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واقع برامج اللغة اإلجنليزية يف السنة التحضريية جبامعة امللك خالد وسبل تطويرها من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس
د .صاحل بن مشرف الشهري

أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس
كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

امللخص:
يعاين معظم طالب اجلامعات السعودية عموماً ،وجامعة امللك خالد على وجه اخلصوص ،من تدين مهاراهتم اللغوية حىت بعد اجتيـاههم لـربام
السنة التحضريية ،وعليه فقد هدفت الدراسة احلالية إىل مناقشة أبعاد الصعوابت والتحدايت اليت تواجـه بـرام اللغـة اإلزلي يـة س السـنة التحضـريية
جبامعة امللك خالد وما ميكن إقراره كحلول ،وذلك من منظور أعضاء هيئة التدريس ،إضـافة إىل يـيا ة تصـور مقـتط لت ـوير هـاه الـربام  ،وقـد مت
تقسيم هاه الصعوابت والتحدايت إىل ستة حماور ،ومت إجراء الدراسة مع مجيع أساتاة اللغة اإلزلي ية س الربام التحضريية ابجلامعة والبالغ عددهم
( )48أســتاذاً ،ابســت دام ايســتبياأل ذل ااســئلة املمتوحــة ،كمــا اســت دم املــنه الويــم التحليلـ ابســت دام ااســلوب الكيمـ لتحليـ ومناقشــة
نتائ الدراسة ،وختلص الدراسة إىل مجلة من التوييات واملقتحات اليت هتدف إىل رفع مستوى هاه الربام وحتسني خمرجاهتا ،مبا س ذلك التويية
برفــع دافعيــة ال ــالب لــتعلم اللغــة اإلزلي يــة ،واختيــار أســاتاة مــربهلني لتــدريس هــاه الـربام  ،إضــافة إىل إ ــاد فــرص حقيقيــة لل ــالب ملمارسـة اللغــة
اإلزلي ية داخ اجلامعة وخارجها ،وربط بيئة التعلم الداخلية ابلبيئة اخلارجية ،كما هتدف الدراسة إىل تكوين إطار عام ميكن ايستمادة منه س رسم
ييغة موحدة وواضحة لرؤية وأهداف برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية ابجلامعات السعودية.
الكلمات املفتاحية :واقع تدريس اللغة اإلزلي ية؛ السنة التحضريية؛ تصور مقتط.
English Instruction at Preparatory Year Programs, King Khalid University:
Prospects and Improvements from Teachers' Perspectives
Dr. Saleh bin Musharraf Al Shehri
Assistant Professor of Curricula and Methods of Teaching English Language
Department of Curricula and Teaching Methods
Faculty of Education at King Khalid University

Abstract:
This study is an attempt to conceptualize some of the challenges and obstacles faced by both EFL
(English as a Foreign Language) teachers and students at the Preparatory Year Programs, King Khalid
University. The study also aims at developing criteria that can improve EFL practices and pedagogies
within these programs. Based on a previous study (Al-Shehri, 2016) as well as the researcher's own
observation, challenges are categorized into six paradigms relevant to the context of the study. A number
of 48 teacher participants were requested to discuss these challenges, and suggest appropriate solutions to
formulate the criteria. The study used a questionnaire with open-ended questions. Results were analyzed
using a qualitative descriptive research method. The present study concluded with a number of
recommendations that can be implemented by policymakers and educators within the program and other
similar programs.
Keywords: English Language Instruction, Preparatory Year Programs, Developmental Proposal.
.
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مقدمة:

أنشأت برام السنة التحضريية س معظم اجلامعات السعودية س حماولة منها لرفع كماءات ومهارات
ال الب اجلامعيني ،نظراً لتدين مستوايهتم بشك عام س أ لب املواد العلمية – وس مهارات اللغة اإلزلي ية على
وجه اخلصوص – بعد إهناء الدراسة الثانوية ،كما كاأل اهلدف من تضمني برام السنة التحضريية س ختصصات
جامعية عديدة احلد من ظاهرة تسرب وتعثر ال الب وخصوياً س الكليات العلمية والصحية ،وتوفري فرص
جديدة للتقييم بني ال الب ،وتوجيههم للت صصات املناسبة بناءًا على معايري جديدة ختتلف عن تلك املعايري
اليت خضعوا هلا س هناية الدراسة الثانوية (العتييب2015 ،م) ،واجلدير ابلاكر أأل فكرة الربام التحضريية س

اجلامعات السعودية تتمق مع الربام التحضريية س اجلامعات العاملية من حيث اهلدف ،ولكنها ختتلف معها من
حيث املضموأل ،إذ ترك الربام التحضريية س جامعات العامل على أتهي ال الب حسب الت صص الال يريد
ايلتحاق به ( ،)Yednak, 2016إضافة إىل إكساب ال الب املهارات ااكادميية الالهمة لضماأل زاط دراستهم
اجلامعية ،ويشم ذلك أمناط التمكري النقدل ( )Critical Thinkingومهارات التواي الكتابية ( & Arum
 ،)Roksa, 2011كما هتدف برام السنة التحضريية العاملية إىل تع ي حاجات ال الب عرب تصميم برام
تعليمية تناسب قدراهتم وتساعدهم على دراستهم اجلامعية ( ،)Scaffoldingبينما هتدف برام السنة التحضريية
س اجلامعات السعودية – ابلدرجة ااوىل – على ت وير مهارات ال الب س اللغة اإلزلي ية ،وإخضاعه ملواد علمية
متقاربة س موضوعاهتا مع موضوعات املواد اليت درسها س املرحلة الثانوية ولكن ابللغة اإلزلي ية ،مع إضافة مواد
أخرى مساعدة كالثقافة اإلسالمية ومهارات اللغة العربية ومهارات ايتصال.
ويرى ( )Kenedy, 2015أبأل برام السنة التحضريية ب أأل تتبىن ممهوماً مشولياً وإطاراً نظرايً
( ) Approachحيتم تعاوأل مجيع أعضاء هاه الربام من طالب وأساتاة وإداريني س حتقيق رؤية هاه الربام ،
إضافة إىل تمعي دور اإلرشاد ااكادمي وبرام مساعدة ال الب ( )Student Supportودور املكتبات س هاا
السياق ،ولع أبره ما تعانيه برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية – إضافة إىل تدين مستوى خمرجات
برام اللغة اإلزلي ية – هو ياب الرؤية الواضحة وعدم تبين مناذج أو مماهيم علمية س تصميم وتنميا هاه
الربام  ،وبناءً على ذلك فربام اللغة اإلزلي ية ابلسنة التحضريية ليست مبنأى عما تعانيه الربام التحضريية
إمجايً ،مما يستدع القائمني على سياسات وخ ط هاه الربام واخلرباء والتبويني إىل الوقوف على أسباب هاه
اإلشكاليات ومعاجلة أبعادها.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يحظ الباحث تبايناً س أداء برام اللغة اإلزلي ية س برام السنة التحضريية من جامعة إىل أخرى ،وعدم
وجود رؤية موحدة ميكن هلاه الربام أأل تسري على خ اها ،إضافة إىل عدم التنسيق بني اجلامعات لالستمادة من
جتارهبا أو جتارب جامعات عاملية رائدة س نمس اجملال ،وعليه رأى الباحث ضرورة البحث عن أبعاد الصعوابت
والتحدايت اليت تواجه مث هاه الربام وسب ت ويرها ،كما يحظ الباحث أأل البية برام اللغة اإلزلي ية ي
تتبع مماهيم وممارسات علمية س تدريس اللغة اإلزلي ية ،وي تتبىن جتارب رائدة س إدارة وتنميا برام تعليمية
مماثلة ،ب إأل اامر أشبه ما يكوأل ابجتهادات ذاتية متواضعة تضم س جنباهتا الكثري من السلبيات ،وهو ما أدى
ب بيعة احلال إىل تدين مستوى ال الب وضعف خمرجات هاه الربام  ،ومن خالل مالحظة الباحث وما خلصت
إليه دراسات سابقة حول سلبيات برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية س جامعة امللك خالد مث (Al-
 ،)Shehri, 2016ميكن تل يص املشكالت اليت تواجه هاه الربام إىل ستة حماور:
 .1ضعف مستوى ال الب س مجيع أو أ لب مهارات اللغة اإلزلي ية.
 .2ضعف الدافعية للتعلم لدى ال الب.
 .3عدم تمعي تقنيات التعليم ابلشك امل لوب.
 .4عدم وجود فرص لل الب ملمارسة اللغة اإلزلي ية خارج حدود القاعات الدراسية.
 .5ضعف أتهي بعض أساتاة اللغة اإلزلي ية.
 .6ضعف برام اإلرشاد ااكادمي .
وقد مت إجراء هاه الدراسة مع أساتاة اللغة اإلزلي ية س برام السنة التحضريية ابجلامعة ملعرفة رؤاهم
ومقتحاهتم للتغلب على هاه املشكالت (انظر امللحق رقم ،)1ولت وير خمرجات هاه الربام مبا يواكب ت لعات
اجلامعة من خالل تقدمي تصور مقتط لت وير أداء وخمرجات هاه الربام .
أهداف الدراسة:

هتدف هاه الدراسة إىل مناقشة أبعاد الصعوابت واملشكالت اليت تعاين منها برام اللغة اإلزلي ية س
السنة التحضريية جبامعة امللك خالد ،إضافة إىل إ اد تصور مقتط لت وير ممارسات هاه الربام وحتسني خمرجاهتا
التعليمية ،ولإلسهام س ييا ة رؤية موحدة لربام اللغة اإلزلي ية املشاهبة س اجلامعات السعودية.
أمهية الدراسة:

تكمن أمهية هاه الدراسة فيما يل :
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 .1معرفة أبعاد الصعوابت واملشكالت اليت تعاين منها برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية س
جامعة امللك خالد ،وما ميكن إجراؤه لت وير وحتسني ممارسات وخمرجات هاه الربام .
 .2دراسة أثر هاه املشكالت واملقتحات – من منظور أساتاة اللغة اإلزلي ية – ورب ها بتجارب
وممارسات برام مماثلة من جامعات خمتلمة ،ملعرفة مدى إمكانية احلصول على رؤية وأهداف
موحدة أو متجانسة جلميع برام اللغة اإلزلي ية س اجلامعات السعودية.
 .3وضع تصور مقتط لت وير برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية س جامعة امللك خالد.

حدود الدراسة:

اقتصرت هاه الدراسة على أساتاة اللغة اإلزلي ية س برام السنة التحضريية جبامعة امللك خالد ،وقد مت
إجراء الدراسة خالل المص الدراس الثاين من عام (1437/36ه) املوافق (2016/2015م).
مصطلحات الدراسة:
التطوير :هو "جمموعة التغيريات اإل ابية احململة ابلقيم التبوية والعلمية اليت حتدث س نظام تعليم معني
بقصد هايدة فعاليته وحتقيق كمايته اإلنتاجية ،أو حتوي وضعيته ليكوأل أكثر استجابة حلاجات التغيري ايجتماع
س ثقافة اجملتمع الال ينشأ فيه ،وتغيري وجهته ليكوأل أكثر مواكبة ملع يات التقدم احلضارل املوجود س ظروف
العصر الال ينتم إليه" (مرس 1996 ،م ،ص.)127
السنة التحضريية :ه السنة التأسيسية ااوىل لبعض الت صصات اجلامعية اليت هتدف إىل إعداد ال الب
أكادميياً ومهارايً ولغوايً لتتناسب معارفه وقدراته مع ما تت لبه املرحلة اجلامعية ،ولتوجيه ال الب كالك
للت صصات اليت تناسب ميوهلم وقدراهتم بعد دراستهم واجتياههم ملقررات السنة التحضريية.
اثنياً :اإلطار النظري والدراسات السابقة:

برانمج السنة التحضريية يف جامعة امللك خالد:

تعترب جامعة امللك خالد من اجلامعات السعودية القالئ اليت مل يُنشأ هبا عمادة مستقلة للسنة التحضريية،
وإمنا اكتمت اجلامعة إبنشاء إدارة تسمى "الربام املشتكة" لتضم مجيع برام السنة التحضريية ابجلامعة بعد أأل
كانت الكليات مسربولة عن براجمها التحضريية بشك مستق  ،وتعود إدارة الربام املشتكة إىل العام (2010م)
عندما رأت اجلامعة ضرورة انتقال طالب الربام التحضريية من الكليات س احلرم اجلامع الرئيس س قريقر إىل فرع
اجلامعة س احملالة والال يبعد عنه حبوايل ( )20كيلومتاً ،وكاأل اهلدف من هاا اإلجراء هو ختميف اهدحام ال الب
س احلرم اجلامع الرئيس أكثر من كونه إجراءاً تنظيمياً ،وعندها رأت اجلامعة ضرورة إنشاء إدارة تتوىل اإلشراف
على طالب الربام التحضريية والتنسيق مع الكليات اليت تتوىل تقدمي هاه الربام  ،ونظراً لعدم شيوع مص لح
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"الربام املشتكة" س اادبيات التبوية أو لتشاهبه مع مص لحات أخرى ري ذات عالقة اكتمى الباحث
ابست دام مص لح السنة التحضريية أو برام السنة التحضريية.
تضم برام السنة التحضريية س جامعة امللك خالد ثالثة مسارات :املسار الصح اخلاص ب الب
الكليات الصحية ،ومسار كلية علوم احلاسب اآليل ،ومسار كلية اهلندسة ،ويدرس طالب السنة التحضريية جبامعة
امللك خالد ابختالف مساراهتا مواداً متعددة مث الثقافة اإلسالمية واملهارات اللغوية واللغة اإلزلي ية والرايضيات
والمي ايء وااحياء ،كما هو موضح س اجلداول رقم (.)3،2،1
جدول ( )1خطة مسار الكليات الصحية يف السنة التحضريية يف جامعة امللك خالد
مقررات المص ااول
الثقافة اإلسالمية ()1
املهارات اللغوية
اللغة اإلزلي ية

عدد الساعات
2
2
6

مقررات المص الثاين
المي ايء العامة
علم احليواأل
الكيمياء العامة
الكيمياء العضوية
اإلحصاء احليول

عدد الساعات
4
4
2
3
1

جدول ( )2خطة مسار كلية علوم احلاسب اآليل يف السنة التحضريية يف جامعة امللك خالد
مقررات المص ااول

عدد الساعات

مقررات المص الثاين

عدد الساعات

الثقافة اإلسالمية ()1

2

الثقافة اإلسالمية ()2

2

مدخ إىل احلاسب
الرايضيات
اللغة اإلزلي ية ()1

3
3
6

جرب املصموفات
برجمة احلاسب
اللغة اإلزلي ية ()2

3
3
6

جدول ( )3خطة مسار كلية اهلندسة يف السنة التحضريية يف جامعة امللك خالد
مقررات المص ااول
الكيمياء العامة
التماض والتكام
الرسم اهلندس
اللغة اإلزلي ية ()1

عدد الساعات
4
3
3
6

مقررات المص الثاين
الثقافة اإلسالمية ()1
اجلرب واهلندسة
احلاسب اآليل
المي ايء
اللغة اإلزلي ية ()2

عدد الساعات
2
3
3
4
6

برانمج اللغة اإلجنليزية يف السنة التحضريية يف جامعة امللك خالد
نظراً لعدم استقاللية السنة التحضريية س جامعة امللك خالد حتت عمادة مستقلة كما ذُكر سابقاً ،فإأل
مجيع مقررات السنة التحضريية ي ت ال اتبعة للكليات املساندة ،وإليها توك مسربوليات التدريس واإلشراف
ااكادمي على ااساتاة واملقررات ،بينما تتوىل إدارة السنة التحضريية التنسيق واإلشراف العام ومتابعة شربوأل
ال الب وسري ايختبارات ،وعليه فربام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية تتبع مباشرة لكلية اللغات والتمجة
اليت تتوىل توفري ااساتاة ومتابعة تنميا املقررات ،إي أأل اجلامعة س عام 2013م جلأت – كغريها من اجلامعات
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السعودية – إىل التعاقد مع شركات الق اع اخلاص لتوفري أساتاة اللغة اإلزلي ية بدرجة (معلم لغة) نظراً لعدم

إمكانية توفريهم مباشرة عن طريق اجلامعة ،إي أأل دور الكلية س اختيار الكماءات من ااساتاة ومتابعتهم أكادميياً
يكاد يكوأل معدوماً.
ينقسم أساتاة اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية س جامعة امللك خالد إىل أساتاة يتبعوأل لكلية اللغات
والتمجة وأساتاة مت التعاقد معهم عن طريق الشركات اخلاية ،وينتم معظم أساتاة اجلامعة إىل جنسيات آسيوية
إضافة إىل عدد قلي من املعيدين السعوديني ،وتقوم كلية اللغات والتمجة بعملية تناوب بني أساتاهتا للعم س
السنة التحضريية بني المص واآلخر نظراً األ البيتهم يمضلوأل العم س مقر الكلية لقرهبا من مدينة أهبا ،أما
أساتاة اللغة اإلزلي ية الاين مت التعاقد معهم عن طريق الشركات اخلاية فينتم معظمهم إىل اجلنسية الربي انية
إضافة إىل عدد قلي من اجلنسيات ااخرى كاامريكية والكندية ،ويرجع ذلك إىل سهولة إجراءات التعاقد س
بري انيا مقارنة ابلدول ااخرى ،كما يرجع كثري من هربيء ااساتاة إىل أيول آسيوية و البيتهم مسلموأل ،إي أهنم
يعتربوأل من متحدث اللغة اإلزلي ية اايليوأل ( )Native Speakersنظراً لويدهتم وترعرعهم س دول تتحدث
اللغة اإلزلي ية كلغة أوىل.
يدرس طالب السنة التحضريية س جامعة امللك خالد اللغة اإلزلي ية بواقع مادة مكثمة خالل المص
ااول ل الب الكليات الصحية فقط بينما يدرس طالب كلييت علوم احلاسب اآليل واهلندسة اللغة اإلزلي ية
خالل المصلني ،ويعترب اجتياه مادة اللغة اإلزلي ية ل الب الكليات الصحية مت لباً ملواد المص الثاين العلمية،
بينما تعترب مواد اللغة اإلزلي ية ل الب كلييت علوم احلاسب اآليل واهلندسة خالل المص ااول مت لباً ملواد اللغة
اإلزلي ية س المص الثاين ،ويرك مقرر اللغة اإلزلي ية اخلاص ب الب الكليات الصحية على املص لحات املرتب ة
بت صصاهتم (مقررات اللغة اإلزلي ية ا راض حمددة أو  )English for Specific Purposesبينما متي مواد
الكليات ااخرى إىل التكي على املهارات العامة للغة اإلزلي ية ( ،)General Englishويدرس ال الب سلسلة
مقررات ) (Touchstoneاليت تصدرها م ابع جامعة كامربيدج الربي انية ).)Cambridge University Press
واقع برامج السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية:
نظراً حلداثة جتربة السنة التحضريية س اجلامعات السعودية ابستثناء جامعة امللك فهد للبتول واملعادأل ،فإنه
مل يتم إجراء العدد الكاس من البحوث والدراسات املتعلقة بواقع برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية أو
بسب ت ويرها ،إي أأل هناك عدداً من التقارير الصحافية واملقايت العلمية وأوراق املربمترات اليت تنتقد أداء
السنوات التحضريية ابلدرجة ااوىل ،وتضع القلي من ايقتاحات العملية لت ويرها ،ولع السمة الغالبة على هاه
التقارير واملقايت وااوراق ه التكي على اجلوانب السلبية لربام السنة التحضريية.
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يل ص علياأل (2013م) دور برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية مبثابة ردم المجوة بني التعليم
العام والتعليم اجلامع  ،ويدعو س الوقت ذاته إىل ضرورة مراجعة جدوى هاه الربام بني الوقت واآلخر وايستماع
إىل آراء ال الب جتاهها وذلك لضماأل زاحها.
بينما أعد ك ٌ من العدواين والعبدالكرمي (2013م) تقريراً عن واقع برام السنة التحضريية س عدد من
اجلامعات السعودية ،وأبره التحدايت اليت تواجه طالهبا من وجهة نظر ال الب وااساتاة ،وقد خلص التقرير إىل
أأل الدراسة ابللغة اإلزلي ية س أ لب برام السنة التحضريية تعد س حد ذاهتا حتدايً ا لب ال الب نظراً لضعف
تعليم اللغة اإلزلي ية س مراح التعليم العام ،مما يض ر كثرياً من ال الب إىل التوجه جلامعات أو ختصصات ي
تضع اجتياه السنة التحضريية ٍ
كشرط للقبول ،و الباً ي تكوأل هاه اخليارات حمققة لر بات هربيء ال الب.
وس سياق متص يرى السل األ (2012م) أبنه ي ينبغ للجامعات أأل تتحم مسربولية إيالط خمرجات
التعليم العام عرب إقرار برام السنة التحضريية اليت ي تعدو كوهنا "معاهد خاية متدنية ااداء ،ي ختضع ال
معايري نوعية ملن يشاركوأل س تنميا براجمها" ،وعليه يرى السل األ أبأل هاه الربام سامهت س ختميف الضغط على
وهارة التعليم إليالط التعليم العام نظراً لسهولة احلصول على معديت عليا س الثانوية العامة وابلتايل فقد أاتحت
برام السنة التحضريية فرص القبول لل الب مبا ي يعكس حتصيلهم احلقيق  ،ومما ي يد اامر سوءاً – حبسب
السل األ – أأل برام السنة التحضريية ت يد من سقف توقعات ال الب بشك مبالغ فيه حبيث يشعروأل ابدئ
اامر بسهولة القبول س الت صص امل لوب ،مث ما يلبثوأل أأل يتم توجيههم إىل ختصصات أخرى أو استبعادهم من
اجلامعة عندما ي حيصلوأل على املعدل الت صيص امل لوب.
وتعقيباً على السل األ ،يرى املالك (2013م) أأل وجود برام السنة التحضريية مهم كونه ميث مرحلة
"وس ى" بني التعليم العام والتعليم اجلامع حبيث يست يع ال الب اكتساب أساليب وممارسات التعليم اجلامع ،
إضافة إىل أأل برام السنة التحضريية أنشأت أساساً ملساعدة ال الب اجلامع على تعلم مهارات التمكري
والتواي اإل ايب واحلوار والبحث العلم فضالً عن إتقاأل اللغة اإلزلي ية ،ولكن ما قد مينع من حتقيق هاه
ااهداف – حسب تعبريه – هو عدم توحيد برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية حبيث أيبحت هاه
الربام رهن ايجتهاد س كثري من اجلامعات ،وهنا تتمق العتييب (2015م) مع هاا الرأل حبيث ترى أأل عدم
استمادة بعض اجلامعات  -وخصوياً الناشئة منها – من جتارب اجلامعات ااخرى قد ضاعف من اخلل
املوجود ،وساهم س ياب اهلدف احلقيق والواضح من إنشاء برام السنة التحضريية.
يعترب اللجوء إىل شركات الق اع اخلاص لتشغي برام السنة التحضريية س بعض اجلامعات السعودية أبره
العوام اليت فاقمت من حجم اخلل املوجود س هاه الربام  ،وهنا يشري الصام والسراج (2016م) إىل حتول
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هاه الربام إىل برام "جتارية" تستعني فيها الشركات بكماءات متدنية ،فضالً عن ضعف أو ياب التنسيق بني

إدارات برام السنة التحضريية وبني الكليات املعنية ،حبث أدى تمريط الكليات س اإلشراف املباشر على اختيار
الكماءات ااكادميية املربهلة س ضعف برام السنة التحضريية بشك عام ،وابلتايل أدى ذلك إىل ضعف برام
اإلرشاد ااكادمي مما جع الكثري من طالب برام السنة التحضريية ي حيظوأل ابلدعم والتوجيه امل لوب واهلام س
هاه املرحلة.
وس السياق ذاته ،ترى العتييب (2015م) أبأل ايستعانة ابلق اع اخلاص س تشغي برام السنة التحضريية
س بعض اجلامعات السعودية وتوفري ااساتاة قد أدى إىل نتائ عكسية أضعمت من خمرجات هاه الربام ،
وتضيف العتييب أبأل تشغي هاه الربام عن طريق الق اع اخلاص ي يعيق ت وير الربام فحسب ،وإمنا يضع
إمكانية ايستعانة ابلتجارب الدولية الناجحة أمراً يعباً نظراً ينمراد بعض اجلامعات السعودية بتجربة ايستعانة
ابلق اع اخلاص س تشغي برام السنة التحضريية لديها ،ولع عدم وجود مربسسات تعليمية متمي ة وانجحة ترقى
إىل برام السنة التحضريية س اجلامعات أدى إىل اإلسهام س ضعف خمرجات هاه الربام وتواضع مستوى
ممارساهتا التعليمية ،وعليه كاأل يبد من إسناد هاه الربام إىل كوادر اجلامعات بشك مباشر.
وعن ظاهرة الرسوب والتسرب لدى طالب برام السنة التحضريية ،أجرت اجلهين (2012م) دراسة عن
هاه الظاهرة س جامعة اامرية نورة بنت عبد الرمحن والبحث عن أسباهبا من منظور ال البات وأعضاء هيئة
التدريس ،وخلصت الدراسة إىل أأل أهم أسباب الرسوب والتعثر ه قبول ال البة س الت صص الال ي تر به
وضعف مستوى ال البات س اللغة اإلزلي ية.
وحول إ ابيات برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية ،أجرت العن ل (2015م) دراسة عن واقع
برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية من وجهة نظر كتّاب املقايت الصحمية وخلصت بعضاً مما أورده
هربيء الكتّاب من إ ابيات س التايل:
• تعترب برام السنة التحضريية نقلة نوعية س التعليم حبيث تساعد على إكساب ال الب املهارات ااساسية
س العلوم والرايضيات واحلاسب اآليل واللغة اإلزلي ية.

• ت وير املهارات الوظيمية لل الب وهايدة ثقتهم أبنمسهم ورفع روحهم املعنوية وكسر حاج اخلوف من
الدراسة اجلامعية.
• ت وير مهارات التعلم الاايت وايعتماد على النمس والتواي .
ومن خالل استعراض الدراسات املتعلقة بواقع برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية ،يتضح مدى
عمق السلبيات اليت تعاين منها هاه الربام واليت تتل ص س ياب الرؤية وااهداف الواضحة هلاه الربام ،
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وضعف امل رجات التعليمية ،وضعف التنسيق بني مربسسات التعليم العام والتعليم اجلامع  ،وعدم بناء جتارب
وممارسات هاه الربام على أسس علمية ،إضافة إىل عدم التنسيق المعال بني اجلامعات أنمسها وايستمادة من
التجارب الناجحة حملياً وعاملياً.

واقع برامج اللغة اإلجنليزية يف السنة التحضريية يف اجلامعات السعودية:
ي يق واقع برام اللغة اإلزلي ية عن اإلطار العام لربام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية من
حيث عدم وضوط الرؤية اخلاية هباه الربام  ،وتدين مستوى امل رجات التعليمية ،و ياب اإلرشاد ااكادمي ،
وسي رة شركات ومربسسات الق اع اخلاص على تشغي معظم هاه الربام  ،يضاف إىل ذلك عدم قدرة برام

اللغة اإلزلي ية على إكساب ال الب املهارات اللغوية امل لوبة خالل فصلني دراسيني فقط ،نظراً لضعف أتهيلهم
س مهارات اللغة اإلزلي ية خالل مراح التعليم العام ،وقد خلصت العتييب (2015م) هاه التحدايت  -حسب
ما ورد س لقاء وكالء اجلامعات السعودية للشربوأل التعليمية وااكادميية الرابع واملنعقد س جامعة امللك سعود – س
"توفري أعضاء هيئة تدريس متمي ين ذول خربة عالية س اللغة اإلزلي ية وخصوياً س فروع ال البات ،توفري وت وير
املناه الدراسية املناسبة اليت تضمن ت ويد ال الب مبهارات ومعلومات س فتة همنية حمددة (سنة واحدة) ،التأقلم
على است دام اللغة اإلزلي ية كلغة تدريس وتعام س كافة املقررات ابلنسبة للسنة التحضريية ،القصور س التعاوأل
مع اجلامعات اليت سبقت س ت بيق السنة التحضريية لنق خرباهتم للجامعات الناشئة ،والقصور س جتهي القاعات
ابلوسائ التعليمية احلديثة ،وعدم كماية اإلرشاد ااكادمي " (ص.)5
ويضيف العدواين والعبدالكرمي (2013م) أبأل عدم إتقاأل ال الب للغة اإلزلي ية بعد خترجهم من املرحلة
الثانوية يشك حتدايً كبرياً ملعظم ال الب ،وسبباً مباشراً لإلخماق أو اخنماض املعدل مما مينع ال الب من حتقيق
ر بته واختيار الت صص امل لوب ،ويرى الباحثاأل أبأل اختيار اللغة اإلزلي ية كلغة أساسية للدراسة س برام السنة
التحضريية ي يعكس مستوى ال الب المعل حبيث قد يكوأل ال الب متموقاً س مواد أو مهارات معينة ولكن
حاج اللغة اإلزلي ية يقف عائقاً أمامه ،وعليه فاحلكم على ال الب ومدى اكتسابه للمعرفة واملهارة من خالل
أدائه س برام السنة التحضريية ري دقيق ،ومن هنا أكدت أيضاً دراسة اجلهين (2012م) أبأل برام اللغة
اإلزلي ية س السنة التحضريية مل تسهم ابلشك امل لوب س ت وير مستوى مهارات اللغة اإلزلي ية لدى ال البات
نظراً لضعف تلك املهارات قب ايلتحاق بربام السنة التحضريية.
وقد أجرى ( )Al-Asmari, 2013دراسة مع ( )176طالباً من طالب برانم السنة التحضريية س
جامعة ال ائف لتحديد اجتاهاهتم بشك عام حنو برانم اللغة اإلزلي ية واجملتمع اام للغة اإلزلي ية ،إضافة إىل
اادوار املتعددة ل الب ومعلم اللغة اإلزلي ية ومدى أتثري اللغة العربية على العملية التعليمية كك  ،وقد خلص
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الباحث إىل أأل البية ال الب الاين أجريت الدراسة معهم لديهم اجتاهات إ ابية حنو برام اللغة اإلزلي ية س
السنة التحضريية ومعلميها من متحدث اللغة اايليني ( ،)Native Speakersإضافة إىل الثقافة اخلاية ابللغة
اإلزلي ية ،كما خلصت الدراسة إىل وجود دوافع إ ابية لدى ال الب لتعلم اللغة اإلزلي ية ،وبينت الدراسة كالك
ر بة ال الب س إ اد فرص حقيقية ملمارسة اللغة اإلزلي ية وتقليص التحدث ابللغة العربية داخ القاعات
الدراسية ،إضافة إىل تمعي استاتيجيات التعلم النشط وايستمادة من التقنيات احلديثة.
كما خصصت ( )Alshehri, 2013دراستها عن استاتيجيات الدافع للتعلم (Motivation
)Strategiesمن وجهة نظر ال البات واستاذاهتن ،وقد أجرت الباحثة دراستها مع ( )345طالبة من طالبات
برام السنة التحضريية بثالث جامعات سعودية و( )96من أستاذاهتن ،وخلصت الدراسة إىل أأل كالً من
ال البات وااستاذات يدركن الدور اإل ايب لربام اللغة اإلزلي ية س تع ي الدافع للتعلم لدى ال البات ،إي أأل
وجهات النظر س كيمية تع ي الدافع للتعلم ختتلف بني ال البات وااستاذات ،حبيث ترى ااستاذات أأل ما يع ه
الدافع للتعلم لدى ال البات ه ايستاتيجيات املرتب ة ابمل رجات التعليمية ،بينما ترى ال البات أأل ما يع ه من
الدافع للتعلم لديهن ه العملية التعليمية ذاهتا ،مبا س ذلك مهارات التواي ايجتماع والتماع  ،إضافة إىل
است دام اللغة اإلزلي ية بماعلية للتواي مع متحدثيها اايليني.
كما است لعت دراسة ( )McMullen, 2014آراء طالب وطالبات برام السنة التحضريية فيما يتعلق
جبدوى برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية وأتثري متغريات اجلنس واملوقع اجلغراس على ذلك ،وقد أجريت
الدراسة مع ( )184طالباً و( )225طالبة من ثالث جامعات سعودية ،وخلصت الدراسة إىل وجود آراء
متجانسة بني عينة الدرا سة من ال الب وال البات فيما يتعلق جبدوى دراسة اللغة اإلزلي ية س برام السنة
التحضريية حبيث ترى الغالبية أمهية وجدوى هاه الربام  ،بينما أظهرت نتائ أخرى تبايناً بني آراء ال الب
وال البات ومن جامعة اخرى ،فم حني ترى البية ال البات من إحدى اجلامعات أأل ختصيص سنة دراسية
لدراسة اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية ٍ
كاف ،يرى  %64من طالب نمس اجلامعة أأل تلك المتة ري كافية،
وس جامعة أخرى ترى  %48من ال البات أأل تلك المتة كافية مقارنة بـ  %76من ال الب ممن حيملوأل نمس
الرأل ،واختتمت الباحثة دراستها ابلقول أبأل أ لبية من أجريت معهم الدراسة من ال الب وال البات يروأل أأل
املعلم هو العنصر ااهم س ت وير برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية.
وعن الصعوابت والتحدايت اليت تواجه طالب برام السنة التحضريية س جامعة ال ائف ،أجرى
( )Tawalbeh, 2014دراسة مع ( )326طالباً و( )55أستاذاً ،وقد مت بناء الدراسة على مخسة حماور تتضمن
إمجالياً نوعية تلك الصعوابت والتحدايت املرتب ة بربام اللغة اإلزلي ية قُسمت إىل :حتدايت تنظيمية ،وحتدايت
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تعليمية ،وحتدايت ترتبط ابل الب وااستاذ ،وحتدايت ترتبط أبدوات التقييم ،وحتدايت ترتبط ابلبيئة التعليمية ،وقد
أظهرت الدراسة أأل أ لب ااساتاة ي يُع وأل تلك الصعوابت والتحدايت إىل عوام تنظيمية أو عوام ترتبط
ابلبيئة التعليمية نمسها ،بينما يرى ال الب أأل مجيع هاه التحدايت مربثرة على تعلمهم للغة اإلزلي ية ابستثناء
احملور الرابع املتعلق ابل الب وااستاذ ،حبيث ي يروأل أأل لل الب أو لألستاذ أثراً مباشراً على مستوى اللغة
اإلزلي ية ،أما فيما يتعلق ابملقررات الدراسية فريى البية ااساتاة أنه مل يتم اختيار املقررات املست دمة مبا يراع
حاجات ال الب اللغوية أو ااكادميية.
يتضح من خالل الدراسات السابقة املرتب ة بدراسة واقع برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية أأل
طبيعة هاه الربام ري قادرة لوحدها على حتسني مستوى ال الب وتع ي مهاراهتم اللغوية ،خصوياً خالل فتة
سنة دراسية واحدة ،كما يتضح أأل اللغة اإلزلي ية نمسها أيبحت العائق الرئيس أمام طالب هاه الربام والال
قد يربدل هبم إىل اختيار ختصصات ي ير بوهنا ،أو إىل اينسحاب من اجلامعة عندما ي يست يعوأل حتقيق املعدل
التاكم اادىن امل لوب بعد إهناء برام السنة التحضريية ،ومما يالحظ على هاه الدراسات أهنا تتسم ابل بيعة
التش يصية دوأل املسامهة س طرط حلول ومقتحات عملية لتحسني خمرجات هاه الربام  ،ولرسم خ ط وأهداف
واضحة إلدارات هاه الربام لت ويرها ،لكن الالفت لالنتباه أنه ي ميكن حتمي هاه الربام املسربولية كاملة دوأل
الدعوة إىل ضرورة ت وير برام تعلم اللغة اإلزلي ية س مراح التعليم العام ،وهتيئة ال الب بشك أفض قب
التحاقهم بربام السنة التحضريية.
من هنا أتيت هاه الدراسة حماولةً لرسم تصور مقتط لت وير برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية
ابجلامعات السعودية عموماً ،وس جامعة امللك خالد على وجه اخلصوص ،آخاة س عني ايعتبار مل ص
التجارب السابقة على الصعيدين احملل والعامل  ،وآراء ااساتاة الاين أجريت معهم هاه الدراسة.
اثلثاً :منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:

منه الدراسة هو املنه الويم التحليل ابست دام ااسلوب الكيم (
 ،)Researchوقد مت حتلي النتائ ابست دام ااسلوب الكيم نظراً األ طبيعة الدراسة ترك على إ اد فهم
أعمق وتمسري واضح لظاهرة ضعف خمرجات برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية ،إضافة إىل حتديد تصور
ت ويرل مقتط ملعاجلة هاه املشكلة ،وهنا يا ّكر رجب (2003م) أبأل "السربال امل روط س البحث الكيم سربال
ممتوط النهاية ويهتم ابلعملية واملعىن أكثر من اهتمامه ابلسبب والنتيجة" (ص ،)18إضافة إىل أأل املنه الويم
Qualitative Descriptive
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الكيم "ي يت لب اختياراً مسبقاً للمتغريات وي تعديالً حمدداً هلا ،كما ي يستدع تبين نظرية بعينها فيما يتعلق

ابلظاهرة املراد حبثها" (.)Lambert & Lambert, 2012, p. 255

جمتمع الدراسة وعينتها:
يتألف جمتمع الدراسة من مجيع أساتاة اللغة اإلزلي ية س برام السنة التحضريية س جامعة امللك خالد،
أما عينة الدراسة فه متث كالك مجيع أساتاة برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية س اجلامعة البالغ عددهم
( )48أستاذاً ،منهم ( )18أستاذاً من كوادر اجلامعة ،و( )30أستاذاً مت التعاقد معهم عن طريق الشركة املشغلة
لربام السنة التحضريية س اجلامعة.
ينتم معظم ااساتاة إىل اجلنسية الربي انية – كما سبق ذكره – بينما ينتم البقية إىل جنسيات ربية
وآسيوية أخرى ،وحيم معظم ااساتاة – خصوياً من كوادر الشركة املشغلة – الشهادات اخلاية بتدريس اللغة
اإلزلي ية مث ( )CELTAو ( ،)DELTAواليت يت لب احلصول عليها إهناء ساعات تدريسية حمددة واجتياه
دورة قصرية مكثمة ،بينما حيم ( )10أساتاة منهم شهادات املاجستري ،وأستاذ واحد فقط حيم شهادة
الدكتوراه.
أدوات الدراسة:

است دمت هاه الدراسة ايستبانة ذات ااسئلة املمتوحة ،اليت متكن ااساتاة الاين أجريت معهم الدراسة
من عرض آرائهم وجتارهبم ومقتحاهتم إبسهاب ،مما يساعد الباحث على احلصول على نتائ عميقة ،خبالف
ااسئلة املغلقة اليت ي تع الكثري من اخليارات ل رط اآلراء أو ت ويد الباحث مبعلومات إضافية ،وقد احتوت
ايستبانة سربايً رئيساً يتعلق مبا يقتحه ااستاذ من حلول ابره الصعوابت اليت تعاين منها برام اللغة اإلزلي ية س
السنة التحضريية س جامعة امللك خالد ،مت تصنيف هاه الصعوابت إىل ستة حماور:
 .1ضعف مستوى ال الب س مجيع أو أ لب مهارات اللغة اإلزلي ية.
 .2ضعف الدافعية للتعلم لدى ال الب.
 .3عدم تمعي تقنيات التعليم ابلشك امل لوب.
 .4عدم وجود فرص لل الب ملمارسة اللغة اإلزلي ية خارج حدود القاعات الدراسية.
 .5ضعف أتهي بعض أساتاة اللغة اإلزلي ية.
 .6ضعف برام اإلرشاد ااكادمي .
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كما است دمت هاه الدراسة ب اقات املالحظة اليت است دمها الباحث ملتابعة أداء أعضاء هيئة
التدريس ،وجتدر اإلشارة إىل أنه مت عرض ايستبانة على جمموعة من احملكمني ومت صص طرق تدريس اللغة
اإلزلي ية قب إجراء الدراسة ،ومت ااخا مبالحظاهتم حول حمتواها وتعديلها مبا يتوافق مع طبيعة الدراسة.
رابعاً :النتائج والتوصيات:

نتائج الدراسة ومناقشتها:
مل هتدف هاه الدراسة أساساً إىل حتديد الصعوابت اليت تواجه أساتاة وطالب برام اللغة اإلزلي ية س
السنة التحضريية جبامعة امللك خالد ،وإمنا هدفت إىل وضع مقتحات ت ويرية هلاه الربام  ،إي أأل البية
ااساتاة فضلّوا احلديث عن أبعاد هاه الصعوابت ورب ها بشك واقع مبجتمع الدراسة ،وعليه كاأل يبد من
استعراض سريع هلاه اابعاد قب مناقشة احللول واملقتحات.
احملور األول :ضعف مستوى الطالب يف مجيع أو أغلب مهارات اللغة اإلجنليزية.
يرى معظم أساتاة اللغة اإلزلي ية أأل الضعف السائد س مستوايت ال الب س اللغة اإلزلي ية ي يرجع إىل
طبيعة الربام س السنة التحضريية نمسها ،وإمنا إىل ضعف بنية ال الب املعرفية واملهارية قب التحاقه بربام السنة
التحضريية ،كما يرى بعضهم أأل طبيعة املناه املست دمة س برام اللغة اإلزلي ية – املعتمدة من قب كلية
اللغات والتمجة س اجلامعة – ي تتناسب مع مستوايت ال الب ،إضافة إىل عدم تركي ها على مهارات التحدث
وايستماع ،وعدم اجلدية س است دام معام اللغة وايستمادة من املواد السمعية والبصرية ،كما يرى بعض
ااساتاة أأل كثرة أعداد ال الب س القاعات الدراسية ي مي ّكن ااستاذ من است دام مهارات واستاتيجيات التعلم
النشط كما ينبغ .
ويضيف بعض ااساتاة أبأل عدم اتباع نظام املستوايت ( )Levelsواختبارات حتديد املستوى
( – )Replacement Testsاملعمول هبا س بعض اجلامعات السعودية – ي يتيح لل الب فرية الدراسة مبا
يتناسب وإمكاانته وقدراته اللغوية ،إضافة إىل أأل الدم بني ال الب س قاعة واحدة دوأل مراعاة مستوايهتم قد
هتضم حقوق ال الب املتمي ين وال الب ذول املستوايت املتدنية على ٍ
حد سواء ،كما يرى بعض ااساتاة أأل
اجلامعة حتتم عليهم إهناء املقرر س وقته احملدد دوأل مراعاة ملدى استمادة ال الب وت ور مهاراهتم اللغوية امل تلمة.
من هنا ميكن تل يص أهم املقتحات الت ويرية لتحسني مستوى ال الب س اللغة اإلزلي ية من وجهة نظر
ااساتاة س النقاط التالية:
 .1وضوط الرؤية وااهداف لربام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية ،والتعريف هبا بداية ك فص
دراس .
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 .2تمعي نظام املستوايت واختبارات حتديد املستوى لل الب قب التحاقهم ابلربام التحضريية ،حبيث ي
ميكن لل الب اينتقال للمستوى إي بعد اجتياه املستوى الال يسبقه وإتقاأل املهارات امل لوبة فيه.
 .3تقليص عدد ال الب س القاعات الدراسيّة إىل ( )20طالب كحد أقصى ،إضافة إىل توهيع ال الب
س القاعة الدراسية على مسافات متباعدة ليتمكن املعلم من التكي على ك طالب على حدة.
 .4تمعي است دام اللغة اإلزلي ية كوسيلة تواي وتماع بني ال الب أكثر من كوهنا جمرد معلومات.
 .5هتيئة البيئة التعليمية واملناه وطرق التدريس مبا يدعم حتوي عمليات التعلم إىل مواقف تعليمية
حقيقية.
 .6تنويع وسائ التقييم وعدم اقتصارها على ايختبارات بنوعيها الشمه والتحريرل.
 .7ايستمادة من التجارب العاملية س برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية ،ومواءمتها مع واقع
اجلامعات السعودية ،إضافة إىل إع اء المرية لألساتاة ل رط أفكارهم ومشاركة جتارهبم س بلداهنم
اايلية.
س سياق متص  ،أجرت ك ٌ من ( )Shamim, Abdelhalim, & Hamid, 2016دراسة مماثلة حول
الصعوابت اليت تواجهها طالبات برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية س جامعة طيبة ،وقد اتمقت دراستهن
مع هاه الدراسة من حيث أأل الضعف العام والسائد بني ال الب يعد مسة ابرهة س هاه الربام  ،كما خلصت
الدراسة إىل أأل الكثري من ال البات يلجأأل إىل ترمجة أ لب الدروس إىل اللغة العربية ،مما يستهلك وقتهن
وجهدهن مبا ي يعود عليهن ابلنمع فيما يتعلق بت وير مهارات اللغة اإلزلي ية لديهن ،كما اتمقت الدراسة مع
الدراسة احلالية من حيث أأل اينتقال من بيئة التعلم العربية س التعليم العام إىل بيئة التعليم اجلامع – اليت تكوأل
اللغة اإلزلي ية اللغة الرئيسة فيها – يعد التحدل اابره والال يت لب مراجعة شاملة س السياسة التعليمية كك .
احملور الثاين :ضعف الدافعية للتعلم لدى الطالب.

يتمق معظم ااساتاة على أأل ضعف الدافع للتعلم ميث مسة ابرهة لدى نسبة كبرية من طالهبم خصوياً
طالب الكليات ري الصحية ،ويع وا ااساتاة ذلك إىل عدم وع ال الب أبمهية اللغة اإلزلي ية أو لعدم أتهيلهم
أتهيالً جيداً قب التحاقهم بربام السنة التحضريية ،كما يرى بعض ااساتاة أأل افتقار برام اللغة اإلزلي ية
ملهارات التعلم الاايت تسهم س تعويد ال الب على ايعتماد بشك أساس على ما يقدمه ااستاذ من مادة
علمية دوأل أأل يكلف ال الب نمسه مشقة التعلم ،ويرى أحد ااساتاة أأل عدم اعتماد اللغة اإلزلي ية كلغة
أساسية س اإلعالانت واحلركات ااكادميية لل الب ي يع ه لديه من أمهيتها ،ر م أأل اللغة اإلزلي ية ه لغة
الدراسة ا لب مقررات برام السنة التحضريية ،حبيث ي يساعد ذلك على هتيئة البيئة التعليمية على الوجه
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ايمث  ،ويضيف أحد ااساتاة أأل وجود هاجس الرسوب أو عدم حتقيق املعدل الت صيص امل لوب ميث عامالً
رئيسياً س التأثري على دافعية ال الب للتعلم ،حبيث يرك البية ال الب على ما يساعدهم يجتياه املواد واحلصول
على معديت مرتمعة دوأل مراعاة المائدة اللغوية واملهارية ،وهو ما ميث عبئاً نمسياً على كثري من ال الب ،وميكن
تل يص أبره مقتحات ااساتاة لتع ي الدافع للتعلم لدى ال الب س التايل:
 .1ختميف عبء املواد ااخرى امل امحة للغة اإلزلي ية ،حىت يتمكن ال الب من إ اد الوقت الكاس لتعليم
نمسه وممارسة اللغة بشك مكثف.
 .2حتمي ال الب على ايستمادة من برانم اللغة اإلزلي ية للدراسة بنجاط س مجيع املستوايت اجلامعية
وليس فقط اج احلصول على معدل مرتمع يضمن لل الب ايلتحاق ابلت صص امل لوب.
 .3است دام استاتيجيات حتث على احلماس واملنافسة والر بة س التعلم ،وتساعد على بقاء أثر التعلم مما
حيقق لل الب ايستمادة القصوى من هاه الربام .
 .4إاتحة المرية لل الب لتقدمي عروض فعالة تع ه من ثقتهم س أنمسهم وتسهم س ت وير مهاراهتم
اللغوية.
 .5تع ي عنصر التغاية الراجعة المورية عرب إاتحة المرية لل الب بتقييم مستوى الربام واانش ة
املقدمة ،ومتكينهم من قياس أثر ذلك على العملية التعليمية.
 .6ختصيص مباين حديثة وجمه ة لربام السنة التحضريية داخ احلرم اجلامع الرئيس حبيث ي يشعر
ال الب اببتعادهم كثرياً عن اجلو ااكادمي للربام والت صصات امل تلمة.
من هنا تضيف ( )Shamim, et al., 2016أأل ضعف مهارات ال الب س اللغة اإلزلي ية ي تربثر سلباً
على دافعيتهم س تعلم اللغة اإلزلي ية فحسب ،ب إأل أثر ذلك ميتد إىل املواد ااخرى اليت يتم دراستها ابللغة
اإلزلي ية ،مما حيتم ضرورة مراجعة خ ط الربام التحضريية وإعادة النظر س دم املواد العلمية مع مواد اللغة
اإلزلي ية ،ومن جهة أخرى ،ترى ( )Springsteen, 2014أأل مما قد ي يد من دافعية طالب برام اللغة اإلزلي ية
س السنة التحضريية س اجلامعات السعودية ويساعدهم على جتاوه يعاب هاه الربام هو "فهم ااساتاة لكيمية
تعلم ال الب للغة ،أكثر من طريقة تدريسها حسب ما يراه ااستاذ نمسه" ( ،)p. 57وهاا مما ع عدم فهم
واستيعاب بعض أساتاة اللغة اإلزلي ية من اجلنسيات ااجنبية ل رق واستاتيجيات التدريس املالئمة لل الب
السعوديني س مقدمة أسباب ضعف الدافع للتعلم لدى هربيء ال الب ،كما يرى ( )Liton, 2016أبأل مناه
اللغة اإلزلي ية س برام السنة التحضريية س اجلامعات السعودية يبد وأأل تعكس الثقافة احمللية السائدة لرفع
دافعية ال الب لتعلم اللغة اإلزلي ية.
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احملور الثالث :عدم تفعيل تقنيات التعليم ابلشكل املطلوب:

يتمق أ لب ااساتاة على افتقار القاعات الدراسية س السنة التحضريية س جامعة امللك خالد للكثري من
تقنيات التعليم احلديثة اليت ميكن أأل تسهم س ت وير برام اللغة اإلزلي ية ،مربكدين س الوقت نمسه أأل معام
اللغة اإلزلي ية تعاين ه ااخرى من ضعف الصيانة وااع ال املتكررة ،إضافة إىل عدم توفر املصادر الالهمة
وايتصال ابإلنتنت س أجه ة احلاسب اآليل ابملعام  ،كما ذكر بعض ااساتاة عدم استمادهتم القصوى من
تقنيات نظام إدارة التعلم ( )Blackboardاملتاط من قب اجلامعة اسباب منها :عدم حصوهلم على الدعم الكاس
قب بداية المص خصوياً ااساتاة املتعاقد معهم عن طريق الشركة ،إضافة إىل أأل املقررات ي تنسجم من طبيعة

هاا املوقع من وجهة نظرهم ،ومن هنا تتل ص املقتحات اخلاية بتمعي است دام تقنيات التعليم س متكني
ال الب من است دام التقنيات اليت يتقنوهنا ومتث حي اً كبرياً من حياهتم اليومية مث ت بيقات اهلاتف املتنق
وشبكات التواي ايجتماع  ،وهاا يتمق مع دراسة (العتييب2015 ،م) من حيث ضرورة است دام بيئات تعلم
إلكتونية " ري تقليدية" حتم اإلبداع وايبتكار ،كما أأل ضحالة احملتوى اإللكتوين وعدم احتوائه على مصادر
وأنش ة تماعلية متنوعة قد ي تسهم س تمعي است دام التقنيات املتاحة ابلشك امل لوب ،وهنا يقتط (عتيم
واجلريول2015 ،م) تصميم حقيبة إلكتونية تماعلية لك مقرر أسوة مبا مت ت بيقه س جامعة امللك سعود ،حبيث
حتتول هاه احلقائب على جلسات تدريبية وأنش ة وعروض واختبارات تماعلية وواجبات ومربشرات ااداء
ومناقشات مجاعية ،إضافة إىل جلسات مصورة ويوتية مصممة لل ال من ذول ايحتياجات اخلاية.
أخرياً يرى بعض ااساتاة أأل ياب احلواف املادية واملعنوية قد يربدل إىل عدم است دام هاه التقنيات كما
ينبغ .
احملور الرابع :عدم وجود فرص للطالب ملمارسة اللغة اإلجنليزية خارج حدود القاعات الدراسية.
يتمق أ لب ااساتاة على أأل عدم وجود فرص فعلية لل الب ملمارسة اللغة اإلزلي ية خارج القاعات
الدراسية ه أبره أسباب ضعف مستوى ال الب ،كما يروأل أأل هاه مشكلة شائعة س بيئات تعليم اللغة
اإلزلي ية خارج الدول الناطقة هبا ،وعليه فالبد من تمعي احللول املتاحة س مث هاه البيئات ،ويرى بعض
ااساتاة كالك أأل خوف ال الب من أأل يقع س اخل أ أثناء التحدث مع الغري ،إضافة إىل عدم وجود مرافق
حكومية أو خاية تكوأل لغة الت اطب ااساسية فيها ه اللغة اإلزلي ية وميكن التعاوأل معها ،أسهما س تقليص
فرص ممارسة اللغة ،وبناء على ذلك يقتط ااساتاة أأل يتم:
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 .1توفري أندية طالبية أو مقاه خاية بربام اللغة اإلزلي ية يتواجدوأل هبا خالل أوقات حمددة ،حبيث
ميارس فيها ال الب مهارات التحدث وايستماع ابللغة اإلزلي ية ،مع ضرورة مشاركة ااساتاة س
هاه اانش ة.
 .2تمعي التواي اإللكتوين بني ال الب خارج أوقات احملاضرات وحثهم على استثمار هاه التقنيات س
التواي فيما بينهم ومع متحدثني آخرين للغة اإلزلي ية ،وإبشراف ومشاركة من أساتاهتم.
 .3تكوين عالقة جيدة بني ااستاذ وال الب وبني ال الب أنمسهم ،حيث يعترب ذلك حمم اً قوايً لل الب
ملمارسة اللغة س أجواء وظروف إ ابية.
وميكن القول إأل هايدة الساعات امل صصة لدراسة اللغة اإلزلي ية أثناء السنة التحضريية وتقليص أو
أتجي املواد ااخرى قد يساعداأل ال الب س ت وير مهاراهتم اللغوية ،وجتدر اإلشارة إىل أأل برام السنة
التحضريية س جامعة امللك فهد للبتول واملعادأل القادمة ستشم برانجماً ييمياً سيتم إقراره قب السنة التحضريية،
حبيث يهدف الربانم الصيم إىل ت وير مهارات ال الب س اللغة اإلزلي ية خالل فتة الصيف ،وابلتايل
مساعدهم يجتياه الربام التحضريية بنجاط ( ،)Al-Assaf, 2015وكما أأل ايتصال املباشر مع أيحاب اللغة
يكاد يكوأل معدوماً س مث هاه الربام  ،إي أأل فرص ممارسة اللغة مع متحدثيها اايليني من خالل التقنيات
متاط ويسري ( ،)Alshehri, 2013ومن واقع دراسة أجراها ( )Kadwa, 2012على طالب السنة التحضريية س
إحدى اجلامعات السعودية ،وجد الباحث أأل ال الب لديهم اجتاهات إ ابية حنو است دام وسائ التواي
اإللكتوين س تعلم اللغة اإلزلي ية خارج أوقات احملاضرات ،وس التواي مع أعضاء وجمموعات خارج اجملموعة
التعليمية.
احملور اخلامس :ضعف أتهيل بعض أساتذة اللغة اإلجنليزية.
نظراً ملا يحظه الباحث من تعدد اخللميات الثقافية بني ااساتاة ،إضافة إىل ما كاأل يرده من مالحظات
ومقتحا ت من على أداء ااساتاة وأتهيلهم العلم والتدريس  ،وجد من الضرورة مبكاأل تضمني هاا احملور س
هاه الدراسة ،وقد كاأل من املتوقع أي يتم احلصول على إجاابت علمية ودقيقة تتعلق بتقييم ااساتاة ادائهم
التدريس بصورة ذاتية ،كما كاأل متوقعاً أأل يسود اإلطراء س حديث ااساتاة عن أبعاد هاه املشكلة ومسبباهتا،
ولكن الدراسة هنا خلصت إىل اقتاحات عملية قد تسهم س وضع حلول واقعية ملشكلة ضعف أتهي أساتاة
اللغة اإلزلي ية.
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كاأل من امللمت أأل العديد من ااساتاة مل ينموا وجود هاه املشكلة بشك عام فحسب ،ب وضعوا
حلويً عملية قد تسهم س ت وير برام اللغة اإلزلي ية ،ولكنها س نمس الوقت قد هتدد مستقبلهم الوظيم س
اجلامعة إذا ما مت ت بيقها:
 .1يرى بعض ااساتاة أبأل ايعتماد الكل على املتحدثني اايليني للغة اإلزلي ية ممن ي يتقنوأل اللغة
العربية ي يساهم س حتسني خمرجات برانم اللغة اإلزلي ية كما يتصور البعض ،حبيث أكدوا على ضرورة
ملمني ابللغة العربية والثقافة احمللية بشك جيد ضمن كوادر الربانم .
إشراك ااساتاة العرب أو من هم ّ
 .2يرى بعض ااساتاة من املتحدثني اايليني للغة اإلزلي ية أبأل يعوبة اللكنة لدى بعض ااساتاة من
اجلنسيات اآلسيوية يشك عائقاً س التواي اجليد لدى نسبة كبرية من ال الب ،وعليه فالبد من ت بيق
معايري يارمة س التعاقد مع أساتاة اللغة اإلزلي ية من جنسيات حمددة.
 .3التقيد مبعايري يارمة عند التعاقد مع ااساتاة تراع سالمة اجلوانب اللغوية وإتقاأل املهارات التدريسية
الالهمة ،إضافة إىل التأكد من مدى مناسبة ااستاذ للعم من الناحية النمسية والبدنية.
وجتدر اإلشارة أبنه مل تتح للجنة التعاقد المرية س إجراء مقابالت ش صية مباشرة مع ااساتاة قب
التعاقد معهم عن طريق الشركة املشغلة ،حبيث كاأل ايختيار مبنياً فقط على فحص السري الااتية واملقاطع الصوتية
املسجلة للمرشحني للعم س الربام  ،مما يض ر اللجنة أحياانً إىل طلب ايتصال ابملرشح عن طريق ()Skype
للحصول على م يد من املعلومات عن مربهالته أو مستواه العلم والتدريس  ،وللتأكد من يحة الن ق وخمارج
احلروف لديه ،وابلر م من ذلك فقد مت استبعاد بعض ااساتاة بعد بداية عملهم بمتة قصرية نظراً لضعف أتهيلهم
العلم والتدريس  ،كما كاأل مالحظاً على أ لب املرشحني عدم محلهم لشهادات عليا س ختصصات طرق
تدريس اللغة اإلزلي ية ( )TESOLأو اللغوايت الت بيقية ( ،)Applied Linguisticsوكإجراء جوهرل حل
مشكلة أتهي أساتاة برام اللغة اإلزلي ية ،ترى (العن ل2015 ،م) ضرورة "إعادة النظر س نوعية ومستوايت
أعضاء هيئة التدريس امل صصني للسنة التحضريية اليت تعتمد على أساس التعاقد من خارج اجلامعة ،على أأل يتم
إخضاع مجيع ااساتاة س السنة التحضريية س التأهي لنمس املعايري امل بقة على أعضاء هيئة التدريس احلاليني"
(ص ،) 16ري أأل ايقتصار على ااساتاة اجلامعيني املربهلني عرب برام التشغي الاايت لربام السنة التحضريية،
وايستغناء متاماً عن شركات الق اع اخلاص لتوفري ااساتاة – أسوة بتجربة جامعة امللك عبدالع ي – قد يكوأل
احل اامث للتغلب على مشكلة ضعف أتهي أساتاة اللغة اإلزلي ية (اليويب ونعماأل2015 ،م) ،كما أأل توحيد
املعايري ( )Standardizationوإيضاط الرؤى وااهداف لألساتاة ضرورل لتعريمهم مبا ب حتقيقه من خالل
هاه الربام  ،وتقييم أدائهم بناء على ذلك (.)Rice, 2015
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احملور السادس :ضعف برامج اإلرشاد األكادميي.

يعتقد بعض ااساتاة أأل ممارسات اإلرشاد ااكادمي س برام السنة التحضريية س جامعة امللك خالد
تمتقد للمنهجية الواضحة والبناء اإلدارل املنظم ،حبيث يروأل أأل دور اإلرشاد ااكادمي س الربام ي يتعدى توهيع
ومعاجلة جداول احملاضرات وتوهيع الشعب والقاعات الدراسية ،وتنميا طلبات ايعتاار عن مقرر أو فص دراس
لبعض ال الب ،و الباً ما تكوأل ممارسات اإلرشاد ااكادمي عبارة عن جهود فردية متواضعة واجتهادات لبعض
ااساتاة أو اإلداريني ،وعليه يرى ااساتاة ضرورة:
 .4إعداد برانم تعريم وتثقيم شام لل الب يعرفوأل فيه حقوقهم وواجباهتم التعليمية.
 .5ختصيص مرشد أكادمي مربه لك جمموعة من ال الب ليقوم بتقدمي النصح والتوعية الالهمة لل الب،
مع ضرورة تمعي قنوات التواي اإللكتونية بني ال الب وبني املرشد ااكادمي .
 .6تنميا برام عالجية لتحسني مهارات ال الب اللغوية ومهارات التواي  ،وتع ي ميوهلم واجتاهاهتم
وتوجيههم حنو الت صص املناسب.
 .7تع ي التعاوأل مع الكليات املساندة وتنظيم فعاليات تعريمية ابلت صصات امل تلمة ومت لبات وطبيعة ك
ختصص.
وامهية اإلرشاد ااكادمي ل الب برام السنة التحضريية ،خلص املربمتر الوطين ااول للسنة التحضريية س
اجلامعات السعودية والال أقيم س جامعة الدمام عام (1436ه) إىل "التكي على برام التوجيه واإلرشاد
ااكادمي اخلاية ب ايدة وع ال الب بملسمة السنة التحضريية وأهدافها وايستمادة من التقنية احلديثة س
اإلرشاد ااكادمي  ،وتقدمي برام التهيئة والتوجيه من خالل وسائ التواي ايجتماع  ،وجعلها ج ءاً ي يتج أ
من احلياة ااكادميية" (ص ،)1كما رأى ك من ( )Alseweed & Daif-Allah, 2012ضرورة تمعي الربام
التمهيدية ( )Orientation Programsبداية ك فص دراس لتعريف ال الب مبهارات الدراسة اجلامعية،
وأنظمة ولوائح الدراسة اجلامعية ،إضافة إىل تعويد ال الب على طبيعة برام اللغة اإلزلي ية وبكوهنا لغة الدراسة
خالل السنة التحضريية.
التوصيات:
بعد استعراض ومناقشة نتائ الدراسة احلالية ومقتحات ت وير برام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية
س جامعة امللك خالد من منظور ااساتاة ،ميكن تل يص أبره توييات الدراسة على النحو التايل:
 .1رسم معايري موحدة مبنية على أحدث ااطر النظرية لتعليم اللغة اإلزلي ية كلغة أجنبية ،مع وضع رؤية
وأهداف واضحة لربام اللغة اإلزلي ية وممارساهتا ومهاراهتا الالهمة.
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 .2إنشاء قسم مستق للغة اإلزلي ية يكوأل حتت عمادة مستقلة للسنة التحضريية ،كما يقتط أأل تتوىل كلية
اللغات والتمجة اإلشراف ااكادمي  ،دوأل أأل يكوأل هلا دور تنظيم س إدارة هاه الربام .
 .3ايستغناء عن شركات الق اع اخلاص والتعاقد املباشر عن طريق اجلامعة يستق اب أساتاة متمي ين
حيملوأل مربهالت عالية س جمال تدريس اللغة اإلزلي ية ي تق عن درجة املاجستري.
 .4تكثيف برام اللغة اإلزلي ية مع ضرورة تركي ها على املهارات ااساسية اليت حيتاجها ال الب اجلامع
(القراءة والكتابة والتحدث وايستماع) ،إضافة إىل تقليص املواد ااخرى أو أتجيلها إىل ما بعد السنة
التحضريية.
 .5ايستغناء عن املقررات احلالية واستبداهلا مبقررات أخرى تدعم تعلم مهارات الت اطب والتواي
( ،)Communicative Language Learningومقررات ذات حمتوى وأنش ة إلكتونية.
 .6ربط مقررات ونشاطات اللغة اإلزلي ية بواقع ال الب وبيئة التعليم احملي ة (،)Contextual Learning
إضافة إىل استثمار التقنيات اليت متث ج ءاً من حياهتم اليومية س تعليم اللغة اإلزلي ية كمواقع التواي
ايجتماع وت بيقات اهلاتف املتنق .
 .7ت ويد قاعات الدراسة ومعام اللغة اإلزلي ية ابلسبورات الاكية وااجه ة السمعية والبصرية احلديثة مبا
يتماشى مع أحدث ممارسات تعليم اللغات عن طريق التقنية ( Computer-Assisted Language
 ،)Learningوربط ال الب مبست دمني وجمموعات أخرى ل ايدة ممارسة اللغة خارج أوقات اليوم
الدراس .
 .8تقليص أعداد ال الب س القاعات وإعادة توهيعهم بشك دائرل مما حيم من عمليات التواي والتماع .
 .9إنشاء نوادل اللغة اإلزلي ية ( )English Clubsوت ويدها أبحدث املصادر والتقنيات ،مع ضرورة تع ي ها
ملمهوم التعلم عن طريق التفيه.
 .10إعادة تقسيم مقررات اللغة اإلزلي ية إىل مستوايت :مبتدئ ،ومتوسط ،ومتقدم ،مع تقسيم املتقدم إىل:
عام وأكادمي  ،حبيث يتم ختصيص املستوى ااكادمي للغة اإلزلي ية الت صصية.
 .11التكي على مهارات التعلم الاايت والتعلم املستمر وتقلي اعتماد ال الب على ااستاذ وتع ي استقالليته
وثقته بنمسه.
 .12تع ي ممهوم اينتماء والويء للجامعة س نموس ال الب ،وإشراكهم بمعالية س اانش ة التعليمية ،إضافة
إىل ااخا آبرائهم س ك ماله عالقة بدراستهم.
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 .13تمعي اجلانب البحث املتعلق أبداء وممارسات برام السنة التحضريية ،ومراجعة هاه الربام بشك دورل
مبا يتوافق مع نتائ البحوث والدراسات ذات العالقة ،مع ضرورة حث أعضاء هيئة التدريس بربام السنة
التحضريية على املشاركة الماعلة س هاا اجلانب.
 .14تمعي استاتيجيات التقومي املستمر سواء عن طريق إدارة برام السنة التحضريية أو عن طريق جهات
أخرى حمايدة ،مع ضرورة مواكبة برام التقومي املستمر لعمليات مراجعات شاملة لك خ ط وبرام
وخمرجات برام السنة التحضريية.
 .15تمعي برام الت وير الاايت واملهين لألساتاة ( ،)Professional Developmentوإخضاعهم لدورات
مكثمة س ت وير مهارات وطرق التدريس واست دام التقنية بمعالية ،إضافة إىل دورات مت صصة س
التعريف ابلثقافة السعودية وأمناط التعلم والتمكري لدى ال الب السعوديني.
دراسات مقرتحة
أجريت هاه الدراسة مع أساتاة اللغة اإلزلي ية س برام السنة التحضريية لل الب ،ومن هنا فالبد ال
دراسة مستقبلية أأل يتم إجراؤها س الربام التحضريية لل البات ،حبيث ميكن إجراء دراسات مقارنة ميكن أأل
توضح ماهية وأبعاد املشكالت املوجودة س برام ال البات وسب ت ويرها.
كما يبد من إجراء دراسات مماثلة مع طالب وطالبات برام السنة التحضريية ،مع ضرورة أأل تصاغ
اادوات البحثية س هاه الدراسات مبا يتماشى مع خربات ال الب وال البات ،ومبا يضمن احلصول على نتائ
دقيقة تعكس الواقع التعليم لربام اللغة اإلزلي ية س السنة التحضريية ،مع اعتبار حداثة عهدهم ابلدراسة
اجلامعية ،وأييت هاا متمقاً مع 2014( Tawalbehم) الال يرى أبأل طالب برام السنة التحضريية قد تنقصهم
املعرفة واخلربة الالهمتني للحكم وفقاً للمعايري العلمية العاملية.
أخرياً ،فالبد ال ابحث من دراسة أثر البيئة احملي ة والثقافة احمللية س رسم مالمح هاه الربام  ،ومدى
اإلفادة من عناير البيئة والثقافة احملليتني س رفع مستوى طالب هاه الربام والرق هبا.
خامساً :املراجع:

أوًل :املراجع العربية:
ً
اجلهين ،ست احلسن حامد محداأل (2012م) .دراسة لظاهرة الرسوب والتسرب س كلية السنة التحضريية جبامعة
اامرية نورة بنت عبد الرمحن .مستقب التبية العربية.245-334 ،79)19( ،
رجب ،إبراهيم عبد الرمحن (2003م) .مناه البحث س العلوم ايجتماعية .الرايض :دار عامل الكتب لل باعة
والنشر والتوهيع.
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الرايض.
العن ل ،بتلة يموق (2015م) .واقع السنة التحضريية من منظور كتاب املقايت س الصحف السعودية .ورقة
مقدمة س املربمتر الوطين ااول للسنة التحضريية س اجلامعات السعودية (2015م) .جامعة الدمام-22 ،
2015/4/23م.
علياأل ،خلي (2013م) .السنة التحضريية س جامعاتنا .استجع بتاريخ (2016/11/28م) من:
http://www.al-madina.com/node/434452
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مرس  ،حممد منري (1996م) .اإليالط والتجديد التبول س العصر احلديث .القاهرة :عامل الكتب.
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 املالحق:ًخامسا

)1( ملحق رقم
Dear Teachers,
The researcher is conducting a study on the challenges faced by both EFL teachers and
students at the Preparatory Year Programs, King Khalid University. The study aims at developing
criteria that can improve EFL practices and pedagogies. Based on a previous study (Al-Shehri, 2016)
as well as the researcher's own observation, challenges within the programs can be categorized into
six paradigms:
1. Low proficiency in students' most, if not all, language skills.
2. Low motivation to learn English among most students.
3. The inadequate use of instructional technologies.
4. Low opportunities for students to practice the English outside the classroom.
5. Inadequate qualifications for some teachers.
6. Inadequate Student Support programs.
Please discuss these challenges, and suggest possible solutions.
(Your participation in the study is completely voluntary).
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