2 ١٣ 26 ١٢ 10,9 ٥

٩ 

تتـــوفر المرافـــق 
المناسبة ألعضاء هيئه   

ــد ــة  الت ريس لممارس
األنــشطة الرياضــية 

 والثقافية وغيرها 

 دالة ١٣,٤ ٠ ٠ ٠ ٠ 16,6 ٩ 37 ١٧ 43,5 ٢٠

١٠ 

ــصول   ــصف الف تت
الدراســية والمعامــل 
بانها مؤسسه ومجهزة   

بشكل جيد                                                                                                       
 دالة ٢٥,٦١ ٠ ٠ 34,8 ١٦ 32,6 ١٥ 6,5 ٣ 4,3 ٢

ــاه  ١١ تتــوفر دورات مي
 دالة ٣٣,٤٥ ٠ ٠ 28,3 ١٣ 41,3 ١٩ 21,7 ١٠ 10,9 ٥نظيفة                                                                                                          

١٢ 
تتـــوفر مـــصاعد 

 كفـاءة   كهربائية ذات 
                                                                                             يةعال

 دالة ١١,٧٣ ٠ ٠ 26 ١٢ 24 ١١ 50 ٢٣ ٠ ٠

١٣ 
ــال  ــذ أعم ــتم تنفي ي
النظافة بكفاءة وفعالية   

بإشراف أحد اإلداريين                                                            
 دالة ١٣,٩١ ٠ ٠ 34,8 ١٦ 24 ١١ 26 ١٢ 15,2 ٧

تــتالءم المرافــق    ١٤
 دالة ١٨,٧١ 8,7 ٤ 21,7 ١٠ 17,3 ٨ 39,1 ١٨ 13 ٦والتجهيزات مع أعداد   



 

 ٣٨٧

غير موافق 
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق
 العبارة م

 % ك % ك % ك % ك % ك

  كا
 تربيع

مستو
ي 

الداللة 
٠٠١. 

أعضاء هيئة التدريس                                                                                                     
ــوفر قرطاســية  ت ١٥ ت

 دالة ٣١,٨٩ ٠ ٠ ٠ ٠ 24 ١١ 26 ١٢ 50 ٢٣للطالب                                                                                             

توجد وحـدة إرشـاد      ١٦
 دالة ٢٩,٨٥ ٠ ٠ 34,8 ١٦ 32,6 ١٥ 6,5 ٣ 4,3 ٢أكاديمي                                                                               

يتوفر جـرس انـذار      ١٧
 دالة ١٦,٧٧ ٠ ٠ 26 ١٢ 24 ١١ 50 ٢٣ ٠ ٠يعمل عند الطوارئ                                                                                                

ــارج  ١٨ ــوفر مخـ تتـ
 دالة ١١,٥٨ ٠ ٠   21,7 ١٠ 34,8 ١٦ 43,4 ٢٠للطوارئ                                                                                                           

١٩ 

توجــد  تعليمــات  
مكتوبة وملصقة فـي    
مداخل القاعات عـن    
االمــن والــسالمة  
ــاء   ــصرف أثن والت

ارئ                                                                                      الطو

 دالة ٢١,١ ٠ ٠ 13 ٦ 28,3 ١٣ 19,6 ٩ 39,1 ١٨

يوجـــد صـــندوق  ٢٠
 دالة ٢٢,٦ ٠ ٠   24 ١١ 26 ١٢ 50 ٢٣لإلسعافات االولية                                                                                           

توجد صيانة دوريـة     ٢١
 دالة ٢٧,١٤ ٠ ٠ 54,3 ٢٥ 15,2 ٧ 30,4 ١٤ ٠ ٠للمصاعد                                                                                                        

يتوافر نظام لمكافحـة     ٢٢
 دالة ٣٣,٩ ٠ ٠ 37 ١٧ 28,2 ١٣ 34,8 ١٦ ٠ ٠                                                                                   الحرائق                

٢٣ 
تتوفر معامل حاسـب    
آلى كافيـة ألعـضاء    

هيئة التدريس                                                                                  
 دالة ١٧,٤ ٠ ٠ 17,3 ٨ 24 ١١ 37 ١٧ 21,7 ١٠

٢٤ 

توجد قواعد وسياسات   
عامة تحكم اسـتعمال    
اعضاء هيئة التدريس   

للحواسب                                                                                                              
 دالة ٢,٤ ٠ ٠ 13 ٦ 21,7 ١٠ 34,8 ١٦ 26 ١٢

٢٥ 
تم تجهيـز الفـصول     
الدراسية والمختبرات  

بخدمات اإلنترنت                                                           
 دالة ٢٤,٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ 54,3 ٢٥ 15,2 ٧ 30,4 ١٤

٢٧ 

يتوافر الـدعم الفنـي     
لمساندة أعضاء هيئـة    
التدريس المـستخدمين   
لتقنيــات المعلومــات 

الت                                                                                                واالتصا

 دالة ٤٩,٧ ٠ ٠ ٠ ٠ 21,7 ١٠ 34,8 ١٦ 43,4 ٢٠

٢٨ 

توجـد أنظمــة أمــن  
ــة  ــة لحماي معلوماتي
خصوصيات أعضاء   
هيئة التدريس المتعلقة   

بالجامعة                                  

 دالة ٤٥,١٩ 34,8 ١٦ 28,2 ١٣ 15,2 ٧ 13 ٦ 8,7 ٤

٢٩ 
تتوافر برامج لحمايـة    
ــن   ــزة مـ األجهـ

الفيروسات                                                                                          
 دالة ٦,١١ 26 ١٢ 37 ١٧ 8,7 ٤ 19,5 ٩ 8,7 ٤

٣٠ 

تقدم الجامعـة دورات    
ــتخدام  ــة لألس تدريبي
الكفء للحواسب اآللية   

والبرمجيات                                                                                                                      
 دالة ١١,٤ ٠ ٠ ٠ ٠ 54,3 ٢٥ 15,2 ٧ 30,3 ١٤

  

يتضح من الجدول الـسابق رقـم       
 العينـة  أفراد استجابات والذي يبين) ١٧(

 ودالالتهـا  ومـستواها  التحقـق  ودرجـة 
اإلحصائية عن آراء أعضاء هيئة التدريس      



 

 ٣٨٨

حول كفاية وكفاءة المرافـق والتجهيـزات       
بعمادة السنة التحضيرية بالجامعة اإلسالمية   

  :االتى
 بـين  إحصائية داللة ذات فروق وجود -١

يتعلق بعبارة  فيما العينة أفراد استجابات
ــية ( ــصول الدراس ــي الف ــة ف التهوي

موافق بشدة بنـسبة   )والمختبرات كافية 
) ١٢,١(وكانت قيمة كا تربيع     %) ٧٨(

  .٠٥عند مستوي داللة 
وبالنسبة لتجهيزات المعامل والقاعـات      -٢

الدراسية اتضح وجود فروق ذات داللة      
ات أفـراد العينـة     إحصائية بين استجاب  
تتـصف الفـصول    (فيما يتعلق بعبارة    

الدراسية والمعامـل بانهـا مؤسـسه       
بدرجة موافـق   ) ومجهزة بشكل جيد    

% ٣٤و  % ٣٢وموافق بشدة بنـسبة     
على التوالي، وقد كانت قيمة كا تربيع       

  .٠٥ عند مستوي داللة ٢٥,٦١
وبالنسبة لألنشطة الرياضية والثقافيـة      -٣

لتدريس كانت  التي تقدم ألعضاء هيئة ا    
استجابات أفراد العينة تشير إلى وجود      

 تقـدم  ضعف في تلك األنـشطة التـي   
%. ٨٠ألعضاء هيئة التدريس بنـسبة      

عند مـستوي   ) ١٣,٤(وقيمة كا تربيع    
وقد يرجع ضعف األنـشطة  . ٠٥داللة  

الرياضية والثقافية المقدمـة ألعـضاء      
هيئة التدريس خالل العـام الجـامعي       

باطات أعضاء  ه، إلى ارت  ١٤٣٩/١٤٤٠
هيئة التدريس بأعمال إضـافية تتعلـق    
باالعتماد البرامجي لكلية العلوم، األمر     
الذي يتطلب من عضو هيئة التـدريس       

  .العمل حتى السابعة مساء
 وبالنسبة لخدمات تقنيـة المعلومـات       -٤

أشارت اسـتجابات أفـراد العينـة أن        
ــة  ( ــة لحماي ــن معلوماتي ــة أم أنظم

س خصوصيات أعضاء هيئـة التـدري     
% ٦٧متوفرة بنسبة   ) المتعلقة بالجامعة 
عند مستوي  ) ٤٥,١٩(وقيمة كا تربيع    

.                                                                                                                                                                                ٠٥داللة 
 

تمثل هذه الدراسة نقطة هامـة فـي        
تطوير برامج السنة التحضيرية بالجامعـات      

حيث ) الجامعة اإلسالمية أنموذجاً  (السعودية  
تكشف نقاط الضعف والقوة في محاولة منها       
للتطوير لتواكب النماذج العالمية فـي هـذا        

ميدانيـة وجهـات   المجال، وقدمت الدراسة ال 
نظر كالً من الطالب وأعضاء هيئة التدريس       

   :وركزت على عدة محاور هي
التعرف على درجة رضـا أعـضاء        -١

هيئة التدريس في السنة التحـضيرية      
بالجامعة اإلسالمية عن القيادة وإدارة     
ــامعي   ــام الجـ ــامج للعـ البرنـ

  .ه١٤٣٩/١٤٤٠



 

 ٣٨٩

التعرف على درجة رضـا أعـضاء        -٢
التحـضيرية  هيئة التدريس في السنة     

بالجامعــة اإلســالمية عــن الرؤيــة 
 .والرسالة واألهداف للبرنامج

ــق   -٣ ــاءة المراف ــة وكف ــد كفاي تحدي
ــضيرية   ــسنة التح ــزات بال والتجهي
بالجامعة اإلسالمية من وجهـة نظـر      

 .أعضاء هيئة التدريس

التعرف على درجة رضا الطالب عن       -٤
جودة الخدمات واألنـشطة الطالبيـة      

سنة التحضيرية  المقدمة لهم ببرنامج ال   
بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنـورة     

 .ه١٤٣٩/١٤٤٠خالل العام الجامعي 

التوصيات من خالل الدراسة النظرية     : أوال
  للبحث

توصلت الدراسة إلى عدة توصيات     
  :من خالل الدراسة النظرية منها

ــسنة   - ــق ال ــتمرار تطبي ــرورة اس ض
التحضيرية في الجامعة اإلسالمية لمـا      

رها اإليجابي في أداء الطلبـة     تبين من أث  
  .األكاديمي

تطبيق مبادرة التقويم الـذاتي ببرنـامج        -
السنة التحضيرية وهي فكـرة مطبقـة       

 .بالجامعات األمريكية

إنشاء وحدة ضـمان الجـودة بالـسنة         -
التحضيرية بهدف التأكـد مـن جـودة        

األنشطة والخدمات والتجهيزات داخـل     
 .مبني السنة التحضيرية

لتجارب العالمية في إدارة    االستفادة من ا   -
برنامج السنة التحضيرية وذلك لتحسين      
أداء البرنامج ولتجويد مخرجات الـسنة      

 .التحضيرية
ضرورة الربط بين أهداف برنامج السنة       -

التحضيرية وأهداف المقررات العلميـة     
بحيث تدعم األهداف العامـة للبرنـامج       
ومــساعدة الطلبــة وتــأهيلهم مهاريــاً 

ياً لاللتحاق بتخصصاتهم   ومعرفياً ووجدان 
 .المستقبلية

التنوع في الممارسـات التقويميـة بمـا      -
يتوافق مع اإلطار الـوطني للمـؤهالت       
وفق المجاالت التي أقرتها الهيئة الوطنية      
ــاديمي  ــاد األكـ ــويم واالعتمـ   للتقـ

 )NCAAA(  

االهتمام بتطوير محتوي كتب المهارات      -
لتوافق التطورات الـسائدة وتكنولوجيـا      

 .٢١ الـ القرن

تنمية مهارات الـتعلم الـذاتي والـتعلم         -
التعاوني لدى طـالب برنـامج الـسنة        

 .التحضيرية
ضرورة االهتمام بتقديم برنامج في تعليم       -

القراءة ، حيث تفتقد معظم برامج السنة       
التحضيرية في الجامعات السعودية إلـى     
برنامج متكامـل لتـدريس المهـارات       
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بوصفها اللغوية، وخاصة مهارة القراءة،     
مطلباً رئيساً للنجاح العلمي والـوظيفي،      
وفقاً لنتائج عدد من الدراسـات، منهـا        

 Hart، البحثية) هارت(دراسة منظمة 

Research Associates,2013 ( بينما
تصمم السنة التحضيرية في الجامعـات      
األمريكية برنامجـا متكـامال لتـدريس       
مهــارات القــراءة التحليليــة والناقــدة 

  ية والـسريعة تحـت اسـم      واالستراتيج
 )Reading Program(  كما تـدرس ،

 .مادة عن الكتابة األكاديمية

ضرورة التنوع في المدة التي يقـضيها        -
الطالب في الـسنة التحـضيرية وفقـا        
لقدرات كل طالب حتى يتـاح للطـالب        
ذوي القدرات العالية ان ينهو مقـررات       
السنة التحضيرية في فصل دراسي واحد      

 كما هو متبع فـي      ومن ثم يتخصصون  
بعض الجامعات األمريكيـة، فبعـضها      
سنة، وبعضها برامج تجـسير صـيفية،     

 .وبعضها أقل

تختص السنة التحضيرية في الجامعـات       -
السعودية بإعداد الطلبة للسنة األولى في      
الجامعة فقط، بينما في بعـض الـدول        
المتقدمة كأمريكا فإن من أهم الممارسات     

تغطـي كـل    المثلى أن برامج التأهيـل      
سنوات الدراسة الجامعية علـى شـكل       
برامج ومحاضرات تثقفية للطلبة بحسب     

خصائص الـسنة الدراسـية والطلبـة       
 . وخلفياتهم

تركز معظم برامج السنة التحضيرية فى       -
الجامعات الـسعودية علـى المهـارات       
المعرفية، مثل مهارات التفكير والـتعلم      
واالتصال، وهذا أمر جيد ومحمود، غير      

ناك اتجاهـاً حـديثاً فـي الـسنة         أن ه 
التحضيرية في الجامعـات األمريكيـة،      
وهو تضمين برامج السنة التحضيرية ما      

-Non(يعرف بالمهارات غير المعرفية     

Cognitive Skills (  أو المهــارات
غير األكاديمية، مثل االلتزام التعليمـي      
واالنخراط في الحرم الجامعي وفعاليـة      

اع والجديـة   الذات، وتقدير قـيم اإلبـد     
والعمل الجماعي واالنضباط وغيرهـا،     
وتشير الدراسات إلى أن المهارات غير      

مـن  %) ٨٠(المعرفية تفسر ما نـسبته    
النجاح في الحياة العملية، بينمـا تفـسر        

مـن ذلـك    %) ٢٠(المهارات المعرفية   
النجاح، ويفضل االسـتفادة مـن تلـك        

 .التجارب بالجامعات السعودية

خالل الدراسة الميدانية   التوصيات من   : ثانيا
  للبحث

توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من 
  :خالل الدراسة الميدانية منها

توصيات متعلقة باإلدارة والقيادة بالسنة     -١
  .التحضيرية
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تطوير آليات جديـدة للتعامـل مـع         -١
  .مشكالت الطالب ومقترحاتهم

تقديم حوافز معنوية ومادية ألعـضاء       -٢
ث علمية  هيئة التدريس الناشرين لبحو   

في مجالت مرموقـة خـالل العـام        
 .الدراسي

تشجيع أعضاء هيئة التـدريس فـي        -٣
التخصصات العلمية على المـشاركة     

 .بمؤتمرات علمية

استحداث ايقونة أو رابط من خـالل        -٤
موقع السنة التحضيرية لتقديم الشكاوى    
والتظلمات من قبـل طـالب الـسنة        

 .التحضيرية

االهتمام بالجوانـب الخدميـة مثـل        -٥
كافتيريا، حيث يقضي الطالب أكثـر      ال

ــن  ــي  ٨م ــل المبن ــاعات داخ    س
 .التعليمي

تعاون المنسق مـع أعـضاء هيئـة         -٦
 .التدريس في تطوير مقرر المقرر

تقديم استراتيجيات تدريس مختلفة غير      -٧
 .الطرق التقليدية

 . توصيات متعلقة بالخدمات الطالبية-٢

ضرورة االهتمـام باألنـشطة الثقافيـة        -٨
  .وتنوعها

ة أنشطة خدمة المجتمع المحلى لدي      تنمي -٩
 .طالب السنة التحضيرية

تقديم ورش عمل تساعد الطالـب فـي         - ١٠
اختيار تخصـصه الجـامعي وحياتـه       

 .الجامعية

والمطويـات الخاصـة    النشرات إصدار - ١١
 زيـادة  في تسهم التي بالتوجيه واإلرشاد

 .الطالب لدى الوعي

توصيات تتعلـق بالرؤيـة والرسـالة        -٣
  .واألهداف

 السنة برنامج أهداف بين الربط ضرورة - ١٢

 العلميـة  المقررات وأهداف التحضيرية

للبرنـامج   العامـة  األهداف تدعم بحيث
 ومعرفيا مهاريا وتأهيلهم الطلبة ومساعدة

 بتخصــصاتهم لاللتحــاق ووجــدانيا

  .المستقبلية
 المعرفيـة  المستويات في التنوع مراعاة - ١٣

 االختبـارات  خالل من تقييمها يتم التي

تنميـة   علـى  تساعد أسئلة ملتش بحيث
  .الناقد والتفكير اإلبداعي التفكير

 المتخصـصة  التدريبيـة  الدورات زيادة - ١٤

 تتنـاول  بحيـث  التدريس هيئة ألعضاء

 يمكـن  تقويميـة  وممارسـات  أساليب

 وخاصة التعلم نواتج تقويم استخدامها في

 والتفكيـر  الناقد التفكير تنمية تدعم التي

  .المهارات وتنمية اإلبداعي
ضرورة توافر قيم معينة ببرنامج السنة       - ١٥

 .التحضيرية معلنة بالموقع
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 يجب تقديم مقررات دراسية متميزة من       - ١٦
 خالل هيئة تدريسية متطورة

 توصيات تتعلق بالتجهيزات والمرافـق      -٤
  .داخل السنة التحضيرية

يجب مراعاة ضرورة وجود صـندوق       - ١٧
لإلسعافات األولية داخل مبنـي الـسنة       

  .التحضيرية
ين جودة شـبكة األنترنـت داخـل       تحس - ١٨

القاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة     
 .التدريس

توفير معامل مجهزة ألعـضاء هيئـة        - ١٩
ــات   ــزودة بالتقنيـ ــدريس مـ   التـ

 .الحديثة

 LMSتفعيل استخدام نظام إدارة التعليم       - ٢٠
للطالب وأعضاء هيئـة    ) البالك بورد (

 .التدريس

 

اء دراسـة   تقترح الدراسة الحاليـة إجـر     
  .تكميلية لهذه الدراسة بعنوان

       تطوير برنامج السنة التحضيرية بالجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة علـى ضـوء       

الجامعـات األمريكيـة    (الخبرات العالمية   
  )أنموذجاً

 
 
 

 

، دار  لسان العـرب  ): ت.د(ابن منظور  -١
  .لسان العرب للنشر، بيروت

 وعيلبـوني،    أبو حسنة، نشأت محمود،    -٢
مشكالت طلبـة   ): ٢٠١١(سمير فؤاد   

ــاجتهم   ــة وح ــد األهلي ــة إرب جامع
اإلرشادية، دراسة مسحية، مجلة مؤته     

) ٢٦(للبحوث والدراسـات، المجلـد      
ــدد   – ٢١٩:األردن، ص ص) ٣(الع

٢٣٤.  
 آل كاســي، عبــد اهللا علــي معــيض -٣

أسباب رسوب طالب السنة    ): ٢٠١٢(
التحضيرية بجامعة الملك خالـد فـي       

مجلة كليـة   مقررات العلوم الطبيعية،    
) ٨١(، جامعة المنصورة، العدد     التربية

  .٣٠-١:ص ص
): ه١٤٣٣( آل مفرح، أحمد بن سـعد        -٤

صـحيفة  إحباط الـسنة التحـضيرية،      
ــاض ــدد الري ــاريخ ) ١٦٠٠(، الع بت

ــادى ٢٢ ــاح ١٤٣٣جمــ ه، متــ
ــي ــاريخ  www.alriyadh.co :ف ت

  .٦/١٢/٢٠١٨:االطالع
المشكالت ): ٢٠١٥( البلوي، خولة سعد     -٥

السلوكية الـشائعة وعالقتهـا بـبعض       
 السنة التحضيرية   طالباتالمتغيرات لدى   

، مجلة العلوم التربوية  في جامعة تبوك،    



 

 ٣٩٣

) ٣(العدد  ) ٤٢(جامعة اليرموك، المجلد    
  .٧٦٤-٧٢٥: األردن، ص ص

 البهنــساوي، فــردوس عبــد الحميــد -٦
ــالي ): ٢٠٠٦( ــيم الع منظومــة التعل

 عـالم ،  بالواليات المتحدة األمريكيـة   
  .الكتب، القاهرة

): ٢٠٠٦ (وآخــرون التــل، ســعيد، -٧ 
، جامعـة عمـان     مناهج البحث العلمي  

العربية للدراسـات العليـا، عمـان،       
  .األردن

دليل السنة  ): ١٤٣٩(الجامعة اإلسالمية   -٨
ــضيرية ــى  التحـ ــاح علـ ، متـ

https://iu.edu.sa/Page/index/2
 االطـــــالع تـــــاريخ، 2025

١٥/١٢/٢٠١٨.  
  السلولي، مسفر بن سعود، و إبراهيم      -١١

دراسـة  ): "٢٠١٠(بن رفعت إبـراهيم   
تحليلية لواقع اتجـاه الطـالب نحـو        

 -الدراسة في عمادة السنة التحضيرية      
مجلـة كليـة    ".جامعة الملك سـعود 

 كلية التربية مج    -جامعة بنها   : تربيةال
مـسترجع   .٢١٤ - ١٦٠: ٨٣ع  ,21

 من
https://search.mandumah.com/Rec
ord/58685  

 بـن فـالح بـن     عبـداهللا  الشهراني،   -١٢
المعوقات التي تواجه   ): "٢٠١٦(محمد

طالب السنة التحضيرية في الجامعات     
) جامعة الجـوف أنمـوذج    (السعودية  

 ".تصور مقتـرح  :وسبل التغلب عليها

المنظمة العربية  : المجلة العربية للتربية  
 إدارة التربية   -للتربية والثقافة والعلوم    

 مسترجع مـن  .١٤٠ - ٩٦: ٣٥مج
https://search.mandumah.com/

Record/888686  
 الرحيمي، عبداهللا بـن عبـدالرحمن        -١٣

ــسنة  ): "٢٠١٥( ــة لل ــة تحليلي دراس
 التحضيرية فـي الجامعـة الـسعودية      

اإللكترونية و تصورات اإلدارة العليـا      
: مجلة كلية التربيـة  ".و الطلبة نحوها

، ٢٦ كلية التربيـة مـج     -جامعة بنها   
 مسترجع مـن  .٢٢٥ - ١٨٩ ١٠٢ع

https://search.mandumah.com/
Record/711984   

 الشريف، عبـداهللا بـن عبـدالعزيز        -١٤
عبدالمطلب، و زكريا سـالم سـليمان       

اقع الدراسة فـي    و): "٢٠١٦(إبراهيم  
عمادة السنة التحضيرية جامعة تبـوك      

دراسـة  : من وجهة نظـر الطـالب     
: مجلـة القـراءة والمعرفـة    ".تحليلية

الجمعية المصرية للقـراءة والمعرفـة      
 مسترجع من .٥٢ - ٢١ ١٧١ع

https://search.mandumah.com/Rec
ord/726872  
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): ه١٤٣٣( العنقـري، ســلمان زيــد  -١٦
ية واإلدارية التـي    المشكالت األكاديم 

تواجه طالب السنة التحضيرية بجامعة     
، الملك سعود من وجهة نظر الطـالب      

 كليـة رسالة ماجستير، غير منشورة،     
العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد     

  .بن سعود اإلسالمية
): ٢٠٠٩( النجار، منى عبد الوهـاب       -١٧

ــة   ــة واألكاديمي ــشكالت التربوي الم
 طلبـة المـستوى     والثقافية التي تواجه  

الرابع بكلية التربية جامعـة األزهـر       
المتدربين في مدارس محافظـة     (بغزة  
 بغـزة،   مجلة جامعـة األزهـر    ) غزة

) ١١(سلسلة العلوم اإلنسانية، المجلـد      
  .٩٦ – ٦٣:ص ص) ٩(العدد 

): ٢٠١٣( بني عيسى، إبراهيم امجلي      -١٨
درجة تطبيق معايير الجودة واالعتماد     "

التحـضيرية فـي    في عمادات الـسنة     
الجامعات السعودية من وجهـة نظـر       

: التربيـة  ".أعضاء هيئـة التـدريس  
الجمعية المصرية للتربيـة المقارنـة      

 ٢٨١ ٤٠ع، ١٦واالدارة التعليمية مج  
 مـــسترجع مـــن  .٣٢٤ -

https://search.mandumah.com
/Record/606035   

الدليل ): ه١٤٣١( جامعة الملك سعود     -١٩
، مطـابع   التعريفي للسنة التحـضيرية   
 .جامعة الملك سعود، الرياض

نظام الدراسـة   ):٢٠١٨( ــــــ-٢١
   ، متاح على بالسنة التحضيرية

 
https://dar.ksu.edu.sa/ar/Com

monFirst   تـــــــــــاريخ
  .٢٢/١٢/٢٠١٨:االطالع

دليـل الـسنة    ): ه١٤٣٩(جامعة تبوك   -٢٢
ــضيريةا ــى  لتحـ ــاح علـ ،  متـ

https://www.ut.edu.sa/ar/we
b/administration/preparator

y-year-deanship   تاريخ االطـالع
٢/١/٢٠١٩.  

يل الـسنة   دل): ه١٤٣٩(جامعة المجمعة -٢٣
ــضيرية ــيالتحـ ــاح فـ  :  ، متـ

https://m.mu.edu.sa/ar/%D8%
B9%D9%85%D8%A7%D8%

AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3

%D9%86%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%AD%D8%B6%D9%8A
%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D9%85%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D8%AA ــاريخ  تــ
  .٢٢/١٢/٢٠١٨:االطالع



 

 ٣٩٥

 عبد الهـادي بـن صـدقه         زمزمي، -٢٤
المشكالت اإلداريـة التـي     ): ه١٤٣٥(

ــسنة   ــات ال ــالب وطالب ــه ط تواج
، رسـالة   التحضيرية بجامعة أم القرى   

ماجستير، غير منشورة، كلية التربية،     
  .جامعة أم القرى

 محمـد أحمـد     عنتـر  عبد العـال،     -٢٥
ــسنة): ٢٠١٠( ــة لل ــاءة الداخلي  الكف

التحضيرية بجامعة حائل في المملكة      
،  دراسة ميدانيـة   -لعربية السعودية   ا

المجلة العربية لضمان جـودة التعلـيم       
اليمن، ) ٥(العدد  ) ٣(الجامعي، المجلد   

  .٧٣-٤٦: ص ص
 عـز الـدين   محمـود  عبد الهـادي،     -٢٦

نماذج عالمية في االعتمـاد     ): ٢٠٠٥(
 -وضمان الجودة للمؤسسات الجامعية   

المؤتمر السنوي الثالـث    دراسة حالة،   
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