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دور االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية يف التنبؤ ابملعدل الرتاكمي لطلبة كليات العلوم يف جامعة األمري
سطام بن عبد العزيز
أزتد سعيد رزته عبد هللا
جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز -كلية إدارة األعمال حبوطة بٍت دتيم

مستخلص
هدفت الدراسة إىل معرفة قدرة االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي لطلبة كليات العلوم يف
جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز .استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي أهم النتائج :وجود عالقة ارتباطية
ضعيفة بُت كل من معدل الثانوية واالختبار التحصيلي وادلعدل الًتاكمي ،وأن كل من معدل الثانوية واالختبار
التحصيلي يف ختصصات الرايضيات والكيمياء واألحياء ذلا القدرة على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي ،بينما يف ختصص
الفيزايء مل يكن ادلتغَتان قادران على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي لعدم وجود داللة إحصائية للنموذج ادلق ّدر .توصي الدراسة
إبعادة النظر يف سياسة القبول يف اجلامعات السعودية وذلك إبضافة معايَت أخرى.
الكلمات ادلفتاحية :القدرة التنبؤية ،االختبار التحصيلي ،ادلعدل الًتاكمي.
Abstract
The study aimed to know the ability of the achievement test and secondary rate in the
prediction of the cumulative rate of students of science faculties at Prince Sattam
University. The study used the analytical descriptive method. The most important
results were: a low correlation between the secondary and the achievement tests and
the cumulative average. The secondary and achievement tests in mathematics,
chemistry and biology have the ability to predict the cumulative average. There is no
statistical significance for physics. The study recommended reconsidering admission
policy in Saudi universities by adding other criteria.
Keywords: Predictive Ability, Achievement Test, Cumulative Average.

مقدمة
تشَت اإلحصاءات إىل تزايد عدد طلبة التعليم العايل بسرعة كبَتة يف البالد العربية خالل الثالثة عقود
ادلاضية(غرايبة .)ٕٓٓٔ،زادت يف السنوات األخَتة الرغبة يف االلتحاق ابلتعليم العايل ،شلا أدى إىل ارتفاع النسب
ادلطلوبة يف معيار درجة الثانوية العامة للدخول إىل اجلامعات ،وهاا بدور قاد ادلدارس الثانوية إىل رف درجات خرغليها
ليأخاوا نصيباً أوفر يف ادلنافسة على ادلقاعد اجلامعية .ومن ادلعلوم أن عدم ادلركزية يف االختبارات ،يؤدى ال زلالة ،إىل
التباين يف التقومي بُت ادلدارس ،شلا ينعكس سلباً على العدالة وتساوي الفرص يف التعليم اجلامعي (آل سعود.)ٕٜٓٓ،
وعلى الرغم من التوس ادلطّرد يف التعليم اجلامعي ابدلملكة العربية السعودية ،فإن عدداً من التخصصات حتظي بطلب
أوفر يف سوق العمل ،وتتمت ابلنصيب األكرب من ادلنافسة يف القبول ؛ شلا حدا ببعض اجلامعات إىل تبٍت اختبارات
قبول الختيار أفضل ادلتقدمُت ذلا  ،وم تزايد ها االختبارات وتزايد احلاجة إليها ،عمدت وزارة التعليم العايل يف
ادلملكة العربية السعودية إىل تنسيق اجلهود ادلباولة من قبل اجلامعات واستثمارها وطنياً لتشمل التعليم العايل بشكل
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عام ،ولكي تبٌت على أسس علمية صحيحة ومت إنشاء ادلركز الوطٍت للقياس والتقومي يف التعليم العايل الاي يهدف إىل
إجراء اختبارات تكون نتيجتها معياراً يستخدم إىل جانب معيار الثانوية العامة ضمن متطلبات القبول يف اجلامعات،
ومن ها االختبارات :اختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي .وبعد أن كانت بعض اجلامعات تعتمد نسبة
الثانوية العامة فقط معياراً وحيداً للقبول ،والبعض اآلخر يستخدم اختبارات قبول خاصة به ،أصبحت االختبارات اليت
يقدمها ادلركز الوطٍت يف القياس والتقومي ،ابإلضافة إىل درجة الثانوية العامة ،هي ادلعايَت اجلديدة للقبول ابجلامعات
السعودية ،ومنها جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز  ،لالك كان ال بد من وض معايَت دقيقة لقبول األفضل من بُت
ادلتقدمُت إىل ادلؤسسات التعليمية وإىل التمييز بُت هؤالء الطالب ،كل حسب قدرته العلمية وقدرته العقلية(ادلركز الوطٍت
للقياس والتقومي .)ٕٓٓٙ ،لقبول الطالب واختيارهم لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل بكل اجلامعات العادلية وكالك
العربية البد من توفر معايَت دقيقة على ضوؤها يتم االختيار .وصلد أن ادلملكة العربية السعودية اعتمدت على ادلعايَت:
معدل الثانوية واختبار القدرات العامة واالختبار التحصيلي كمعايَت لدخول الطلبة جلامعاهتا ،وذلك إؽلاانً منها أبعلية
االرتقاء بنوعية التعليم وعدم االكتفاء مبعيار واحد ،وكالك من أجل مساعدة الطالب يف اختيار التخصص وادلسار
األكادؽلي الاي يتناسب م قدراته العلمية .واهتمت معظم البحوث العلمية بدراسة القدرة التنبؤية والصدق التنبؤي
الختبارات الثانوية العامة واالختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة ،ولكن مل تتفق نتائج تلك البحوث اتفاقاً اتماً
حوذلا ،فلم تصل أغلبها إىل قرارات حامسة حول قدرة ادلعايَت ادلستخدمة يف قبول الطلبة ابجلامعات على التنبؤ ابدلعدل
الًتاكمي وأتكيد صدقهما التنبؤي .وتكمن أعلية الدراسة يف أهنا تتناول موضوع حيوي وهام فيما ؼلص عملية التقومي
األكادؽلي ،حيث أنه يتطرق دلعياري التحصيل األكادؽلي ومعدل الثانوية ابعتبارعلا من ادلعايَت اليت على ضوئها يتم
اختيار الطالب للتخصصات ادلختلفة .وجاء تركيز الدراسة احلالية على االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية مواصلة
جلهود الباحثُت ،لتقومي مدى كفاءة معايَت القبول ادلستخدمة يف كليات العلوم يف جامعة األمَت سطام بن عبد العزيز،
خاصة يف التخصصات العلمية الرتباط زلتوى االختبار التحصيلي ابلتخصصات العلمية رلال الدراسة .وتسعي الدراسة
لإلجابة على التساؤالت التالية :إمكانية التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي للطلبة يف التخصصات العلمية بكليات العلوم من
خالل درجات االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية؟ ما القدرة التنبؤية دلعدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ
ابدلعدالت الًتاكمية للتخصصات العلمية لطلبة كليات العلوم جبامعة سطام بن عبد العزيز؟ وهتدف الدراسة إىل :
التعرف على القدرة التنبؤية لالختبار التحصيلي ومعدل الثانوية يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي للتخصصات العلمية لطلبة
كلية العلوم جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز ،التعرف على طبيعة العالقة بُت االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية
وادلعدالت الًتاكمية لطالب كليات العلوم جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز ،،الكشف عن نسبة تفسَت ادلتغَتات
(معدل الثانوية واالختبار التحصيلي) يف التباين الكلي للمعدل الًتاكمي لطلبة السنة النهائية بكليات العلوم جبامعة
األمَت سطام بن عبد العزيز .جاء يف وثيقة سياسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية الصادرة يف عام ٖٜٔٛه ما نصه
"تُعٍت اجلهات ادلختصة ابالختبارات األخرى اليت تقيس ،مبختلف الوسائل ،قدرات الطالب ومواهبهم وميوذلم،
واستعداداهتم ،توطئة حلسن توجيههم إىل ما يصلحون له من الدراسات واألعمال" (وزارة ادلعارفٖٜٔٓ،ه).
مصطلحات الدراسة
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التنبؤ :يشَت إىل العمليات اليت يتم فيها تقدير الظواهر كمياً أو نوعياً قبل أن يتم حدوثها ،وهو أسلوب علمي يتم فيه
تقدير حجم الظاهرة كما يتوق أبن تكون عليه يف ادلستقبل وذلك ابالعتماد على بياانت ذات عالقة وثيقة ابلظاهرة
(عسَتي.)ٜٜٔٙ،
التعريف االجرائي :التوق بت أثَت معدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف ادلعدل الًتاكمي لطلبة كليات العلوم جبامعة
األمَت سطام بن عبد العزيز مستقبالً.
القدرة التنبؤية (الصدق التنبؤي) :يشَت إىل قدرة درجات االختبار على التنبؤ بسلوك زلدد يف ادلستقبل .ويعترب هاا
النوع من الصدق من أهم أنواع الصدق حيث أنه يساعد يف توفَت الوقت واجلهد وادلال )الشهري .)ٕٓٓٚ ،التعريف
اإلجرائي :هو مقدرة االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي لدى الطالب يف
التخصصات العلمية.
االختبار التحصيلي الدراسي –العلمي (طالب-طالبات) :هو اختبار يهدف إىل معرفة مدى دتكن الطالب أو الطالبة
من أساسيات مقررات معينة دتت دراستها يف ادلرحلة الثانوية ،ويتم اعداد ليشمل ادلقررات :األحياء ،الكيمياء،
الرايضيات ،الفيزايء ،اللغة اإلصلليزية يف الصفوف الثانوية ،ونسبة أسئلة كل صف يف االختبار هي :الصف األول
ٕٓ ،%الصف الثاين ٓٗ ،%الصف الثالث ٓٗ( .%ادلركز الوطٍت للقياس والتقومي.)ٕٕٓٔ ،
ادلعدل الًتاكمي اجلامعي :ويقصد به معدل الطالب أو الطالبة يف رتي ادلواد الدراسية الواردة يف خطة التخصص
األكادؽلي يف اجلامعة ،وػلسب إبغلاد رلموع حاصل ضرب درجات ادلواد اليت درسها الطالب بعدد ساعاهتا مقسوماً
على رلموع الساعات ادلعتمدة (الصمادي وآخرون.)ٕٓٔٓ ،
معايري القبول يف التعليم العايل
تعتمد العديد من الدول العربية يف قبول طلبتها للتعليم العايل على رلموعة من ادلعايَت وادلتطلبات اليت البد أن ؼلض ذلا
رتي خرغلي الثانوية وذلك من أجل حتديد مسارهم العلمي يف اجلامعات والكليات ،حيث أشار ( ،ٜٜٔٛالدوسري)
إىل وجود معايَت يف دول اخلليج العريب منها :اختبارات قبول تقدمها اجلامعات ،سنة التخرج ،شهادة حسن سَتة
وسلوك من ادلدرسة الثانوية ادلتخرج منها الطالب ،اجتياز ادلقابلة الشخصية ،رغبة الطالب .تنوعت سياسات القبول
للجامعات يف الوطن العريب وفق األنظمة اخلاصة بكل بلد ،وإن اتسمت عموماً ابلتأثر بتجارب غربية ،فضالً عن مستُت
علا :عدم االستقرار يف التوجه وادلعايَت ،ومسة تنامي التوجه ضلو جعل القبول مفتوحاً أو أكثر انفتاحاً ،دلوازنة تكافؤ
الفرص يف هاجس التيقن من قدرته على تنمية ادلوارد البشرية اليت دتثل أشد حلقات التنمية تعقيداً (اخلشاب
واألشعب .)ٕٓٓٗ،فمثالً يف تونس يشًتط القبول اجلامعي احلصول على شهادة الثانوية العامة إضافة إىل معيارين علا:
درجة الطالب يف مواد االختصاص ودرجات أطالب يف السنتُت األخَتتُت من الثانوية .ويف سوراي يتم القبول وفقاً
للمعايَت التالية :احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادذلا والنجاح يف مسابقة القبول فب بعض الكليات اليت
تتطلب ذلك (ادلنظمة العربية للًتبية الثقافية والعلوم .)ٕٓٓ٘ ،ويف اليمن يتم القبول وفقاً للمعايَت التالية (جامعة
صنعاء :)ٕٓٓٗ،أن يكون الطالب حاصالً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادذلا وفقاً لدليل القبول  ،أال يكون قد
622

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون

ديسمرب 2018م

][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139

http://mag.uofb.edu.sd

مضى على خترجه أكثر من أرب سنوات ،أن تكون نسبته يف الثانوية العامة متفقة م احلد ادلطلوب للنسب يف كليات
اجلامعة وختصصاهتا .ويف السودان (وزارة التعليم العايل )ٕٓٓٗ،فيتم القبول على أساس :النجاح يف ادلواد اليت حتسب
منها النسبة ادلئوية للقبول يف الكلية ادلعينة ،اجتياز اختبار القدرات الاي يتطلبه القبول يف بعض الكليات .ويف مصر
(وزارة التعليم العايل ) ٕٓٓ٘،يتم القبول ابلتنافس بُت ادلتقدمُت حسب درجات شهادة الثانوية العامة ،وتقبل
الشهادات الفنية يف الكليات ادلناسبة ذلا ،وختتلف معدالت القبول بُت اجلامعات يف مصر .نظام القبول يف جامعات
ادلملكة العربية السعودية :يُشًتط للقبول يف اجلامعات السعودية احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادذلا ،وأن
غلتاز الطالب الكشف الطيب ،والنجاح يف ادلقابلة الشخصية أو اختبارات القبول اخلاصة بكل كلية إن وجدت .وكانت
كل جامعة بل كل كلية وقسم يف اجلامعة تطبق اختبارات قبول سلتلفة ،حيث تقدم كل جهة اختبارات خاصة هبا .كما
أن تلك االختبارات مل تكن ختض يف وضعها وتقوؽلها وأداء الطالب لإلجراءات والضوابط العلمية اليت ػلددها علم
القياس عدا القليل منها .ومل يكن الطالب مبقدور االستعداد لالختبار على أي ضلو أو حىت معرفة طبيعته يف بعض
األحيان ،بل قد ال يعرف الطالب ما حققه فيه من درجات على وجه التحديد ،سواء اجتاز أم أخفق فيه ،ومل تكن
ادلؤسسات األكادؽلية غافلة عن جوانب الضعف يف اختبارها .وال ؽلكن لوم تلك ادلؤسسات األكادؽلية على ذلك
الضعف ،ألهنا وجدت لتعليم الطالب القادرين وليس اكتشاف قدراهتم قبل التحاقهم هبا ،ذلك إن مثل هاا ادلطلب
يستلزم تضافر جهود أصحاب اختصاصات معينة ويتطلب حتقيقاً للعدالة واالتساق وضبط اجلودة على مستوى التعليم
العايل يف ادلملكة وأن يتصف ابلشمولية من حيث تطبيقه .وإىل جانب ذلك كله كان الطالب حباجة إىل السفر عرب
ادلساحة الشاسعة للمملكة العربية السعودية ،ويف زمن وجيز ألداء اختبارات القبول يف اجلامعات ادلختلفة ،وكثَتاً ما
يتزامن تقدمي اختبارات القبول يف أكثر من جهة فكان الطالب ؼلسر جراء ذلك فرصاً ذتينة ،فكانت احلاجة ماسة
لتوحيد االختبارات .ولالك مت االستغناء عن االختبارات العديدة اليت تقدمها كل جامعة على حد  .واالعتماد على
اختبارات موحدة ابإلضافة إىل معدل الثانوية العامة .حيث مت اسناد ها ادلهمة للمركز الوطٍت للقياس والتقومي الاي
أنشأ عام (ٕٔٗٔه) ،ويتم القبول الفوري للطالب مبجرد تقدؽله على التخصص ادلطلوب يف اجلامعة أو الكلية ،بعدما
ػلسب ادلعدل ادلوزون بُت نسبة الثانوية العامة ودرجة اختبار القدرات العامة .ولتسهيل ها العملية قامت كل جامعة
وكل كلية بوض صفحة على شبكة االنًتنت خاصة هبا ليتم تقدمي الطالب عن طريقها يف التخصص الاي يرغبه،
وإدخال نسبته يف الثانوية العامة ودرجة اختبار يف امتحان القدرات العامة ،حبيث يتم قبول البياانت للطالب وقبوله بعد
ذلك مباشرة عند حتديد وقت لالطالع على الشهادات األصلية ومقارنتها ابلبياانت ادلدخلة من قبل الطالب على
موق اجلامعة أو الكلية .وهناك بعض التخصصات اليت تشًتط ابإلضافة إىل اختبارات القدرات العامة اجتياز اختبار
حتصيلي ذلا ،مثل كلية الطب والصيدلة والكليات الصحية وكلية العلوم (الشهريٕٓٓٚ،م) .كما أن فكرة اعتماد
القياس والتقومي يف التعليم العايل يف ادلملكة العربية السعودية ليست وليدة السنوات األخَتة ،وليست نتاجاً للزايدة
الكبَتة يف أعداد الطالب ادلتخرجُت من الثانوية ،الراغبُت يف االلتحاق ابلتعليم العايل ،بل هي ذترة هاجس تربوي رمسي
يعود إىل عشرات السنُت ،وعلى سبيل ادلثال فإن البند (ٓٓٔ) من وثيقة سياسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية
الصادر يف عام ٖٜٔٛه نص على ضرورة دتكُت الطالب القادرين من مواصلة تعليمهم العايل .والقدرة هنا ال تعٍت
القدرة ادلادية ،بل األكادؽلية ،فالتعليم العايل رلاين .ولعل من أهم ادلربرات اليت دعت العتماد االختبارات ادلوحدة هي
(ادلركز الوطٍت للقياس والتقوميٕٓٓٙ،م):
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ٔ /زايدة أعداد الراغبُت يف االلتحاق ابجلامعات احملدودة السعة ،وضرورة انتقائهم ،حسب األهلية واالستعداد.
ٕ /ارتفاع نسب التسرب من اجلامعات.
ٖ /ارتفاع نسب الرسوب يف بعض ادلقررات ،والتأخَت يف التخرج.
ٗ /اطلفاض نسب الكفاءة التعليمية يف بعض اجلامعات.
الدراسات السابقة
( :Morgan(2005هدفت الدراسة إىل التعرف على قدرة بعض ادلتغَتات ابلتنبؤ ابدلعدل الًتاكمي ،تكونت عينة
الدراسة من ( )ٜٗٙطالباً وطالبةً من الطلبة الرايضيُت من جامعة لوزايان األمريكية ،أظهرت النتائج أن معدل الثانوية
العامة كان األكثر فاعلية كمتنبئ ابدلعدل الًتاكمي.
هدي (ٕٓٓٙم) :هدفت إىل حتليل عوامل الدافعية ادلرتبطة ابلنجاح األكادؽلي وادلثابرة لدى طلبة جامعة إندايان للعام
اجلامعي (ٕٕٓٓٓٓٓٔ-م) ،حيث أظهرت النتائج أن درجة الطالب يف الثانوية كانت أكثر داللة ابلتنبؤ ابدلعدل
الًتاكمي اجلامعي لعينة من ٓٓٔٚطالب مقارنةً مبعدالهتم األخرى كالدافعية ،ودرجة امتحان القبول ،وجنس الطالب،
وعمر ِ ،
وعرقه ،ودخله ادلادي ،وأن ادلعدل الًتاكمي يف السنة األوىل كان األكثر تنبؤاً بعدد الفصول الدراسية اليت
يكملها الطالب أثناء دراسته يف اجلامعة.
الغامدي( :)ٕٓٓٚهدفت إىل معرفة خصائص اختبار القدرات ومعيار الثانوية ومدى قدرهتما على التنبؤ ابدلعدل
الًتاكمي لطلبة جامعة أم القرى .تكونت عينة الدراسة من (ٕ )ٔٙٚطالباً .توصلت الدراسة لنتائج أعلها :وجود عالقة
دالة إحصائياً بُت معايَت القبول (معدل الثانوية ،اختبار القدرات العامة) وزلكات النجاح (ادلعدالت الفصلية
والًتاكمية) ،وأن معيار معدل الثانوية من أهم معايَت التنبؤ ابلنجاح األكادؽلي.
آل سعود ( :)ٕٜٓٓتوصلت إىل أن اختبار القدرات العامة حقق ارتباطاً م ادلعدل الًتاكمي اجلامعي للسنة األويل
للتخصصات العلمية قدر (٘ٗ ،)ٓ.وهي قيمة تتجاوز ارتباطه م معدل الثانوية العامة ،كما حقق االختبار التحصيلي
للكليات العلمية ارتباطاً قدر ( )ٓ.ٜ٘م ادلعدل الًتاكمي.
الغامدي(ٕٓٔٓ) هدفت الدراسة إىل التعرف على القيمة التنبؤية الختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة،
وتكونت عينة الدراسة من طالب جامعة أم القرى مبكة ادلكرمة حيث بلغ حجمها (ٓٗ )ٜٔطالب .توصلت الدراسة
لنتائج أعلها :قدرة معدل الثانوية العامة على صلاح الطالب أكادؽلياً يف ادلرحلة اجلامعية ،وجود فروق ذات داللة
إحصائية بُت الكليات على حسب الكلية اليت ينتمي ذلا الطالب ،أعلية معيار اختبار القدرات العامة ولكن بدرجة أقل
من معيار معدل الثانوية.
الشهري (ٕٔٔٓ) هدفت ال دراسة إىل تقييم معايَت القبول ادلستخدمة يف جامعة الطائف :معدل الثانوية ،اختبار
القدرات ،االختبار التحصيلي والتنبؤ ابدلعدل الًتاكمي من خالل ها ادلعايَت .أظهرت النتائج أن متغَت الثانوية ػلتل
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ادلرتبة األويل ،ويليه االختبار التحصيلي ،مث اختبار القدرات العامة جاء يف ادلرتبة الثالثة من حيث األعلية .شلا يشَت إىل
أعلية معدل الثانوية العامة يف تفسَت التباين يف ادلعدل الًتاكمي.
القاطعي واحلريب (ٕٕٔٓ) هدفت الدراسة إىل التعرف على قدرة معايَت القبول اجلامعي على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي
للسنة األويل يف بعض اجلامعات السعودية .طُبقت الدراسة على (ٓٔ) جامعات سعودية .أشارت النتائج إىل ان
معامل االرتباط بُت كل من (معدل الثانوية العامة واختبار القدرات واالختبار التحصيلي) وادلعدل الًتاكمي للسنة
األويل كان (ٗٗ )ٓ.٘ٓ( ،)ٓ.ٗٔ( ،)ٓ.على التوايل .وأن القوة التفسَتية ذلا رتيعاً كانت ( )%٘ٚوأن أفضل
ادلتغَتات إسهاماً كان االختبار التحصيلي يليه معدل الثانوية مث اختبار القدرات العامة.
السهلي (ٕٕٔٓم) هدفت الدراسة اىل التعرف على القدرة التنبؤية الختبار القدرات العامة واختبار الثانوية العامة
ابدلعدل الًتاكمي لدى طلبة اجلامعات السعودية ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة السنة النهائية يف جامعة ادللك سعود
وجامعة االمام دمحم بن سعود .وبلغ حجم العينة (ٗ )ٕٖٛطالب وطالبة .أشارت النتائج إىل وجود عالقة إغلابية دالة
إحصائياً بُت ادلعدل الًتاكمي للطالب ودرجته يف اختبار القدرات .كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة بُت ادلعدل الًتاكمي للطالب ودرجته يف اختبار الثانوية العامة.
الليمون(ٖٕٔٓ) :هدفت إىل الكشف عن القدرة التنبؤية للمعدل الًتاكمي ادلعتمد يف هناية ادلرحلة األساسية مبعدل
الثانوية العامة ،ومشلت عينة الدراسة (ٕ٘ )ٕٚطالباً وطالبة من الصف الثامن والتاس والعاشر يف زلافظة الكرك
ابألردن .وتوصلت الدراسة لنتائج أعلها :أن معامالت االرتباط بُت متغَتات الدراسة كانت دالة إحصائياً وعليه ؽلكن
استخدام ادلعدل الًتاكمي ادلعتمد يف هناية ادلرحلة األساسية كمعيار أساسي يف تصنيف الطلبة إىل الفروع األكادؽلية
الثالثة :العلمي ،األديب ،واإلدارة وادلعلوماتية.
ابشيوة (ٕٗٔٓ) :هدفت الدراسة إىل التنبؤ مبعدل الطالب الًتاكمي اجلامعي من خالل اختبار القدرات ،ومعدل
الثانوية العامة واختبار حتصيلي ،وتكونت عينة الدراسة من (ٕٗٔ) طالباً وطالبة من طلبة جامعة حائل .بينت نتائج
الدراسة أن االختبار التحصيلي احتل ادلرتبة األوىل وفسر أكرب قيمة من التباين يف امتحان الثانوية العامة ،ويف ادلرتبة
الثانية جاء معدل الثانوية ،ويف ادلرتبة األخَتة جاء اختبار القدرات .أيضاً أظهرت النتائج قدرة كال ادلتغَتين ،درجة
الطالب يف اختبار القدرات ،ودرجة الطالب يف اختبار الثانوية العامة ،على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي للطالب يف السنة
النهائية ابجلامعة.
النعيمي ( )ٕٓٔٚهدفت الدراسة إىل الكشف عن القدرة التنبؤية لكل من معدل الثانوية واالختبار التحصيلي واختبار
القدرات العامة يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي خلرغلي جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية .وتكونت عينة
الدراسة من ( )ٖٕ٘ٚطالباً وطالبة .توصلت الدراسة لنتائج أعلها :االختبار التحصيلي كان األكثر تنبؤا لعينة الدراسة
الكلية ،معدل الثانوية كان األكثر تنبؤا للكليات الشرعية ،االختبار التحصيلي األكثر تنبؤا لكليات العلوم الطبيعية
وكليات العلوم اإلنسانية ،اسهام اختبار القدرات العامة كان ضعيفاً يف الكليات الثالث ،االختبار التحصيلي كان
األكثر تنبؤاً لدى الاكور ،وأ ّن معدل الثانوية كان األكثر اسهاماً لدى عينة اإلانث.
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شلا تقدم من دراسات سابقة ،نالحظ على أن نتائجها متباينة ،حيث توصلت دراسة كل من مورجان(ٕ٘ٓٓ) ،هدى
( ،)ٕٓٓٙالغامدي (ٕٓٔٓ) ،السهلي (ٕٔٔٓ) إىل أن معيار معدل الثانوية كان أهم ادلعايَت يف التنبؤ ابدلعدل
الًتاكمي .كما توصلت بعض الدراسات منها دراسة آل سعود( ،)ٕٜٓٓالقاطعي واحلريب (ٕٕٔٓ) ،ابشيوة
(ٕٗٔٓ) ،والنعيمي ( )ٕٓٔٚإىل أن االختبار التحصيلي كان أفضل ادلعايَت يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي .وماؽليّز
الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تناولت القدرة التنبؤية دلعايَت القبول يف الكليات العلمية حيث أن معظم
الدراسات تناولتها يف الكليات األخرى ،وكالك ألعلية االختبار التحصيلي كأحد ادلعايَت للقبول يف كليات العلوم.
اجراءات الدراسة امليدانية
اعتمدت على ادلنهج الوصفي التنبؤي الاي يعتمد على االرتباط بُت متغَتات الدراسة وتقدير ظلاذج االضلدار .وؽلكن
تعريف ادلنهج الوصفي أبنه :ذلك ادلنهج الاي يرتبط بظاهرة معاصرة ،بقصد وصفها وتفسَتها(العسافٕٔٗٗ،ه).
مشل رلتم البحث رتي طلبة السنة النهائية بكليات العلوم بتخصصاهتا الكيمياء ،الفيزايء ،األحياء ،والرايضيات
جبامعة األمَت سطام بن العزيز بفروعها ادلختلفة ،وهم طلبة ادلستوي الثامن البالغ عددهم ( )ٔٛٙطالباً وطالبة .مت رت
من عمادة القبول والتسجيل جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز ،وقد مشلت نتائج الطلبة يف االختبار التحصيلي ،معدل
الثانوية ،ادلعدالت الًتاكمية لطلبة كليات العلوم .مت حتليل البياانت ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي ))SPSS
إلجراء ادلعاجلات اإلحصائية اليت تناسب متغَتات الدراسة ،وتتمثل يف معادالت االضلدار اخلطي البسيط وادلتعدد
ومعامالت االرتباط لبَتسون .متغَتات الدراسة :ادلتغَت التاب  :وهو ادلعدل الًتاكمي وؽلثل ادلتغَت ادلتنبأ به ادلتغَتات
ادلستقلة :معدل الثانوية ،االختبار التحصيلي وؽلثالن ادلتغَتان التنبئيان.

جدول( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع
النوع

العدد

النسبة

ذكور
إانث

ٕٖ
ٗ٘ٔ

ٔٚ
ٖٛ

اجملموع

ٔٛٙ

ٓٓٔ

املصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة امليدانية8118 ،م

جدول (ٔ) يوضح توزي عدد أفراد عينة الدراسة حسب النوع ،حيث بلغت نسبة الطالب ( )%ٔٚبينما كانت
النسبة األعلى لصاحل الطالبات (ٖ )%ٛطالبة ،شلا يشَت إىل أن طلبة ادلستوى الثامن بكلية العلوم معظمهم من
الطالبات.
جدول( :)8توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص والنوع
التخصص

ذكور

النسبة

إانث

النسبة

اجملموع

الفيزايء

ٗ

ٕ

ٕٕ

ٕٔ

ٕٙ

الكيمياء

ٕ

ٔ

ٕ٘

ٖٔ

ٕٚ
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األحياء

ٓ

ٓ

ٕ٘

ٕٛ

ٕ٘

الرايضيات

ٕٙ

ٗٔ

٘٘

ٖٓ

ٔٛ

اجملموع

ٕٖ

ٔٚ

ٗ٘ٔ

ٖٛ

ٔٛٙ

املصدر :اعداد الباحث من بياانت الدراسة امليدانية8118 ،م

يشَت جدول(ٕ) إىل توزي أفراد عينة الدراسة حسب التخصص والنوع معاً ،حيث شكل ختصص الرايضيات أعلى
نسبة حيث بلغت (ٖٓ ،)%يليها ختصص األحياء بنسبة ( ،)%ٕٛوالكيمياء بنسبة (ٖٔ ،)%مث الفيزايء كأقل نسبة
دتثيل (ٕٔ .)%ونسبة الطالبات أكرب من الطالب حيث بلغت (ٖ ،)%ٛبينما نسبة الطالبات (.)%ٔٚ
نتائج الدراسة
اإلجابة على السؤال األول :ما إمكانية التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي للطلبة يف التخصصات العلمية بكليات العلوم من
خالل درجات االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية؟ لإلجابة على هاا السؤال اعتمدت الدراسة على ظلوذج االضلدار
البسيط وادلتعدد للكشف عن القدرة التنبؤية دلتغَتات الدراسة للتنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي لطلبة كليات العلوم السنة
النهائية ،فجاءت النتائج كما يلي:
جدول ( ) 3نتائج حتليل االحندار البسيط ملعدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ ابملعدل الرتاكمي اجلامعي للتخصصات العلمية
املتنبئات

املستقلة)

(املتغريات

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

قيمة اختبار(ف)

مستوي الداللة

R2

قيمة

اختبار
ديربن

معادلة االحندار

B0

B1

قيمة(ت)

مستوي

الداللة

واتس

معدل الثانوية

ٗٗٓ.

ٓ.ٜٔ

ٖ٘ٗ.

ٔٓٓٓٓ.

ٔ.ٜٛ

-ٓ.ٖٜ٘

ٕٗٓٓ.

ٙ.ٜ

ٓٓٓٓ.

االختبار التحصيلي

ٖٔٓ.

ٓ.ٜٓ

ٔٛ.ٜ

ٓٓٓٓ.

ٔٔ.ٚ

ٓ.ٚٛٙ

ٓ.ٖٜٓ

ٖٗ.

ٓٓٓٓ.

املصدر :اعداد الباحث من خمرجات برانمج 8118 ،spssم

يتضح من جدول (ٖ) اخلاص بنتائج االضلدار البسيط ،وجود عالقة ارتباطية موجبة بُت معدل الثانوية وادلعدل الًتاكمي
اجلامعي لطلبة السنة النهائية بكلية العلوم ،كما أظهرت قيمة معامل التحديد ( (R2أن معدل الثانوية يفسر ()%ٜٔ
من التباين يف ادلعدل الًتاكمي لطلبة التخصصات العلمية ،بينما االختبار التحصيلي كانت نسبة تفسَت ( )%ٜفقط.
وكالك قيمة معامل االرتباط اخلطي لبَتسون تدل على وجود عالقة ارتباطية اغلابية ولكنها ضعيفة بُت االختبار
التحصيلي وادلعدل الًتاكمي اجلامعي .قيمة اختبار (ت) تؤكد الداللة اإلحصائية دلعامالت االضلدار البسيط لكل من
االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية ،بينما قيمة مستوى الداللة اإلحصائية الختبار (ف) تدل على أن ظلوذج االضلدار
البسيط لكل من االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية له داللة إحصائية .وؽلكن كتابة معادلة التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي
اعتماداً على معدل الثانوية كالتايل:
(معدل الثانوية) Y= -0.539+0.042
واليت ؽلكن استخدامها إبغلاد القيم التنبؤية للمعدالت الًتاكمية لعينة من الطالب كالتايل:
622

جملَّةُ جامعة خبْت الرضا العلمية ،حمكمة تصدر ربع سنوية العدد السادس والعشرون

ديسمرب 2018م

][UBJSR: ISSN:( Online) 1858-6139

http://mag.uofb.edu.sd
جدول ( :)4املعدالت الرتاكمية اجلامعية والتنبؤية وفقاً ملعدل الثانوية لعينة من الطلبة
م

معدل الثانوية

ادلعدل الًتاكمي اجلامعي

ادلعدل الًتاكمي ادلتنبأ به

ٔ

ٛٙ

ٖٔ٘.

ٖٓٔ.

ٕ
ٖ

ٜٛ
ٜ٘

ٕ.ٜٙ
ٖ٘.ٚ

ٖ.ٜٔ
ٖ٘ٗ.
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يشَت اجلدول أعال إىل القيم التنبؤية للمعدل الًتاكمي لعينة من أفراد الدراسة بكليات العلوم ،حيث صلد أن ظلوذج
االضلدار كشف عن قدرة معدل الثانوية على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي ،وخطأ التنبؤ ابدلعدالت الًتاكمية قليل جداً والقيم
التنبؤية قريبة من القيم احلقيقية.
وؽلكن كتابة معادلة التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اعتماداً على االختبار التحصيلي كالتايل:
(االختبار التحصيلي) Y= 0.786+0.039
واليت ؽلكن استخدامها يف إغلاد القيم التنبؤية للمعدالت الًتاكمية لعينة من الطلبة كالتايل:
جدول ( :)5املعدالت الرتاكمية اجلامعية التنبؤية لعينة من طلبة السنة النهائية وفقاً لالختبار التحصيلي
م

معدل الثانوية

ادلعدل الًتاكمي اجلامعي

ادلعدل الًتاكمي ادلتنبأ به

ٔ

٘ٛ

ٖٔ٘.

ٖ٘ٓ.

ٕ

ٖٙ

ٕ.ٜٙ

ٕٖٗ.

ٖ

ٜٙ

ٖ٘.ٚ

ٖ.ٗٛ
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من نتائج جدول (٘) ،يتضح من القيم التنبؤية للمعدالت الًتاكمية ومقارنتها ابلقيم احلقيقية أن االختبار التحصيلي له
القدرة على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي لطلبة كليات العلوم جبامعة األمَت سطام بن عبد العزيز
جدول ( ) 6نتائج حتليل االحندار التدرجيي ملعدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ ابملعدل الرتاكمي اجلامعي
ادلتنبئات (ادلتغَتات ادلستقلة)

معامل
االرتباط

معامل التحديد
R2

قيمة
اختبار(ف)

مستوى
الداللة

قيمة اختبار
ديربن واتس

معدل الثانوي ْة واالختبار التحصيلي

ٓ.ٗٛ

ٖٕٓ.

ٖ٘ٗ.

ٓٓٓٓ.

ٔ.ٗٚ

ٔ

معادلة االضلدار
B1
B0
ٔ.ٙٚ
-ٜ

ٖ٘ٓٓ.

B2

مستوى
الداللة

ٕٓٓ.

ٓ.ٜٓٓ

٘
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تبُت نتائج حتليل االضلدار التدرغلي دلعدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي
يف جدول(ّ )ٙ
لطلبة التخصصات العلمية الرايضيات ،الكيمياء ،األحياء ،الفيزايء ،وجود عالقة ارتباطية موجبة ( )ٓ.ٗٛبُت متغَتات
الدراسة ادلستقلة (معدل الثانوية واالختبار التحصيلي) وادلتغَت التاب (ادلعدل الًتاكمي) .كالك أشارت قيمة معامل
التحديد ( (R2إىل أن كل من االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية يفسران (ٖٕ )%من التباين يف ادلعدل الًتاكمي
لطلبة التخصصات العلمية بكليات العلوم ،وتعترب قوة تفسَتية ضعيفة ،وأن ظلوذج االضلدار ادلق ّدر له داللة إحصائية
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حبسب قيمة مستوى الداللة اإلحصائية الختبار (ف) .وؽلكن كتابة معادلة التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اعتماداً على معدل
الثانوية واالختبار التحصيلي كمتغَتات مستقلة كالتايل:
(االختبار التحصيلي) (+0.025معدل الثانوية)Y= -1.679+0.035
وؽلكن استخدام ادلعادلة ادلقدرة يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي لعينة من طلبة كليات العلوم مبعرفة قيميت معدل الثانوية
واالختبار التحصيلي ،والقيم ادلتحصل عليها يف جدول ( )ٚأدان
جدول ( :)7املعدالت الرتاكمية التنبؤية اجلامعية لعينة من طلبة السنة النهائية وفقاً ملعدل الثانوية واالختبار التحصيلي
م

معدل الثانوية

االختبار التحصيلي

ادلعدل الًتاكمي اجلامعي

ادلعدل الًتاكمي ادلتنبأ به

ٔ

ٛٙ

٘ٛ

ٖٔ٘.

2.78

ٕ
ٖ

ٜٛ
92

ٖٙ
ٜٙ

ٕ.ٜٙ
ٖ٘.ٚ

3.01
ٖ.ٕٚ
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جدول ( ) ٚيشَت إىل قيم ادلعدالت الًتاكمية احلقيقية والتنبؤية ،ونالحظ على قدرة معدل الثانوية واالختبار التحصيلي
على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي ،حيث تقًتب القيم ادلتنبأ هبا من القيم احلقيقية للمعدالت الًتاكمية للعينة العشوائية اليت مت
أخاها ،على الرغم من ضعف قيمة القوة التفسَتية.
إجابة السؤال الثاين :ما القدرة التنبؤية دلعدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ ابدلعدالت الًتاكمية للتخصصات
العلمية لطلبة كليات العلوم جبامعة سطام بن عبد العزيز؟ لإلجابة على السؤال الثاين ،اعتمدت الدراسة على ظلوذج
االضلدار ادلتعدد للكشف عن القدرة التنبؤية دلتغَتات الدراسة للتنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي لطلبة التخصصات
العلمية بكليات العلوم السنة النهائية ،فجاءت النتائج كمايلي:
جدول ( )8نتائج حتليل االحندار التدرجيي ملعرفة أتثري معدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ ابملعدل الرتاكمي اجلامعي للتخصصات العلمية
التخصص

ادلتغَتات ادلستقلة

معامل
االرتباط

معامل
التحديد

قيمة
اختبار(ف)

مستوي
الداللة

قيمة
D.W

اختبار

معادلة االضلدار
B1
B0

B2

R2
الرايضيات

الثانوية
معدل
واالختبار التحصيلي

ٗٗٓ.

ٕ٘ٓ.

ٜ.ٙ

ٓٓٓٓ.

٘٘ٔ.

-0.81

ٖ٘ٓٓ.

ٖٔٓٓ.

الكيمياء

الثانوية
معدل
واالختبار التحصيلي

ٔٓ.ٚ

ٔ٘ٓ.

ٕٕٔ.

ٓٓٓٓ.

ٔ.ٜٛ

-4.67

ٕ٘ٓٓ.

ٓ.ٜٓٗ

األحياء

الثانوية
معدل
واالختبار التحصيلي

ٓ.ٗٚ

ٕٓٓ.

٘ٙ.ٚ

ٖٓٓٓ.

٘ٔ.ٚ

-2.02

ٓ.ٖٜٓ

ٓ.ٕٓٛ

الفيزايء

معدل الثانوية
واالختبار التحصيلي

٘ٔٓ.

ٕٓٓ.

ٓ.ٕٙ

ٓ.ٚٛ

ٔ.ٙٚ

ٔ.ٜٗ

ٕٔٓٓ.

ٓ.ٜٓٓ
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أظهرت النتائج يف جدول ( ،)ٛوجود عالقة ارتباطية موجبة بُت متغَتات الدراسة ادلستقلة والتاب تًتاوح قيمها بُت
(٘ٔ )ٓ.ٚٔ-ٓ.وضعف العالقة االرتباطية بُت متغَتات الدراسة ادلستقلة والتاب ابلنسبة لتخصص الفيزايء(٘ٔ)ٓ.
بينما كان معامل االرتباط لتخصص الكيمياء هو األعلى .وأشارت قيمة معامل التحديد ( (R2إىل أن كل من
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االختبار التحصيلي ومعدل الثانوية يفسران (ٔ٘ )%من التباين يف ادلعدل الًتاكمي لتخصص الكيمياء ،ويليه ختصص
الرايضيات مبعامل حتديد بلغ (ٕ٘ ،)%وبعد األحياء اليت كان معامل التحديد ذلا (ٕٓ ،)%بينما كانت أقل قوة
تفسَتية لتخصص الفيزايء (ٕ .)%كما أن ظلاذج االضلدار ادلق ّدرة لتخصصات الرايضيات ،الكيمياء ،واألحياء ذلا داللة
إحصائية حبسب قيم مستوى الداللة الختبار (ف) ،بينما مل يُظهر ظلوذج االضلدار لتخصص الفيزايء أي داللة
إحصائية .وؽلكن كتابة ادلعادلة التنبؤية ادلقدرة لتخصص الرايضيات على النحو التايل:
(االختبار التحصيلي) ( +0.013معدل الثانوية) Y = -0.81+0.035
وؽلكن التنبؤ ابدلعدالت الًتاكمية لعينة من طلبة ختصص الرايضيات من خالل ادلعادلة ادلقدرة أعال يف اجلدول التايل:
جدول ( :)9املعدالت الرتاكمية ا جلامعية واملعدالت التنبؤية لعينة من طلبة السنة النهائية لتخصص الرايضيات
م

معدل الثانوية

االختبار التحصيلي

املعدل الرتاكمي اجلامعي

املعدل الرتاكمي املتنبأ به

ٔ
ٕ

ٜٛ
ٜٗ

ٓٙ
ٙٙ

ٖ.ٖٙ
ٕٓٗ.

ٖٓٗ.
ٖٖٗ.

ٖ

ٚٙ

ٔٙ

ٕٕ٘.

ٕٗ.ٙ
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تدل النتائج ادلتعلقة ابدلعدالت الًتاكمية اليت مت التنبؤ هبا لطلبة ختصص الرايضيات مبقارنتها ابدلعدالت احلقيقية ،أهنا
تقًتب من ادلعدالت احلقيقية ،شلا يدلل على أن معدل الثانوية واالختبار التحصيلي ذلما القدرة على التنبؤ ابدلعدل
الًتاكمي .ولتخصص الكيمياء كانت ادلعادلة ادلقدرة:
(االختبار التحصيلي) (+0.049معدل الثانوية) Y= -4.67+0.052
واليت ؽلكن التنبؤ عن طريقها ابدلعدالت الًتاكمية لعينة من طلبة ختصص الكيمياء دلقارنتها م معدالهتم احلقيقية ،واليت
ؽلكن تلخيصها يف جدول (ٓٔ) أدان .
جدول ( :) 11املعدالت الرتاكمية واملعدالت التنبؤية اجلامعية لعينة من طلبة السنة النهائية لتخصص الكيمياء
م

معدل الثانوية

االختبار التحصيلي

ادلعدل الًتاكمي اجلامعي

ادلعدل الًتاكمي ادلتنبأ به

ٔ
ٕ

ٜٛ
٘ٛ

٘ٙ
ٓٙ

٘ٗ.ٙ
ٕٕ.ٜ

ٖٔ.ٙ
ٕ.ٜٙ

ٖ

ٜٙ

ٔٙ

ٕٖ٘.

ٖٖٔ.
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لتخصص األحياء كانت ادلعادلة ادلقدرة:
(االختبار التحصيلي) ( +0.028معدل الثانوية) Y= -2.021+0.039
واليت ؽلكن التنبؤ عن طريقها ابدلعدالت الًتاكمية لعينة من طلبة ختصص األحياء دلقارنتها م معدالهتم احلقيقية ،واليت
ؽلكن تلخيصها يف اجلدول أدان .
جدول ( :)11املعدالت الرتاكمية التنبؤية اجلامعية لعينة من طلبة السنة النهائية لتخصص األحياء
م

معدل الثانوية

االختبار التحصيلي

ادلعدل الًتاكمي اجلامعي

ادلعدل الًتاكمي ادلتنبأ به

ٔ

ٛٚ

ٖٚ

ٖٗٓ.

ٕ.ٛٛ
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ٔٛ

ٙٚ

ٖ

ٖٜ

ٕٙ

ٖ.ٜٓ

ٕ.ٜٛ

ٖٔٓ.

ٕ.ٜٛ
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ونالحظ على أن القيم التنبؤية تقًتب من القيم احلقيقية للعينة العشوائية ادلختارة من طلبة كليات العلوم ابلنسبة
لتخصص األحياء ،شلا يشَت على القدرة التنبؤية لكل من معدل الثانوية واالختبار التحصيلي على التنبؤ ابدلعدل
الًتاكمي .ولتخصص الفيزايء كانت ادلعادلة ادلقدرة:
(االختبار التحصيلي) (+0.09معدل الثانوية) Y = 1.49+0.012
ومل يتم حساب ادلعدالت ادلتنبأ هبا لتخصص الفيزايء ألن النموذج ادلقدر مل تكن له داللة إحصائية.
مناقشة النتائج
بعد تقدير معادالت االضلدار البسيط وادلتعدد للمتغَتات التنبؤية يتضح اآليت :متغَتي معدل الثانوية واالختبار
التحصيلي ذلما عالقة ارتباطية موجبة م ادلعدل الًتاكمي لطالب ادلستوى الثامن بكليات العلوم ولكنها ضعيفة.
وبالك فإن معدل الثانوية واالختبار التحصيلي لديها القدرة على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي يف ختصصات الرايضيات،
الكيمياء ،واألحياء ،بينما لتخصص الفيزايء ال ؽلكن االعتماد على معادلة االضلدار ادلقدرة يف التنبؤ وذلك لعدم داللتها
اإلحصائية .وها النتيجة اتفقت م دراسة السهلي(ٕٕٔٓ) ،ودراسة هدى( .)ٕٓٓٙمعدل الثانوية يفسر ()%ٜٔ
من التباين يف ادلعدل الًتاكمي لطالب كليات العلوم بتخصصاهتا ادلختلفة ،بينما االختبار التحصيلي يفسر فقط
( )%ٜوكالعلا تعتربان نسب ضعيفة جداً .وأن القوة التفسَتية ذلما معاً بلغت (ٖٕ )%من خالل ظلوذج االضلدار
ادلتعدد .وقد يرج السبب يف ذلك إىل :ضعف التناسق بُت مناهج ادلرحلة الثانوية وادلرحلة اجلامعية واختالف مستوايت
ادلناهج يف الثانوية عن ادلناهج اجلامعية .امتحاانت الثانوية تقيس بدرجة كبَتة ادلعارف ادلرتبطة ابلقدرات العقلية الدنيا
مثل :التاكر والفهم والتطبيق ،وتركز بنسبة قليلة على مهارات التفكَت العليا مثل التحليل والًتكيب والتقومي على العكس
من مناهج اجلامعة واليت تركز بشكل كبَت يف عمليات التعليم والتعلم على قياس قدرات عقلية عليا ،وتوسعها يف ادلادة
العلمية وتعدد متطلباهتا يف قياس نواتج التعلم (اختبارات وتدريبات ،حبوث علمية ،مشاري خترج تطبيقية).قد يرج
السبب أيضا لطبيعة اختبار الثانوية ،خاصة بعد إسناد اختبارات الشهادة العامة إىل ادلدارس بدالً من الوزارة .األمر
الاي رمبا ينتج عنه تفاوت يف مستوايت االختبارات ومعايَت التصحيح ابختالف ادلدارس وادلناطق التعليمية .قدرة
معدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف ختصصي الرايضيات والكيمياء يعترب أكرب يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي للطالب منه
يف ختصص األحياء .وقد يرج السبب يف هاا التفاوت الرتباطه حبجم عينة الدراسة يف التخصصات ادلختلفة ،حيث
أن عدد الطالب يف ختصصي الرايضيات والكيمياء متقارب ودتثيلهما أكرب من ختصص األحياء .ضعف القدرة التنبؤية
دلعدل الثانوية واالختبار التحصيلي يف التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي لتخصص الفيزايء ،وذلك يرج إىل عدم وجود داللة
إحصائية للنموذج ادلق ّدر ،ورمبا يرج السبب إىل صغر عدد أفراد عينة الدراسة من طلبة الفيزايء.
التوصيات
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ٔ /إعادة النظر يف سياسة قبول الطلبة يف اجلامعات السعودية وذلك إبضافة معايَت أخرى جبانب معدل الثانوية
واالختبار التحصيلي تتناسب م طبيعة كل جامعة ،فقد تناسب ها ادلعايَت جامعة معينة وال تناسب أخري .فينبغي
لوزارة التعليم النظر يف تشري وسن معايَت أخرى حسب طبيعة اجلامعة والتخصص ،مثل أن تض كل جامعة اختبار
حتريري خاص لكل ختصص أو مقابالت شخصية للمتقدمُت ذلا ،أو أي معايَت أخرى حسب ما ترا اجلامعة.
ٕ /زايدة الوعي لدى الطلبة أبعلية معدل الثانوية واالختبار التحصيلي ومعايَت القبول األخرى يف القبول ابلتعليم
اجلامعي.
ٖ /إجراء ادلزيد من الدراسات والبحوث على مستوى اجلامعات السعودية للتعرف أكثر على قدرة معدل الثانوية
واالختبار التحصيلي على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي يف كليات أخرى.
املراجع
ٔ /الدوسري ،صاحل .) ٜٜٔٛ( .دراسة توحيد شروط قبول الطالب يف جامعات الدول األعضاء يف مكتب الًتبية العريب لدول اخلليج ،مكتب الًتبية العريب لدول
اخلليج ،الرايض.
ٕ /اخلشاب ،عبد االله يوسف واألشعب ،خالص .) ٕٕٓٓ( .استيعاب األعداد ادلتزايدة لطاليب التعليم العايل .ورقة عمل مقدمة إىل ادلؤدتر الثامن للوزراء ادلسؤولُت
عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب ،القاهرة.
ٖ /السهلي ،مشعل بن رشيد .) ٕٕٓٔ( .القدرة التنبؤية الختبار القدرات واختبار الثانوية العامة ابدلعدل اجلامعي لدى طلبة اجلامعات السعودية .كلية الًتبية ،قسم
علم النفس االرشادي والًتبوي ،جامعة الَتموك ،رسالة ماجستَت غَت منشورة.
ٗ /آل سعود ،فيصل بن عبد هللا ادلشاري( .) ٕٜٓٓتطوير معايَت قبول الطالب يف اجلامعات السعودية :جتربة ادلركز الوطٍت للقياس والتقومي يف التعليم اجلامعي ،ورقة
عمل يف ادلؤدتر اإلقليمي العريب (ضلو فضاء عريب للتعليم العايل-التحدايت العادلية وادلسؤوليات اجملتمعية) ،القاهرة ،مصر.
٘ /الشهري ،دمحم .) ٕٓٓٚ( .الصدق التنبؤي الختبارات القدرات العامة وامتحان شهادة الثانوية العامة ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي ابدلملكة العربية السعودية ،رسالة
ماجستَت غَت منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 /ٙالصمادي ،ػلي زلود؛ وحيدر ،اليونس؛ غرابية ،عايش موسي؛ ظاظا ،حيدر .)ٕٓٔٓ( .معدل الثانوية العامة وادلعدل الًتاكمي اجلامعي بصفتهما متنبئُت مبستوي
حتصيل طلبة اجلامعات األردنية يف امتحان الكفاءة اجلامعية :اجمللة األردنية يف العلوم الًتبوية ،اجمللد ،ٙالعددٕ.
 /ٚالشهري ،عبد هللا .) ٕٓٔٔ( .القيمة التنبؤية دلعايَت القبول ادلستخدمة يف جامعة الطائف ،ورقة مقدمة إىل مؤدتر ادلنظمة العربية للمسؤولُت عن القبول والتسجيل
يف اجلامعات ابلدول العربية ،جامعة احلصن ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،أبو ظيب.
 /ٛالعساف ،صاحل زتد .)ٕٔٗٗ( .ادلدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية :شركة العبيكان للطباعة والنشر ،ص  ،ٜٔٛالرايض.
 /ٜالغامدي ،حسُت بن عبد الرزتن ٕٓٔٓ( .م) .الصدق التنبؤي الختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة يف النجاح يف اجلامعة رسالة ماجستَت غَت منشورة،
كلية الًتبية ،جامعة أم القرى ،مكة ادلكرمة.
ٓٔ /الغامدي ،دمحم .) ٕٓٓٚ( .القيمة التنبؤية الختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية كمعايَت قبول الطالب يف جامعة أم القرى ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
جامعة أم القرى ،مكة ادلكرمة.
ٔٔ /الليمون ،كوثر .)ٕٖٓٔ( .القدرة التنبؤية للمعدل الًتاكمي ادلعتمد يف هناية ادلرحلة األساسية مبعدل الثانوية العامة ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة مؤته.
ٕٔ /ادلركز الوطٍت للقياس والتقومي يف التعليم العايلٕٖٔٗ( .ه) .التقرير السنوي ،الرايض.
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ٖٔ /ادلركز الوطٍت للقياس والتقومي يف التعليم العايل .)ٕٕٓٔ( .رسالة إىل ويل أمر الطالب والطالبة عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل ،التقرير السنوي.
ٗٔ /ادلنظمة العربية للًتبية الثقافية والعلوم .) ٕٓٓ٘( .إدارة برامج الًتبية ،احتاد اجلامعات العربية :دليل نظم الدراسة ومعادلة الشهادات يف اجلامعات العربية ،تونس.
٘ٔ /النعيمي ،عز الدين عبد هللا .) ٕٓٔٚ( .قدرة معايَت القبول اجلامعي على التنبؤ ابدلعدل الًتاكمي اجلامعي لطلبة جامعة االمام دمحم بن سعود اإلسالمية :رللة
العلوم الًتبوية ،اجمللدٕ ،العددٕ.
 /ٔٙابشيوة ،عبد هللا .) ٕٓٔٗ( .ادلؤشرات التنبؤية الدالة دلعايَت القبول ادلستخدمة يف السنة التحضَتية جبامعة حائل :اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي،
اجمللد.ٚ
 /ٔٚغرايبة ،فيصل زلمود(ٕٔٓٓ ) .السياسات التعليمية ودور التعليم اجلامعي يف هتيئة اإلنسان دلواجهة مستجدات العصر ،رللة العلوم الًتبوية والنفسية ،كلية الًتبية،
جامعة البحرين ،العددٕ.
 /ٔٛدليل الطالب التدرييب الختبارات القدرات .)ٕٓٓٙ( .ادلركز الوطٍت للقياس والتقومي يف التعليم العايل ابدلملكة العربية السعودية ،الرايض.
 /ٜٔجامعة صنعاء ،عمادة القبول والتسجيل :دليل القبول ابجلامعة للعام ٕٗٓٓ.ٕٓٓ٘/
ٕٓ /عسَتي ،علي ،وعسَتي ،دمحم ٜٜٔٙ( .م( .الداللة العملية دلعايَت القبول يف ادلرحلة اجلامعية :رللة كلية الًتبية ،عدد ٖٔ ،جامعة قطر.
ٕٔ /وزارة ادلعارفٖٜٔٓ( .ه) .سياسة التعليم يف ادلملكة العربية السعودية :الطبعة األويل ،الرايض.
ٕٕ /وزارة التعليم العايل جبمهورية مصر ،مكتب تنسيق القبول ابجلامعات .)ٕٓٓ٘( .دليل الطالب للقبول ابجلامعات وادلعاهد للعام الدراسي ٕ٘ٓٓ.ٕٓٓٙ-
ٖٕ /وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف رتهورية السودان .) ٕٓٓ٘( .دليل القبول دلؤسسات التعليم العايل للعام الدراسي ٕٗٓٓ ،اإلدارة العامة للقبول،
اخلرطوم.
25. Hudy, G. T. (2006). An analysis of motivational factors related to academic success and
persistence for university students (D.Ed. dissertation). Pennsylvania: University of Pennsylvania.
26. Morgan, D. (2005). An investigation of selected academic and nonacademic predictor variables of
academic performance of student-athletes at Louisiana State University (Doctoral dissertation).
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