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 امللخص
ماد  تسعى الدراسة الحالية إلى إبراز مدى تطبيق السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لمعيار الهيئة الوطنية للتقويم واالعت

الخاص بالتعلم والتعليم، وتحديد الصعوبات التي تحول دون تحقيق جودة عملية التعلم والتعليم بها من وجهة نظر  (NCAAA)االكاديمي
منسوبيها، بجانب الكشف عن نسبة رضا خريجي السنة التحضيرية عن التعلم والتعليم بها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت  

ع رأي عينة من منسوبي السنة التحضيرية وخريجيها حول واقع عملية التعلم والتعليم بها، ورصد  على أسلوب المسح التعليمي الستطال
الصعوبات التي تحول دون تحقيق جودة التعلم والتعليم، وتم تطبيق استبانات، على عينة من أعضاء هيئة التدريس الوكالء ورؤساء األقسام  

( خريج وخريجة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 267يجي السنة التحضيرية بلغت)( عضوًا، وعينة من خر 82والمنسقين بها مقدارها)
أن المعيار الرابع للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد والخاص بالتعلم والتعليم مطبق بدرجة كبيرة بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام  أهمها: 

من عينة الدراسة أنه ال توجد صعوبات تحول دون تحقيق جودة التعلم   %59ورأت نسبة عبدالرحمن بن فيصل من وجهة نظر منسوبيها، 
نسبة كبيرة  وجود ( وجود صعوبات، يضاف إلى ذلك %41والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل ، بينما رأت نسبة )

( من إجمالي  %39بها واالستفادة منها، بينما نسبة )( عن الدراسة %61من الرضا لدى عينة البحث من خريجي السنة التحضيرية بلغت )
 العينة ال تشعر بالرضا.

The reality of learning and teaching the preparatory year at the University of Dammam process 

according to standards The National Commission for Evaluation and Accreditation (NCAAA) 

Abstract: 

The current study seeking to highlight the extent of the application of the preparatory year at the University 

of Dammam standard The National Commission for Evaluation and Accreditation (NCAAA) (learning and 

teaching), and to identify the difficulties that prevent the achievement of learning and teaching process 

quality out from the standpoint of employees, along with detection rate of satisfaction graduates of the 

preparatory year for learning and teaching. the study used a descriptive approach depending on the 

educational survey method to survey a sample of its employees, of the preparatory year and sample of  

graduates about the reality of learning and teaching the process of  their opinion, and to monitor the 

obstacles that prevent achievement of learning and teaching quality, the study was applied questionnaires, a 

sample  of faculty members, vice dean, The department heads and coordinators out of (82) members, and a 

sample of the graduates of the preparatory year amounted to (267) graduate. The study reached several 

conclusions, including: that the fourth criterion national Commission for evaluation and accreditation, 

private learning and education applied substantially Preparatory year Dammam University, from the 

viewpoint of its employees, 59% of the sample felt that there are no difficulties that prevent the 

achievement of learning and teaching the preparatory year at the University of Dammam quality, while saw 

the proportion (41%) there are difficulties, added to by the presence of a large proportion of satisfaction 

among research sample of the graduates of the preparatory year amounted to (61 %) for the study and take 

advantage of them, while the proportion (39%) of the total sample does not feel good                       .  

 مقدمة:  
العلمي  البحث أساس على  فلم يعد التنافس العالي،  من التعليم جيدة نوعية إلى الحصول على اإلعتراف بأنها تقدم تسعى الجامعات     

وجعل  للتحديات ومطالب المجتمع، إلظهار األداء المتميز واالستجابة جديدة طرق  ولهذا تبحث الجامعات عن سمعة الجامعة، كافيًا لضمان
 وظائف في سوق العمل، ويمنحهم ىيمكنهم في المستقبل من الحصول عل تعليم ضمان يريدون  كما أن الطالب التعليم ذو قيمة للطالب،

  نوعية في  تفكير الجامعات هذا المنطلق تأتي أهمية وضرورة  من    (.Hénard, 2010.)وعالم الغد اليوم مجتمع في الالزمة المهارات
 ماهرة عاملة قوة إلنتاج العالي، التعليم بيئة التي تحدث في خاصة في ظل سياق التحوالت التعليم والتدريس كونهم وظيفة حيوية لها، 

ومع التوجهات العالمية نحو تصنيف الجامعات عالميًا والنظر إلى   (Kennedy, 2011)    .القرن الحادي والعشرين تحديات لمواجهة
جودة المخرجات، اعتبرت خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية قضية   عملية التعلم والتعليم كأحد مجاالت التنافسية و ضمان

الجودة من أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه تنمية المجتمع مستقباًل، ولذا وضعت عملية تحسين جودة التعليم ومخرجاته ضمن أهداف  
ج تحسين األداء وضمان الجودة التي تنتهجها وزارة التعليم.)العنقري، التعليم العالي، وجاءت فكرة السنة التحضيرية بالجامعات  كأحد برام

2012 .) 

 : مشكلة الدراسة
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الجامعات دور  التركيز على و م يلى تحسين نوعية التعلم والتعلإالجامعات السعودية تزداد الحاجة  بعداد الطالب أ في  مع النمو السريع والكبير
الطالب  وتوجيه الجهود نحو تعليم عليه، جراء تقييمات لهذا التعليم و إدخال تحسيناتإإلى ة هنا ظهرت الحاجمن تها تجاه ذلك، ومسئولي

من ذلك أصبح   ، وإنطالقااللغة اإلنجليزية هم فيتطوير مهارات ، بجانبالنشاطات الصفية العاديةمع إلى جنب  تقنيات ومهارات الدراسة جنباً 
يكون من السنة هناك قناعات لدى المسئولين في وزارة التعليم العالي والجامعات بأن تطوير الجامعات السعودية إلى جامعات رائدة 

 السعودية لجامعاتأن نتائج أول مؤتمر وطني عن السنة التحضيرية في ايضاف إلى ذلك  . (Lee Dow& Alnassar ,2013)التحضيرية
 مها بشكل سنوي ودوري وفقًا لمعايير محددةتقيي، و جة إلى مواصلة تطبيقها في الجامعات السعوديةوالحا تهاشدد على أهميم  2015عام   

جزء   بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل السنة التحضيريةوتعد .(Alghamdi, 2015)بشكل مستمر. ساليب التعليم بهاأو برامجها وتحسين 
ولم تخضع لدراسة  عوام أ خمسة  تها أكثر منعلى نشأفي البرامج االكاديمية، خاصة برامج الكليات الصحية والهندسية والعلمية، ومر  أساسي

 جعل التقييم جزءاً ضرورة على (  &Gardner, 2014 Kochوأكدت دراسة )ذاتية وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد حتى األن، 
وتوظيف نتائجها  ة، المؤسسلنهج إجراء دراسة ذاتية شاملة و التعلم قياس التميز في  على  التركيزو  بالكلية،  ال يتجزأ من تجربة السنة األولى

الهيئة الوطنية للتقويم  معيارمدى تفعيل إلبراز ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة علمية .لزيادة تعلم الطالب واالحتفاظ بهم
 واالعتماد الخاص بالتعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل. 

   تساؤالت الدراسة:

 الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية تسعى 
 ؟ لرسالتها وأهدافها مالءمتها وما مدىبالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل   والتعليم للتعلم سرتاتيجيةاخلطة اإل : ما1س

 NCAAA)الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي: ما مدى تطبيق السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لمعايير الهيئة 2س

 الخاصة بالتعلم والتعليم من وجهة نظر منسوبيها؟  (
م : هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين عينة الدراسة في مستوى تفعيل المعيار الرابع للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد الخاص بالتعل3س

 بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تعزى إلى متغيرات) المسمى الوظيفي، و القسم(؟ والتعليم بالسنة التحضيرية 
: ما الصعوبات التي تحول دون تحقيق جودة التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من وجهة نظر 4س

 منسوبيها ؟
 تعليم بها؟: ما نسبة رضا خريجي السنة التحضيرية عن التعلم وال5س

  أهداف الدراسة:
 تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

 ( NCAAA)إبراز مدى تطبيق السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لمعيار الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي- 
 الخاصة بالتعلم والتعليم من وجهة نظر منسوبيها. 

ة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي الكشف عما إذا كان هناك فروق دالة احصائية بين عينة الدراسة في مستوى تفعيل معيار الهيئ-
 الخاص بالتعلم والتعليم بالسنة التحضيرية تعزى إلى متغيرات)المسمى الوظيفي، والقسم(  

تحديد الصعوبات التي تحول دون تحقيق جودة عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من وجهة نظر -
 منسوبيها.

 الكشف عن نسبة رضا خريجي السنة التحضيرية عن التعلم والتعليم بها. -
  ، الواقعدراسة  تبدأ من  في النظام التعليمي تطوير جراء أي تغيير أو إلالخطوة األساسية أن   تكمن أهمية الدراسة فيما يلى:أهمية الدراسة: 
همية أ تنبع  لذا ،ميالتعلم والتعل  عملي تواجهالفجوات التي  إلدراك المؤسسات التعليميةقائمين على إدارة مصدر رئيسي لل وتعد تلك الخطوة

ها ترصد واقع عملية التعلم والتعليم بمؤسسة اكاديمية تمثل نقطة البداية واالنطالق في التعليم الجامعي، وهي السنة التحضيرية الدراسة من أن
 بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.  

الخاصة بالتعلم والتعليم، ويمكن إلدارة السنة   (NCAAA)ه الدراسة مؤشر على مدى تفعيل معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد تعد هذ-
 التحضيرية اإلعتماد عليها عند إجراء دراسة ذاتية لجميع مدخالتها ومخرجاتها.

 ال توجد دراسة تطرقت لهذا الموضوع من قبل )على حد علم الباحث(. -
 حدود الدراسة: 
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حدود موضوعية:  تناولت الدراسة واقع التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في ضوء معايير الهيئة 
من   ( خاصة المعيار الرابع )التعلم والتعليم ( فقط، وطبقت على مجتمع السنة التحضيريةNCAAAالوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي) 

  2016الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في الفصل األول للعام الجامعي أعضاء هيئة تدريس، ووكالء ورؤساء ومنسقي األقسام ذكورًا وإناثًا.
طيف بن فيصل بجميع الفروع )الراكة، والقالحدود المكانية:  طبقت الدراسةعلى السنة التحضيرية بجامعة االمام عبدالرحمن م. 2017/

 واإلمام عبدالرحمن بن فيصل( وأقسام البنين وأقسام البنات.
 مصطلحات الدراسة:

مصطلح التعليم إلى الطرق واألساليب واألنشطة التي ينتهجها المعلمون لتمكين الطالب من التعلم، أما   يشير:التعليم والتعلم
 .((Wilson,2006 الطالب فعليًا لخبراتهم بناء عملية فهو التعلم

هـ،   2/1424/ 9 وتاريخ 6024/ب/ 7رقم هيئة سعودية ُأسست وفقًا لألمر السامي  هي(: NCAAAاهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد) 
كاديمي في مؤسسات التعليم فوق عن شؤون ضمان الجودة واالعتماد اال وتعد السلطة المسؤلة شراف المجلس األعلى للتعليم، وتخضع إل

واعتمادها، من خالل إجراءات   هذه المؤسسات وبرامجها ، وتقويموتوفير معايير مقننة لألداء األكاديمي، رتقاء بجودة التعليماالبهدف  ،الثانوي 
    ).2016) املوقع الرمسي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد، كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات تلك المؤسسات وبرامجها.لومعايير 

كثيرة في مفهوم التعلم في أوأخر القرن العشرين حيت  تحوالت لقد حدثتأواًل: األدب النظري:االجتاهات احلديثة يف عملية التعلم والتعليم 
الطالب، واعتماد التدريس  تعزز تعلم التي واألنشطة الخبرات تحديد على األوسع، والتركيز إلى المفاهيم للتعلم التقليدية المفاهيم االنتقال من

للطالب، بداًل من التركيز على أسلوب المحاضرة،  وضرورة   ةالتعليمي الفرص على استراتيجيات وأنشطة متنوعة، والعمل التعاوني لخلق
تتجه إلى االعتماد على نهج التعليم القائم على المخرجات  الحالية فيها الطالب بنشاط.واالتجاهات يشارك التي التعلم ألنشطة تخطيط المعلم

(OBE )Outcomes-Based Education  نتائج التعلم، أواألهداف  تحديد التركيز علىالعالي، حيث  التعليم جودة ضمان لتعزيز  
  في  أساسية نوعية نقلة وتمثل الطالب، من أجل تحسين مخرجات التعلم، وهذه االتجاهات تتمحور حول نتائج البرامج المقصودة من

 لية التعليم تركزعم ( كانتOBEففي بداية هذا االتجاه ) (. (Deneen, Brown, Bond, and Shroff, 2013 العالي التعليم مؤسسات
 (  OBTL) والتعلم معاً  النتائج على  القائم التعليم في  تم تطورت إلى المشاركة  ، (التعلم نتائج) الطالب هو مطلوب أدائه من ما على  فقط

Outcomes Based Teatching and learning على اهتمامهم  والطالب المعلمين أن يوجه  النتائج، ويتطلب ذلك تحقيق لضمان  
 الطالب فهو يركز أيضًا و على كما يركز  OBTLإن نهج .النهائية النتائج لتحقيق الطالب والتعليم المرجوة، وأن توجه عملية التعلم الغاية

  الدروس التعلم، وتخطيط تجربة وعلى تحسين التدريس عمليات والمهارات والقيم، وما يحتاجه المتعلم منها، وعلى المعرفة  على  بنفس القدر
.,Schalkwyk الطالب. الذي يوفر تجربة توضج تقدم( التقييم التكويني) المستمر و التقييم النتائج، تحقيق بهدف مساعدة الطالب على 

التعلم  بداًل من التدريس، لتمكين  على التركيز حيث العالي، التعليم في نوعية نقلة ظهور إلى إن هذا الفهم لعملية التعلم أدى( (2015
خريجين يملكون المعرفة و  الحتياجها إلى  العالي عليه في التعليم إلى التركيز البلدان واتجهت الكثير من ،الطالب من المهارات المطلوبة

  مواءمة  لضمان مبادراتها من كجزء OBE)للتعليم وفق نهج )  نظام للتكنولوجيا مارا نفذت جامعة والمبتكرة، ففي ماليزيا المهارات الخالقة
  يقدم للطالببرنامج  كل لمدخالت ومخرجات مسح وعملت على إجراء (MQA) الماليزية المؤهالت معايير وكالة  مع الجامعية المناهج
أن هذا النهج متعدد األبعاد فهو عملية   ,OBE(.2012) &Chandran. (Kaliannanالبرنامج ) أهداف في ضوء الطالب إنجازات لقياس

وكفاءة ، العمليات تحتية اكاديمية، وتحسين بنيةيعتمد تطبيقه على وجود و ),Kennedy (2011والتعلم والتقييم  التدريس متكاملة مبنية على
توفير تجربة بالتزام المؤسسة  ، مع وتعزيز التعلم ته،مشارك توسيعو  المتمحورة حول المتعلم وكفاءة استراتيجيات التدريس ،الهيئة التدريسية

 .(  (Little, Locke, Parker, &Richardson, 2007ا.تعليمية عالية الجودة لجميع طالبه
تعرف السنة التحضيرية بأنها توليفة مقصودة من الجهود االكاديمية والمنهجية في جميع المراحل الدراسية   : وفلسفتها السنة التحضريية

لى الدراسات  إ النجاح في المرحلة الجامعية وصوالً  تساعد الطالب على فوق الثانوية، لتحسين التجربة التعليمية وتنمية مجموعة من المهارات
  ،ما يسمى بالسنة األولى تنمية التعليم بما في ذلك السنة التحضيرية أولالنماذج والرؤى  ولدت الكثير منة يالتجارب الدولية الجامع إن  .العليا
تدريب الطالب وتزويدهم لذا جاءت فكرة السنة األولى، وتقوم على  ،جامعةكبيرة من طالب النسبة  يحدث تسربالواليات المتحدة ففي 

لى السنة األولى على أنها حزمة من اإلجراءات تهدف إلى تسهيل إدماج إوينظر العديد من الممارسات الفعالة، بمهارات محددة من خالل 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Schalkwyk%2C%20Gertina%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');


   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

ليست برنامج واحد أو   ، وهيتجربة السنة األولى: أنهاعلى  أيضاً  تعرف السنة التحضيرية لذا، (Keup,2015) في التعليم الجامعيالطالب 
لتعزيز  ، المناهج الدراسية داخل المؤسسات لما بعد المرحلة الثانويةوتكامل مجموعة من  ،مبادرة، بل مزيج متعمد من الجهود األكاديمية

مهارات بال ، وتزويدهطالببالوهي: االحتفاظ  تمثل أهداف ومخرجات من السنة التحضيريةوهناك سبعة مجاالت رئيسية  .جودة تعلم الطالب
 تارتبط(.Alghamdi, 2015)التوظيف. و المشاركة المدنية ، و العالقات الشخصية  و مهارات التواصلوالمهارات الشخصية، و  كاديميةاأل

 ه،المملكة وتطوير بالتوسع في التعليم العالي  معالتعليم بالجامعات السنة التحضيرية لبرامج  إنشاءتجربة المملكة العربية السعودية في 
ويرى  (.Alghamdi, 2015) .ونفسياً  واجتماعياً  أكاديمياً  البالمرحلة األولى الجامعية في إعداد الطبمثابة  السنة التحضيرية وأصبحت

ألولى لفهم  الباحث أن الفلسفة من وراء السنة التحضيرية في المجتمعات التي ُأنشئت بها غربية كانت أو عربية في أنها تمثل الخطوة ا
  الطالب للحياة الجامعية ودمجهم فيها،  واالحتفاظ بهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة في الجامعة، وتزويدهم بما تتطلبه الحياة من معارف 

التخطيط والسنة التحضيرية بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل نشأت في بدايتها لكليات العمارة و ومهارات علمية ومهارات الحياة األساسية.
لتخصصية  والهندسة والتصاميم، إلعداد الطالب لالنتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم الجامعي، وتهيئته نفسيًا وفكريًا للدراسة ا

ه  1431/ 27/3الجامعية في السنوات القادمة، وأنشئت عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل في
يلتحق بها الطالب بعد فصلين دراسيين،  عبارة عن م، لإلشراف على طالبها بالتعاون مع الكليات المستفيدة، وهي 2010/ 10/ 13الموافق 

و تضم ثالث مسارات: المسار الصحي، و الهندسي والعلمي   المرحلة الثانوية، وال يتم تسكينهم بالكليات إال بعد اجتيازها ووفقًا لمعدالتهم،
 ( 2015)جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل في لمحات، 

وضعت عمادة السنة التحضيرية خطة  :فيصلاخلطة االسرتاتيجية للتعلم والتعليم بالسنة التحضريية جبامعة االمام عبدالرمحن بن 
ينص  ) الهدف الرابع(ستراتيجياهدف  ه( مدتها خمس سنوات اهتمت فيها بعملية التعلم والتعليم، ووضعت له1437/1441) استراتيجية

 مثلمشاريع فرعية عدة ويتضمن ة لطالب المسارات المختلفة بما يحقق متطلبات التخصص األكاديمي" يعلى" رفع كفاءة العملية التعليم
  ،"الحقيبة التفاعلية اإللكترونية"مشروع ، و المشروع الشامل للمنهج التكاملي، و واستحداث مقررات جديدة، مشروع مراجعة المقررات الدراسية

للطالب.أما  التحصيل الدراسيمستوى الالستفادة من مراكز مصادر التعلم لالرتقاء ب، وادعم الطالب الضعاف والمتعثرين أكاديمياً مشروع و 
صميم وله أهداف تفصيلية تتعلق بت "  "توفير بيئة جاذبة ومحفزة على اإلبداع" الهدف السادس بالخطة فيركز على بيئة التعلم وينص على

ى تفعيل دور  ويهدف إل ،مشروع األنشطة الصفية والالصفيةمشاريع لتحقيقه، مثل ، وقدمت الخطة عدة أنشطة تعزز انتقال أثر التعلم
  فضالً  .دعم المقررات الدراسيةل إنشاء مركز مصادر التعلمأخر يتعلق ب ومشروع، وإبراز قدرات الطلبة وتنميتها ،المقررات في الحياة العملية

المستمرة التنمية ": الذي ينص على الثالثالهدف االستراتيجي  خاصة فيعضاء هيئة التدريس أ الخطة بتمية قدرات ذلك اهتمت عن 
خطة تدريبية لتطوير مهارات ووضع  ،ميعضاء بالعمادة فى مجال التعلم والتعلاألتطوير قدرات لمشروع   من خالل "ألعضاء هيئة التدريس

على  التدريب و ،  LMSدارة التعلمإنظم و على التعلم اإللكتروني  تدريبهمهدف ب ،كنولوجيا فى التدريسالت ومهارات توظيف ،لديهمالتدريس 
ومما سبق يرى الباحث أن الخطة االستراتيجية ركزت على التعلم والتعليم وعلى الجوانب األساسية .استخدام برامج تصميم الوسائط المتعددة

تعلم جاذبة  تتمحور حول تنمية قدرات الطالب ومهاراتهم، من خالل بيئةفي العملية التعليمية وأعطتها أولوية، وهذا يتوافق مع رسالتها التي 
وأهدافها التي تركز على تنمية قدرات الطالب في اللغة   واستراتيجيات تدريس فعالة، وأنشطة مميزة،ومحفزة على اإلبداع، ومناهج نوعية 

عة اإلمام  لعمادة السنة التحضيرية بجام الخطة االسترتيجية) االنجليزية، والتقنيات، والبحث العلمي، واالبداع واالبتكار، ومهارات االتصال 
، وهي مهارات ضرورية للخريجين في القرن الحادي والعشرين، وتتوافق  مع مجاالت ونواتج التعلم في  (1441/ 1437عبدالرحمن بن فيصل

 اإلطار الوطني للمؤهالت بالمملكة. 
 :( NCAAAالعربية السعودية )  للتقويم واالعتماد االكادميي باململكةالتعلم والتعليم يف ضوء معايري اهليئة الوطنية 

جودة مؤسسات التعليم العالي   ضمانمقاييس تقويم ذاتي لبتصميم  ( NCAAAعتماد االكاديمي)للتقويم و اال الهيئة الوطنيةقامت  
إدارة و البرنامج، إدارة و وتغطي هذه المعايير أحد عشر مجااًل عامًا ألنشطة هذه المؤسسات، وهي: الرسالة والغايات واألهداف، ، واعتمادها

التخطيط واإلدارة  و المرافق والتجهيزات، و مصادر التعلم، و إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة، و التعلم والتعليم، و ضمان جودة البرنامج، 
)المعيار  أكدت الهيئة على عملية التعلم والتعليم ووضعت له معياراً  ولقد.العالقات مع المجتمعو البحث العلمي، و عمليات التوظيف، و المالية، 

وضرورة أن تكون محددة بدقة، ومتسقة مع "اإلطار الوطني للمؤهالت" وأن يتم تقييم مستويات  الب، الرابع ( وركزت فيه على نواتج تعلم الط
عليم من أهم المعايير التي يمكن من خاللها الحكم على كفاءة المؤسسة  ويعد معيار التعلم والت .التعلم والتحقق منها من خالل عمليات مالئمة
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وهو  (،(NCAAAومدخالتها وعملياتها، كونه يشتمل على أكثر من نصف المهام المطلوبة في المعايير اإلحدى عشر التي وضعتها 
 يتضمن معاييرًا فرعية تشمل:

ليم ونواتج تعلم الطلبة، وعمليات تطوير البرامج، وتقييم البرامج ومراجعتها، وتقييم جودة التدريس، والمراقبة المؤسسية لجودة التعلم والتع-
 الطلبة، والمساعدات التعليمية للطلبة، وأعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم، وجهود دعم جودة التدريس، وأنشطة الخبرة الميدانية، وترتيبات

أن تحتوي توصيفات المقررات والبرامج على تخطيط ووصف واضح  ضرورة على  الشراكة مع مؤسسات أخرى.ولقد أكدت بنود هذا المعيار
مستمرة عمليات مراجعة و المستخدمة التدريسية وفعالية االستراتيجيات ، ألساليب التدريس، وطرق التقييم التي تتالءم مع أنواع التعلم المختلفة

استراتيجيات تدريسية مالئمة للنواتج التعليمية  وأن يطبقواوأن يكون مؤهلين بصورة مناسبة أعضاء هيئة تدريس ب للمقررات، وهناك اهتمام
إمكانية مقابلة هيئة التدريس من أجل الحصول على النصح واإلرشاد  ك  ، آليات مساندة تعلم الطلبةتطرق المعيار أيضًا إلى ، و المختلفة

مراقبة تقدم  الطلبة بشكل   للطالب من مساعدات ودعم، وتقييم  كفاية ما يقدم و  ،لجودةتجهيزات وأدوات تعليمية عالية ا  وتوفيراألكاديمي، 
) الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي،  .فردي، والتعرف على أولئك الطلبة الذين يعانون من صعوبات دراسية وتقديم العون لهم

2016 .) 
واحتياجات مشكالتهاب لباحث للدراسات السابقة وجدت أن هناك اهتمام بالسنة التحضيرية ومن خالل المسح الذي قام به االدراسات السابقة:

، وال توجد دراسة تتعلق بالتعلم والتعليم بالسنة في إعداد الطالب للدراسة الجامعية الذي يتناسب وأهميتها لكنه ليس بالكم الكبير ،طالبها
لهذه الدراسات خاصة الحديثة ذات العالقة بموضوع البحث وفقًا لتسلسلها من  التحضيرية ) على حد علم الباحث( وسيتم عرض ملخص

 األحدث لألقدم. 
وهي دراسة   ،السنة التحضيرية في الجامعات السعودية قراءة في إشكالية التباين بين الفلسفة والبنيةبعنوان ( 2015دراسة كامل )-

 الباحث  يطرحالتحضير للدراسة الجامعية، وتطور فلسفة هذه النوعية من البرامج، و  نشأة برامج التهيئة أوذات بعد تاريخي، تتناول  تحليلية
، وخلص  ؟أم برنامج تأسيس ؟أم برنامج تهيئة ؟تعويضيم أ ؟عن برامج السنة التحضيرية، هل هي برنامج عالجيمجموعة من التساؤالت 

شكالية في الصيغ القائمة لبرامج السنة التحضيرية في الجامعات السعودية من حيث البنية والتنظيم وخطط تنفيذ إك ثمة ن هناأ الباحث الى 
االتجاه بين المعلم والمتعلم  في السنة   ةحاديأُ تصال والتفاعل شكال اإلأن بيئات التعلم التقليدية و أو لها،  المستمروأوصى بالتطوير  ، البرنامج

 .هاهدافأ ن تكون فعالة في تحقيق التحضيرية ل
وتهدف إلى تقييم مستوى رضا طالب السنة  رضا طالب السنة التحضيرية عن الخدمات الجامعية،بعنوان Alghamdi(2015 ) دراسة  -

 درجة الرضا يعودكاديمية التي يتلقونها، وتحديد ما إذا كان هناك اختالفات في كاديمية وغير االالخدمات اال عنالتحضيرية بجامعة الباحة 
عينة عشوائية طبقية من  وطبق استبيان على ، واعتمد الباحث غلى المنهج الوصفي،والكلية، وبعد المسافة( ،متغيرات الشخصية )الجنسلل
هناك  متوسط، وأكد على أن  الخدمات الطالبية التي يتلقونها عنرضا الطالب أن نتائج الأظهرت و   ،السنة التحضيريةب ( طالب 350)

غير أكاديمية، وتوفير  لخدمات الطالبية أكاديمية أول المستمر ، والتطويرمحددةًا لمعايير سنة التحضيرية وفقللتقييم السنوي الدوري لحاجة ل
ومن المهم للجامعة تبني معايير الجودة واالعتماد ، بشكل مستمر هرضا الطالب والعمل على قياسباالهتمام ، و بنية التحتيةللما يلزم 

 .بين خريجي الجامعات في سوق العملعلى المتغيرات الحديثة والمنافسة الشديدة فعل كرد  بهااألكاديمي وااللتزام 

العشرين والحادي القرنين في الواليات المتحدة خالل األولى  سنةالتاريخ تجربة   ( بعنوان2014)  &Gardner Koch  دراسة -
للسنة األولى من الدراسة الجامعية  تحليلية دراسة تاريخية وهي، الحالية، واالتجاهات المستقبلية والمداخلوالعشرين: الممارسات السابقة، 

سباب التي  واأل، أسفرت عن إطالق تجربة السنة األولى للتعليم العاليالتي  والتغيرات فيما يسمى "بتجربة السنة األولى"، في الواليات المتحدة
لدى   ةق الحادثو التي توضح الفر  هنةالرا  لبعض المبادرات ثم تحليلفي الجزء األخير من القرن العشرين،  هاأدت إلى التركيز على تحسين

، ونتيجة  نشطة التي تقدم للطالب وتعزز تجربة السنة التحضيريةكالمبادرات المتعلقة بالمناهج والخدمات االكاديمية واأل ،طالب السنة األولى 
   ،مهمة الجامعةبالسنة  هذهوارتباط  ،ال يتجزأ من تجربة السنة األولى جعل التقييم جزءاً ضرورة على  لهذا التحليل التاريخي أكد الباحث

وتوظيف نتائجها لزيادة تعلم الطالب واالحتفاظ بهم،  ،بحوث جماعية لتطوير السنة األولى، و المؤسسةلنهج إجراء دراسة ذاتية شاملة و 
    .تصال بين برامج السنة األولى والكلية أو الجامعةتدعيم اإلو 
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فهم التغيرات في التعليم القائم على المخرجات في تعليم المعلمين:  ( بعنوان 2013) Deneen, Brown, Bond, and Shroff دراسة  -
( والتي تركز على التعليم القائم على المخرجات OBEوثيقة معايير) صحة من وتسعى إلى التحقق ،تقويم أداة جديدة مع النتائج األولية

  عن  الناتجة األولية  ثم تحديد النتائجل نموذج لمقرر مصمم خصيصا لذلك، ، من خال عكس النهج التقليدي الذي يركز على المدخالت
وصمم  الباحثين أداة مسحية خصيصاً للكشف  نحوها،  استجاباتهم فهمهم لها وتحليل من والتحقق الطالب نحوها، تصورات تطبيقها، ودراسة

مخرجات التعلم والتدريس وأنشطة التعلم،   ثالث مجاالت )  للتعليم، وهي تشتمل على في معهد هونج كونجعن نتائج تطبيق هذا النموذج 
  بين إحصائية داللة  ذات فروق  يرون  ال الطالب أن   النتائج وتشير ( طالب من طالب السنة األولى، 89وطبقت األداة على ) ،(ومهام التقييم

الطالب ومعرفتهم  مع صريحة  مناقشة وجود راجع إلى عدموأن هذا  البرامج بالشكل التقليدي، ( وبين تنظيمOBEتنظيم البرامج وفق وثيقة )
 بالوثيقة وما ستؤدي إليه من تنمية االبتكار، وهذا قلل من قدرة الطالب على تقييمها بشكل تام. 

 ،قائم على تنمية المهارات الكتابية لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود أثر برنامج تدريبىبعنوان  (2013دراسة فجال) -
الكتابية الالزمة للطالب، واالستراتيجيات المستخدمة في تنمية هذه المهارات بالسنه التحضيرية ومدى   المهارات لى البحث عن إ ويهدف

( طالبًا، وطبق أيضا 50جموعة من االستراتيجيات على عينة من الطالب بلغت )فاعليتها، وصمم الباحث اختبارًا للمهارات الكتابية، وطبق م
ة  برنامج تدريبى للمهارات الكتابية على الطالب، وتوصل إلى إرتفاع مهارات الطالب الكتابية بعد تطبيق البرنامج التدريبي، و أوصى بضرور 

  .ربية باستراتيجيات حديثة في التعلماستعانة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وخاصة أساتذه اللغة الع 
أهمية تطبيق معايير ضمان جودة التعليم العالي لبناء ودعم ثقافة التميز والريادة للجامعات (  بعنوان 2012دراسة السامرائي ) -

وهي دراسة تحليلية تهدف إلى توضيح أهمية تطبيق معايير ضمان جودة التعليم للبرامج  ،الخاصة دراسة حالة الجامعة الخليجية نموذجا
على  االكاديمية في بناء ودعم ثقافة التميز واإلبداع، من أجل الوصول إلى الريادية في منظومة العملية التعليمية بكافة مراحلها، واعتمدت 

م العالي والبرامج االكاديمية ومقوماتها وأساليب تطبيقها في التعليم الجامعي، ودوافع  المنهج الوصفي لتحليل مفهوم ضمان الجودة في التعلي
وتناول أيضًا عوامل نجاح المؤسسة التعليمية في تحقيق ، االهتمام بتطبيق نظام ضمان الجودة وامكانية تطبيقها في التعليم العالي بالبحرين 

معايير ضمان جودة  بتطبيق االلتزام ، وتوصل إلى ضرورة ضمان الجودة يساهم في تحقيق ذلك اإلبداع والتميز والريادية، وما إذا كان تطبيق
 ، وضرورة تطوير وتحديث البرامج الدراسية في الجامعات وفق معايير ضمان الجودة. التعليم العالي

الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات  والتعليم ودورها في تحقيق تبني استراتيجيات التميز في التعلمبعنوان  (2012الفقهاء) دراسة -
إلى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم في تحقيق  وهدفت  التعليم العالي: جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية

وأعتمدت على تجربة   الوصفية، وأسلوب دراسة الحالة واستخدمت المنهجية اإلستطالعية ،الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي
، بجانب إجراء مقابالت مع مديري الدوائر  في التعلم والتعليم جامعة النجاح الوطنية كحالة دراسية كونها صاحبة تجربة فريدة في مجال التميز

اتيجيات التميز في التعلم والتعليم وبين تحقيق مؤسسات وأكدت على وجود ارتباطًا قويًا بين تبني استر  والمراكز ذات الصلة بموضوع الدراسة،
من األداء   التعليم العالي الميزة التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة، ودعم أعضاء الهيئة األكاديمية بما يمكنهم

 .على المستوى الوطني ميز في التعلم والتعليم، ومكافأة التميزوفق معايير الجودة المرجوة، وأكدت أيضا على ضرورة تبني استراتيجيات الت
المشكالت االكاديمية واإلدارية التى تواجه طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود من وجهة  ( بعنوان 2012دراسة العنقري) -

لسنة التحضيرية بجامعة الملك سعود من وحهة  وهي تهدف إلى التعرف على المشكالت االكاديمية واإلدارية التي تواجه طالب ا نظر الطالب
( طالب من طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك  450نظر الطالب، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وطبق استبيان على )

ومتطلبات المقررات، و نقص  سعود، وتوصل إلى أن أهم المشكالت التي تواجه الطالب تتمثل في كثرة المعلومات المقدمة، وكثرة الواجبات
 خدمات التوجيه واإلرشاد. 

، وهي تهدف إلى إبراز المشكالت مشكالت طالب وطالبات السنة التحضيرية في بعض الجامعات السعودية( بعنوان 2009دراسة محمود)-
استبيان  مفتوح وضع  في المنتديات  التي يعاني منها طالب السنة التحضيرية في جامعات المملكة العربية السعودية، واعتمد الباحث على

( طالبًا من الدارسين في ثالث جامعات سعودية، 29اإللكترونية في مواقع عدد من الجامعات السعودية لجمع المعلومات بجانب مقابلة )
(  529بانة الكترونيًا)( مسئولين عن برامج السنة التحضيرية من جامعتي) طيبه والملك سعود(، وبلغت العينة التي اجابت على االست3و)

طالب من تسع جامعات سعودية، وتوصل إلى حصر عدد كبير من المشكالت التي يعاني منها طالب السنه التحضيرية، منها مايتعلق 
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ة بصعوبة اللغة االنجليزية، وعدم وجود نظام واضح لتدريسها، وعدم االلتزام بأهداف التعلم الذاتي من قبل بعض األساتذة، وأوصى بضرور 
ومن العرض السابق للدراسات   القيام بدراسة أعمق للسنة التحضيرية عن طريق فريق بحثي للوقوف على مشكالتها وكيفية التغلب عليها.

دية السابقة يرى الباحث أنها تناولت السنة التحضيرية من زوايا مختلفة، حيث التركيز على المشكالت اإلدارية واالكاديمية والحاجات االرشا
ب السنة التحضيرية،ودرجة رضا الطالب عن الخدمات المقدمة لهم، وتدني بعض المهارات كالمهارات الكتابية اعتمادًا على المنهج لطال

الوصفي، ومنها ركز على السنة التحضيرية من بعد تاريخي تحليلي لنشأتها وفلسفتها وتطورها، ومنها من تناول مخرجات التعلم والتعليم 
ثة فيه، وتبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم، ويرى الباحث أنه ال توجد دراسة سابقة تناولت التعلم والتعليم بالسنة  واالتجاهات الحدي

بصفة عامة و في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد بصفة خاصة، ويستفيد البحث الحالي من   التحضيرية بالجامعات السعودية
  هذه الدراسات في تدعيم مشكلة البحث واإلطار النظري، وتدعيم النتائج. 

 انيًا: الطريقة واإلجراءاتث
وتفسيرها، حيث مراجعة اآلدبيات المتعلقة بالتعلم والتعليم استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لجمع المعلومات وتحليلها منهج الدراسة:

( الخاصة بالتعلم والتعليم، وتحليل الخطة  NCAAAواالتجاهات الحديثة فيه، ومعايير ومؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم والجودة واالعتماد)
امعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل،  بجانب استخدام أسلوب االستراتيحية الموضوعة لتحقيق الجودة في التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بج

المسح التعليمي الستطالع رأي عينة من منسوبي السنة التحضيرية حول واقع عملية التعلم والتعليم بها، ورصد المعوقات التي تحول دون  
ع أراء عينة من خريجيها على مناسبة نواتج التعلم  تحقيق جودة التعلم والتعليم من خالل استبانات تم بناءها لذلك الغرض، فضاًل عن استطال

 المستهدفة ومدى تحققها.
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس والوكالء ورؤساء ومنسقي األقسام بالسنة التحضيرية بجامعة مجتمع الدراسة:

 م .   2016/ 2015ث( عام اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، وجميع خريجي السنة التحضيرية)ذكور، وإنا
(  241:راجع الباحث إدارة السنة التحضيرية للحصول على بيانات أعضاء هيئة التدريس ووجدا أن العدد الكلي يتمثل في )عينة الدراسة

م   2017/ 2016عضو هيئة تدريس يشغل بعضهم مناصب إدارية واكاديمية في ذات الوقت، وقد استبعد الباحث األعضاء الجدد لعام 
وعددهم   لحداثة خبرتهم بواقع عملية التعلم والتعليم المطبقة بالسنة التحضيرية ومتطلباتها في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد،

وعمد الباحث على تطبيق أداة البحث على المجتمع الكلي كعينة  ( عضو،209( عضو، ومن ثم أصبح  العدد الكلي لمجتمع الدراسة ) 32)
وتم توزيع استبانات ورقية عليهم باليد لضمان استجابة جميع أفراد العينة، واستمر التطبيق مدة تتجاوز الشهران، وبعد   لصغر عددهم،  قصدية 

( عضو هيئة تدريس ذكورًا وإناثًا بما فيهم الوكالء 82على االستبانة ) تجميع االستبانات وحذف غير المكتمل منها كان عدد المستجبين
 م، فقد تم 2016/ 2015( .أما بالنسبة لعينة الدراسة من خريجي السنة التحضيرية لعام %39.23ورؤساء األقسام و المنسقين بنسبة)

تبارهم مستفيدين من السنة التحضيرية، وتعد أرائهم أحد  اختيار عينة عشوائية من خريجى وخريجات المسار الهندسي والمسار العلمي، باع
تماد، المؤشرات على جودة التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل وفقًا لمعايير الهيئة الوطنية للتقويم واالع

 والجداول التالية يوضح تفاصيل العينة كالتالي:
 قسام لألالسنة التحضيرية وفقا  بمن أعضاء هيئة التدريس  الدراسةعينة  ( نسب 1جدول رقم )           

 النسبة المئوية   عينة البحث العدد الكلي أعضاء هيئة التدريس
 من مجتمع الدراسة 

 النسبة المئوية من 
 عينة الدراسة   

 %50 %56.14 32 57 تطوير الذات
 %17.2 %22 11 50 العلوم االساسية

 %9.4 %40 6 15 الحاسب األلي
 %17.2 %31.43 11 35 اللغة االنجليزية

 %6.2 %20 4 20 الدراسات االسالمية 
 %100 %36.16 64 177 اإلجمالي



   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

 ( يوضح إجمالي عينة الدراسة من الوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين واألعضاء2جدول )         

 م 2016/ 2015(  عينة الدراسة من خريجى و خريجات التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لعام 3جدول)

 أداة الدراسة: 
هـ كوثيقة رسمية معتمدة تعبر عن خطة التعلم والتعليم 1437/1441اعتمد الباحث على الخطة االستراتيجية لعمادة السنة التحضيرية  -

 بالعمادة، وقاما بتحليلها لرصد ماورد بها عن عملية التعلم والتعليم.
بمعيار التعلم والتعليم، اعتمادًا على مقاييس التقويم الذاتي  قام الباحث ببناء أداة الدراسة )استبيان( ألعضاء هيئة التدريس، يتعلق  -

والتعليم،  لمؤسسات التعليم العالي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد، وتكون االستبيان من تسع معايير فرعية، تنبع من المعيار األساسي للتعلم 
ألساتذة  المتخصصين من عمادة الجودة بجامعة اإلمام عبدالرحمن  ( عبارة،  وتم عرض االستبيان للتحكيم على عدد من ا85يندرج تحتها)

وأهميتها،  لتحديد مدى مالئمة العبارات لكل معيار ووضوحها وصياغتها بن فيصل، ومن المهتمين بهذا المجال في عمادة السنة التحضيرية
اإلى استبيانين واحد لألعضاء ويضم ستة معايير فرعية وأسفر التحكيم عن تقسيم االستبيان ( يوضح بيانات المحكمين، 4ومرفق جدول رقم ) 

( عبارة وهي نفس عبارات استبيان األعضاء ولكن يزيد 45( عبارة، واألخر للوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين ويضم )38ويحتوى على )
اران يعدان من مهام الوكالء ورؤساء  عليها معيارين يتعلق أحدهم) بمخرجات التعلم( واألخر) بمؤهالت وخبرات األعضاء( وهذان المعي

األقسام والمنسقين وليس األعضاء، وفي نهاية االستبيان وضع سؤال مفتوح حول الصعوبات التي تحول دون تحقيق جودة التعلم والتعليم من 
عليم( للهيئة الوطنية للتقويم  وجهة نظر العينة، وجاءت عبارات االستبيان كبيرة نظرأ العتماد الدراسة على المعيار الرابع )التعلم والت

 واالعتماد، وهو يضم عدد كبير من المعايير الفرعية وكثيرًا من العبارات التي تندرج تحتها.
وتم حذف بعض المعايير الفرعية التي التنطبق على السنة التحضيرية وغير ذات األهمية كمعيار)عمليات تطوير برنامج السنة   

 رنامج، و)الشراكة بين السنة التحضيرية ومؤسسات أخرى(.التحضيرية، وعمليات تقييم الب
( عبارة، و تم حذف بعض العبارات المكررة والتي تؤدى نفس المعنى،  32أما استبيان خريجي السنة التحضيرية فكان يتكون من)  -

ثالث محاور، األول الدعم والمساعدة  وتعديل صياغة بعض العبارات، وإعادة ترتيب بعضها، وأصبح االستبيان في شكله النهائي يتكون من 
( عبارات، والثالث االستفادة 7( عبارات، والثاني عملية التعليم في السنة التحضيرية ويتضمن)6المقدمة لطالب السنة التحضيرية ويتضمن)

 ( 11من السنة التحضيرية ويتضمن)
 ستفادة منها. عبارة، وسؤال مفتوح حول رضا الطالب عن دراستهم بالسنة التحضيرية واال 

درجة كل عبارة والمحور الذي تنتمي إليه،  بحساب معامل االرتباط بين  امكن الباحث من حساب صدق االستبيان قاميتلكى داة: صدق األ
 يوضح ذلك:  (5رقم )  االستبيان والجدول التالي ومحاور وبين كل محور

 األول: الخاص بخريجي السنة التحضيرية االستبيان

العدد  الفئة            
 النسبة المئوية من  عدد العينة الكلي

 مجتمع الدراسة 
 النسبة المئوية من  

 عينة الدراسة   
 %21.9 %56.25 18 32 الوكالء ورؤساء االقسام والمنسقين

 %78.1 %36.16 64 177 أعضاء هيئة التدريس
 %100 %39.23 82 209 اإلجمالي

العدد  النوع الكلية المسار
 الكلي

عدد 
 العينة

النسبة المئوية من  
 مجتمع الدراسة 

النسبة المئوية من       
 عينة  الدراسة 

 %14.2 %54.28 38 70 طالب الهندسة الهندسي
 %15.7 %42 42 100 طالبات التصاميم

 %16.8 %45 45 100 طالب إدارة أعمال العلمي
 %53.3 %27.46 142 517 طالبات العلوم

 %100 %34 267 787 اإلجمالي
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 (5رقم )جدول 
 ومحاور استبيان  خريجي السنة التحضيرية  محور عبارة والمحور الذى تنتمى اليه وبين الدرجة كل بين االرتباط معامل 

معامل  المحور                           
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة 

 0.01 0.621 الدعم والمساعدة المقدمة لطالب السنة التحضيرية  المحور األول :
 0.01 0.432 عقدت لقاءات تهيئة للطالب منذ بدء الدراسة للتكيف مع بيئة التعلم الجامعي  -1
 0.01 0.492 أثناء لقاءات التهيئة. تم التعريف بلوائح الجامعة للحضور في المقررات -2
مكتبات وحواسيب و كتب دراسية..الخ ( المتاحة بالعمادة  كانت مصادر التعلم  من ) -3

 كافية للمساعدة في عملية التعلم
0.551 0.01 

 0,01 0.631 لتقديم المشورة واإلرشادكان أعضاء هيئة التدريس متواجدون حسب ساعاتهم المكتبية  -4
 0.01 0.501 كانت إجراءات اإلرشاد األكاديمي معروفة للطالب من خالل وسائل متعددة -5
 0.01 0.441 كانت تقدم مساعدات وإرشادات للطالب الذين يواجهون صعوبات في التعلم  -6

 0.01 0.701 عملية التعليم بالسنة التحضيرية المحور الثانى:
 0.01 0.621 قام اعضاء هيئة التدريس بإبالغي بإجراءات تقييم األداء منذ بدء الدراسة  -7
 0.01 0.611 تقييم األداء متنوعة   كانت طرق  -8
 0.01 0.591 اعتمد اعضاء هيئة التدريس على المحاضرة كاسلوب للتعليم -9

اعتمد اعضاء هيئة التدريس على  مجموعات العمل) التعلم التعاوني( كأسلوب  -10
 للتعليم

0.498 0.01 

 0.01 0.721 اعتمد اعضاء هيئة التدريس على حل المشكالت كأسلوب للتعليم -11
اعتمد اعضاء هيئة التدريس  على االنشطة المنهجية لمساعدة الطالب على تطبيق  -12

 ما يتعلمونه 
0.664 0.01 

 0.01 0.567 استخدم هيئة التدريس وسائل تعليمية متنوعة )صوتية ومرئية ( في عملية التعلم  -13
 0.01 0.678 : ساعدتني الدراسة بالسنة التحضيرية على الثالث: االستفادة من السنة التحضيرية: المحور

 0.01 0.522 التواصل مع االخرين والتحدث باللغة االنجليزية -14
 0.01 0.489 تسهيل دراسة المقررات باللغة االنجليزية في المرحلة الجامعية  -15
 0.01 0.391 تخصصي تطبيق خطوات البحث العلمي في مجال  -16
 0.01 0.439 تحسين قدراتي على التفكير وحل المشكالت -17
 0.01 0.603 التواصل بفاعلية مع االخرين  كتابيًا وشفهيًا  -18
 0.01 0.522 تحمل مسئولية تعلمي واالعتماد على الذات  -19
 0.01 0.541 العمل ضمن مجموعات  -20
 0.01 0.503 الحاسب اآللي في عملية التعلم وفي الحياة بصفة عامة  توظيف برامج -21
 0.01 0.661 توظيف تقنيات اإلتصال والمعلومات في التعلم في المرحلة الجامعية -22
 0.01 0.399 توظيف االساليب إالحصائية والرياضية في مرحلة التعلم الجامعية -23
 0.01 0.439 ومعلومات جديدة  تعلم حقائق ومفاهيم -24
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( وهذا يعنى أن  0.01أن: جميع قيم معامل االرتباط للمحور والعبارات الفرعية دالة عند مستوى دالة )  (  يتضح5من الجدول رقم )
 (6جدول رقم ) االستبيان بجميع محاوره وعباراته الفرعية يتمتع بدرجة عالية من الصدق وأنه صالح للتطبيق.

استبيان والوكالء  و أعضاء هيئة التدريساستبيانمحور ومحاور وبين العبارة والمحور الذى تنتمى اليه درجة كل بين االرتباط معامل 
 االقسامومنسقي ورؤساء 

 المحور                   

اعضاء هيئة  
 التدريس

الوكالء والمنسقين 
 ورؤساء االقسام

معامل  
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

معامل  
 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

 0.01 0.703 0.01 0.713      المعيار األول: عمليات تطوير المقررات  بالسنة التحضيرية
تتضمن توصيفات المقررات المعارف والمهارات التي يجب  -1

 التركيز عليها في كل مقرر الكسابها للطالب.
0.532 0.01 0.651 0.01 

تتناسب استراتيجيات التدريس الموضوعة و آليات التقويم مع   -2
 مخرجات التعلم المستهدفة من المقررات.

0.612 0.01 0.492 0.01 

ُيعْرف أعضاء هيئة التدريس بمخرجات التعلم المطلوبة   -3
 واستراتيجيات تحقيقها، وآليات تقييمها.

0.551 0.01 0.561 0.01 

يقدم دعم ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على استخدام   -4
 المنصوص عليها في توصيفات المقررات.التدريس  استراتيجيات

0.531 0,01 0.631 0,01 

تراجع  المقررات  دوريًا، ويعد تقارير عنها تتضمن نقاط القوة  -5
 والضعف والتغيرات المقترحة.

0.41 0.01 0.501 0.01 

التغيرات المقترحة لتحديث المقررات من قبل القسم أو   ُتْدرس -6
 اللجان الُمشْكلة لذلك األمر.

0.451 0.01 0.703 0.01 

 0.01 0.661 0.01 0.634 المعيار الثاني : عمليات مراجعة وتقييم مقررات السنة التحضيرية   
 0.01 0.562 0.01 0.655 عنها فصليأ أو سنويا تقاريرتُقوم المقررات ويتم عمل  -7
تحقق مخرجات  تحدد  مدى فعالية استراتيجيات التدريس، ومدى  -8

 المخطط لها  في تقارير  المقررات.   التعلم المستهدفة
0.612 0.01 0.664 0.01 

الصعوبات الناتجة عن تطبيق استراتيجيات تدريس  معينة )إن   تحدد -9
 في تقاريرالمقررات.  وجدت( والخطوات المقترحة لمعالجتها

0.491 0.01 0.566 0.01 

 0.01 0.723 0.01 0.478 تحدد نتائج الطالب ومستويات تحصيلهم في تقارير المقررات. -10
 0.01 0.566 0.01 0.562 .يستفاد من نتائج تقييم المقررات فى تطويرها -11
تستخدم  سجالت نسب إكمال الطالب لدراسة المقررات ضمن   -12

 مؤشرات األداء.
0.664 0.01 0.655 0.01 

 0.01 0.612 0.01 0.567 تراجع تقارير  المقررات  من قبل اإلدارة.    -13
يتم التحقق من نواتج التعلم المستهدفة بطرق مباشرة مثل )نتائج  -14

 األختبارات، أوراق العمل، التكليفات،...الخ.  
0.721 0.01 0.491 0.01 

يتم التحقق من نواتج التعلم المستهدفة بطرق غير مباشرة من  -15
 خالل )استبيانات أو مقابالت مع  الطالب(.   

0.566 0.01 0.478 0.01 
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 0.01 0.609 0.01 0.778 تقويم الطالب بالسنة التحضيرية  المعيار الثالث : 
 0.01 0.733 0.01 0.721 تتعدد آليات تقييم الطالب في كل مقرر. -16
تتناسب اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطالب مع أنماط التعلم  -17

 المطلوبة.  
0.431 0.01 0.431 0.01 

 0.01 0.609 0.01 0.671 ُيبلغ الطالب بإجراءات تقييم أدائهم عند بداية تدريس المقررات. -18
في ضوء مؤشرات واضحة   تُـقيم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية -19

 ومحددة.
0.522 0.01 0.504 0.01 

ُتقدم تغذية راجعة فورية  للطالب حول أدائهم ونتائج تقويمهم  -20
 خالل كل فصل دراسي. 

0.489 0.01 0.319 0.01 

ُيعرف  الطالب بإجراءات  التظلم األكاديمي، وتطبق  هذه  -21
 اإلجراءات بعدالة وموضوعية.  

0.391 0.01 0.492 0.01 

 0.01 0.712 0.01 0.561 المساعدات التعليمية لطالب السنة التحضيرية    المعيار الرابع: 
التعلم تتوفر آليات مناسبة إلعداد وتهيئة الطالب للدراسة في بيئة  -22

 .الجامعي
0.523 0.01 0.456 0.01 

المصادر المساعدة في التعلم )تجهيزات ، مصادر تعلم، كتب  تتوافر -23
 ( بدرجة كافية لضمان تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة. 

0.671 0.01 0.661 0.01 

إجراءات اإلرشاد األكاديمي للطالب من خالل وسائل  تُحدد  -24
 الكترونية وغيرها.

0.389 0.01 0.421 0.01 

يتواجد هيئة التدريس فعلياً في أوقات محددة إلرشاد الطالب وتقديم  -25
 الدروس المساعدة لهم. 

0.439 0.01 0.439 0.01 

توجد متابعة لمعدالت التقدم الدراسي للطالب ومعدالت إكمالهم   -26
 للفصلين الدراسيين بنجاح.

0.623 0.01 0.634 0.01 

اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتقديم المساعدات للطالب  تـُقـَيم  -27
 بشكل دوري من خالل التغذية الراجعة من الطالب.

0.551 0.01 0.562 0.01 

 0.01 0.499 0.01 0.639     المعيار الخامس:  جودة التدريس بالسنة التحضيرية
المقررة والمراجع حديثة وتتضمن آخر التطورات في مجال   الكتب -28

 الدراسة. 
0.603 0.01 0.321 0.01 

ُيعرف أعضاء هيئة التدريس الطالب بالمعارف والمهارات  -29
المستهدفة من المقرر، بجانب متطلبات الواجبات ومتطلبات عمليات 

 التقييم في بداية الدراسة 

0.522 0.01 0.441 0.01 

مع تطبيق ُيتابع أعضاء هيئة التدريس انتظام حضور الطالب  -30
 اللوائح الخاصة بذلك. 

0.445 0.01 0.545 0.01 

يلتزم هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس المنصوص عليها في   -31
توصيف المقرر، مع وجود مرونة لمواجهة احتياجات الفئات المختلفة  

 من الطالب

0.701 0.01 0.732 0.01 

ادوات متعددة لتقويم فعاليـة التدريس ويشمل ذلك   تستخدم   -32
 استطالع آراء الطالب.

0.603 0.01 0.711 0.01 

ُتعدل خطط تدريس المقررات بعد دراسة تقارير المقررات وأخذ ما   -33
 ورد فيها في االعتبار. 

0.523 0.01 0.523 0.01 
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 0.01 0.633 0.01 0.722 السادس: تقديم الدعم لتحسين جودة التدريس بالسنة التحضيرية المعيار
توفر العمادة لهيئة التدريس برامج تدريبية في مهارات التدريس  -34

 . واالكاديميةوفرصًا للتنمية المهنية 
0.626 0.01 0.684 0.01 

الجديدة  تتضمن البرامج التدريبية االستخدام الفعال للتقنية  -35
 والمتطورة في مجال التعليم. 

0.499 0.01 0.499 0.01 

هيئة التدريس على تطوير االستراتيجيات المناسبة لتحسين تعمل  -36
 أدائهم التدريسي، و االحتفاظ بملفات توثيقية )بورتفوليو( 

0.509 0.01 0.339 0.01 

تعلن العمادة عن تقديرها بصورة رسمية لألداء المتميز في   -37
 التدريس، بجانب تشجيع هيئة التدريس على اإلبداع واالبتكار.

0.684 0.01 0.509 0.01 

 0.01 0.626   المعيار السابع: مخرجات تعلم طالب السنة التحضيرية

ٌتحدد مخرجات التعلم المستهدفة بالتواصل مع الكليات  االكاديمية  -38
 المستفيدة من السنة التحضيرية. 

  0.723 0.01 

تتسق مخرجات التعلم المستهدفة  مع متطلبـات  التخصصات  -39
 االكاديمية بالكليات المستفيدة.  

  0.507 0.01 

تتسق  مخرجات التعلم المستهدفة  مع "اإلطار الوطني للمؤهالت" )   -40
 معارف، مهارات ادراكية، مهارات نفس حركية...الخ(. 

  0.432 0.01 

 0.01 0.428   الطالب  لتقويم المقررات  بصفة دورية   ُيجرى استطالع  إلراء -41

ُيجرى استطالع إلراء الكليات المستفيدة لمعرفة األداء الالحق   -42
 لخريجي السنة التحضيرية  

  0.561 0.01 

الثامن: مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالسنة  المعيار
 التحضيرية

  0.645 0.01 

يتوافر لدى هيئة التدريس المؤهالت والخبرات المناسبة لتدريس  -43
 المقررات الموكلة إليهم.  

  0.448 0.01 

تشارك هيئة التدريس، في األنشطة العلمية لضمان استمرار بقائهم  -44
 بالمستجدات في حقل التخصص. على دراية 

  0.535 0.01 
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يعنى أن (، وهذا 0.01( يتضح أن: جميع قيم معامل االرتباط للمعايير الرئيسة و الفرعية دالة عند مستوى دالة ) 6من الجدول رقم)
 االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الصدق. 

لكل استبيان ولكل محور من محاور االستبيان  لكى يتمكن الباحث من ثبات االستبيان قاما بحساب معامل الفا لكرونباخ ثبات األداة:
 الدراسة  ألداة الثبات معامل  قيمة( 7جدول رقم )( يوضح ذلك:  7واالستبيان ككل، والجدول رقم)

(  0.90)واستبيان أعضاء هيئة التدريس( 0.89)جاءت كالتالي: استبيان خريجي السنة التحضيرية  اقيمة الف( يتضح أن 7من الجدول رقم) 
 تتمتع بدرجة كبيرة من الثبات. ات الثالثةن االستبيانأ ( وهذا يعنى 0.90) واستبيان الوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين

 لتحليل التباين Tukey و 2متوسط الحسابى واإلنحراف المعياري كاباستخدام ال:  قام الباحث المعالجات االحصائية المستخدمة في البحث
 spssومعامل االرتباط باستخدام البرنامج االحصائي  T-Testوومعامالت "ت" 

تشارك هيئة التدريس، في النشاط المعرفي والبحث العـلمي في   -45
 مجاالت تخصصاتهم التي يدرسونها.

  0.671 0.01 

الفا 
 لكرونباخ

 

استبانة الوكالء والمنسقين 
 ورؤساء االقسام

 
 

الفا 
 لكرونباخ

 
 

 استبانة اعضاء هيئة التدريس 
 
 
 

الفا 
 لكرونباخ

 
 

استبانة استطالع أراء خريجي      
 السنة التحضيرية

 المعيار األول:    0.92
تعلم طالب السنة  مخرجات 

 التحضيرية

 المعيار األول:  0.89
عمليات تطوير المقررات  بالسنة 

 التحضيرية     

الدعم والمساعدة  المعيار االول: 0.86
المقدمة لطالب السنة  

 التحضيرية
 المعيار الثاني :  0.91

عمليات مراجعة وتقييم مقررات 
 السنة التحضيرية   

 المعيار الثاني: 0.94
عمليات مراجعة وتقييم مقررات 

 السنة التحضيرية   

عملية التعليم المعيار الثاني:   0.90
 بالسنة التحضيرية

 المعيار الثالث :   0.89
تقويم الطالب بالسنة  

 التحضيرية

 المعيار الثالث: 0.88
 تقويم الطالب بالسنة التحضيرية  

عملية التعليم المعيار الثالث:   0.92
 التحضيريةبالسنة 

 المعيار الرابع:  0.87
المساعدات التعليمية لطالب 

 السنة التحضيرية     

 المعيار الرابع:  0.90
المساعدات التعليمية لطالب 

 السنة التحضيرية     

 االستبانة ككل 0.89

 المعيار الخامس:    0.90
جودة التدريس بالسنة 

 التحضيرية    

 المعيار الخامس:  0.87
 جودة التدريس بالسنة التحضيرية     

  

 المعيار السادس:   0.86
تقديم الدعم لتحسين جودة  
 التدريس بالسنة التحضيرية

 المعيار السادس:  0.91
تقديم الدعم لتحسين جودة  
 التدريس بالسنة التحضيرية

  

السابع:   مخرجات  المعيار 0.92
 تعلم طالب السنة التحضيرية 

   االستبانة ككل 0.90

 المعيار الثامن:  0.90
مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة 

 التدريس بالسنة التحضيرية  
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 ومناقشتها كالتالي: في ضوء أهداف البحث وتساؤالته سيتم عرض النتائجعرض النتائج إحصائيا  ومناقشتها:
: "ما الخطة االستراتيجية للتعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل، وما مدى األول ونصهالسؤال البحثي 

ه لعمادة السنة التحضيرية عن وجود أهدف استراتيجية 1441/ 1437مالئمتها لرسالتها وأهدافها"؟ أسفرت عملية تحليل الخطة االستراتيجية 
ة التعلم والتعليم، و تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، ووجود عدد من المشاريع التنفيذية تتعلق بتطوير التعلم  بالخطة تتمحور حول عملي

والتعليم.يضاف إلى ذلك وجود برامج تنفيذية صممت من قبل وكالة الشؤؤن االكاديمية بالجامعة بالتعاون مع عمادة السنة التحضيرية " 
 (QASD)  ق بالتعلم والتعليم سواء مخرجات التعلم، أواستراتيجيات التدريس أواساليب التقييم كبرنامج "قصد"لتطوير وتحسين جودة كل مايتعل

Qality Assurance System@UOD ، من عمادة السنة   1437/ 21/6وتاريخ  5542/ 33/ 3والذي بدأ تنفيذه بصدور قرار إداري رقم
جعين، لتحديد أفضل الممارسات، والممارسات التي تحتاج لتحسين وتطوير في خمس التحضيرية بتشكيل لجنة للتقييم الذاتي، ولجنة مرا

، وجميعها تصب في عملية التعلم مجاالت أساسية، وهي مخرجات التعلم، والتعلم والتعليم، والتقييم، ودعم الطلبة، وتنمية أعضاءهيئة التدريس
وبدء تنفيذ الخطة   ية لتحسين الممارسات في المجاالت الخمس المذكورة،، وعلى ضوء ذلك وضعت اللجنة توصيات ثم خطة تنفيذ والتعليم

بتنفيذ مجموعة من اللقاءات التعريفية ببرنامج قصد ألعضاء هيئة التدريس.وتلى ذلك تنفيذ عدد  م  2017/ 2016في بداية العام الدراسي 
مبادئ تصميم المقرر" " وجدول المواصفات"، ثم التواصل مع  من الورش المهنية ألعضاء هيئة التدريس ، مثل ورشة " التخطيط للدرس" و" 

الكليات االكاديمية المستفيدة من السنة التحضيرية لتحديد مخرجات التعلم المنشودة من مقررات جميع المسارات بشكل يتالئم مع مخرجات 
ة من أجل تحسين عملية التعلم والتعليم، وبيئة تعلم هذه الكليات.يضاف إلى ذلك تشكيل لجان متخصصة لتطوير مقررات المسارات المختلف

 التعلم ودعم الطالب وكل ما له عالقة بهذا البعد.
ما مدى تطبيق السنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لمعايير الهيئة الوطنية  لإلجابة عن السؤال البحثي الثاني ونصه"

للتعرف على أراء أعضاء هيئة التدريس بالسنة ( الخاصة بالتعلم والتعليم من وجهة نظر منسوبيها؟ و  NCAAAللتقويم واالعتماد االكاديمي)
التحضيرية حول مدى تطبيق معيار التعلم والتعليم ، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي  لتقدير أعضاء هيئة التدريس لمدى تطبيق كل 

 تجابات تم تحديد درجة التطبيق) كبيرة، متوسطة، ضعيفة( وفقًا للمقياس التالي: معيار على حدة ، وبناء على قيمة متوسط االس
 4:  2.71تطبق بدرجة كبيرة إذا انحصر المتوسط الحسابي  بين  -
 2.7: 1.34تطبيق بدرجة متوسطة إذا انحصر المتوسط الحسابي  بين  -
 1.33تطبق بدرجة ضعيفة إذا انحصر المتوسط الحسابي  بين صفر:   -

للتأكد من وجود فروق بين أفراد عينة البحث فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير،  2ترتيب العبارات وفقًا لدرجة تطبيقها، و حساب قيمة كاوتم 
   المعيار األول: عمليات تطوير المقررات  بالسنة التحضيريةوفيما يلى عرض تفصيلى لنتائج كل معيار 

     (8جدول رقم )                                             
 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيار  2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا            

 .عمليات تطوير المقررات بالسنة التحضيرية                                 

 العبارة

سط
متو

ال
ف   

حرا
االن

ى  ر
عيا

الم
 

2كا ى   و
ست

م
اللة

الد
يب 

ترت
ال

 

تتضمن توصيفات المقررات المعارف والمهارات التي يجب التركيز  -1
 عليها في كل مقرر الكسابها للطالب.

3.64 0.545 39.78 0.01 1 

تتناسب استراتيجيات التدريس الموضوعة و آليات التقويم مع  -2
 مخرجات التعلم المستهدفة من المقررات. 

3.61 0.633 72.12 0.01 2 

التدريس بمخرجات التعلم المطلوبة ُيعْرف أعضاء هيئة   -3
 واستراتيجيات تحقيقها، وآليات تقييمها.

3.61 0.704 77.13 0.01 2 
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، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث جميع قيم كا8من الجدول رقم) 
( وهى كبيرة ، أى أن  3.14:  3.64أعضاء هيئة التدريس فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

يقدم دعم  ( "4تيب العبارات تبعًا لدرجة التطبيق ويرى الباحث أن عبارة رقم)( يتضح تر 8ومن الجدول)المعايير مطبقة جميعها بدرجة كبيرة ، 
والتي اخذت الترتيب  ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على استخدام استراتيجيات التدريس المنصوص عليها في توصيفات المقررات

بضرورة استعانة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ( 2012ما أكد عليه ) السامرائي، الخامس تحتاج لمزيد من الدعم، وهذا يتفق مع 
 باستراتيجيات حديثة في التعلم، التي تساعد على تنمية مهارات الطالب المنشودة، ومن ثم أهمية تقديم الدعم لهم. 

 عمليات مراجعة وتقييم مقررات السنة التحضيرية    المعيار الثاني :
 (  9جدول رقم )                                         

 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيار    2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا           
 ة التحضيريةعمليات مراجعة وتقييم المقررات بالسن                              

، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة  0.01جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا9من الجدول رقم ) 
( وهى كبيرة ، أى 3.0:  3.67من أعضاء هيئة التدريس فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

تستخدم سجالت نسب إكمال الطالب لدراسة المقررات ضمن " (12رة رقم )أن المعايير مطبقة جميعها بدرجة كبيرة، ويرى الباحث أن عبا
تتطلب من العمادة إعالم األقسام بما ، (3.0مؤشرات األداء " فى الترتيب األخير، وإنها أقل تطبيقًا مقارنة بباقى العبارات بمتوسط حسابي )

رية، ومقارنة هذه النسب بشكل سنوى كونها مؤشر على األداء  يتم من إجراءات خاصة بمتابعة معدالت إكمال الطالب للدراسة بالتحضي
 وعلى درجة تسرب الطالب. 

يقدم دعم ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على استخدام  -4
 استراتيجيات التدريس المنصوص عليها في توصيفات المقررات.

3.14 0.888 23.38 0.01 5 

تراجع المقررات دوريا ، ويعد تقارير عنها تتضمن نقاط القوة  -5
 والضعف والتغيرات المقترحة.

3.36 0.897 42.87 0.01 4 

التغيرات المقترحة لتحديث المقررات من قبل القسم أو اللجان  ُتْدرس -6
 الُمشْكلة لذلك األمر. 

3.42 0.905 54.13 0.01 3 

االنحراف   المتوسط  العبارة 
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب  الداللة 

 3 0.01 61.87 0.816 3.50 عنها فصليأ أو سنويا  تقاريرتُقوم المقررات ويتم عمل  -7
تحقق مخرجات   تحدد  مدى فعالية استراتيجيات التدريس، ومدى  -8

 المخطط لها  في تقارير  المقررات.   التعلم المستهدفة
3.38 0.766 46.37 0.01 5 

الصعوبات الناتجة عن تطبيق استراتيجيات تدريس  معينة )إن   تحدد -9
 المقررات.   في تقارير وجدت( والخطوات المقترحة لمعالجتها

3.22 0.967 29.50 0.01 7 

 1 0.01 103.37 0.757 3.67 تحصيلهم في تقارير المقررات.  تحدد نتائج الطالب ومستويات -10
 8 0.01 25.37 0.941 3.18 .يستفاد من نتائج تقييم المقررات فى تطويرها -11
تستخدم  سجالت نسب إكمال الطالب لدراسة المقررات ضمن   -12

 مؤشرات األداء. 
3.0 1.007 21.25 0.01 9 

 4 0.01 48.37 0.884 3.39 تراجع تقارير  المقررات  من قبل اإلدارة.   -13
يتم التحقق من نواتج التعلم المستهدفة بطرق مباشرة مثل )نتائج   -14

 األختبارات، أوراق العمل، التكليفات،...الخ. 
3.58 0.730 71.87 0.01 2 

يتم التحقق من نواتج التعلم المستهدفة بطرق غير مباشرة من   -15
 خالل )استبيانات أو مقابالت مع  الطالب(.   

3.28 0.881 32.25 0.01 6 
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 ( 10جدول رقم )  تقويم الطالب بالسنة التحضيرية المعيار الثالث : 
 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيار  2المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى وكا               

 تقويم الطالب  بالسنة التحضيرية                                         

  فراد عينة الدراسة فى أأي أن هناك تباين بين  ،0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2جميع قيم كا الباحث أن وجد ( 10رقم) من الجدول 
مطبقة جميعها  العباراتن أ( وهى كبيرة، أى 3.45:  3.72، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )العباراتتقديرهم لمدى تطبيق 

  .بدرجة كبيرة
 المساعدات التعليمية لطالب السنة التحضيرية    المعيار الرابع: 

 ( 11)رقم  جدول                                      
 رايتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معل 2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا          

 المساعدات التعليمية لطالب السنة التحضيرية                           

أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من أعضاء   0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث جميع قيم كا11الجدول)من 
( وهى كبيرة، أى أن  3.45:  3.78محصورة بين ) هيئة التدريس فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير، وجاءت قيم المتوسط الحسابى

المصادر المساعدة في التعلم )تجهيزات، مصادر تعلم، كتب ( بدرجة كافية   تتوافر و جاءت العبارة" المعايير مطبقة جميعها بدرجة كبيرة، 

سط العبارة
متو

ال
ف   

حرا
االن

ى  ر
عيا

الم
 

2كا  

ى  و
ست

م
اللة

الد
يب 

ترت
ال

 

 3 0.01 30.41 0.587 3.56 مقرر.تتعدد آليات تقييم الطالب في كل  -16
تتناسب اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطالب مع أنماط   -17

 التعلم المطلوبة.  
3.45 0.775 52.63 0.01 4 

 1 0.01 58.63 0.576 3.72 ُيبلغ الطالب بإجراءات تقييم أدائهم عند بداية تدريس المقررات.  -18
في ضوء مؤشرات واضحة   وموضوعيةتُـقيم أعمال الطالب بعدالة  -19

 ومحددة. 
3.72 0.518 53.37 0.01 1 

ُتقدم تغذية راجعة فورية  للطالب حول أدائهم ونتائج تقويمهم   -20
 خالل كل فصل دراسي. 

3.64 0.574 40.72 0.01 2 

ُيعرف  الطالب بإجراءات  التظلم األكاديمي، وتطبق  هذه   -21
 اإلجراءات بعدالة وموضوعية. 

3.64 0.601 77.37 0.01 2 

االنحراف   المتوسط  العبارة 
 المعيارى 

مستوى  2كا
 الداللة 

 الترتيب 

تتوفر آليات مناسبة إلعداد وتهيئة الطالب للدراسة في بيئة التعلم   -22
 . الجامعي 

3.45 0.733 25.53 0.01 5 

المصادر المساعدة في التعلم )تجهيزات، مصادر تعلم، كتب (   تتوافر  -23
 بدرجة كافية لضمان تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة. 

3.45 0.665 19.91 0.01 5 

إجراءات اإلرشاد األكاديمي للطالب من خالل وسائل الكترونية  تُحدد  -24
 وغيرها. 

3.59 0.659 70.25 0.01 2 

يتواجد هيئة التدريس فعلياً في أوقات محددة إلرشاد الطالب وتقديم   -25
 الدروس المساعدة لهم. 

3.78 0.417 20.25 0.01 1 

توجد متابعة لمعدالت التقدم الدراسي للطالب ومعدالت إكمالهم    -26
 للفصلين الدراسيين بنجاح.

3.48 0.776 56.87 0.01 4 

تـُقـَيم اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتقديم المساعدات للطالب   -27
 بشكل دوري من خالل التغذية الراجعة من الطالب.

3.56 0.664 64.25 0.01 3 
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ع ذكرته بعض من عينة الدراسة من  . وهذا يتفق م(3.45فى الترتيب االخير بمتوسط حسابي ) "لضمان تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة.
 وجود عوائق تحول دون تحقيق جودة التعلم والتعلم  كتجهيزات بعض القاعات الدراسية والتقنيات، والمعامل تحتاج للصيانة والتحديث.

    المعيار الخامس:  جودة التدريس بالسنة التحضيرية
 (12)جدول رقم                                     

 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق 2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا            
 ر جودة التدريس بالسنة التحضيريةمعيا                                

، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا12من الجدول رقم )
( وهى كبيرة، أى أن  3.45:  3.78أعضاء هيئة التدريس فى تقديرهم لمدى تطبيق العبارات، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

أعضاء هيئة التدريس الطالب بالمعارف والمهارات المستهدفة من المقرر،  ُيعرف المعايير مطبقة جميعها بدرجة كبيرة ، وجاءت العبارة " 
(، وهذا يتفق مع ما ذكره 3.92" فى المرتبة األولى بمتوسط حسابى ).بجانب متطلبات الواجبات ومتطلبات عمليات التقييم في بداية الدراسة

Deneen, Brown, Bond, and Shroff, 2013) )  والطالب  المعلمين العالي يتطلب أن يوجه  التعليم جودة ضمان من أن  تعزيز   
 .المرجوة الغاية على اهتمامها

 ةين جودة التدريس بالسنة التحضيريالمعيار السادس: تقديم الدعم لتحس

 (  13)رقم جدول                                          
 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق  2وضح المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكاي              

 معيار تقديم الدعم لتحسين جودة التدريس بالسنة التحضيرية                      

االنحراف   المتوسط العبارة
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب الداللة

الكتب المقررة والمراجع حديثة وتتضمن آخر التطورات تعتبر -28
 في مجال الدراسة. 

3.77 0.427 18.06 0.01 3 

ُيعرف أعضاء هيئة التدريس الطالب بالمعارف والمهارات -29
المستهدفة من المقرر، بجانب متطلبات الواجبات ومتطلبات 

 الدراسة عمليات التقييم في بداية 

3.92 0.270 45.56 0.01 1 

مع تطبيق ُيتابع أعضاء هيئة التدريس انتظام حضور الطالب -30
 اللوائح الخاصة بذلك.

3.83 0.380 27.56 0.01 2 

يلتزم هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس المنصوص عليها -31
في توصيف المقرر، مع وجود مرونة لمواجهة احتياجات الفئات 

 المختلفة من الطالب

3.66 0.569 43.72 0.01 4 

ادوات متعددة لتقويم فعاليـة التدريس ويشمل ذلك تستخدم -32
 استطالع آراء الطالب.

3.47 0.815 57.12 0.01 6 

خطط تدريس المقررات بعد دراسة تقارير المقررات وأخذ  ُتعدل-33
 ما ورد فيها في االعتبار.

3.59 0.683 72.12 0.01 5 

االنحراف   المتوسط العبارة
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب الداللة
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، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة فى  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا13من الجدول )
( وهى كبيرة، أى أن العبارات مطبقة جميعها 2.98:  3.79محصورة بين ) تقديرهم لمدى تطبيق العبارات، وجاءت قيم المتوسط الحسابى

 بدرجة كبيرة.
فقام   أما بالنسبة لدرجة تطبيق المعايير الفرعية للمعيار الرابع ) التعلم والتعليم ( من وجهة نظر عينة البحث من الوكالء ورؤساء األقسام،

وكذلك قام الباحث بترتيب العبارات وفق لدرجة التطبيق، وتم حساب   ى تطبيق المعايير،الباحث بحساب المتوسط الحسابي  لتقدير العينة لمد
(    20( إلى رقم )13والجداول التالية من رقم )  للتأكد من وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير. 2قيمة كا

 تعرض كل معيار على حدة
     المقررات  بالسنة التحضيرية المعيار األول: عمليات تطوير

   (14)رقم جدول                                      
 لتقدير الوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين 2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا      

 لمدى تطبيق معايير عمليات تطوير المقررات بالسنة التحضيري                    
، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة  0.01جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا14الجدول رقم )  من

( وهى  2.78:  3.89الدراسة من أعضاء هيئة التدريس فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )
دم دعم ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على استخدام  يقكبيرة، أى أن العبارات مطبقة جميعها بدرجة كبيرة،  وجاءت العبارة" 

" فى المرتبة األولى حيث اتفقت عينة البحث على أنها مطبقة بأكبر درجة   استراتيجيات التدريس المنصوص عليها في توصيفات المقررات

توفر العمادة لهيئة التدريس برامج تدريبية في مهارات التدريس -34
 .  واالكاديميةوفرصا  للتنمية المهنية 

3.59 0.683 72.12 0.01 2 

تتضمن البرامج التدريبية االستخدام الفعال للتقنية الجديدة -35
 والمتطورة في مجال التعليم.

3.47 0.616 22.63 0.01 3 

التدريس على تطوير االستراتيجيات المناسبة هيئة تعمل -36
 لتحسين أدائهم التدريسي، و االحتفاظ بملفات توثيقية )بورتفوليو( 

3.79 0.405 22.56 0.01 1 

تعلن العمادة عن تقديرها بصورة رسمية لألداء المتميز في -37
 التدريس، بجانب تشجيع هيئة التدريس على اإلبداع واالبتكار.

2.98 1.031 12.87 0.01 4 

 المتوسط العبارة
االنحراف  
 2كا المعيارى 

مستوى 
 الترتيب الداللة

تتضمن توصيفات المقررات المعارف والمهارات التي يجب التركيز  -1
 عليها في كل مقرر الكسابها للطالب.

3.0 0.766 11.01 0.01 5 

آليات التقويم مع تتناسب استراتيجيات التدريس الموضوعة و  -2
 مخرجات التعلم المستهدفة من المقررات. 

3.05 0.872 17.22 0.01 4 

ُيعْرف أعضاء هيئة التدريس بمخرجات التعلم المطلوبة  -3
 واستراتيجيات تحقيقها، وآليات تقييمها.

3.61 0.502 10.88 0.01 3 

يقدم دعم ألعضاء هيئة التدريس ليكونوا قادرين على استخدام  -4
 استراتيجيات التدريس المنصوص عليها في توصيفات المقررات.

3.89 0.323 10.88 0.01 1 

تراجع المقررات دوريا ، ويعد تقارير عنها تتضمن نقاط القوة  -5
 والضعف والتغيرات المقترحة.

2.78 1.308 14.67 0.01 6 

التغيرات المقترحة لتحديث المقررات من قبل القسم أو   ُتْدرس -6
 اللجان الُمشْكلة لذلك األمر. 

3.83 0.383 18.01 0.01 2 
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ي الترتيب األخير. ويرى الباحث أن  (، وهذا عكس وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس التي وضعت هذه العبارة ف3.89بمتوسط حسابى )
تلك الرؤى المختلفة بين األعضاء والوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين  قد يكون مرجعها قلة التواصل بين األعضاء واألقسام لحصر  

المقدم لهم لتنمية  احتياجاتهم بدقة، ومناقشة الصعوبات التي تواجههم عند توظيف استراتيجيات التدريس المدرجة بالتوصيف، وأن الدعم
 قدراتهم المهنية ال يعبر عن احتياجاتهم الفعلية. 

 مليات مراجعة وتقييم مقررات السنة التحضيرية  المعيار الثاني : ع
 ( 15)رقم جدول                                       

 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق  2المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى وكا               
 معايير عمليات مراجعة وتقييم المقررات بالسنة التحضيرية                   

، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من   0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2وجد الباحث أن جميع قيم كا( 15)من الجدول رقم 
( وهى  3.39:  3.89الوكالء والمنسقين ورؤساء األقسام فى تقديرهم لمدى تطبيق المعيار، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

 كبيرة، أى أن العبارات مطبقة جميعها بدرجة كبيرة.
 تقويم الطالب بالسنة التحضيرية  المعيار الثالث :

 (  16)رقم جدول                                        
 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معايير 2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا       

 تقويم الطالب  بالسنة التحضيرية                               

 المتوسط العبارة
االنحراف  
 2كا المعيارى 

مستوى 
 الترتيب الداللة

 4 0.01 13.56 0.461 3.72 عنها فصليأ أو سنويا  تقاريرتُقوم المقررات ويتم عمل  -7
تحقق مخرجات  التعلم تحدد  مدى فعالية استراتيجيات التدريس، ومدى  -8

 المخطط لها  في تقارير  المقررات.   المستهدفة
3.44 0.616 16.33 0.01 7 

الصعوبات الناتجة عن تطبيق استراتيجيات تدريس  معينة )إن   تحدد -9
 المقررات.   في تقارير وجدت( والخطوات المقترحة لمعالجتها

3.39 0.502 10.89 0.01 8 

 2 0.01 19.94 0.332 3.88 تحدد نتائج الطالب ومستويات تحصيلهم في تقارير المقررات.  -10
 3 0.01 15.56 0.428 3.78 .يستفاد من نتائج تقييم المقررات فى تطويرها -11
تستخدم  سجالت نسب إكمال الطالب لدراسة المقررات ضمن   -12

 مؤشرات األداء. 
3.56 0.705 19.33 0.01 6 

 3 0.01 15.56 0.428 3.78 تراجع تقارير  المقررات  من قبل اإلدارة.   -13
يتم التحقق من نواتج التعلم المستهدفة بطرق مباشرة مثل )نتائج   -14

 األختبارات، أوراق العمل، التكليفات،...الخ. 
3.89 

 
0.849 12.67 0.01 1 

يتم التحقق من نواتج التعلم المستهدفة بطرق غير مباشرة من   -15
 خالل )استبيانات أو مقابالت مع  الطالب(.   

3.61 
 

0.323 10.89 0.01 5 

االنحراف   المتوسط العبارة
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب الداللة

 3 0.01 18.33 0.616 3.55 تتعدد آليات تقييم الطالب في كل مقرر. -16
تتناسب اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطالب مع أنماط   -17

 التعلم المطلوبة.  
3.28 0.669 14.33 0.01 5 

 4 0.01 14.89 0.855 3.44 ُيبلغ الطالب بإجراءات تقييم أدائهم عند بداية تدريس المقررات.  -18
 2 0.01 13.56 0.461 3.72في ضوء مؤشرات واضحة   تُـقيم أعمال الطالب بعدالة وموضوعية -19



   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا16من الجدول رقم)
( وهى  3.28:  3.78الوكالء والمنسقين ورؤساء االقسام فى تقديرهم لمدى تطبيق المعيار، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

"  تتناسب اآلليات المستخدمة في تقييم أداء الطالب مع أنماط التعلم المطلوبة عبارة "أن كبيرة، أى أن العبارات مطبقة جميعها بدرجة كبيرة.
(، واتفقت عينة البحث من األعضاء والوكالء ورؤساء األقسام 3.28مطبقة بدرجة كبيرة لكن جاءت فى الترتيب األخير بمتوسط حسابي )

ع ذلك إلى أن عملية تطوير المقررات وتوصيفاتها ال يتم تحديثها بشكل سنوي والمنسقين على نفس الترتيب األخير لهذه العبارة، وربما يرج
أن العملية التعليمية القائمة  ),Kennedy 2011)  وأشارخاصة استراتيجيات التدريس والتقييم، وبما يتوافق مع المستحدثات في هذا المجال 

 والتقييم.   والتعلم التدريس عملية متكاملة األبعاد مبنية على   تعدعلى تحديد مخرجات التعلم 

 المساعدات التعليمية لطالب السنة التحضيرية    المعيار الرابع: 
 ( 17جدول رقم )                                   

 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيار     2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا        
 المساعدات التعليمية لطالب السنة التحضيرية                              

 ،  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة   2( وجد الباحث أن جميع قيم كا17من الجدول )

( وهى كبيرة، أى أن جميع عبارات المعيار مطبقة بدرجة 3.55:  3.89محصورة بين ) وجاءت قيم المتوسط الحسابى
 كبيرة.

     المعيار الخامس:  جودة التدريس بالسنة التحضيرية 
  (18) جدول رقم                                     

 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق      2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا               
 معيار جودة التدريس السنة التحضيرية                                 

 ومحددة. 
ُتقدم تغذية راجعة فورية  للطالب حول أدائهم ونتائج تقويمهم   -20

 خالل كل فصل دراسي. 
3.55 0.783 10.33 0.01 3 

ُيعرف  الطالب بإجراءات  التظلم األكاديمي، وتطبق  هذه   -21
 اإلجراءات بعدالة وموضوعية. 

3.78 0.427 15.55 0.01 1 

االنحراف   المتوسط العبارة
 المعيارى 

مستوى  2كا
 الداللة

 الترتيب

تتوفر آليات مناسبة إلعداد وتهيئة الطالب للدراسة في بيئة   -22
 . التعلم الجامعي

3.61 0.607 10.33 0.01 4 

يتواجد هيئة التدريس فعلياً في أوقات محددة إلرشاد الطالب   -23
 . وتقديم الدروس المساعدة لهم.

3.67 0.685 16.01 0.01 3 

إجراءات اإلرشاد األكاديمي للطالب من خالل وسائل  تُحدد  -24
 الكترونية وغيرها. 

3.89 0.323 10.89 0.01 1 

فعلياً في أوقات محددة إلرشاد الطالب  يتواجد هيئة التدريس  -25
 وتقديم الدروس المساعدة لهم. 

3.72 0.461 13.56 0.01 2 

توجد متابعة لمعدالت التقدم الدراسي للطالب ومعدالت   -26
 إكمالهم  للفصلين الدراسيين بنجاح.

3.55 0.784 10.33 0.01 5 

المساعدات  تـُقـَيم اإلجراءات والترتيبات الالزمة لتقديم  -27
 للطالب بشكل دوري من خالل التغذية الراجعة من الطالب.

3.61 0.501 10.89 0.01 4 

 العبارة
 
 

االنحراف   المتوسط
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب الداللة



   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من   0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2وجد الباحث أن جميع قيم كا( 18)من الجدول 
( وهى  3.61:  3.89الوكالء والمنسقين ورؤساء االقسام فى تقديرهم لمدى تطبيق المعيار، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

 .كبيرة، أى أن جميع عبارات المعيار مطبقة بدرجة كبيرة
 السادس: تقديم الدعم لتحسين جودة التدريس بالسنة التحضيرية المعيار

 (  19)رقم جدول                                        
 رلتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيا 2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا              

 تقديم الدعم لتحسين جودة التدريس بالسنة التحضيرية                       

أي أن هناك تباين بين أفراد عينة   0.01جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة  2(  وجد الباحث أن جميع قيم كا19من الجدول رقم) 
:   3.98الدراسة من الوكالء والمنسقين ورؤساء األقسام فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

تعلن العمادة عن تقديرها بصورة رسمية لألداء  جاءت العبارة "( وهى كبيرة، أى أن جميع عبارات المعيار مطبقة بدرجة كبيرة، و 3.67
؛ حيث اتفقت عينة الدراسة أنها أقل عبارة األخير" فى الترتيب  المتميز في التدريس، بجانب تشجيع هيئة التدريس على اإلبداع واالبتكار

هيئة التدريس مع الوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين على   (. وتتفق عينة االدراسة من أعضاء 3.67مطبقة مقارنة بباقى العبارات بمتوسط )

آخر التطورات في مجال  الكتب المقررة والمراجع حديثة وتتضمنتعتبر -1
 الدراسة. 

3.44 0.705 15.33 0.01 6 

ُيعرف أعضاء هيئة التدريس الطالب بالمعارف والمهارات المستهدفة من  -2
المقرر، بجانب متطلبات الواجبات ومتطلبات عمليات التقييم في بداية  

 الدراسة 

3.83 0.383 18.02 0.01 2 

مع تطبيق اللوائح ُيتابع أعضاء هيئة التدريس انتظام حضور الطالب -3
 الخاصة بذلك.

3.78 0.548 20.33 0.01 3 

يلتزم هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس المنصوص عليها في توصيف -4
 المقرر، مع وجود مرونة لمواجهة احتياجات الفئات المختلفة من الطالب

3.89 0.323 10.89 0.01 1 

ادوات متعددة لتقويم فعاليـة التدريس ويشمل ذلك استطالع آراء  تستخدم -5
 الطالب.

3.67 0.485 12.03 0.01 4 

خطط تدريس المقررات بعد دراسة تقارير المقررات وأخذ ما ورد فيها  ُتعدل-6
 في االعتبار.

3.61 0.607 10.33 0.01 5 

االنحراف   المتوسط العبارة
 المعيارى 

مستوى  2كا
 الداللة

 الترتيب

توفر العمادة لهيئة التدريس برامج تدريبية في مهارات  -1
 .  واالكاديميةالتدريس وفرصا  للتنمية المهنية  

3.83 0.383 18.51 0.01 2 

تتضمن البرامج التدريبية االستخدام الفعال للتقنية الجديدة -2
 والمتطورة في مجال التعليم.

3.98 0.634 19.32 0.01 1 

هيئة التدريس على تطوير االستراتيجيات المناسبة  تعمل -3
لتحسين أدائهم التدريسي، و االحتفاظ بملفات توثيقية 

 )بورتفوليو( 

3.78 0.427 15.56 0.01 3 

علن العمادة عن تقديرها بصورة رسمية لألداء المتميز في  ت-4
 واالبتكار.التدريس، بجانب تشجيع هيئة التدريس على اإلبداع 

3.67 0.485 12.03 0.01 4 



   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

كد ؤ نفس الترتيب األخير لهذه العبارة، وهذا معناه أن إجراءات تشجيع األداء المتميز بالعمادة غيرمرضية بدرجة كافية لجميع األعضاء، وي
معايير الجودة المرجوة،   وفقمية بما يمكنهم من األداء دعم أعضاء الهيئة األكادي( أن التميز في التعلم والتعليم يتطلب 2012)الفقهاء، 

 . وتوفير البيئة الداعمة للتنوع واإلبداع
 مخرجات تعلم طالب السنة التحضيرية: السابعالمعيار 

  (20) رقم جدول                                              
 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيار  2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا              

 مخرجات تعلم السنة التحضيرية                                      
 

لجميع  ، وجاءت قيم المتوسط الحسابى 0.01جاءت دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا20من الجدول رقم) 
ُيجرى   ( وهى كبيرة ومتوسطة، فجميع عبارات المعيار مطبقة بدرجة كبيرة  باستثناء عبارة " 2.68:  3.89العبارات محصورة بين )

حيث جاءت بمتوسط  فهي مطبقة بدرجة متوسطة" ء الكليات المستفيدة لمعرفة األداء الالحق لخريجي السنة التحضيريةراآلاستطالع 
متطلبـات  التخصصات االكاديمية بالكليات مخرجات التعلم المستهدفة  مع تتسق وفي الترتيب األخير، بينما جاءت عبارة " ، 2.68حسابي

ٌتحدد (، ويليها في الترتيب عبارة" 3.89ألولى حيث اتفقت العينة على أنها مطبقة بأكبر درجة بمتوسط حسابى )ا" فى المرتبة  المستفيدة
وهذا يتفق مع  . (3.83"  حيت جاءت بمتوسط )دفة بالتواصل مع الكليات  االكاديمية المستفيدة من السنة التحضيريةمخرجات التعلم المسته

Gardner, 2014) Koch&  و يتفق مع ما رصده   أهمية تدعيم التواصل بين برامج السنة األولى والكلية والجامعة،  ( الذي يؤكد على
الباحث من إجراءات تتم في برنامج "قصد" بشأن ربط مخرجات تعلم السنة التحضيرية بمخرجات الكليات المستفيدة من خالل عمليات 

 التواصل الفعلي مع الكليات االكاديمية المستفيدة ذات العالقة. 
 : مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالسنة التحضيريةالثامنالمعيار 

 (  21) رقم جدول                                       
 لتقدير عينة البحث لمدى تطبيق معيار  2المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا              

 مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالسنة التحضيرية                         

االنحراف   المتوسط العبارة
 المعيارى 

مستوى  2كا
 الداللة

 الترتيب

الكليات  ٌتحدد مخرجات التعلم المستهدفة بالتواصل مع  -38
 االكاديمية المستفيدة من السنة التحضيرية.

3.83 0.383 18.02 0.01 2 

متطلبـات  مخرجات التعلم المستهدفة  مع تتسق  -39
 التخصصات االكاديمية بالكليات المستفيدة.  

3.89 0.323 10.89 0.01 1 

تتسق  مخرجات التعلم المستهدفة  مع "اإلطار الوطني  -40
معارف، مهارات ادراكية، مهارات نفس للمؤهالت" ) 

 حركية...الخ(. 

3.44 0.855 19.33 0.01 4 

ُيجرى استطالع  إلراء الطالب  لتقويم المقررات  بصفة   -41
 دورية  

3.67 0.485 12.03 0.01 3 

الكليات المستفيدة لمعرفة األداء    ُيجرى  استطالع  إلراء -42
 الالحق لخريجي  السنة التحضيرية

2.68 1.033 13.67 0.01 5 

 المتوسط العبارة
االنحراف  
 2كا المعيارى 

مستوى 
 الترتيب الداللة



   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة من   0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2وجد الباحث أن جميع قيم كا( 21من الجدول رقم) 
( وهى  3.39:  3.63الوكالء والمنسقين ورؤساء األقسام فى تقديرهم لمدى تطبيق المعيار، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

 كبيرة، أى أن جميع عبارات المعيار مطبقة بدرجة كبيرة.
: "هل يوجد فروق احصائية بين عينة الدراسة في مستوى تفعيل المعيار الرابع للهيئة الوطنية للتقويم  ولإلجابة عن السؤال البحثي الثالث

( الخاص بالتعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تعزى إلى متغيرات) المسمى NCAAAواالعتماد االكاديمي)
 تحليل التباين لدراسة داللة الفروق بين األقسام فى تقديرهم لمدى تطبيق المعايير  (22)  رقم جدول ى، و القسم(؟الوظيف

 اإلمام عبدالرحمن بن فيصلالفرعية للتعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة                            
درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين 

 الحرية
متوسط 
 المربعات

f الداللة 

 0.01 8.345 1240.269 4 4961.076 بين المجموعات 
   148.622 59 8768.674 داخل المجموعات 

    63 13729.75 االجمالى 
، أي أنه يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط 0.01( وهى دالة عند مستوى f =8.345( يتضح أن قيمة )22من الجدول رقم )

علوم   -اللغة االنجليزية -حاسب آلى -دراسات إسالمية -تقدير أعضاء هيئة التدريس لمدى تطبيق المعايير وفقا لمتغير القسم) تطوير الذات
( لتحديد مصدر التباين فى تقدير األقسام لمدى تطبيق المعايير tukeyمصدر التباين قام الباحث بحساب اختبار توكى )أساسية(، ولمعرفة 

 ( يوضح ذلك: 23الفرعية المتعلقة بالتعلم والتعليم، والجدول التالي)
 (  23) رقم جدول                                             

 لتحديد مصدر التباين بين األقسام في تقديرهم لمدى تطبيق المعايير الفرعية tukeyاختبار                
 2مجموعة 1مجموعة العدد القسم

  105.167 6 الحاسب األلى
 125.25  4 دراسات اسالمية 
 126.63  11 اللغة االنجليزية

 133.75  32 تطوير الذات
 137.56  11 علوم اساسية

 0.288 0.01 الداللة
(  يتضح أن مصدر التباين بين عينة الدراسة وفقًا لمتغير القسم جاءت لصالح أعضاء هيئة التدريس تخصص الحاسب  23من الجدول ) 

)    tukeyاأللى، بتطبيق جميع المعايير الفرعية لمعيار التعلم والتعليم للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد، حيث جاءت قيمة اختبار توكى 
 (. 0.01عند مستوى )  دالة )105.167

داللة الفروق بين األعضاء والوكالء ورؤساء االقسام والمنسقين في مدى تطبيق معايير التعلم ( 24جدول)
 والتعليم بين الوكالء

والخبرات المناسبة   يتوافر لدى هيئة التدريس المؤهالت -43
 لتدريس المقررات الموكلة إليهم.

3.67 0.485 12.03 0.01 1 

تشارك هيئة التدريس، في األنشطة العلمية لضمان   -44
 .  استمرار بقائهم على دراية بالمستجدات في حقل التخصص

3.50 0.707 17.22 0.01 2 

النشاط المعرفي والبحث تشارك هيئة التدريس، في  -45
 في مجاالت تخصصاتهم التي يدرسونها.العـلمي 

3.39 0.777 14.33 0.01 3 
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( يتضح أنه ال يوجد فروق ذات داللة احصائية على المعيار ككل والمعايير الفرعية بين عينة الدراسة من  24من نتائج الجدول رقم )
األعضاء والوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين، باستثاء المعيار الفرعي السادس، فقد جاءت الفروق لصالح الوكالء حيث أن متوسط تقديرهم 

   (13.84( أكبر من متوسط تقدير اعضاء هيئة التدريس)15.22لمعيار )لمدى تطبيق ا
" ما الصعوبات التي تحول دون تحقيق جودة عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة  ونصه لإلجابة عن السؤال البحثي الرابع

 اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من وجهة نظر منسوبيها"؟
الدراسة على السؤال المفتوح باالستبانة " من وجهة نظرك هل توجد صعوبات تحول دون تحقيق جودة التعلم والتعليم من خالل إجابات عينة 

بالسنة التحضيرية" مع ذكر هذه الصعوبات في حالة وجودها، قام الباحث بحساب نسبة االتفاق بين العينة عن تقديرهم لوجود صعوبات 
 ( 25وتتضح من خالل الجدول رقم ) 

 تحول دون تحقيق  وضح نسبة اتفاق عينة البحث عن وجود صعوبات( ي25)جدول               
 اإلمام عبدالرحمن بن فيصلبجامعة  جودة التعلم والتعليم بالسنة التحضيرية                              

 نسبة االتفاق  األعضاء عدد الصعوبات
 % 41 34 يوجد صعوبات 

 `%59 48 يوجد صعوبات  ال
 % 100 82 االجمالي 

تحول دون تحقيق جودة التعلم  ( من إجمالي العينة اتفقوا على أنه ال توجد صعوبات `%59يتضح أن نسبة )  ( 25من نتائج الجدول رقم) 
الصعوبات كما رأتها العينة  وحساب ( من العينة على وجود صعوبات، وتم حصر هذه %41، بينما اتفقت نسبة)والتعليم بالسنة التحضيرية

 كالتالي: تصنيفها في عدة محاور نسبة تكرارها ونسبتها المئوية، و 
، حيث ذكرت العينة قلة االمكانيات %32: االمكانات المادية لبيئة التعلم ) التجهيزات والمرافق و التقنية ( وجاءت بنسبة المحور األول

المادية الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية في بعص القاعات الدراسية، وضعف جاهزيتها وضياع الوقت في تصليحها على حساب 
تجهيزها بالبرامج المطلوبة، بجانب المشاكل التقنية  المتعلقة باالجهزة داخل القاعات الدراسية فهي تؤثر المحاضرة، وعدم تهيئة المعامل و 

 المتوسط ن المجموعة المعيار
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة)ت(
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1معيار
 3.475 20.78 64 اعضاء هيئة تدريس 

0.711 80 0.479 
 2.148 20.16 18 وكالء 

 2معيار
 6.016 30.20 64 اعضاء هيئة تدريس 

1.782 80 0.079 
 3.148 32.83 18 وكالء 

 3معيار
 2.398 21.73 64 اعضاء هيئة تدريس 

0.656 
80 

0.514 
 1.847 21.33 18 وكالء 

 4معيار
 2.443 21.33 64 اعضاء هيئة تدريس 

1.138 80 0.258 
 2.208 22.05 18 وكالء 

 5معيار
 2.087 22.04 64 اعضاء هيئة تدريس 

0.321 
80 

0.749 
 2.189 22.22 18 وكالء 

 6معيار
 1.895 13.84 64 اعضاء هيئة تدريس 

2.973 
80 

0.004 
 0.942 15.22 18 وكالء 

 المعيار ككل 
 14.762 129.9 64 اعضاء هيئة تدريس 

1.057 
80 

 9.519 133.8 18 وكالء 0.294
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على عدم استكمال الخطة الدراسية في الوقت المحدد، وعلى استيعاب الطالب، فضاًل عن ضعف اإلضاءة في بعض القاعات والتهوية  
 ن والتجديد وزيادة أعدادها. وصغر المساحة، بجانب حاجة بعض المعامل للتحسي

المشاكل التقنية ببعض القاعات في  يضاف لما سبق الكراسي التقليذية في الكثير من القاعات ال تناسب أساليب التعلم النشط والتعاوني، و  -
على   Alghamdi, 2015)  ضعف االنترنت وتعطله أحيانا يؤثر على سير المحاضرة، ويؤكد )، و المبنى الهندسي وقلة تواجد الدعم الفني

والعمل على  ، بنية التحتيةلللخدمات الطالبية، أكاديمية أو غير أكاديمية، وتوفير ما يلزم ل المستمر تطويرأن تطبيق معايير الجودة يتطلب ال
 .بشكل مستمر هاقياس

م القاعات وامكاناتها، وجاءت بنسبة : الزيادة  الكبيرة في أعداد الطالب في بعض الشعب والقاعات الدراسية مقارنة بحجالمحور الثاني
 . ، وهذا يؤثر على مشاركة الطالب وتفاعلهم بالمحاضرة10%

حيث أن تحديث بعض   %10: مشكالت تتعلق بالمقررات وحشوها بالمعلومات وحاجتها الى التطوير، وجاءت بنسبة المحور الثالث
 المقررات يتم بدون دراسة كافية.  

، حيث ذكرت العينة أن بعضها ال %7بنسبة لورش التدريبية الخاصة بتطوير مهارات عضو هيئة التدريس، وجاء : ويتعلق با المحور الرابع
 بعضها مكررة وال تساهم في ترقية مهارات األعضاء. يتالئم وطبيعة بعض التخصصات والمقررات، و 

مقابل زيادة أعداد الطالب، والعبء التدريسي الزائد مع كثرة : ويتعلق بقلة أعداد هيئة التدريس في بعض التخصصات، في لمحور الخامسا
 %5االعمال التي تطلب منه وجاءت بنسبة 

 .%2: ويتعلق بقلة التحفيز والتشجيع ألعضاء هيئة التدريس  المحور السادس

راسي للطالب وتأثيره على تحصيلهم ومشكالت أخرى متنوعة وغير متكررة بين أفراد العينة، تتعلق بالجدول الدراسي المكثف وطول اليوم الد
 وتفاعلهم داخل القاعة. 

قام الباحث  نسبة رضا خريجي السنة التحضيرية عن جودة التعلم والتعليم بها؟ " ما  ولإلجابة على السؤال البحثي الخامس ونصه
بي  لتقديرهم على درجة تطبيق وتم حساب المتوسط الحسام ،  2105/2016باستطالع أراء عينة من خريجي السنة التحضيرية للعام 

محاور االستبيان )كل محور على حده(، وبناء على قيمة متوسط االستجابات تم تحديد درجة التطبيق) كبيرة ، متوسطة، ضعيفة(، وكذلك  
ديرهم لمدى تطبيق محاور للتأكد من وجود فروق بين أفراد العينة فى تق 2قام الباحث بترتيب العبارات وفقًا لدرجة تطبيقها، وتم حساب قيمة كا

 االستبيان، وفيما يلى عرض تفصيلى لنتائج كل محور:
 المحور االول : الدعم والمساعدة المقدمة لطالب السنة التحضيرية 

لتقدير عينة الدراسة من خريجي السنة  2(المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا26جدول )
 التحضيرية            

 لدعم والمساعدة  التي قدمت لهمعن ا                                 

 المحور

سط
متو

ال
ف   

حرا
االن

ى  ر
عيا

الم
 

2كا  

اللة
 الد

ى و
ست

م
 

يب
ترت

ال
 

عقدت لقاءات تهيئة للطالب منذ بدء الدراسة للتكيف مع بيئة   -1
 الجامعيالتعلم 

3.43 0.719 194.53 0.01 1 

أثناء  ح الجامعة للحضور في المقرراتئتم التعريف بلوا -2
 لقاءات التهيئة.

3.31 0.824 140.93 0.01 2 

مكتبات وحواسيب و كتب كانت مصادر التعلم  من ) -3
كافية للمساعدة في عملية دراسية..الخ ( المتاحة بالعمادة 

 التعلم

3.13 0.882 87.65 0.01 4 

كان أعضاء هيئة التدريس متواجدون حسب ساعاتهم  -4
 لتقديم المشورة واإلرشادالمكتبية 

3.30 0.819 144.61 0,01 3 

كانت إجراءات اإلرشاد األكاديمي معروفة للطالب من خالل  -5
 وسائل متعددة

2.74 0.984 29.79 0.01 5 
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، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة فى   0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2وجد الباحث أن جميع قيم كا( 26من الجدول رقم) 
( وهى كبيرة ومتوسطة ، أى أن  2.68:  3.43تقديرهم لمدى تقديم الدعم والمساعده لهم، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

" مطبقة  م مساعدات وإرشادات للطالب الذين يواجهون صعوبات في التعلمكانت تقد العبارات جميعها مطبقة بدرجة كبيرة ما عدا العبارة "
 ، وربما يرجع ذلك إلى قلة الدروس األضافية التي تقدم للمتعثرين اكاديميًا.متوسطةبدرجة 

 لتقدير عينة الدراسة من خريجي السنة التحضيرية  2( المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا27جدول )     
 حول عملية التعليم بالسنة التحضيرية                                    

، أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة فى  0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2وجد الباحث أن جميع قيم كا( 27رقم ) من الجدول 
( وهى كبيرة ، أى ان  2.69:  3.41تقديرهم لواقع عملية التعليم بالسنة التحضيرية، حيث جاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين )

ألولى  ا" فى المرتبة  للتعليم كأسلوبعضاء هيئة التدريس على المحاضرة اعتمد ا العبارات جميعها مطبقة بدرجة كبيرة ، وجاءت العبارة " 
اعتمد اعضاء هيئة التدريس  على االنشطة  "  ( بينما جاءت العبارة3.41حيث اتفقت العينة  على أنها مطبقة بأكبر درجة بمتوسط حسابى )

اعتمد اعضاء هيئة التدريس على حل   ( وعبارة "2.81متوسط )ب السادس" في الترتيب  المنهجية لمساعدة الطالب على تطبيق ما يتعلمونه

ن بيئات التعلم التقليدية ذات  أ ( 2105، وفي هذا السياق يؤكد )كامل (2.69" فى الترتيب األخير بمتوسط )المشكالت كأسلوب للتعليم
في تحقيق  هاالتجاه بين المعلم والمتعلم  في السنة التحضيرية لن تكون فعال  ةحاديأُ تصال والتفاعل شكال اإلأالمواقف التعليمية النمطية و 

وقد يرجع ذلك إلى عدم قناعة البعض من األعضاء باستراتيجيات التعلم النشط والتي تحتاج لمزيد من اإلعداد والتخطيط  للدرس  ها، هدافأ 
 .وأنشطته، في مقابل تكدس بعض المقررات بالمعلومات

 : االستفادة من السنة التحضيرية الثالث: المحور
لتقدير عينة الدراسة من خريجي السنة  2( المتوسط الحسابي  واالنحراف المعيارى وكا28جدول )          
 التحضيرية

 لمدى االستفادة من السنة التحضيرية                                   

مساعدات وإرشادات للطالب الذين يواجهون  كانت تقدم -6
 صعوبات في التعلم

2.68 1.033 13.67 0.01 6 

االنحراف   المتوسط المحور
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب الداللة

قام اعضاء هيئة التدريس بإبالغي بإجراءات تقييم األداء منذ  -7
 بدء الدراسة

3.24 0.893 126.57 0.01 3 

 5 0.01 72.131 0.919 3.01 تقييم األداء متنوعة   كانت طرق -8
 1 0.01 188.77 0.757 3.41 اعتمد اعضاء هيئة التدريس على المحاضرة كاسلوب للتعليم -9

اعتمد اعضاء هيئة التدريس على  مجموعات العمل) التعلم - 10
 التعاوني( كأسلوب للتعليم

3.03 0.862 89.18 0.01 4 

هيئة التدريس على حل المشكالت كأسلوب اعتمد اعضاء -11
 للتعليم

2.69 0.956 33.3 0.01 7 

على االنشطة المنهجية  اعتمد اعضاء هيئة التدريس  -12
 لمساعدة الطالب على تطبيق ما يتعلمونه 

2.81 0.947 42.49 0.01 6 

استخدم هيئة التدريس وسائل تعليمية متنوعة )صوتية - -13
 في عملية التعلم  (ومرئية

3.27 0.805 128.67 0.01 2 

االنحراف   المتوسط العبارة
مستوى  2كا المعيارى 

 الترتيب الداللة

 ساعدتني الدراسة بالسنة التحضيرية على:
 6 0.01 58.0 0.939 2.98 التواصل مع االخرين والتحدث باللغة االنجليزية-14
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أي أن هناك تباين بين أفراد عينة الدراسة فى   0.01دالة احصائيا عند مستوى داللة  2( وجد الباحث أن جميع قيم كا28من الجدول رقم ) 
( وهى كبيرة، أى أن العبارات 2.85:  3.37تقديرهم لمدى االستفادة من السنة التحضيرية، وجاءت قيم المتوسط الحسابى محصورة بين ) 

ومطبقة بأكبر درجة   ،" فى المرتبة األولى مي واالعتماد على الذاتتحمل مسئولية تعلمطبقة جميعها بدرجة كبيرة، وجاءت العبارة " 
(، وهذه النتيجة تتفق مع ماذكرته عينة البحث من الخريجين الذين يشعرون بالرضا عن دراستهم بالسنة التحضيرية، 3.37بمتوسط حسابى )

رضا بين العينة عن الدراسة بالسنة التحضيرية واالستفادة ولمعرفة نسبة الفي أنها ساعدتهم على" االعتماد على الذات وتحمل المسؤلية". 
منها، قام الباحث بحساب نسبة االتفاق بين العينة عن درجة الرضا، من خالل إجاباتهم عن السؤال المفتوح باالستبانة " أشعر بالرضا عن  

 ( يوضح ذلك: 29، والجدول رقم )دراستي بالسنة التحضيرية واستفدت منها كثيرًا" مع ذكر األسباب في حالة عدم الرضا
 واالستفادة منها السنة التحضيريةعن دراستهم ب رضاال درجةعن  تفاق بين عينة الدراسة ( نسبة اال29)جدول     

 نسبة االتفاق العدد مستوى الرضا
 % 61 163 راضى

 % 39 104 غير راضى 
من عينة  % 39من عينة الدراسة يشعرون بالرضا عن دراستهم فى السنة التحضيرية بينما  % 61( يتضح أن نسبة 29من الجدول رقم ) 

يوضحان أسباب الرضا وعدم الرضا لدى العينة عن الدراسة بالسنة التحضيرية  (31( و) 30الدراسة ال يشعرون بالرضا، والجدولين أرقام )
 وهي كالتالي: 

عن الدراسة بها واالستفادة  2016/ 2015عام  السنة التحضيرية  خريجي سباب رضا أيوضح ( 30)جدول رقم 
 منها  

تسهيل دراسة المقررات باللغة االنجليزية في المرحلة -15
 الجامعية

2.88 1.033 32.04 0.01 8 

 10 0.01 42.92 0.965 2.85 مجال تخصصيتطبيق خطوات البحث العلمي في -16
 9 0.01 46.12 0.989 2.86 تحسين قدراتي على التفكير وحل المشكالت-17
 4 0.01 99.99 0.854 3.16 التواصل بفاعلية مع االخرين  كتابياً وشفهياً -18
 1 0.01 167.11 0.795 3.37 تحمل مسئولية تعلمي واالعتماد على الذات-19
 2 0.01 139.43 0.823 3.30 العمل ضمن مجموعات-20
توظيف برامج الحاسب اآللي في عملية التعلم وفي الحياة -21

 بصفة عامة
3.15 0.899 90.26 0.01 5 

توظيف تقنيات اإلتصال والمعلومات في التعلم في المرحلة -22
 الجامعية

3.19 0.842 105.03 0.01 3 

توظيف االساليب إالحصائية والرياضية في مرحلة التعلم -23
 الجامعية

2.96 0.917 65.45 0.01 7 

 3 0.01 103.02 0.898 3.19 تعلم حقائق ومفاهيم ومعلومات جديدة -24

 اسباب الرضا                
 ) خريجات ( المسار العلمي والهندسي  

رات
كرا

 الت
عدد

 
 اسباب الرضا              

 )خريجي( المسار العلمي والهندسي 

دد 
ع

رات 
تكرا

ال
 

 

 االستفادة من اللغة االنجليزية وتطوير مهاراتها  -1
 لدى الطالب واالستفادة منها في الدراسة

 دراسة اللغة االنجليزية  وتطوير مهاراتها   27
 لدى الطالب ومساعدتها لهم في  الدراسة التخصصية 

9 

 السنة التحضيرية مهمة وتهيئ الطالب -2
 للحياة الجامعية وتعرفه على االنظمة،

 وتكسبهم مهارات جديدة مطلوبة للتخصص 

 تحمل المسئولية والعمل الجماعي،  11
 اكتساب مهارات التعلم مواجهة التحدي

 

4 

 تواصل هيئة التدريس ومساعدتهم للطالبات على  -3
 ل المادة، واعتمادهم تحقيق التميز وقدراتهم على توصي 

 االجواء العامة تساعد على التعلم،   11
 الدراسة مختصرة ولم تعقد الطالب، و الدراسة ممتعة 

3 
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 عن الدراسة بها  م 2016السنة التحضيرية عام  (خريجي)سباب عدم رضا أ يوضح  ( 31)جدول رقم      

 خالصة النتائج : 
امعة  أظهرت النتائج أن المعيار الرابع للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد والخاص بالتعلم والتعليم مطبق بدرجة كبيرة بالسنة التحضيرية بج-

عمادة الجودة  اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من وجهة نظر منسوبيها، ويرى الباحث وبحكم عملهما بالجامعة أن ذلك قد يرجع إلى محاوالت 
رات  بالجامعة ووكالة التطوير والجودة بعمادة السنة التحضيرية إلى نشر ثقافة الجودة ومعايير تحقيقيها بين منسوبيها من خالل الورش والدو 

ضًا حصلت  ، وبعض برامج الكليات أي2015التدربيبية المتعددة المتعلقة بهذا الشأن، فضاًل عن أن الجامعة نالت االعتماد المؤسسي عام 
على االعتماد البرامجي،مثل كلية التمريض، وكلية الطب، وكلية طب األسنان، والسنة التحضيرية تعد جزء من هذه البرامج واجتيازها من 

 متطلبات تخرج طالب هذه الكليات.
ء الكليات راآلُيجرى  استطالع " أن جميع عبارات المعايير الفرعية مطبقة بدرجة كبيرة وإن إختلفت في ترتيب تطبيقها، باستثناء عباراة " -

(، وهذا معناه أن هناك  2.68) بمتوسط حسابيمتوسطة مطبقة بدرجة جاءت "  " المستفيدة لمعرفة األداء الالحق لخريجي السنة التحضيرية

    على اساليب التدريس تتوافق مع طبيعة المقررات 
مسيرة الدراسة،    تهيئة الطالب للحياة الجامعية الكمال 9 االعتماد على الذات وتحمل المسئولية -4

 االلمام باسياسيات الدراسة 
2 

 اكتساب مهارات واسترتيجيات التعلم والفهم  -5
 والتعلم التعاوني وفرق العمل ، 

 وانجاز االعمال باحترافية ومهارات التفكير 

تعلمت الفرق بين اسلوب التعلم بالمرحلة الثانوية وبين   8
 الجامعة 

1 

 اسباب عدم الرضا                
 ) خريجات ( المسار العلمي والهندسي   

رات 
تكرا

د ال
عد

 
 اسباب عدم الرضا             

 )خريجي( المسار العلمي والهندسي 

رات 
تكرا

د ال
عد

 
 

 منهج اللغة االنجليزية عام  والتركيز فيه على  -1
 الكتابة أكثر من المحاذثة، وحاجته لوقت اطول 

 ومصطلحاته عامة وبعيدة عن المقررات التخصصية 

 دراسة مقررات ال تؤهل للتخصص كالمرسم فهو غير  7
 مفيد لطالب كلية الهندسة وإنما مفيد لطالب  
 ية الهندسة  كلية العمارة، والمتضرر هو طالب كل 

12 

 طول فترة الدوام،  وانعكاسه على الفهم والتركيز  -2
 و المذاكرة وضيق والعالقات االجتماعية 

 كفاءة بعض االعضاء في التدريس وتوصيل   7
 المعلومة، واستخدام طرق تدريس غير  

 لم تساعدني، وقلة تعاونهم قلل من الحماس  فعالة
 للدراسة بالجامعة 

5 

 دراسة مقررات ليس لها عالقة بالتخصص وغير مفيدة  -3
 للتخصص و بعضها موضوعاتها مكررة 

 وغير محدثة  

 الرياضيات بالجامعة اصعب ولم يركز 7
 عليها بالتحضيرية وعلى عالقتها بما ندرسه 

 بعد  

2 

 الحاسب معلوماته عامة وبرامج معروفة لدى الطالب  مقرر-4
 مسبقا كالميكروسوفت، الورد والبوربوينت االفضل التركيز  
 على الفوتوشوب وبرامج التصميم المفيدة للتخصص   

 خاصة للمسار الهندسي 

قلة االهتمام باللغة عدم وجود الوقت الكافي لتعلم   7
 ضيق الوقت   اللغة،

2 

 ، والضغط في االعمال ضغط وكثرة المواد-5
 وكثرة الواجبات  وضيق الوقت  والمشاريع والتكاليف 

 1 طول ساعات الدوام اليومي  3

 عدم المعرفة باالنظمة بدرجة كافية، واسلوب التقييم  -6
 والدرجات ، ودرجاتي بالتحضيرية واضافتها لمعدلي عند التخرج 

 السنة التحضيرية مضيعة للوقت  3
 

1 



   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

سة لتطبيق هذا األجراء كونه مؤشر على أداء السنة التحضيرية وعلى مستوى خريجيها، ومدى تحققيها أهدافها، ومن ثم أهمية حاجة ما
 وجودها كمتطلب لأللتحاق بالبرامج االكاديمية الالحقة. 

 (. 2.68) بمتوسط حسابي متوسطة "مطبقة بدرجة  وإرشادات للطالب الذين يواجهون صعوبات في التعلم مساعدات متقدوجاءت عبارة " -
. بين عينة الدراسة في مستوى تفعيل المعيار الرابع للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 0.05مستوى ال توجد فروق دالة احصائيًا عند  -

ضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تعزى إلى متغير الوظيفة بشكل عام.ال توجد فروق  االكاديمي الخاص بالتعلم والتعليم بالسنة التح
تقديم دالة إحصائيا بين عينة الدراسة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي على مستوى تفعيل المعايير الفرعية، باستثناء المعيار الفرعي السادس" 

" دالة  2.973الوكالء ورؤساء األقسام والمنسقين، حيث قيمة "ت=" جاءت الفروق لصالح التحضيريةالدعم لتحسين جودة التدريس بالسنة 
 .  0.05احصائيا عند مستوى داللة 

في مستوى تفعيل المعيار الرابع للهيئة الوطنية للتقويم (، بين عينة الدراسة 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
لمتغير القسم، لصالح قسم   خاص بالتعلم والتعليم بالسنة التحضيرية بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل تعزى واالعتماد االكاديمي ال

 الحاسب األلى، بتطبيق جميع المعايير الفرعية لمعيار التعلم والتعليم.
ة التحضيرية بجامعة اإلمام من عينة الدراسة بأنه ال توجد صعوبات تحول دون تحقيق جودة التعلم والتعليم بالسن % 59رأت نسبة  -

 ( وجود صعوبات. %41عبدالرحمن بن فيصل ، بينما رأت نسبة )
هناك نسبة كبيرة من الرضا عن الدراسة بالسنة التحضيرية واالستفادة منها لدى عينة الدراسة من خريجي السنة التحضيرية بلغت  -
قدراتهم في اللغة االنجليزية، وهيئتهم للحياة الجامعية، أما العينة التي ال  ( ، كونها أكسبتهم مهارات مطلوبة للدراسة الجامعية وطورت 61%)

منهج اللغة االنجليزية يحتاج لوقت أكبر، ومصطلحاته غير مرتبطة بالمقررات ( من إجمالي العينة، حيث %39تشعر بالرضا عنها فنسبتها)
 طالب( اليفيد الملتحقين بكلية الهندسة. الرسم) من وجهة نظر ودراسة بعض المقررات كمقرر الم الدراسية ) من وجهة نظر االناث(،

 توصيات :
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي الباحث باألتي: 

 مخرجات السنة التحضيرية بشكل دوري في ضوء مخرجات الكليات المستفيدة، كونها جزء من برامجها. تقويم -

 إجراء دراسة ذاتية للسنة التحضيرية في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد.  -

في عملية التعلم والتعليم وكمؤشر على  االستفادة من استراتيجية المقارنة المرجعية بسنوات تحضيرية أخرى  لتحديد أفضل الممارسات  -
 مستوى األداء.

ها، من خالل استبانات أو دراسات مفارنة ء الكليات المستفيدة لمعرفة األداء الالحق لخريجيراإدارة السنة التحضيرية آلاستطالع ضرورة  -
ونتائج الطالب قبل إنشاء السنة التحضيرية، أو مع  لنتائج الطالب بعد التحاقهم بالبرامج االكاديمية المتخصصة مع وجود السنة التحضيرية، 

 نتائج طالب في برامج اكاديمية ال يلتحقون بالسنة التحضيرية،

 تحفيز وتكريم األداء المتميز في التدريس، على أن تكون هناك معايير واضحة ومعلنة لذلك.  -
 المراجع: 

 أوال : المراجع العربية:
، إدارة هوية الجامعة ومطابع جامعة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل في لمحات(.  2015) فيصل.جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  -1

 اإلمام عبدالرحمن بن فيصل. 
(. أهمية تطبيق جودة معايير ضمان التعليم العالي لبناء ودعم ثقافة التميز والريادة للجامعات الخاصة  2012السامرائي، عمار. ) -2

 ، الجامعة الخليجية.2012/ 6/4-5ن جية نموذجا، المؤتمر الدولي العربي لضمان جودة التعليم العالي في الفترة مدراسة حالة الجامعة الخلي
تواجه طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود  المشكالت االكاديمية واإلادارية التى(. 2012،1433العنقرى، سلمان بن زيد. ) -3

 ، )رسالة ماجستيرغير منشورة(، كلية العلوم االجتماعية، جامعة االمام محمد بن سعود: السعودية. من وجهة نظر الطالب
ية بجامعة الملك ( اثر برنامج تدريبى قائم على تنمية المهارات الكتابية لدى طالب السنة التحضير 2013فجال، عبد هللا محمود. ) -4

  http://fac.ksu.edu.sa/afajjal/publication/32953من  6/10/2014سعود، استرجعت في

http://fac.ksu.edu.sa/afajjal/publication/32953


   

         

 ...جبامعة االماماقع عملية التعلم والتعليم بالسنة التحضريية و

  

  

لتنافسية المستدامة لمؤسسات والتعليم ودورها في تحقيق الميزة ا (. تبني استراتيجيات التميز في التعلم2012) سام عبد القادرالفقهاء،  -5
المؤتمر العربي األول "استراتيجيات التعليم العالي وتخطيط الموارد البشرية" المنظمة ، التعليم العالي: جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية

ابريل )نيسان( في   26-24الفترة  العربية للتنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وجامعة القاهرة ، واتحاد الجامعات العربية في
 األردن. : الجامعة الهاشمية

(. السنة التحضيرية في الجامعات السعودية قراءة في إشكالية التباين بين الفلسفة والبنية، المؤتمر الوطني 2015كامل، علي جاد. ) -6
 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل: السعودية. ابريل ،   23-22االول للسنة التحضيرية في الجامعات السعودية، في الفترة من 

(. مشكالت طالب وطالبات السنة التحضيرية في بعض الجامعات السعودية، ورقة عمل  2010محمود، عبدهللا بن عبد الحميد. ) -7
 دية.مقدمة الى اجتماع وكالء الجامعات السعودية، وزارة التعليم العالي، الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة: السعو 

 (. اإلطار الوطني للمؤهالت للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.2009الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكاديمي) -8
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