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املستخلص:
اإلثراء  مدى  اكتشاف  إىل  الدراسة  هتدف 
األداء  يف  التحضريية  السنة  لربنامج  املعريف 
األكاديمي والتحصيل العلمي عىل مقررات 
اإللكرتونية  املعلومات  خدمات  برنامج 
التعلم من خالل  املعلومات ومصادر  بقسم 
األداء  عنارص  يف  املعريف  اإلث��راء  حتديد 
)احلضور  من  تتكون  والتي  األكاديمي 
وكذلك  الدراسية(،  والتكاليف  واملشاركة 
التحصيل  عنارص  يف  املعريف  اإلثراء  حتديد 
العلمي والتي تتكون من )االختبار الدوري 
واالختبار النهائي والنتيجة النهائية للمقرر(.
وتعتمد الدراسة عىل املنهج التحلييل املقارن 
وطالبة،  طالباً   1084 درج��ات  لتحليل 
حصلوا  اللذين  الطالب  درجات  ومقارنة 
يلتحقوا  مل  والذين  التحضريية  السنة  عىل 
األكاديمي  األداء  عنارص  خالل  من  هبا 

والتحصيل العلمي. 

تمهيد:
يشهد التعليم العايل باململكة العربية السعودية 
مجيع  يف  ملموسًا  تطورًاُ  األخرية  اآلونة  يف 
تأسيس  التطور  هذا  مظاهر  ومن  القطاعات 
لفروع  امتدادًا  جديدة  حكومية  جامعات 
جامعات قائمة يف بعض املناطق واملحافظات، 
لالبتعاث  احلرمني  خادم  برنامج  وإطالق 
العلمي  البحث  ودعم  وتشجيع  اخلارجي، 

من القطاعني العام واخلاص.

السنة  برنامج  تطبيق  بدأ  1428ه�،  عام  ويف 
كليات  يف  ضيقة،  نطاقات  عىل  التحضريية 
فيها  وخضع  حمدودة.  وجامعات  وبرامج 
إىل  تعديالت  لعدة  التحضريية  السنة  برنامج 
أن وصل إىل وضعه احلايل. وكان هناك اتفاق 
عام عىل رضورة ونجاح فكرة ختصيص سنة 
يف  االختالف  مع  املبدأ،  حيث  من  حتضريية 
جوانب مزايا الربنامج وكيفية تطبيقه وأوجه 
القصور التي تتطلب معاجلة وتدخاًل. وهناك 
بني  التحضريية  السنة  مقررات  يف  تفاوت 

اعلم: العدد الثاني عشر 
جمادى األولى 1434هـ / إبريل 2013م

جامعة  يف  العلمي  البحث  لعامدة  والتقدير  بالشكر  الباحث  يتقدم   *

هذا  إلنجاح  واملتابعة  اإلداري  واالهتامم  املايل  لدعمها  طيبة، 
البحث.
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ومسار  اإلنجليزية  اللغة  مسار  مها:  رئيسني،  مسارين  عىل  تركز  مجيعًا  ولكنها  السعودية  اجلامعات 
مهارات واستخدام احلاسب اآليل، ومما ال شك فيه أن كل الربامج األكاديمية باجلامعات حتتاج إىل 

تنمية مهارات الطالب يف هذين املسارين لكن بنسب متفاوتة.

برنامج”  طيبة  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  التعلم  ومصادر  املعلومات  قسم  ويقدم 
خدمات املعلومات اإللكرتونية”الذي وصل عدد مقررات التخصص فيه إىل أربعني مقررًا إجباريًا 
واختيارًا، وبلغ عدد املقررات التي تعتمد اعتامدًا كليًا عىل مهارات احلاسب اآليل واللغة اإلنجليزية 
)28( مقررًا بنسبة 70%من إمجايل مقررات التخصص، لذا حرص القسم عىل دخول طالبه وطالباته 

السنة التحضريية ) املسار اإلنساين( بجامعة طيبة.

وطالبات  طالب  مجيع  يدرسها  التي   )INFO101(  101 املعلومات  يف  مقدمة  مادة  تدريس  وأثناء 
الباحث  سجل  كلية(،  )كمتطلب  طيبة  بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  العلمية  األقسام 
اختالفًاً ملحوظًاً يف األداء األكاديمي لطالب وطالبات السنة التحضريية والتزامهم باحلضور وأداء 
الواجبات، كام الحظ أيضًا فرقًا يف التحصيل العلمي وظهر ذلك يف نتائج االختبار الدوري والنهائي 
إضافة إىل النتيجة النهائية ملقرر مقدمة يف املعلومات، واختالفًاً ملحوظًاً يف املهارات احلاسوبية واللغة 
اإلنجليزية. فهل كان برنامج السنة التحضريية هو السبب يف هذا التباين امللحوظ يف اإلثراء املعريف 
يف األداء األكاديمي والتحصيل العلمي بني الطالب؟. هذا التساؤل ما حتاول أن جتيب عليه الدراسة 

احلالية.

أهداف الدراسة:

برنامج  مقررات  عىل  التحضريية  السنة  لربنامج  املعريف  اإلثراء  مدى  اكتشاف  إىل  الدراسة  هتدف 
خدمات املعلومات اإللكرتونية بقسم املعلومات ومصادر التعلم من خالل حتديد اإلثراء املعريف يف 
عنارص األداء األكاديمي والتي تتكون من )احلضور واملشاركة والتكاليف الدراسية(، وكذلك حتديد 
النهائي  الدوري واالختبار  )االختبار  تتكون من  والتي  العلمي  التحصيل  املعريف يف عنارص  اإلثراء 
والنتيجة النهائية للمقرر مقدمة يف املعلومات(. وألغراض الدراسة يمكن حتليل هذا اهلدف إىل عدة 

أهداف فرعية هي:
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التعرف عىل أهداف وخصائص السنة التحضريية باجلامعات السعودية.. 1
التعرف عىل خصائص وأهداف ومقررات برنامج »خدمات املعلومات اإللكرتونية« املقدم من . 2

قسم املعلومات ومصادر التعلم بجامعة طيبة.
حتديد ومقارنة اإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل االلتزام األكاديمي يف )احلضور، املشاركة . 3

التحضريية  بالسنة  التحقوا  الذين  للطالب  املعلومات  يف  مقدمة  ملقرر  الدراسية(  والتكاليف 
والطالب الذين مل يلتحقوا هبا.

الدوري، . 4 العلمي يف)االختبار  التحصيل  التحضريية عىل  للسنة  املعريف  اإلثراء  حتديد ومقارنة 
بالسنة  التحقوا  الذين  للطالب  املعلومات  مقدمة يف  ملقرر  النهائية(  والنتائج  النهائي  االختبار 

التحضريية والطالب الذين مل يلتحقوا هبا.
األكاديمي . 5 االلتزام  عىل  التحضريية  للسنة  املعريف  اإلثراء  مدى  تبني  مؤرشات  إىل  التوصل 

والعلوم  اآلداب  كلية  يف  التعلم  ومصادر  املعلومات  قسم  مقررات  يف  العلمي  والتحصيل 
اإلنسانية جامعة طيبة. 

تساؤالت الدراسة:

ولتحقيق أهداف الدراسة، ستعمل الدراسة عىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

ما خصائص السنة التحضريية، وأهدافها، ونظام الدراسة هبا؟. 1
ومصادر . 2 املعلومات  قسم  يف  اإللكرتونية  املعلومات  خدمات  برنامج  مقررات  خصائص  ما 

التعلم وعالقتها بمقررات السنة التحضريية؟.
ما مدى اإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل األداء األكاديمي) احلضور، املشاركة والتكاليف( . 3

للطالب والطالبات يف مادة مقدمة يف املعلومات؟.
االختبار . 4 الدوري،  العلمي)االختبار  التحصيل  التحضريية عىل  للسنة  املعريف  اإلثراء  ما مدى 

النهائي، والنتيجة النهائية( للطالب والطالبات يف مادة مقدمة يف املعلومات؟.
ما مدى اإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل االلتزام األكاديمي والتحصيل العلمي يف مقررات . 5

قسم املعلومات ومصادر التعلم يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة طيبة؟.
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منهج الدراسة:

ألغراض وطبيعة الدراسة سوف يعتمد الباحث عىل منهج التحليل املقارن ومنهج حتليل املضمون 
إلجراء اخلطوات التالية لتحقيق أهداف الدراسة، واالستجابة لتساؤالهتا:

حتليل املضمون للتعرف عىل مقررات برنامج السنة التحضريية يف جامعة طيبة.. 1
يف . 2 التعلم  ومصادر  املعلومات  قسم  يف  اإللكرتونية  اخلدمات  برنامج  ومضمون  حمتوى  حتليل 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة.
مقرر . 3 درسوا  وطالبة  طالبًا   1084 ل��  العلمي  والتحصيل  األكاديمي  لألداء  املقارن  التحليل 

السنة  عىل  حصلوا  الذين  الطالب  نتائج  بمقارنة  وذلك   ،)INFO101( املعلومات  يف  مقدمة 
التحضريية واللذين مل يلتحقوا هبا.

عينة الدراسة:

 ،)INFO101(1084 طالبًا وطالبة املسجلني يف مادة مقدمة يف املعلومات تتكون عينة الدراسة من 
واملقررة كمتطلب كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة خالل العام اجلامعي 1431/1432ه�، 
وبلغ عدد الشعب الدراسية 18 شعبة دراسية منها 13 شعبة يف الفصل الدرايس األول ومخس شعب 
يف الفصل الدرايس الثاين. ووصل عدد الطالب من العينة 184 طالبًا، بينام بلغ عدد الطالبات 900 

طالبة بنسبة 83.03% كام الشكل رقم )1(.
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ويمثل أفراد العينة أربعة أقسام علمية كام يبينها اجلدول رقم )1( حيث بلع عدد طالب العينة من قسم 
اللغات والرتمجة411 طالبًا وطالبة بام نسبته 37.92%، يف حني بلغت نسبة طالب قسم الدراسات 

اإلسالمية 24.63%من إمجايل عينة الدراسة.

اجلدول رقم )1(:  توزيع عينة الدراسة عىل األقسام العلمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

النسبة %املجموعالفصل الثاينالفصل األولاألقسام العلميةم
25915241137.92اللغات والترجمة1
24.63 21453267الدراسات اإلسالمية2
34.41 35518373اللغة العربية3
3.04 33033العلوم االجتماعية4
8612231084100اإلمجايل5

العلوم االجتامعية3.04% من  العربية 34.41% وقسم  اللغة  بلغت نسبة طالب وطالبات قسم  كام 
إمجايل أفراد العينة.

وبتوزيع عينة الدراسة حسب احلصول عىل السنة التحضريية، بلغ عدد الطالب الذين التحقوا بالسنة 
التحضريية 411 من الطالب والطالبات منهم 81 طالبًا و330 طالبة، كام بلغ عدد طالب وطالبات 
بنسبة 62.08% من إمجايل  التحضريية 673 من الطالب والطالبات  بالسنة  يلتحقوا  الذين مل  العينة 

أفراد العينة. انظر الشكل رقم )2(
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اخلطوات واإلجراءات التنفيذية للدراسة:

مرت  لتساؤالهتا،  واالستجابة  الدراسة  هدف  لتحقيق  الالزمة  واملعلومات  البيانات  توفري  لضامن 
الدراسة بسٍت خطواٍت رئيسٍة وإجراءات تنفيذية، وتتمثل تلك اخلطوات يف املراحل التالية:

املرحلة األوىل: اختيار عينة الدراسة.

كام أشري سابقًا، تم اختيار عينة الدراسة مجيع طالب مادة مقدمة يف املعلومات )INFO101( خالل 
الشعب  عدد  بلغ  حيث  1431/1432ه�،  األكاديمي  للعام  والثاين  األول  الدراسيني  الفصلني 
الدراسية يف هذه املادة 22 شعبة دراسية تم استبعاد أربع شعب دراسية لعدم توافر البيانات الكاملة عن 
درجات وتقديرات الطالب، وبذلك وصل العدد الفعيل ملجموع الشعب الدراسية يف عينة الدراسة 
 )INFO101( 10118 شعبة دراسية هبا 1084 طالبًا وطالبة.كام تم اختيار مادة مقدمة يف املعلومات

لتطبيق الدراسة، لعدة مربرات هي:

أن مادة مقدمة يف املعلومات )INFO101(، متطلب عىل مجيع طالب وطالبات كلية اآلداب . 1
والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة خالل العام اجلامعي 1432/1431ه�.

أن طبيعة مفردات املادة املقدمة يف املعلومات تتطلب احلد األدنى من مهارات استخدام احلاسب . 2
اآليل.

االتصاالت . 3 وتقنية  املعلومات  جمال  يف  واملصطلحات  املفاهيم  من  كبري  قدر  عىل  حتتوي  أهنا 
والشبكات.

بتكنولوجيا . 4 املرتبطة  اإلنجليزية  واملصطلحات  اإلنجليزية  اللغة  يف  مهارات  تتطلب  أهنا 
املعلومات.

أهنا توفر العينة والعدد الكايف من الطالب والطالبات إلجراء وتطبيق الدراسة.. 5
أهنا تعترب مقررًا أساسيًا ونموذجًا ملقررات قسم املعلومات ومصادر التعلم.. 6
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املرحلة الثانية: حتليل برنامج السنة التحضريية:

التحضريية )املسار اإلنساين( وهو برنامج خمصص  السنة  يف هذه املرحلة تم حتليل مقررات برنامج 
سبعة  من  ويتكون  طيبة.  بجامعة  التعليمية  اخلدمات  عامدة  بتقديمه  وتقوم  األدبية،  للتخصصات 

مقررات تتكون من 18 وحدة دراسية.

املرحلة الثالثة: حتليل برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية يف قسم املعلومات ومصادر التعلم:

يف هذه املرحلة تم حتليل مقررات )برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية( املقدم من قسم املعلومات 
ومصادر التعلم يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الذي وصل عدد مقرراته إىل أربعني مقررًا متخصصًا 

يف جمال املعلومات وخدماهتا، باإلضافة إىل ستة مقررات جامعية وأربعة مقررات متطلبات كلية.

املرحلة الرابعة: جتميع درجات وتقديرات الطالب.

بعد حتديد الُشعب الدراسية، كعينة للدراسة ُطِلَب من السادة أعضاء وعضوات هيئة التدريس الذين 
يقومون بتدريس مجيع شعب مادة مقدمة يف املعلومات بتوفري بيانات الطالب ودرجات تقديراهتم يف 
األداء األكاديمي والتحصيل العلمي خالل الفصلني الدراسيني األول والثاين. وكام يوضح اجلدول 

)2( توزيع درجات والتقديرات جلميع عنارص التقييم.

اجلدول رقم )2(: توزيع درجات عنارص التقييم لطالب العينة

النسبة املئويةالدرجةعنارص التقييمم
01%10احلضور1
01%10املشاركة2
01%10التكاليف3
02%20االختبارات الدورية4
05%50االختبار النهائي5
001%100النتيجة النهائية6
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النحو  عىل  واملشاركة  احلضور  تقديرات  وحساب  التحليل  تم  وجتهيزها  البيانات  معاجلة  وخالل 
التايل:

نسب احلضور أو املشاركة مابني 80% -100% تعني:حضورًا أو مشاركة )مرتفع(، نسب احلضور 
أو املشاركة مابني50% -79% تعني حضورًا أو مشاركة) متوسط(، نسب احلضور أو املشاركة أقل 
من50% تعني حضورًا أو مشاركة )ضعيف(، وأخرياW إذا مل يكن هناك حضور عىل اإلطالق تعني 

)منقطعًا(، ومل يشارك عىل اإلطالق تعني )ال يشارك(.

كام تم حساب تقديرات التكاليف واالختبار الدوري والنهائي والنتيجة النهائية عىل النحو التايل: من 
90 إىل 100 تعني )ممتاز(، من 80 إىل 89 تعني )جيد جدًا(، من 70إىل 79 تعني )جيد(، من 60 

اىل69 تعني )مقبول(، أقل من 60 تعني: )راسب(.

املرحلة اخلامسة: معاجلة ووصف البيانات.

خالل هذه املرحلة وبعد مجع البيانات متت االستعانة بربنامج اجلداول الرياضية )إكسل( يف جدولة 
للُشعب  جدواًل   18 منها  جدواًل   21 اإلكسل  يف  اجلداول  عدد  وصل  حيث  ومراجعتها،  البيانات 
الدراسية بواقع جدول لكل ُشعبة، موزع عىل الدرجات والتقديرات جلميع عنارص التقييم.وجدول 
 )SPSS( برنامج  يف  وتعريفها  ترميزها  بعد  البيانات  إدخال  تم  ثم  للعينة،  وجدوالن  للمتوسطات 

الستخراج اجلداول واألشكال البيانية واملؤرشات حسب متطلبات الدراسة.

املرحلة السادسة: مناقشة وحتليل النتائج:

 ،)SPSS( اإلحصائي  الربنامج  من  واجلداول  البيانات  خمرجات  من  وباالستفادة  املرحلة  هذه  يف 
الكتشاف والتعرف عىل تأثري االلتحاق بالسنة التحضريية عىل االلتزام األكاديمي لطالب والطالبات 
والذي يشمل احلضور واملشاركة والتكاليف، وكذلك تأثريها عىل التحصيل العلمي لدرجات الطالب 
النهائية، ومقارنتها حسب احلصول عىل  الدوري والنهائي والنتيجة  والطالبات يف كل من االختبار 

السنة التحضريية وعدم احلصول عليها، وأيضًا مقارنتها حسب النوع.
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الدراسات السابقة:

كام  الورقية،  للمصادر  إضافة  العالقة  ذات  الرقمية  املعلومات  قواعد  مجيع  يف  بالبحث  الباحث  قام 
أقسام  مقررات  التحضريية عىل  السنة  وأثر  املعريف  اإلثراء  تتناول  دراسة  أي  بمراجعتها ومل جيد  قام 

املعلومات. ورصد الباحث بعض الدراسات العلمية ذات العالقة غري املبارشة وهي.

دراسة )السلويل، 2010م( التي هدفت إىل حتديد واقع اجتاهات الطالب نحو الدراسة بعامدة السنة 
الدراسة  نحو  الطالب  اجتاهات  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  ومدى  التحضريية 
املتضمنة  الكليات  من  ممثلة  عينة  عىل  الدراسة  وطبقت  األكاديمية،  وإنجازاهتم  التحضريية  بالسنة 
لربنامج السنة التحضريية والتي بلغ عددها ثامين كلياٍت، ووزعت االستبانة عىل 700 طالب خالل 
قبول  رضورة  إىل  الدراسة  توصلت  -1430ه�،   1429 اجلامعي  للعام  األول  الدرايس  الفصل 
الطالب يف عامدة السنة التحضريية دون تقسيمهم مسبقًا عىل الكليات، حيث تفرز الدراسة بالعامدة 

نوع الدراسة املناسب لكل طالب.

وقام )اجلابري 2009م( بدراسة األدوار األكاديمية وفق منهجية دراسات اقتصاديات التعليم وتم 
اختيار العينة والتي متثل 3000 طالب وطالبة من جامعة طيبة باملدينة املنورة وتوصلت الدراسة إىل 
تفوق الطالبات عىل الطالب يف املعدل الرتاكمي، وتأثر أداء الطالب والطالبات بالظروف األرسية 
واالقتصادية وانخفاض أداء الطالب والطالبات املتخرجني من مدارس ثانوية أهلية أو من مدارس 
اجلهد  بزيادة  إجيابيًا  الطالبات  أداء  وتأثر  الغياب  كثريي  الطالب  أداء  وتراجع  املنورة  املدينة  خارج 

الدرايس يف املنزل ووجود فروق كبريه يف األداء األكاديمي عرب التخصصات املختلفة.

وهتدف دراسة )الشهري 2009( إىل التعرف عىل أنامط التعلم والتفكري التي يفضلها طالب وطالبات 
التعلم  أنامط  يف  الدراسية  واملستويات  والكلية  النوع  متغريات  بني  الفروق  ودراسة  طيبة،  جامعة 
والتفكري وتكونت عينة الدراسة من 1291 طالبًا وطالبة من املستويات الدراسية األوىل والنهائية يف 
ثالث كليات من جامعة طيبة وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات دالة إحصائية بني طالب كلية 
الدرجات  الطالب والطالبات يف متوسط  دالة إحصائية بني  العلوم والرتبية، كام يوجد فروق ذات 

لصالح الطالبات.
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وتناول )العلوان 2009م( يف دراسته إىل استقصاء أثر استخدام إسرتاتيجية تدريس ما وراء املعرفية 
يف حتصيل طالب اجلامعة وتنمية مهارات التفكري الناقد لدهيم وتكونت عينة الدراسة من 120 طالبة 

وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعتي العينة يف االختبار البعدي.

دراسة )السلمي 2008( التي هتدف إىل استكشاف واقع الوعي املعلومايت لدى الباحثات من طالبات 
لطبيعته وحتديد هويته، ودراسة  رؤية واضحة  وتقديم  العزيز،  عبد  امللك  بجامعة  العليا  الدراسات 
مستواه يف املجتمع األكاديمي بتحديد مظاهره ومهاراته لدى الطالبات، وحتديد الصعوبات البحثية 
بجامعة  األكاديمية  املكتبة  ودور  باجتاهات  والتعريف  املعلومات،  عن  البحث  عند  تواجههن  التي 
الباحثات. وقد ُاستخدمت  العزيز شطر الطالبات يف دعم وتنمية الوعي املعلومايت لدى  امللك عبد 
املنهج املسحي للحصول عىل البيانات واملعلومات التي حتدد مهارات ومظاهر الوعي املعلومايت لدى 
طالبات الدراسات العليا من خالل استبانة وزعت عىل عينة عشوائية من طالبات مرحلتي املاجستري 
35%( من  والدكتوراه يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنسبة )45.5 %( ويف كلية العلوم بنسبة ) 
إمجايل العدد الكيل للطالبات، وقد أظهرت الدراسة مدى توفر مهارة احلاجة للمعلومات ومهارة تقويم 
واستخدام املعلومات بشكل واضح بني طالبات الدراسات العليا يف الُكليتني عينة الدراسة، يف حني 
ظهر افتقار غالبية الطالبات للمهارات املكتبية والبحثية والتكنولوجية، كام أتضح أن أكثر الصعوبات 
التي تواجه الباحثات تركزت حول مصادر املعلومات وطرق استخدامها واستخدام املكتبة وخدماهتا 

وإمكانياهتا مما يقتيض رضورة إعداد برامج موحدة لتعليم الطالبات عىل أسس علمية سليمة. 

الدول  يف  املعامرية  الربجمة  لدور  املتزايدة  األمهية  أظهرت  التي   )Al-Dakheel. 2006( دراسة 
املعامري  التعليم  برامج  عىل  خاص،  بشكل  السعودية  العربية  اململكة  ويف  عام،  بشكل  النامية 
التوفيق  يتم  ومل  السابقة،  الفرتة  يف  ملحوظ  تطور  أي  تشهد  مل  الربجمة  فمقررات  املحلية؛ 
التنمية. خطط  واحتياجات  املحيل،  السوق  متطلبات  وبني  الربامج  هذه  خمرجات  بني   ما 
جوانب  وحتدد  املعامرية،  الربجمة  تعليم  ووسائل  املنهجيات  رصد  الدراسة  هذه  حتاول 
امللك  جامعة  يف  البناء  وعلوم  العامرة  برنامج  يف  الربجمة  مهارات  الطالب  إكساب  يف  القصور 
املمكنة. التطوير  وسائل  حتدد  ثم  العاملية،  الربامج  ببعض  املحلية  الربامج  وتقارن   سعود، 
أظهرت الدراسة بعض جوانب قصور أسلوب تعليم الربجمة لطالب العامرة يف جامعة امللك سعود 
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التي أبرزها قلة الساعات املقررة، وقلة التنسيق والتكامل مع باقي مقررات اخلطة الدراسية، وعدم 
توفر قاعدة معلومات شاملة تساعد الطالب يف إعداد الربنامج. وقد خلص البحث ملعاجلة جوانب 

القصور واالرتقاء بأسلوب تعليم الربجمة من خالل جمموعة من التوصيات، ووسائل التطوير.

)Hong. 2003( التي هدفت إىل حتديد اجتاهات الطالب نحو استخدام تكنولوجيا املعلومات  دراسة 
يف التعليم، وحتديد العالقة بني خربة الطالب واستخدامهم لإلنرتنت ومستوى حتصيلهم الدرايس، 
وتم اختيار عينة عشوائية من طالب جامعة ماليزيا بلغ عددهم 88 طالبًا، وأظهرت الدراسة وجود 
تأثري إجيايب لنجاح العملية التعليمية الغنية بالتكنولوجيا واإلنرتنت، وكذلك وجود اجتاهات إجيابية 

لدى طالب املرحلة اجلامعية نحو استخدام احلاسب وتقنياته يف دعم العملية التعليمية.

دراسة )Lemke & E.. 2000( التي هدفت إىل قياس تأثري استخدام اإلنرتنت عىل فاعلية تدريس 
مقررات اجلغرافيا يف مؤسسات التعليم العايل، واهتمت الدراسة بتقييم العديد من املصادر التعليمية 
حاجة  الدراسة  وأظهرت  التعليم،  يف  استخدامها  فاعلية  ومدى  اإلنرتنت  عىل  املتاحة  املتخصصة 
الدرايس،  التحصيل  وزيادة  التعليمية  العملية  لدعم  اإلنرتنت  مع  التعامل  مهارات  لتعلم  الطالب 
وحاجة املعلمني إىل اكتساب مهارات التعامل الفعال مع اإلنرتنت واإلفادة من إمكاناهتا لتعزيز عملية 
التدريس ونقل املعارف ليس فقط بالفصول الدراسية التقليدية وإنام تطبيقها يف جماالت التعليم عن 

بعد.

دراسة )JAMAL. 1993(التي هتدف إىل وضع نموذج تصوري لربنامج درايس يتضمن عدة 
اململكة  بجامعات  اإلعالم  أقسام  طالب  مستهدفًا  واإلعالم  التعليم  تكنولوجيا  يف  مقررات 
وحدوده،  وأمهيته،  الربامج،  أهداف  للربامج:  املقرتح  النموذج  وتضمن  السعودية،  العربية 
واإلعالمية،  التعليمية،  واخلربات  املعارف،  من  وحمتواه  املستهدف  ومجهوره  ومصطلحاته، 
والتي تضمنت كل من )تكنولوجيا االتصال احلديثة واستخدام الكمبيوتر يف التعليم واإلعالم 
الفوتوغرايف  التصوير  وفن  امللصقات  وفن  التلفزيوين  واإلنتاج  اإلخراج  وتقنيات  ومهارات 
التعليمية  املعينات  الشفافيات واستخدام  الرسوم وإنتاج  واختيار األفالم واستخدامها وإنتاج 
واإلعالمية( وانتهى النموذج بأساليب التعليم وطرقه وأساليب التقويم، وخلص الباحث إىل 
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جمموعة من التوصيات الصاحلة للتطبيق يف تعليم تكنولوجيا التعليم واإلعالم لطالب أقسام 
اإلعالم.

درجة  مستوى  عىل  واملعلومات  املكتبات  تعليم  واقع  تناولت  )1992م .ALY(التي  دراسة 
البكالوريوس أو الليسانس يف اجلامعات العربية، حيث ضم 17 قساًم ومعهدًا ومدرسة من 9 دول 
عربية، وتتبع تاريخ وتطور هذه املؤسسات خالل فرتة زمنية امتدت من 1951م إىل 1991م. وقد 
ركزت الدراسة عىل دوافع إنشاء أقسام تعليم املكتبات واملعلومات، وانتامء هذه املؤسسات وأسامئها 
البحث  تناول  ثم  املوجودة،  املتبع واملقررات والربامج  الدرايس  النظام  ومدلوالهتا وتأثري ذلك عىل 
هذه املقررات والربامج بالتفصيل ومقدار شموهلا لكل إطار علم املكتبات واملعلومات، وقد تبني من 
هذا البحث أن أقسام املكتبات واملعلومات افتتحت مواكبة لظروف التنمية االقتصادية واالجتامعية 
والبحرين ولبنان  واليمن واإلمارات  باستثناء موريتانيا  وأنه  العربية،  الدول  والثقافية يف  والتعليمية 
ف الطالب كيفية أداء  وسوريا واألردن، وتبني أن تركيز الربامج الدراسية كان عىل املقررات التي تعرِّ
املكتبات  علم  خارج  من  املقررات  وأن  ذلك  بعد  املعلومات  ومراكز  املكتبات  داخل  حمددة  وظيفة 
الطالب،  يدرسه  مما  النصف  إىل  الثلث  مابني  ترتاوح  اجلامعة  أو  الكلية  من  املفروضة  واملعلومات 
تساند عملية  التي  واملكتبات  واملعامل  والتجهيزات  التدريس  هيئة  أعضاء  نقص يف  تبني وجود  كام 

التعليم.

خصائص وأهداف السنة التحضريية:

تأسس برنامج السنة التحضريية يف جامعة طيبة عام 1426ه� حتت إرشاف مركز اللغة اإلنجليزية 
السنة  برنامج  تقديم  عن  كاملة  مسؤولية  املسؤولة  هي  التعليمية  اخلدمات  عامدة  أصبحت  ثم 
اجلامعة  فروع  مجيع  يف  مساراته  بجميع  والطالبات  الطالب  جلميع  وإداريًا  أكاديميًا  التحضريية 

منذ عام 1428ه�.

    وقد صمم الربنامج بحيث يتم إكامله يف فصلني دراسيني وفصل صيفي إذا ما دعت الرضورة لذلك 
ويشتمل عىل ثالثة مسارات رئيسة هي:املسار التطبيقي، واملسار الصحي، واملسار اإلنساين.
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ويسعى برنامج السنة التحضريية إىل حتقيق كثري من األهداف أمهها:

التزود بمهارات التحصيل الدرايس مثل االنضباط يف احلضور، الدقة، إدارة الوقت، التخطيط، . 1
مهارات استخدام املكتبة، التعامل مع االمتحانات، العمل حتت الضغط، استخدام احلاسب، 

االلتزام باألنظمة والقوانني اجلامعية، واألمانة العلمية.
رفع كفاءة األداء األكاديمي والسلوكي للطالب والطالبات الراغبني يف االلتحاق بجامعة طيبة . 2

يف مرحلة البكالوريوس.
بمستوياهتم . 3 لالرتقاء  والطالبات  الطالب  لدى  الناقد  والتفكري  الذايت  التعليم  مهارات  تنمية 

التعليمية يف املرحلة اجلامعية.
تزويد الطالب باملهارات األساسية التي حيتاجها للتأقلم يف بيئة الدراسة اجلامعية.. 4
صقل احلياة الشخصية للطالب وترسيخ مبادئ االنضباط وااللتزام والشعور باملسؤولية.. 5

 حتقيق بيئة أكاديمية تعزز املهارات القيادية والثقة بالنفس وغرس روح املبادرة عند الطالب.6. 
تعويد الطالب عىل البيئة املعرفية والتعلم اإللكرتوين من اجل زيادة قدرته للمنافسة عىل املهن . 7

والوظائف عند إهنائه الدراسة اجلامعية.
إكساب الطالب املهارات احلاسوبية األساسية.. 8
تطوير مهارات الطالب يف اللغة اإلنجليزية وتقنية املعلومات واالتصال.. 9

القضاء عىل . 10 مما يسهم يف  بدقة،  له  األنسب  والتخصص  قدراته وإمكاناته  الطالب عىل  ف  تعرِّ
ظاهرة تعثر الطالب يف التخصصات املختلفة

يف جامعة طيبة استقرت مجيع كليات اجلامعة )الطبية واهلندسية والعلمية واألدبية( عيل تدريس 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  ألقسام  اجلامعة  وتركت  طالهبا.  جلميع  التحضريية  السنة 
حرية االختيار بني دخول الطالب السنة التحضريية من عدمه ونتج عن ذلك أن هناك أقسامًا 
العلمية  األقسام  برامج  طالهبا  يدخل  أخرى  وأقسامًا  التحضريية  السنة  طالهبا  يدخل  علمية 

والتخصصات مبارشة.

ويلتحق طالب وطالبات أقسام اللغات والرتمجة واإلعالم واملعلومات ومصادر التعلم بالسنة 
العلمية  األقسام  التحضريية طالب  السنة  برنامج  يدخل  بينام ال  اإلنساين(،  )املسار  التحضريية 
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ويصل  القرآنية.  والدراسات  االجتامعية،  العلوم  العربية،  اللغة  اإلسالمية،  الدراسات  التالية: 
عدد الوحدات الدراسية التي حيصلون عليها 18 وحدة دراسية، موزعة عىل فصلني دراسيني مع 

الرتكيز عىل مهارات اللغة اإلنجليزية واحلاسب اآليل كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )3(: املقررات والوحدات الدراسية للسنة التحضريية بجامعة طيبة)املسار اإلنساين(

الفصل الدرايسعدد الوحداتاسم املقررم

األول2مهارات احلاسب اآليل )1(1
األول4حتضريي لغة إنجليزية )1(2
األول2مهارات احلياة اجلامعية3
األول2تربية صحية وترويح )1(4
الثاين2مهارات احلاسب اآليل )2(5
الثاين4حتضريي لغة إنجليزية )2(6
الثاين2تربية صحية وترويح )72

يتضح من اجلدول رقم )3( أن طالب السنة التحضريية حيصلون عىل 8 وحدات دراسية يف مقرر 
التحضريية و4 وحدات يف كل من  السنة  بنسبة 44.44% من إمجايل مقررات  اللغة اإلنجليزية 
احلاسب اآليل والرتبية الصحية والرتويح ووحدتني دراسيتني يف مهارات احلياة اجلامعية.)عامدة 

اخلدمات التعليمية2011م(.

خصائص وأهداف برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية:

يقدم قسم املعلومات ومصادر التعلم بكلية اآلداب ومصادر التعلم جامعة طيبة، برنامج خدمات 
املعلومات اإللكرتونية الذي بدأت الدراسة فيه يف الفصل الدرايس األول عام 1432/1433ه� 
املعلومات  خدمات  جمال  يف  وتقنّيًا  ومهنّيًا  علمّيًا  مؤهلني  خرجيني  إعداد  إيل  الربنامج  وهيدف 

اإللكرتونية قادرين عىل تلبية احتياجات سوق العمل يف هذا املجال.

ويتكون الربنامج من 128 وحدة دراسية موزعة حسب اجلدول رقم )4( وتندرج هذه الوحدات 
املعلومات،  مصادر  املعلومات،  تنظيم  املعلومات،  نظم  إدارة  هي  رئيسة  قطاعات  تسعة  حتت 
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وخدمات املعلومات، وترشيعات ونرش املعلومات، وتقنيات املعلومات، واملهارات املعلوماتية، 
ومؤسسات املعلومات، وأخريًا التدريب امليداين ومرشوعات التخرج.

اجلدول رقم ) 4(:  مكونات برنامج خدمات املعلومات اإللكرتونية بقسم املعلومات ومصادر التعلم

باتم عدد الوحداتاملتطلَّ

بات اجلامعة1 14متطلَّ

بات الكلّية2 8متطلَّ

بات القسم والتخصص3 100متطلَّ

6املقّررات االختيارّية احلّرة4

128جمموع الوحدات املعتَمدة5

وبتحليل مقررات الربنامج يتضح أن عدد مقررات التخصص وصل إىل 40 مقررًا متثل %81.63 
من إمجايل املقررات، وتبلغ نسبة املقررات التي تتطلب مهارات يف احلاسب اآليل واإلنرتنت واللغة 
اإلنجليزية إىل 70% من إمجايل مقررات التخصص، لذا حرص قسم املعلومات ومصادر التعلم 
مهارات  طالب  اكتساب  ألمهية  وذلك  التحضريية،  السنة  برنامج  وطالباته  طالبه  دخول  عىل 
التعامل مع احلاسب اآليل ومفاهيم املصطلحات يف تقنية املعلومات واالتصال وتطوير مهارات 
برنامج  مقررات  لدراسة  الربنامج  طالب  لتأهيل  رضورية  مهارات  وهي  اإلنجليزية.  اللغة 

التخصص “خدمات املعلومات اإللكرتونية.)قسم املعلومات ومصادر التعلم2011(.

حتليل ومناقشة النتائج:

لتحقيق هدف الدراسة واالستجابة لتساؤالهتا، متت معاجلة وحتليل بيانات نتائج مجيع الطالب عينة 
الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات بناء عىل عنارص القسمني الرئيسني املتكونة من:
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 أواًل: األداء األكاديمي )احلضور، املشاركة، والتكاليف(.

 ثانيًا: التحصيل العلمي )االختبار الدوري، االختبار النهائي، والنتيجة النهائية للمقرر(.

وحتت كل عنرص تم حتليل ومقارنة البيانات والنتائج لعينة الدراسة كاملة يف جداول مستقلة حسب 
احلصول عىل برنامج السنة التحضريية أو اجلنس )طالب طالبات(، وذلك هبدف التأكد من الفروق 
اإلحصائية لإلثراء املعريف للسنة التحضريية عىل مجيع طالب وطالبات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
املسجلني يف مادة مقدمة يف املعلومات. مع استخدم التكرار والنسب املئوية إضافة املتوسط احلسايب 

خالل حتليل ومقارنة البيانات.

أواًل: األداء األكاديمي:

أداء احلضور  .1

 بتحليل ومقارنة عدد التكرار والنسب املئوية اللتزام حضور الطالب يف كامل عينة الدراسة، يوضح 
اجلدول )5( بتميز وفارق كبري جدًا يف حضور والتزام الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية 
مقارنة بالطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية. حيث يوضح اجلدول أن ما يقارب 80% من 
الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية نسبة التزامهم باحلضور مرتفع. بينام نجد أن الطالب الذين 

مل حيصلوا عىل السنة التحضريية نسبة احلضور املرتفع ال تتجاوز %37.

ومن اجلانب األخر يشري اجلدول بأنه ال يوجد أي انقطاع من الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية، 
بينام انقطع 3.1% من الطالب بدون سنة حتضريية. )انظر شكل 3(. 
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اجلدول رقم)5(: مقارنة معدالت احلضور لعينة الدراسة 

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت احلضور

اإلمجايلمنقطعضعيفمتوسطمرتفع

النسبة التكرارالنسبة %التكرار
النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار%

مع السنة 
0411100 32779.6822020.50التحضريية

بدون السنة 
24736.736654.4395.8213.1673100التحضريية

5745344841.3413.8211.91084100اإلمجايل

وبتقسيم العينة حسب اجلنس، تبقي الفروق التكرارية والنسب املئوية واضحة يف متيز نسب وارتفاع 
)جدول6(  )انظر  التحضريية  السنة  عىل  حصلوا  الذين  والطالبات  الطالب  لدى  احلضور  نسبة 

و)جدول7(. مع متيز ملحوظ لدى الطالبات وبفارق أكثر من %17 يف التزامهن وحضورهن.
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اجلدول رقم)6(: مقارنة معدالت حضور الطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت احلضور

اإلمجايلمنقطعضعيفمتوسطمرتفع

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
5365.42632.122.50008144.02التحضريية

بدون السنة 
34334947.61110.798.710355.98التحضريية

اإلمجايل
8747.37540.8137.194.9184100

اجلدول رقم )7(:  مقارنة معدالت حضور الطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت احلضور

اإلمجايلمنقطعضعيفمتوسطمرتفع

النسبة التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار
النسبة %التكرارالنسبة %التكرار%

مع السنة 
27483.05617.000000.033036.67التحضريية

بدون السنة 
21337.431755.6284.9122.157066.33التحضريية

48754.137341.4283.1121.3900100اإلمجايل
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أداء املشاركة  .2

يوضح  الدراسة،  عينة  كامل  يف  الطالب  ملشاركات  املئوية  والنسب  التكرار  عدد  ومقارنة  بتحليل 
التحضريية  السنة  الذين حصلوا عىل  بتميز وفارق كبري جدًا يف مشاركة الطالب  اجلدول )8( أيضًا 
مقارنة بالطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية. حيث يوضح اجلدول أن %89.3 من الطالب 
احلاصلني عىل السنة التحضريية نسبة مشاركتهم مرتفعه. بينام نجد أن الطالب الذين مل حيصلوا عىل 
40%. ويوضح الشكل رقم)4( تلك الفروق  السنة التحضريية نسبة مشاركتهم املرتفعة ال تتجاوز 

اإلحصائية.

اجلدول رقم )8(:  مقارنة معدالت املشاركات لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

معدالت املشاركة

اإلمجايلال يشاركمشاركة ضعيفةمشاركة متوسطةمشاركة مرتفعة

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
100 0.2000411 10.51 89.343 367التحضريية

بدون السنة 
100 2.7673 7.418 50.250 39.7338 267التحضريية

100 1.71084 4.718 35.151 58.5381 634اإلمجايل
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وتبقى الطالبات أفضل من الطالب يف عنرص املشاركة، حيث نالحظ يف اجلدولني )جدول9( و)جدول10( 
الذين  الطالبات  لدى  املشاركة  نسب  وارتفاع  نسب  متيز  املئوية واضحة يف  والنسب  التكرارية  الفروق  أن 

حصلوا عىل السنة التحضريية مقارنة بالطالب، وبفارق أكثر من 17% يف نتائج مشاركتهن.

اجلدول رقم )9(:  مقارنة معدالت مشاركة الطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان
معدالت املشاركة

اإلمجايلال يشاركمشاركة ضعيفةمشاركة متوسطةمشاركة مرتفعة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
6175.31923.511.200.08144.02التحضريية

بدون السنة 
43.96159.23029.187.810355.98التحضريية

6535.38043.53116.884.3184100اإلمجايل
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اجلدول رقم )10(:  مقارنة معدالت مشاركة الطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان
معدالت املشاركة

اإلمجايلال يشاركمشاركة ضعيفةمشاركة متوسطةمشاركة مرتفعة
النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
30692.7247.300.000.033036.67التحضريية

بدون السنة 
26346.127748.6203.5101.857066.33التحضريية

56963.230133.4202.2101.1900100اإلمجايل

أداء التكاليف.  .3

ويف إنجاز التكاليف يف مادة مقدمة يف املعلومات نجد أيضًاً التميز الواضح يف إنجاز تلك التكاليف 
التي قام هبا الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية. وحيث رصدت وحللت نتائج التكاليف 
الطالب لكامل عينة الدراسة يف اجلدول )11(، الذي يبني بفارق كبري جدًا أن ما يقارب %90 من 
نتيجة التكاليف التي قام هبا الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية حصلت عىل ممتاز وجيد 
جدًا مقارنة بالطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية حيث مل تتجاوز %48. كام يوضح اجلدول 
بن ما نسبته %14 من الطالب الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية قد رسبوا أو حصلوا عىل ضعيف 
يف نتائج التكاليف، بينام نجدها ال تتجاوز %4 لدى الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية. ولتمثيل 

تلك البيانات شكليًا انظر الشكل رقم )5(.
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اجلدول رقم )11(:  مقارنة معدالت التكاليف لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات التكاليف

)A( ممتاز)B( جيد جدًا)C( جيد)D( مقبول)F( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2305613933.8276.60112.7041التحضريية

بدون السنة 
155231682521131.40517.68813.1التحضريية

38535.4530728.2723821.92625.71928.47اإلمجايل
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وتستمر حمافظة الطالبات اآليت حصلن عىل سنة حتضريية عىل متيزهن يف جودة ومستوى التكاليف، 
حيث نالحظ يف اجلدولني )12(، )13( أن النسب املئوية بارزة وواضحة جدًا يف حصول أكثر من 
%61 من الطالبات عىل تقدير ممتاز يف التكاليف، بينام الطالب أقل من %34 منهم حصلوا عىل نفس 

التقدير.

اجلدول رقم )12(:  مقارنة معدالت تكاليف الطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

تقديرات التكاليف

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2733.35264.211.200011.2التحضريية

بدون السنة 
76.832.97572.821.91615.5التحضريية

3418.55529.97641.321.1179.2اإلمجايل
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اجلدول رقم )13(:  مقارنة معدالت تكاليف الطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات التكاليف

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
30.9 20361.58726.4267.9113.3التحضريية

بدون 
السنة 

التحضريية
1482616528.913623.9498.67212.6

351392522816218606.7758.3اإلمجايل

ملخص األداء األكاديمي:

كملخص عام جلميع عنارص األداء األكاديمي، تم حساب املتوسط احلسايب العام لكل من احلضور 
واملشاركة كالتايل: الطالب ذو احلضور أو املشاركة املرتفعة حصل عىل 4 نقاط، وصاحب احلضور أو 
3 نقاط، وصاحب احلضور أو املشاركة الضعيف حصل عىل نقطتني  املشاركة املتوسطة حصل عىل 
واملنقطع أو الذي ال يشارك حصل عىل نقطة واحدة فقط. بينام تم حساب املتوسط احلسايب للتكاليف 
كالتايل: الطالب احلاصل درجة ممتاز حيصل عىل 5 نقاط واحلاصل عىل جيد جدًا 4 نقاط، واحلاصل 
حساب  تم  ثم  فقط،  واحدة  نقطة  عىل  والراسب  نقطتني  مقبول  عىل  واحلاصل  نقاط   3 جيد  عىل 
املتوسط العام بحساب حاصل رضب كل فئة يف معدهلا مع مجع حواصل الرضب وقسمتها عىل عدد 

الطالب.

 ويف اجلدول )14( يبني متيز نواتج املتوسط احلسايب يف مجيع عنارص األداء األكاديمي لصالح الطالب 
الذين حصلوا عىل السنة التحضريية.
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اجلدول رقم )14(: املتوسط العام ملعدالت لطالب يف األداء األكاديمي
التكاليفاملشاركةاحلضورالبيانم

3.793.894.4مع السنة التحضريية1

3.243.263.37بدون السنة التحضريية2

ثانيًا: التحصيل العلمي.

االختبار الدوري  .1

يف مستوى التحصيل العلمي لالختبارات التحصيلية الدورية يف مادة مقدمة يف املعلومات، ينخفض 
مستوى نتائج االختبار الدوري للطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية، ولكنه يبقى حمافظًا عىل نسبة 
أعىل بسيطة ال تتجاوز %5. حيث يبني اجلدول )15( أن أكثر من %75 من الطالب احلاصلني عىل 
السنة التحضريية كانت نتائجهم مابني ممتاز وجيد جدًا، بينام الذين مل حيصلوا عىل السنة التحضريية 

حصل %70 منهم عىل نفس النتائج. وتلك البيانات يوضحها ويمثلها الشكل )6(. 

اجلدول رقم )15(: مقارنة معدالت نتائج االختبارات الدورية لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية(

البيان

تقديرات االختبارات الدورية

)A(ممتاز)B(جيد جيدا)C(جيد)D(مقبول)F(راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
20750.410425.38220112.771.7التحضريية

بدون سنة 
31246.416424.410115426.2548التحضريية

51947.926824.718316.9534.9615.6اإلمجايل
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بالنظر إىل اجلدول)16( واجلدول )17( يظهر أن التميز أيضًاً مازال يف نتائج الطالبات، وهو ما نسبته 
%56 من الطالبات الاليت حصلن عىل السنة التحضريية، حصلوا عىل تقدير ممتاز يف االختبار التحصييل 
الدوري، بينام يظهر أن ما نسبته %58 من نتائج الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية تتمركز 

نتائجهم يف االختبار الدوري يف مستوى جيد فقط.
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اجلدول رقم )16(: مقارنة معدالت نتائج االختبارات الدورية لطالب من عينة الدراسة

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبارات الدورية

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2328.478.6475822.522.5التحضريية

بدون السنة 
1211.71514.62322.32423.32928.2التحضريية

3519221270382614.13116.8اإلمجايل

اجلدول رقم )17(:  مقارنة معدالت نتائج االختبارات الدورية لطالبات من عينة الدراسة

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبارات الدورية

) A (ممتاز) B ( جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
18455.89729.43510.692.751.5التحضريية

بدون السنة 
30052.614926.17813.7183.2254.4التحضريية

48453.824627.311312.6273.0303.3اإلمجايل
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االختبار النهائي  .2

النهائي يف مادة مقدمة يف املعلومات، تظهر فروق  نتائج االختبار  ويف مستوى التحصيل العلمي يف 
من   %70 أن   )18( اجلدول  يبني  حيث  جدًا،  وجيد  ممتاز  تقديرات  يف  املئوية  النسب  يف  جدًا  كبرية 
الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية كانت نتائجهم مابني ممتاز وجيد جدًا، بينام الطالب الذين مل 
حيصلوا عىل السنة التحضريية كانت نتائجهم يف التقديرات نفسها يف االختبار النهائي أقل من %31، 

تلك البيانات يوضحها ويمثلها أيضًا الشكل)7(

اجلدول رقم )18(:  مقارنة معدالت نتائج االختبار النهائي لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبار النهائي

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
16740.612129.46916.8358.5194.6التحضريية

بدون السنة 
8612.812118.016424.414922.115322.7التحضريية

25323.324222.323321.51841717215.9اإلمجايل
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والنظر يف اجلدول)19( واجلدول )20( يظهر أن استمرار التميز أيضًاً يف نتائج الطالبات يف االختبار 
النهائي، وهو أن ما نسبته تقرتب من 76% من الطالبات الاليت حصلن عىل السنة التحضريية، حصلن 
عىل تقدير ممتاز أو جيد جدًا يف االختبار التحصييل النهائي، بينام يظهر أن ما نسبته 46.9% من نتائج 
الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية تتمركز نتائجهم يف االختبار النهائي يف مستوى جيد أو 

مقبول.
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اجلدول رقم )19(: مقارنة معدالت نتائج االختبار النهائي لطالب من عينة الدراسة

 يف مادة مقدمة يف املعلومات: )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبار النهائي

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
2227.21214.81518.52328.4911.1التحضريية

بدون السنة 
32.965.82120.42928.24442.7التحضريية

2513.6189.83619.65228.35328.8اإلمجايل

اجلدول رقم )20(:  مقارنة معدالت نتائج االختبار النهائي لطالبات من عينة الدراسة

يف مادة مقدمة يف املعلومات )مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات االختبار النهائي

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار
%

مع السنة 
14443.610632.15416.4123.6144.2التحضريية

بدون السنة 
8414.711820.714325.112021.110518.4التحضريية

22825.322424.919721.913214.711913.2اإلمجايل
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النتيجة النهائية يف املقرر  .3

وعند هناية الفصل الدرايس ورصد النتائج النهائية ملادة مقدمة يف املعلومات، نجد أن ما نسبته %44.5 
يف  ممتاز  هنائي  تقدير  عىل  حصلوا  الدراسة  عينة  كامل  من  التحضريية  السنة  عىل  حصلوا  الذين  من 
املقرر. بينام يف املقابل نجد أن 8% فقط من كامل عينة الدراسة ممن مل حيصلوا عىل السنة التحضريية 
حصلوا عىل تقدير ممتاز يف النتيجة النهائية للمقرر. كذلك يظهر اجلدول )21( أن ما يقارب 9% من 
الطالب الذين مل حيصلوا عىل سنة حتضريية حصلوا عىل نتيجة راسب، ويف املقابل نجد فقط الراسبني 
أقل من 2% لدى الطالب احلاصلني عىل السنة التحضريية. انظر الشكل رقم )8( والذي يظهر ذلك 

بيانيًا.

اجلدول رقم )21(: مقارنة معدالت النتيجة النهائية لعينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات النتيجة النهائية

)A(ممتاز)B(جيد جيدا)C(جيد)D(مقبول)F(راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
1.5 6.86 16.828 30.469 44.5125 183التحضريية

بدون السنة 
8.8 16.659 33.4112 33.1225 548223التحضريية

6.0 12.965 27.1140 32.194 21.9348 237اإلمجايل
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واجلدوالن )22( و)23( يظهران الفرق واألثر املعريف للسنة التحضريية لدى النتائج النهاية للطالبات، 
حيث رصدت النتائج النهائية للمقرر ممتاز أو جيد جدًا ألكثر من 98% من الطالبات الاليت حصلن 
النهائية  النتائج  من   %54.3 نسبته  ما  أن  يظهر  بينام  فقط،  طالبتان  ورسوب  التحضريية،  السنة  عىل 
للطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية تتمركز نتائجهم النهائية يف مقرر مقدمة يف املعلومات يف 

مستوى جيد أو مقبول.
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اجلدول رقم )22(:  مقارنة معدالت النتيجة النهائية لطالب من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات النتيجة النهائية

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
22.21518.52935.81518.544.9 18التحضريية

بدون السنة 
1.921.91716.55351.52928.2 2التحضريية

10.9179.2462568373317.9 20اإلمجايل

اجلدول رقم )23(: مقارنة معدالت النتيجة النهائية لطالبات من عينة الدراسة يف مادة مقدمة يف املعلومات 

)مع/ وبدون السنة التحضريية( 

البيان

تقديرات النتيجة النهائية

) A (ممتاز) B (جيد جدًا) C ( جيد) D ( مقبول) F ( راسب

النسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرارالنسبة %التكرار

مع السنة 
16565.011033.34012.1133.920.6التحضريية

بدون السنة 
529.122138.820836.55910.4305.3التحضريية

21724.133136.824827.6728.0323.6اإلمجايل



مشعان بن سهو العتيبي

109

ملخص التحصيل العلمي:

كملخص عام جلميع عنارص التحصيل العلمي تم حساب املتوسط احلسايب العام لكٍل من االختبار 
الدوري، والنهائي، والنتيجة كالتايل: الطالب احلاصل عىل درجة ممتاز حيصل عىل 5 نقاط، واحلاصل 
عيل جيد جدًا حيصل عىل 4 نقاط، واحلاصل عىل جيد حيصل عىل 3 نقاط واحلاصل عىل مقبول حيصل 
عنرص  لكل  احلسايب  املتوسط  حساب  تم  ثم  فقط،  واحدة  نقطة  عىل  حيصل  والراسب  نقطتني  عىل 

برضب كل فئة يف معدهلا مع مجع حواصل الرضب، وقسمتها عىل عدد الطالب.

ويف اجلدول )24( يبني متيز نواتج املتوسط احلسايب يف مجيع عنارص التحصيل العلمي أيضًا لصالح 
الطالب الذين حصلوا عىل السنة التحضريية.

اجلدول رقم )24(: املتوسط العام ملعدالت لطالب عينة الدراسة يف اإلثراء العلمي

املتوسط العامالنتيجة النهائيةاالختبار النهائياالختبارات الدوريةالبيانم

4.193.924.094.06مع السنة التحضريية1

بدون السنة 2
3.942.753.153.28التحضريية

ملخص نتائج التحليل:

يف امللخص النهائي لنتائج التحليل نجد أن مجيع الطالب والطالبات عينة الدراسة الذين حصلوا عىل 
السنة التحضريية متيزوا بنسب متفاوتة يف مجيع العنارص الرئيسة للتقييم وهي 1. احلضور 2. املشاركة 
3. التكاليف 4. االختبار الدوري 5. االختبار النهائي وأخريا W يف النتيجة النهائية للمقرر. كام نجد 

أن الطالبات حافظن عىل متيزهن خالل نتائج والنسب املئوية يف مجيع عنارص البحث الرئيسة
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ويف الشكل رقم )9( والذي يقارن بني النتائج املميزة للفئتني، نجد الفارق الكبري يظهر يف احلضور 
ممن  العينة  أفراد  نسبة  إن  حيث  الدوري،  االختبار  يف  ضئيل  فرق  مع  النهائية،  والنتيجة  واملشاركة 
حصلوا عىل السنة التحضريية وكانت نسبة حضورهم مرتفعة وصلت إىل 79.6%، يف حني وصلت 
نسبة  عىل  احلاصلني  نسبة  وصلت  كام  فقط،   %36.7 إىل  التحضريية  السنة  عىل  احلاصلني  غري  نسبة 
مشاركة )مرتفع( ممن حصلوا عىل السنة التحضريية إىل 89.3% والذين مل حيصلوا عليها كانت نسبتهم 
39.7% فقط.ويف االختبارات النهائية وصلت نسبة احلاصلني عىل تقدير ممتاز ممن حصلوا عىل السنة 
التحضريية 40.6%، والذين مل حيصلوا عليها كانت نسبتهم 12.8% فقط، ويف النتيجة النهائية وصلت 
نسبة احلاصلني عىل تقدير ممتاز ممن حصلوا عىل السنة التحضريية 44.5%، والذين مل حيصلوا عليها 
كانت نسبتهم8% فقط. ويف املقابل كانت نسبة الراسبني ممن حصلوا عىل السنة التحضريية 1.5% يف 

حني وصلت هذه النسبة إىل 8.8% ممن مل حيصلوا عىل السنة التحضريية. 
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