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ملخص: 
يف  امل�ضتخدمة  القبول  ملعايري  التنبوؤية  القيمة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
يف  الجنليزية  اللغة  يف  ودرجته  الطالب  معدل  يف  متثلت  التي  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
الثانوية العامة، ودرجتيه يف م�ضاقي اللغة الجنليزية »1« واللغة الجنليزية »2« باملعدل 

الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية.
الغربية  ال�ضفة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكوَّن 
�ضاعة   )18( اجتازوا  والذين  الإجنليزية،  اللغة  تخ�ض�ص  يف  القبول  معايري  حققوا  الذين 
معتمدة على الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية املقررة للتخ�ض�ص وعددها )69( �ضاعة حتى 
طالب   )1400( عددهم  بلغ  وقد   ،2012  /2011 الدرا�ضي  العام  من  الأول  الف�ضل  نهاية 

وطالبة موزعني على فروع اجلامعة كافة.
اأما عينة الدرا�ضة فتكونت من جميع الطلبة الذين حققوا معايري القبول يف تخ�ض�ص 
اللغة الإجنليزية يف جامعة القد�ص املفتوحة- فرع رام اهلل والبرية، والذين اجتازوا )18( 
العام  من  الأول  الف�ضل  نهاية  حتى  التخ�ض�ضية  ال�ضاعات  من  الأقل  على  معتمدة  �ضاعة 
التي  بالطريقة  اختريوا  وطالبة  طالٍب   )205( عددهم  والبالغ   ،2012  /2011 الدرا�ضي 

توافرها الإمكانات الإدارية يف اجلامعة.
ح�ضل  ثانوية  بيانات  على  اعتمد  حيث  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم 
والبرية،  اهلل  رام  فرع  املفتوحة-  القد�ص  جامعة  يف  للطلبة  الر�ضمية  ال�ضجالت  من  عليها 
النحدار  وحتليل  بري�ضون،  ارتباط  معامل  من  كل  اُ�ضتخدم  الدرا�ضة،  اأ�ضئلة  عن  ولالإجابة 

اخلطي املتعدد املتدرج.واأظهرت اأبرز النتائج اأن: 
هناك ثالثة معايري لها اأهمية يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، . 1

وهي على الرتتيب: درجة م�ضاق اللغة الجنليزية »2« حيث ف�رش وحده ما ن�ضبته 45.7% من 
التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، يليه معدل الثانوية العامة الذي اأ�ضهم مع 
�ضابقه يف تف�ضري ما ن�ضبته 52.2% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، 
ثم درجة م�ضاق اللغة الجنليزية »1« الذي اأ�ضهم مع �ضابقيه يف تف�ضري ما ن�ضبته 57.2% من 

التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي.
يف . 2 اجلامعة  يف  امل�ضتخدمة  القبول  ملعايري  التنبوؤية  القيمة  يف  ارتفاع  هناك 

تخ�ض�ص اللغة الجنليزية مع تقدم الطالب يف التخ�ض�ص.
ويف �ضوء هذه النتائج خرج الباحث مبجموعة من التو�ضيات من اأهمها الإبقاء على 
معايري القبول الثالثة التي ت�ضتخدمها اجلامعة يف اختيار طلبة تخ�ض�ص اللغة الجنليزية، 
ب�ضبب قيمته  اللغة الجنليزية »2«  الطالب يف م�ضاق  اأكرب ملعيار درجة  اأهمية  اإعطاء  مع 
التنبوؤية املرتفعة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي باملقارنة مع املعيارين الآخرين.
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Abstract: 

This study aims at identifying the predicted value of the admission criteria 
used at QOU which, for this purpose, took into account the student’s overall 
average along with his/ her English language grade achieved in the General 
Secondary Examinations in addition to his/ her grades in both English One 
and English Two in order to foretell his/ her Specialized Grand Point Average 
)SGPA( in the English language specialization.

The study population comprises all QOU students in the West Bank who 
have met the admission criteria of the English language specialization and 
who have successfully completed a minimum of )18( credit hours required 
for this field out of a total of (69) until the end of the first semester of the 
academic year 2011/ 2012.The size of the study population is )1400( male 
and female students distributed over all the university branches.

The study sample consists of )205( students enrolled at QOU Ramallah 
and Al- Bireh Branch who have met the above- mentioned criteria regarding 
admission in the field of specialty.It is, in fact, an accessible sample selected 
in light of the university’s administrative facilities.

The researcher employed the analytical descriptive methodology 
depending on some secondary data attained from the official records of the 
students at QOU Ramallah and Al- Bireh Branch in order to answer the study 
questions.Pearson correlation coefficient was used in addition to step- wise 
linear regression analysis.

The study came up with a number of conclusions among which were 
the following: 
1. There are three significant criteria relevant to predicting (SGPA) 

which are listed, here below, in order, according to the degree of their 
significance: the English Two grade which alone, in itself, interpreted 
45.7% of variation within )SGPA( ; followed by the General Secondary 
Examinations’ total grade, which along with the preceding factor, 
interpreted 52.5% of variation within (SGPA) ; and finally English 
One grade which, along with the two preceding factors, contributed in 
interpreting 57.2% of variation within )SGPA( .

2. There seems to be a significant rise in the predicted value of the admission 
criteria used at QOU in the field of the English language specialization related 
to the more advancement the student makes in his/ her field of specialty.
In the light of this study, the researcher would like to put forward a 

number of recommendations, the most important of which, is retaining the 
three admission criteria adopted by the university for selecting English 
language students in addition to laying more focus on the criterion of the 
student’s English Two grade as a result of its high predicted value relevant to 
the Specialized Grand Point Average )SGPA( .
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مقدمة: 
التي تقوم عليها حياة املجتمعات، فهو حلقة  الأ�ضا�ضية  الركيزة  العايل  التعليم  ُيعد 
والتقدم  الإنتاج  مراحل  اإىل  املدر�ضة،  يف  الأوىل  مراحله  من  الطالب  تنقل  التي  الو�ضل 
اأجل  وتعزيز عملياتها من  ُمدخالتها  اختيار  اجلامعة على  اأوقات لحقة.ولذا حتر�ص  يف 
التح�ضني للو�ضول اإىل امل�ضتويات العليا يف التح�ضيل الأكادميي اأو املهني لطالبها.اإذ ُيعد 
النجاح الأكادميي للطالب اجلامعي هدفًا من اأهداف اجلامعة، فارتفاع ن�ضبة ما خرِّجت من 

الطلبة اإىل ما اأدخلت منهم يعد اأحد مقايي�ص الكفاية الداخلية للجامعة.
اأن  يتوقع  الذين  من  اجليدين  الطلبة  انتقاء  على  طموحة  جامعة  اأية  حتر�ص  ولذلك 
اأهم  ومن  ميكن،  ما  اأكرب  باجلامعة  املختلفة  تخ�ض�ضاتهم  يف  جناحهم  احتمال  يكون 
للتخ�ض�ضات  انتقاوؤهم  الطلبة  اختيار  الكليات واجلامعات عند  ت�ضتخدمها  التي  الأ�ضاليب 
التنبوؤية، على  قيمته  اأ�ضا�ص  على  العامة  الثانوية  على معدل  اعتماداً  املختلفة،  اجلامعية 
التي ميكن بوا�ضطتها حتديد جناح  اتفاق تام على ماهية املحكات  الرغم من عدم وجود 

. )Young, 1993( الطلبة امل�ضتقبلي
معياراً  يظل  فاإنه  انتقادات،  من  العامة  الثانوية  معدل  اإىل  يوجه  مما  الرغم  وعلى 
اأ�ضا�ضيًا يف قبول الطلبة يف املرحلة اجلامعية، نظراً لرتباط كثري من املواد التي يدر�ضها 
 Prather,( الأوىل  ال�ضنة  يف  خا�ضة  اجلامعة  يف  يدر�ضه  مبا  الثانوية  املرحلة  يف  الطالب 

. )1981

الثانوية  )معدل  املعيار  هذا  تناول  اإىل  والأبحاث  الدرا�ضات  من  كثري  عمدت  وقد 
نظراً  اجلامعي  الأكادميي  املعدل  اأو  اجلامعة  يف  الرتاكمي  املعدل  يف  وتاأثريه  العامة( 
لأهميته ولدوره البارز يف عملية القبول.ويعدُّ حت�ضيل الطالب الأكادميي اجلامعي مبثابة 
امُلتنباأ به من خالل عوامل تنبوؤية مثل اختبارات ال�ضتعداد املدر�ضي، واختبارات  املحك 
القبول للكلية، وعالمات املدر�ضة الثانوية، وتقديرات املعلمني، واختبارات القدرات العقلية، 

والختبارات ال�ضخ�ضية، واختبارات الكفاءة والتح�ضيل وغريها.
ملعدل  التنبوؤية  القيمة  حت�ضني  بدائل  حول  الدرا�ضات  هذه  تو�ضيات  تباينت  كما 
الثانوية العامة بالتح�ضيل اجلامعي والتي متثلت يف ا�ضتخدام معايري اأخرى: كالتح�ضيل 
يف ال�ضفوف ال�ضابقة، واختبارات القدرات العامة واخلا�ضة اإىل جانب معدل الثانوية العامة، 
اأو ال�ضتناد اإىل عالمة مركبة تتكون من جمموع عالمات بع�ص مواد الثانوية العامة التي 

ترتبط بالتخ�ض�ص املنوي درا�ضته يف اجلامعة بدًل من معدل الثانوية العامة منفرداً.
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وعليه فقد اهتمت اجلامعات املتقدمة والباحثون بالبحث عن تلك العوامل التي ت�ضاعد 
النجاح  على  القادرين  بالطلبة  للتنبوؤ  ودقيقة  عادلة  القبول يف و�ضع معايري  قرار  متخذ 
يف تخ�ض�ضاتهم العلمية املختلفة، ومن ثم انتقاوؤهم كي يكونوا �ضمن طلبتها، ولعل هذا 
الذي يعتمد على  القبول يف اجلامعات  اأن قرار  اأكده نا�رش )1982( على  ما يتفق مع ما 
موؤ�رشات عدة دقيقة، رمبا يكون اأف�ضل و�ضيلة لختيار الطلبة الذين ميكن اأن ي�ضتفيدوا من 
قيمته  تكون  واحد  موؤ�رش  على  يعتمد  الذي  الختيار  واأن  فيه،  وينجحوا  اجلامعي  التعليم 

التنبوؤية حمدودة.
فيها  الطلبة  قبول  قرار  يكون  اأن  على  اجلامعات  معظم  حتر�ص  املنطلق،  هذا  ومن 
مبنيًا على اأكرث من موؤ�رش، وذلك من اأجل اختيار طلبتها ب�ضورة دقيقة ومو�ضوعية تتفق 
واأهداف هذه املوؤ�ض�ضات الرتبوية، اإذ اإن هذه الأهداف ل تكتمل دون اأن يكون هناك طالب 
قادر معرفيًا على ا�ضتيعاب املادة العلمية، وعملية انتقاء الطالب املوؤهل لتحمل متطلبات 
التخ�ض�ص ت�ضهم ب�ضكل رئي�ص يف كفاءة املخرجات التعليمية، وبالتايل �ضد حاجة املجتمع 

من هوؤلء اخلريجني.
اإن هذا احلر�ص يدفع اجلامعة اإىل التعرف على العوامل التي ت�ضهل اأو تعرقل م�ضرية 
العاملني  اأن اجلامعات حتث  الأكادميية خالل وجوده يف اجلامعة.ومن ذلك نرى  الطالب 
للتنبوؤ  عادلة  معايري  اعتماد  اأجل  من  البحوث  اإجراء  على  وباحثني  اأكادمييني  من  فيها 
وقد  اأ�ض�ص علمية،  تنَب على  تقليدية مل  احلالية يف جمموعها  املعايري  لأن  الطلبة،  بنجاح 
بينما  والأجنبي،  العربي  امل�ضتوى  على  املو�ضوع  هذا  حول  الدرا�ضات  من  العديد  اأُجريت 

كانت حمدودة العدد على امل�ضتوى الفل�ضطيني.
وبالإ�ضافة اإىل كون معدل الطالب يف الثانوية العامة عاماًل مهمًا يف التنبوؤ باملعدل 
هذا  يف  كبري  دور  لها  يكون  قد  اأخرى  عوامل  هناك  فاإن  التخ�ض�ضي،  اجلامعي  الرتاكمي 
التنبوؤ، ومنها درجات الطالب يف امل�ضاقات التي تعدُّ مدخاًل للتخ�ض�ص املدرو�ص من قبل 

الطالب يف اجلامعة بالإ�ضافة اإىل درجة الطالب يف مادة التخ�ض�ص يف املرحلة الثانوية.
التنبوؤية باملعدل  للتاأكد من قيمتها  العوامل  اإىل درا�ضة هذه  ومن هنا تربز احلاجة 

الرتاكمي التخ�ض�ضي للطالب اجلامعي اإ�ضافة اإىل معدل الثانوية العامة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
تواجه جامعة القد�ص املفتوحة م�ضكلة يف املفا�ضلة بني الطلبة الراغبني يف تخ�ض�ص 
اللغة الجنليزية؛ حيث ُبنيت املفا�ضلة وفق عدد من املعايري التي يتوقع اأن يكون لها تاأثري 
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الثانوية  الطالب يف  معدل  وت�ضمل:  التخ�ض�ص،  هذا  للطالب يف  الأكادميي  التح�ضيل  على 
واللغة   »1« الجنليزية  اللغة  م�ضاقي  ودرجتي   ،%65 عن  يقل  ل  اأن  يجب  الذي  العامة 
الجنليزية »2« كمدخلني للتخ�ض�ص بحيث يكون معدل الطالب يف هذين امل�ضاقني %70 
فاأكرث، واأن ل تقل درجته يف اأي منهما عن 65%، بال�ضاقة اإىل درجة الطالب يف مادة اللغة 

الجنليزية يف امتحان الثانوية العامة.
وحتدِّد هذه املعايري بناًء على راأي عمداء الكليات، وعمادة القبول والت�ضجيل وموافقة 
�ضانعي القرار يف اجلامعة، ولكن هذه املعايري حتتاج اإىل درا�ضات علمية وافية على م�ضتوى 
اأهميتها،  ح�ضب  وترتيبها  �ضالحيتها  مدى  من  للتاأكد  والتخ�ض�ضات  والكليات  اجلامعة 

وبالتايل حتديد ن�ضيب كل معيار يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي.
يف  امل�ضتخدمة  القبول  ملعايري  التنبوؤية  القيمة  ل�ضتق�ضاء  الدرا�ضة  هذه  جاءت  لذا 
اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  التنبوؤ  يف  اأهميتها  ح�ضب  وترتيبها  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
التخ�ض�ضي للطالب يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية من خلل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 

امل�ضتخدمة يف جامعة  ● القبول  الرتباطية واجتاهها بني معايري  العالقة  قوة  ما 
اللغة  تخ�ض�ص  يف  للطالب  التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  واملعدل  املفتوحة  القد�ص 

الجنليزية؟ 
ما اأف�ضل معادلة انحدار للتنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف  ●

تخ�ض�ص اللغة الجنليزية من معايري القبول امل�ضتخدمة يف جامعة القد�ص املفتوحة؟ 
ما ترتيب تلك املعايري بناًء على ن�ضبة تف�ضريها لتباين املعدل الرتاكمي اجلامعي  ●

التخ�ض�ضي للطالب يف اجلامعة؟ 
هل تختلف القيمة التنبوؤية ملعايري القبول امل�ضتخدمة يف جامعة القد�ص املفتوحة  ●

تقدم  مع  الجنليزية  اللغة  تخ�ض�ص  يف  للطالب  التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل 
الطالب يف التخ�ض�ص؟ 

أهداف الدراسة: 

هدفت الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االآتي: 
التعرف اإىل طبيعة العالقة الرتباطية بني معايري القبول امل�ضتخدمة يف جامعة . 1

التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  واملعدل  الجنليزية  اللغة  تخ�ض�ص  يف  املفتوحة  القد�ص 
للطالب يف اجلامعة.
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املفتوحة . 2 القد�ص  جامعة  يف  امل�ضتخدمة  القبول  ملعايري  التنبوؤية  القيمة  حتديد 
باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية.

اأهميتها . 3 ح�ضب  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  امل�ضتخدمة  القبول  معايري  ترتيب 
اللغة  تخ�ض�ص  يف  للطالب  التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  املعدل  يف  التباين  تف�ضري  يف 

الجنليزية.
القد�ص . 4 جامعة  يف  امل�ضتخدمة  القبول  ملعايري  التنبوؤية  القيم  ارتفاع  من  التاأكد 

املفتوحة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية مع 
تقدمه يف التخ�ض�ص.

التعريفات اإلجرائية للمصطلحات: 

القيمة التنبوؤية:  ◄
خالل  من  م�ضتقباًل  عليه  تكون  اأن  يتوقع  كما  الظواهر  لتقدير  العلمي  الأ�ضلوب  هي 

بيانات ذات �ضلة بالظاهرة )ع�ضريي، 1996( .
 )R2( وقيم التباين املف�رش )R( وتتحدد يف هذه الدرا�ضة مبعامالت الرتباط املتعدد
والأوزان النحدارية يف الدوال النحدارية للعالقة بني معايري القبول امل�ضتخدمة يف جامعة 
القد�ص املفتوحة واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، والتي �ضتقدَّر باأ�ضاليب النحدار 

. )Stepwise Multiple Regression Analysis( اخلطي املتعدد املتدرج
معايري القبول:  ◄

هي املقايي�ص التي حددتها جامعة القد�ص املفتوحة للمفا�ضلة بني املتقدمني للجامعة 
الذين يرغبون يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية وت�ضمل: 

معدل الثانوية العامة (GSA) : هو العالمة املئوية النهائية التي ح�ضل عليها أ. 
الطالب اأو الطالبة يف امتحانات نهاية املرحلة الثانوية التي جتريها وزارة الرتبية والتعليم 
الدرا�ضية  املواد  يف  ع�رش  الثاين  ال�ضف  درا�ضة  ينهون  الذين  للطلبة  الفل�ضطينية  العايل 
الطالبة عند  اأو  الطالب  الذي تقدم به  العامة  الثانوية  املعتمدة، كما يبينه ك�ضف عالمات 

قبوله يف اجلامعة.
درجة مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة: (ES) ويق�ضد بها العالمة ب. 

املئوية التي ح�ضل عليها الطالب اأو الطالبة يف مادة اللغة الجنليزية يف امتحان الثانوية 
العامة.
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: ويق�ضد بها العالمة املئوية التي ح�ضل ت.   (E1S) »1« اللغة االجنليزية  درجة 
القد�ص املفتوحة يف  اللغة الجنليزية »1« يف جامعة  الطالبة يف م�ضاق  اأو  الطالب  عليها 

نهاية الف�ضل الأول من درا�ضته اجلامعية.
درجة اللغة االجنليزية »2« (E2S) : ويق�ضد بها العالمة املئوية التي ح�ضل ث. 

القد�ص املفتوحة يف  اللغة الجنليزية »2« يف جامعة  الطالبة يف م�ضاق  اأو  الطالب  عليها 
نهاية الف�ضل الثاين من درا�ضته اجلامعية.

◄  : (SGPA) املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�س�سي
ويق�ضد به معدل الطالب اأو الطالبة يف جميع املقررات التخ�ض�ضية التي در�ضها حتى 
موعد بدء هذه الدرا�ضة والواردة يف خطة التخ�ض�ص الأكادميي يف اجلامعة، ويح�ضب باإيجاد 
جمموع حا�ضل �رشب عالمات املقررات التخ�ض�ضية التي در�ضها الطالب حتى موعد بدء 
جامعة  )دليل  املعتمدة  �ضاعاتها  عدد  جمموع  على  مق�ضومًا  �ضاعاتها  بعدد  الدرا�ضة  هذه 

القد�ص املفتوحة، 2010( .
ويح�ضب املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب الذي اأنهى »18« �ضاعة معتمدة 
ملعايري  اجتيازه  من  الأقل  على  واحد  درا�ضي  عام  مرور  بعد  اأي  الأقل،  على  تخ�ض�ضية 

التخ�ض�ص.

أهمية الدراسة: 

تربز اأهمية هذه الدرا�سة من خلل االأمور التالية: 
درا�ضة العالقة الرتباطية بني املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف . 1

تخ�ض�ص اللغة الجنليزية ومعدله يف الثانوية العامة، ودرجاته يف م�ضاقي اللغة الجنليزية 
»1« واللغة الجنليزية »2«، ودرجته يف مادة اللغة الجنليزية التي تعدُّ من املواد الرئي�ضة 

يف امتحان الثانوية العامة.
التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية . 2

من خالل معدله يف الثانوية العامة ودرجته يف مادة اللغة الجنليزية يف امتحان الثانوية 
العامة ودرجتيه يف م�ضاقي اللغة الجنليزية »1« واللغة الجنليزية »2« ب�ضفتهما مدخلي 
التخ�ض�ص، مما ميّكن اجلامعة من اأن ت�ضتثمر اإمكاناتها يف اختيار الطلبة الأكرث احتماًل اأن 
ينجحوا فيها، وعدم الإنفاق على الطلبة الذين ل ي�ضتفيدون من التعليم اجلامعي وي�ضطرون 

اإىل النقطاع عنه.



191

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

ميكن ا�ضتخدام نتائج هذه الدرا�ضة يف ميادين عدة منها التخطيط الرتبوي والتن�ضيق . 3
بني اجلهات امل�ضئولة يف كل من وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�ضطينية وبني موؤ�ض�ضات 
التعليم العايل واجلامعات يف الدولة وعلى راأ�ضها جامعة القد�ص املفتوحة، من اأجل تقلي�ص 
الفجوة يف املناهج الدرا�ضية مثل مناهج اللغة الجنليزية، والتي تعاين منها ن�ضبة كبرية 

من الطلبة يف حال انتقالهم من املدر�ضة اإىل اجلامعة.
اأجل . 4 من  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  القرار  ل�ضانعي  العلمي  الأ�ضا�ص  توفري 

ال�ضتمرار بالعتماد على هذه املعايري اأو ا�ضتبدالها مبعايري اأخرى.
ميكن لنتائج هذه الدرا�ضة التي تعدُّ من الدرا�ضات القليلة على امل�ضتوى الفل�ضطيني . 5

الثانوي  التعليم  نهاية مرحلة  الطالب يف  م�ضتوى حت�ضيل  العالقة بني  ال�ضوء على  اإلقاء 
)الثانوية العامة( وبني م�ضتوى حت�ضيله اجلامعي ب�ضكل عام.

حمددات الدراسة: 
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة باملحددات االآتية: 

حمددات يف العينة: . 1
القد�ص  جامعة  يف  الجنليزية  اللغة  تخ�ض�ص  طلبة  على  الدرا�ضة  عينة  اقت�رشت 
التخ�ض�ص )ح�ضلوا على  القبول يف  الذين حققوا معايري  املفتوحة- فرع رام اهلل والبرية 
معدل 70% فاأكرث يف م�ضاقي اللغة الجنليزية »1« واللغة الجنليزية »2« عند ت�ضجيلهما 
لأول مرة( ، والذين اجتازوا )18( �ضاعة معتمدة على الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية املقررة 
اجلامعي  العام  من  الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  نهاية  حتى  �ضاعة   )69( وعددها  للتخ�ض�ص، 

2011/ 2012 وامل�ضجلني يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام نف�ضه.
الطالب يف  اإىل درجات  الو�ضول  ب�ضبب �ضعوبة  العينة  الدرا�ضة على هذه  واقت�رشت 
مادة اللغة الجنليزية يف الثانوية العامة، لأن ذلك يتطلب فتح �ضجل كل طالب واأخذ عالمته 
من ك�ضف الثانوية العامة الذي تقدم به عند قبوله يف اجلامعة، وكذلك �ضعوبة الو�ضول اإىل 
فروع اجلامعة يف املحافظات الفل�ضطينية الأخرى ب�ضبب املعوقات واحلواجز التي يقيمها 

الحتالل الإ�رشائيلي على الطرق بني املدن واملحافظات الفل�ضطينية.
واقت�رشت نتائج الدرا�ضة على التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف 
جامعة القد�ص املفتوحة يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية الذي اجتاز )18( �ضاعة معتمدة على 
الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية املقررة للتخ�ض�ص وعددها )69( �ضاعة، ول ميكن تعميمها 
على طلبة التخ�ض�ضات الأخرى يف اجلامعة، ول على طلبة تخ�ض�ص اللغة الجنليزية يف 

بقية اجلامعات الفل�ضطينية اإل بالقدر الذي تتحقق به خ�ضائ�ص العينة نف�ضها.
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حمددات يف اأداة القيا�س: . 2
اإعدادها  على  ت�رشف  التي  العامة  الثانوية  اختبارات  على  القيا�ص  اأداة  اقت�رشت 
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�ضطينية، بالإ�ضافة اإىل الختبارات املدر�ضية يف املرحلة 
اجلامعي  الرتاكمي  واملعدل  باإعدادها،  الثانوية  املدر�ضة  معلمو  يقوم  والتي  الثانوية، 
فاإنه ل ميكن  والثبات.لذلك  التخ�ض�ضي، والتي ل يتوافر عنها معلومات خا�ضة بال�ضدق 
تعميم نتائج الدرا�ضة اإل بالقدر الذي تتحقق فيه لأدوات الدرا�ضة خ�ضائ�ص فاعليتها ممثلة 
بدللت  ممثلة  ولالختبار   ، ومتييزها(  )�ضعوبتها  للفقرات  ال�ضيكومرتية  اخل�ضائ�ص  يف 

ال�ضدق والثبات.
ول . 3 الدرا�ضة،  هذه  يف  امل�ضتخدمة  التابعة  املتغريات  على  النتائج  تعميم  اقت�رش 

ميكن تعميمها على متغريات اأخرى.

اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة: 
واإجراءاته يف  القبول  �ضبل  قليلة، كانت  العامة  الثانوية  اأعداد خريجي  عندما كانت 
اجلامعات واختيار التخ�ض�ص من الأمور املي�رشة للطلبة، وعندما ازداد الطلب الجتماعي 
على التعليم اجلامعي، واأ�ضبح ي�ضكل اأولوية لأولياء الأمور، ازدادت اأعداد الطلبة حتى فاقت 
الطاقة ال�ضتيعابية للجامعات، وفاقت قدرتها الأكادميية واإمكاناتها الب�رشية، ومل تعد هذه 
اجلامعات قادرة على ا�ضتيعاب جميع الطلبة املتقدمني للقبول، فلجاأت اإىل اعتماد معايري 
لقبول الطلبة، وتوزيعهم على التخ�ض�ضات، واعتمدت بع�ص اجلامعات معيار معدل الثانوية 
standard-( مقننة قبول  امتحانات  اإىل  الطلبة  اأخرى  جامعات  اأخ�ضعت  بينما   للعامة، 
ized tests( ، وذلك للتغلب على م�ضكلة التباين يف حت�ضيل الطلبة يف املدار�ص الثانوية، 
اأمثلة هذه الختبارات: اختبارات ال�ضتعدادات  وحت�ضيلهم يف الختبارات اجلامعية، ومن 
 ،)ACT( )American College Test( )SATI( )Scholastic Aptitude Test I(، واختبار 
اإجراءات  وهي اختبارات تقي�ص التفكري وال�ضتنباط والفهم وال�ضتيعاب، وجاء الت�ضدد يف 
القبول نتيجة تزايد الطلب على موؤ�ض�ضات التعليم اجلامعي، مما اأدى اإىل زيادة املناف�ضة بني 

الطلبة على املقاعد اجلامعية، واأ�ضهم يف رفع معايري القبول.
اأن  ذكر  حني  ذلك،  على  الأمريكية  باجلامعات  للقبول  الأعلى  املجل�ص  اأكد  وقد 
ذات  القرارات  من  كثري  اتخاذ  يف  عليه  يعتمد  اأ�ضا�ضًا  يعدُّ  اجليدة  التقوميية  الختبارات 
الأهمية، وبناًء على ذلك فقد اعتمد املجل�ص الأعلى للقبول تقرير اختبار القبول )SATI( و 
)College Entrance Examination Board( )CEEB( ، للتنبوؤ بنجاح الطالب يف الدرا�ضة 

الأكادميية )النجار، 2001( .
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معايري  اعتماد  �رشورة  اإىل  الربيطانية  اجلامعي  التعليم  موؤ�ض�ضات  تنبهت  وكذلك 
تتمركز  للقبول،  امل�ضتوى  وعالية  دقيقة  معايري  بت�ضميم  فقامت  الطلبة،  لقبول  م�ضددة 
فح�ص  اإىل  تهدف  التي  ال�ضخ�ضية  واملقابالت  والوطنية  التح�ضيلية  الختبارات  حول 
قدرات الطلبة واجتاهاتهم وميولهم بطرق علمية، وكان من نتيجة هذا اأن اأ�ضبحت ن�ضب 
مرتفعة  والتخرج  النجاح  ن�ضب  بينما  قليلة،  الدرا�ضة  والن�ضحاب من  التخرج  التاأخر عن 

.)Harman, 1994(

املوؤ�ض�ضات  تلك  قدرة  على  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  يف  الطلبة  اإعداد  فاعلية  تتوقف 
علميًا متميزاً، وهذا يرتبط بقبول طلبة ميتلكون  اإعداداً  اإعدادهم  ت�ضتطيع  على قبول طلبة 
قدرات عقلية ت�ضتطيع ال�ضتفادة من الربامج الأكادميية املتوافرة، على اأن تكون اإجراءات 
القبول �ضادقة وعادلة يف اختيار طلبة اأكرث جدارة وتاأهياًل، ملوا�ضلة درا�ضاتهم اجلامعية؛ 
ميولهم  مع  تتنا�ضب  علمية  حقول  يف  قبلوا  اإذا  منا�ضبًا  علميًا  حت�ضياًل  يحققون  فالطلبة 

الذاتية وقدراتهم العقلية )القرين، 1995( .
ويرجع ذلك اإىل اأن حتقيق رغبة الطالب بالقبول يف الدرا�ضة التي تن�ضجم مع ميوله 
واجتاهاته اأمر مهم جداً لنجاحه وتفوقه يف التخ�ض�ص الذي يختاره، بخا�ضة اإذا كانت هذه 
ا�ضتعدادات  اإهمال  يعني  تاأثريات خارجية، وهذا ل  اأو  وذاتية، دون تدخل  الرغبة حقيقية 
التي تفر�ص  القبول  �ضيا�ضات  للدرا�ضة يف تخ�ض�ص معني.واإن  الطالب وقدراته وموؤهالته 
ال�ضتمرار  بع�ضهم  ا�ضتطاعة  عدم  اإىل  الأحيان  معظم  يف  توؤدي  التخ�ض�ص،  الطلبة  على 
اأن عدم ا�ضتخدام �ضيا�ضات واعية يف قبول الطلبة يف  يف درا�ضتهم اجلامعية، على اعتبار 

اجلامعات يوؤثر يف خمرجات التعليم ب�ضكل �ضلبي ويوؤدي اإىل هدر مادي وب�رشي.
General Second-( عّد معدلت الطلبة يف امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة ُُ 

ary School Certificate Examination( )GSSCE( املعيار الوحيد للقبول يف اجلامعات 
الفل�ضطينية ب�ضكل خا�ص واجلامعات العربية ب�ضكل عام، ويف توزيعهم على التخ�ض�ضات 
اإىل  اأ�ضار  الأردن عام )1987(  الذي عقد يف  الرتبوي  التطوير  باأن موؤمتر  املختلفة، علمًا 
الطلبة  لختيار   )Unreliable Criterion( �ضادق  غري  معيار  العامة  الثانوية  معدل  اأن 
تقوميي  امتحان  العامة  الثانوية  امتحان  اإن  اإذ  تخ�ض�ضاتهم؛  وتعيني  اجلامعية  للدرا�ضة 
�ضاحلًا  ليكون  ي�ضمم  ومل  والثبات،  بال�ضدق  يت�ضف  ول  معياريًا  امتحانًا  ولي�ص  ختامي 
للتنبوؤ بالنجاح يف اجلامعة اأو تقدير اأهلية كل طالب لتخ�ض�ص معني )الر�ضدان، 2002( ، 
Predic-(  ااجلدير بالذكر اأن �ضفاء العالقة الرتباطية الفعلية ونقاءها بني عاملي املتنبئ

tor( )امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية العامة( ، واملحك )Criterion( )املعدل الرتاكمي يف 
اجلامعة( تتطلب توفري خ�ضائ�ص ومقايي�ص واختبارات لهذين العاملني، واأن يتوافر فيهما 
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ال�ضدق والثبات الالزمان، وهذا ل يتحقق اإل بتوافر م�ضتوى عال من اجلودة والإتقان يف 
التعليم الثانوي واجلامعي )اأبو زينة، 2004( .

اإن ا�ضتمرار قبول الطلبة يف اجلامعات وتوزيعهم على التخ�ض�ضات املختلفة اعتماداً 
على معدل الثانوية العامة دون مراعاة مليولهم ورغباتهم، يوؤدي اإىل هدر تربوي واقت�ضادي 
وبع�ضهم  اجلامعية،  درا�ضتهم  عن  النقطاع  اإىل  ي�ضطرون  الطلبة  من  كثرياً  اإن  اإذ  مرتفع؛ 
يق�ضي مدة زمنية اأطول لإنهاء متطلبات التخرج يف تخ�ض�ص ل يرغبون فيه ول ي�ضتطيعون 
التفوق من خالله، وقد اأكدت هذه النتيجة درا�ضة قام بها جمموعة من الباحثني يف جامعة 
الريموك، حيث اأظهرت نتائج هذه الدرا�ضة اأن املتو�ضط احل�ضابي ملعدلت الطلبة يف الثانوية 
العامة الذين قبلوا يف اجلامعة عام 1989 والذين ح�ضلوا على اإنذار اأكادميي لتق�ضريهم 
يف اجلامعة )77.12(. وي�ضكل هوؤلء الطلبة املنذرين ما ن�ضبته )7.5%( من جمموع طلبة 

اجلامعة )التل واآخرون، 1999( .
اجلامعات  يف  القبول  يف  العامة  الثانوية  امتحان  به  ي�ضطلع  الذي  للدور  ونظراً 
الفل�ضطينية، ويف توزيع الطلبة على تخ�ض�ضاتها، فمن املتوقع اأن تتناول درا�ضات عديدة 
قدرة معدل لثانوية العامة على التنبوؤ بالنجاح، بحيث تلقي ال�ضوء على اأهليته لهذا الدور 

اخلطري وعلى م�رشوعية اعتماده معياراً اأوحد للقبول يف اجلامعة )جرادات، 2003( .
وتعد العالقة بني اختبارات القبول والنجاح يف اجلامعات من املوا�ضيع التي حظيت 
ومت�ضابكة،  متعددة،  اأبحاثهم  نتائج  جاءت  وقد  والدار�ضني،  الباحثني  من  كثري  باهتمام 
القبول  اختبارات  بني  اإيجابية  عالقة  هناك  اأن  بع�ضها  اأثبت  حيث  اأحيانًا،  ومتناق�ضة 
والنجاح الأكادميي يف اجلامعة، واأظهر بع�ضها الآخر نتائج عك�ضية اأو عالقة ب�ضيطة جداً.

وقد اأثبتت نتائج درا�ضة قام بها بونتيكو )Bontekoe, 1992( اأن املعدل الرتاكمي للطالب 
، ولكن العالقة بني معدل الثانوية   )ACT( ميكن التنبوؤ به من خالل اختبار ال�ضتعدادات 
العامة واملعدل الرتاكمي يف اجلامعة اأكرب من العالقة بني درجة اختبار )ACT( واملعدل 
 )Noble and Sawyer,1989( اأظهرت درا�ضة نوبل و�ضويري  بينما  الرتاكمي يف اجلامعة، 
اأن القيمة التنبوؤية لدرجة اختبار ال�ضتعداد )ACT( وحده اأف�ضل من معدل الثانوية العامة 

كموؤ�رش لنجاح الطالب يف اجلامعة.
وميكن القول اإن الدرا�ضات التي تناولت م�ضكلة التنبوؤ بنجاح الطلبة كثرية، ولعل ما 
للتنبوؤ  املدر�ضي  الطالب  موؤ�رشات حت�ضيل  اأكرث من  اأو  موؤ�رشاً  ا�ضتخدامها  بينها هو  يجمع 
بتح�ضيله اجلامعي.ومن الدرا�ضات الفل�ضطينية التي تناولت مو�ضوع الدرا�ضة: درا�ضة �ضنرب 
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)1986( ، ودرا�ضة �ضلبي )1995( ، ودرا�ضة �ضّباح )2011( .ومن الدرا�ضات العربية: درا�ضة 
، ودرا�ضة  والع�ضا )2010(  العمايرة  ، ودرا�ضة  النجار )2001(  ، ودرا�ضة  دروزة )1978( 
هالون  درا�ضة  الأجنبية:  الدرا�ضات  .ومن   )2011( ال�ضهري  ودرا�ضة   ،  )2010( املقدادي 
 Sadler and Tai,( ودرا�ضة تاي و�ضادلر ، )Halloun and hestenes, 1985( وهي�ضتينز
2001( ، ودرا�ضة بريد )Peard, 2004( ، ودرا�ضة تاي واآخرون )Tai et al., 2005( ، ودرا�ضة 

جيزر وماريا )Geiser and Maria, 2007( .ونظراً لكرثة الدرا�ضات التي تناولت مو�ضوع 
لأنه ل ميكن  وذلك  ال�ضلة،  ذات  الدرا�ضات  تناول  عند  بع�ضها  �ضيتم عر�ص  فانه  الدرا�ضة، 
العلمية املحدد  والدرا�ضات يف املجالت  للبحوث  عر�ضها جميعًا يف حيز �ضيق خم�ض�ص 

عدد �ضفحاتها.
ولقد جاءت نتائج ما �ضبق من درا�ضات متفاوتة يف معظمها، ويعود ذلك اإىل تفاوت 
الدرا�ضات  هذه  بع�ص  نتائج  وجاءت  الدرا�ضات،  هذه  يف  توظيفها  مت  التي  املتغريات  يف 
متناق�ضة.لذا جاءت الدرا�ضة احلالية منفردة عن الدرا�ضات ال�ضابقة يف اأنها ا�ضتخدمت درجة 
واللغة   »1« الجنليزية  اللغة  م�ضاقي  ودرجات  العامة  الثانوية  يف  الجنليزية  اللغة  مادة 
باملعدل  للتنبوؤ  العامة،  الثانوية  معدل  اإىل  بالإ�ضافة  م�ضتقلة  كمتغريات   »2« الجنليزية 

الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية.
وعند احلديث عن التنبوؤ، جتدر الإ�ضارة اإىل اأهم موؤ�رشات ال�ضدق التنبوؤي امل�ضتخدمة 
يف الدرا�ضات التنبوؤية، فيعدُّ معامل الرتباط بني اختبارين- الأول ي�ضمى املتنبئ والثاين 

. )Anastasi, 1982( ي�ضمى املحك- من اأهم موؤ�رشات ال�ضدق التنبوؤي
وجود  ا�ضتق�ضاء  اأن  اإىل   )Crocker & Algina, 1986( واجلينا  كروكر  اأ�ضارت  وقد 
يعد  وقوتها،  واجتاهها  العالقة  تلك  نوع  اإىل  التعرف  ثم  ومن  املتغريات،  بني  ما  عالقة 
اإىل  بالتعرف  منها  يتعلق  ما  خا�ضة  ميادينه،  باختالف  العلمي  البحث  اأهداف  من  هدفًا 
القيمة التنبوؤية والتي ي�ضار لها بقيمة معامل الرتباط بني متغري اأو جمموعة من املتغريات 

امل�ضتقلة ت�ضمى )متنبئات( مع متغري تابع اأو اأكرث ت�ضمى )حمكات( .
ويوؤكد عودة واخلليلي )1987( على اأن معامل الرتباط بني املتنبئ واملحك يعدُّ موؤ�رشاً 
قويًا على اإمكانية التنبوؤ اإل اأنه ل يكفي، اإذ ل بد من ال�ضتعانة ببع�ص الطرق الريا�ضية مثل 
معادلة خط النحدار بني املتنبئ واملحك، وعند اإيجاد معادلة خط النحدار يجب اأن تكون 
العالقة بينهما عالقة خطية، وان يتوافر جتان�ص التباين بني املتنبئ واملحك: )تباين القيم 

على املحك يبقى ثابتًا عند اأي قيمة من قيم املتنبئ( .
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الدراسات ذات الصلة: 
مبو�سوع  ال�سلة  ذات  واالأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  جمموعة  ياأتي  فيما 

الدرا�سة: 
اجلامعي  الأكادميي  بالتح�ضيل  التنبوؤ  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )1978( دروزة  قامت 
املعرب عنه باملعدل الرتاكمي اجلامعي واملعدل العام يف التخ�ض�ص اجلامعي، وقد كانت 
مو�ضوع  ومعدل  العامة  الثانوية  امتحان  معدل  هي:  الدرا�ضة  هذه  يف  امل�ضتقلة  العوامل 
اجلامعية  ال�ضنة  ومعدل  اجلامعة،  يف  للتخ�ض�ص  واملناظر  المتحان  هذا  يف  التخ�ض�ص 
الأوىل ومعدل مو�ضوع التخ�ض�ص يف هذه ال�ضنة املناظر للتخ�ض�ص يف اجلامعة، وتكونت 
اأربعة  يف   )1975  -1969( �ضنوات  �ضت  خالل  الأردنية  اجلامعة  خريجي  من  عينتها 
العربية واللغة الجنليزية والكيمياء والأحياء.واأظهرت نتائج تلك  اللغة  تخ�ض�ضات هي: 
اإل  بها،  باأ�ص  ل  تنبوؤية  قدرة  يعطي  جمتمعة  امل�ضتقلة  املتغريات  ا�ضتعمال  اأن  الدرا�ضة 
يف  الأكرب  الأثر  لهما  العامة  الثانوية  امتحان  ومعدل  الأوىل  اجلامعية  ال�ضنة  معدل  اأن 
التنبوؤية  اأن هناك اجتاهًا ثابتًا يف العالقة  اإىل  اأي�ضًا  الدرا�ضة  التنبوؤية، وتو�ضلت  القدرة 
التخ�ض�ضات، ويظهر ذلك جليًا يف  الدرا�ضة ويف جميع  التي تناولتها  ال�ضت  ال�ضنوات  يف 
معامالت الرتباط املتعدد، حيث كانت هذه املعامالت متقاربة يف ال�ضنوات ال�ضت حيث 

تراوحت قيمها بني )0.05- 0.09( .
واأجرى �سنرب )1986( درا�ضة هدفت اإىل قيا�ص قدرة امتحان �ضهادة الدرا�ضة الثانوية 
العامة الأردنية يف التنبوؤ بتح�ضيل الطالب اجلامعي يف ال�ضنتني الدرا�ضيتني الأوىل والثانية، 

ودرا�ضة 
فائدة اإقرانه مبعدل ال�ضف الثالث الثانوي يف زيادة قدرته التنبوؤية، وهدفت اأي�ضًا اإىل 
اأُخذت  الأهداف  التنبوؤية لهذا المتحان.ولتحقيق هذه  القدرة  اثر اجلن�ص يف تعديل  درا�ضة 
ال�ضجالت الكاملة ل 223 طالبًا انتظموا يف الدرا�ضة منذ عام 1983 و 268 طالبًا انتظموا 
العامة  الثانوية  معدل  بني  الرتباط  معامل  قيمة  1984.وكانت  عام  منذ  الدرا�ضة  يف 
ال�ضف  معدل  اإ�ضافة  وعند   )0.429  ،0.571( التوايل  على  للعينتني  الرتاكمي  واملعدل 
وت�ضبح  تتح�ضن  العامة  الثانوية  امتحان  قدرة  فان  النحدار،  معادلة  الثانوي يف  الثالث 
حتليل  نتائج  واأ�ضارت   ،  )0.464  ،0.614( التوايل  على  للعينتني  الرتباط  معامل  قيمة 
اأن  اجلامعي  الرتاكمي  واملعدل  العامة  الثانوية  ال�ضهادة  امتحان  بني  الرتباط  معامالت 
هذا المتحان موؤ�رش جيد للتح�ضيل اجلامعي.كما اأ�ضارت نتائج معامالت الرتباط املتعدد، 
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اإىل اأن اقرتان معدل ال�ضف الثالث الثانوي مبعدل امتحان الثانوية العامة يزيد من قدرته 
التنبوؤية.واأ�ضارت كذلك اإىل اأن قدرة امتحان الثانوية العامة ل تختلف باختالف اجلن�ص.

واملتغريات  العوامل  بع�ص  عن  الك�ضف  اإىل  هدفت  التي   )1995( �سلبي  درا�ضة  ويف 
)الآداب،  خمتارة:  كليات  يف  بريزيت  جامعة  لطلبة  الأكادميي  التح�ضيل  يف  املوؤثرة 
والتجارة، والعلوم، والهند�ضة( ، وكذلك بيان نوع هذه العوامل واأهميتها اعتماداً على نوع 
التنبوؤ  يف  عليه  يعتمد  انحدارية(  )معادلت  انحدار  منوذج  اإىل  الو�ضول  وحماولة  الكلية، 
بالتح�ضيل اجلامعي للطلبة، وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )262( طالبًا وطالبة من طلبة 
تتعلق  جمالت  �ضمن  متغرياً،  ع�رش  ثمانية  ت�ضمل  ا�ضتبانة  عليهم  وزعت  بريزيت،  جامعة 
والقت�ضادية،  والجتماعية،  الفردية،  وخ�ضائ�ضه  للطالب،  ال�ضابق  املدر�ضي  بالإعداد 
اأن  اأ�ضلوب النحدار اخلطي املتعدد املتدرج، وجد  الدرا�ضي اجلامعي، وبا�ضتخدام  وو�ضعه 
الآداب هي: معدل عالمات  اإح�ضائيا يف كلية  والدالة  الطلبة  املوؤثرة يف حت�ضيل  العوامل 
ال�ضنوات الثالث الأخرية يف املدر�ضة الثانوية، وعدد �ضنوات تعليم الأب، حيث بلغ معامل 
الرتباط املتعدد بني هذين املتغريين جمتمعني واملعدل الرتاكمي )0.50( ، اأي اأنها تف�رش 
كان  فقد  التجارة  كلية  ويف  اجلامعي،  التح�ضيل  يف  الكلي  التباين  من   )%25( ن�ضبته  ما 
لعاملي: معدل عالمات ال�ضنوات الثالث الأخرية يف املدر�ضة الثانوية، واجلن�ص، الأثر الأكرب 
الرتاكمي  اإذ بلغ معامل الرتباط املتعدد لهما مع املعدل  للطلبة،  التح�ضيل اجلامعي  يف 
)0.66( ، اأي اأنهما قد ف�رشا ما ن�ضبته )43.1%( من التباين الكلي يف التح�ضيل اجلامعي، 
)ا�ضتيعاب وذكاء( وحده  الكلية  الذي جتريه  القبول  العلوم فقد كان لختبار  اأما يف كلية 
الأثر الأكرب يف التح�ضيل اجلامعي، حيث كان معامل ارتباطه مع املعدل الرتاكمي )0.43( ، 
اأي اأنه ف�رش ما ن�ضبته )18.8%( من التباين الكلي يف التح�ضيل اجلامعي، ويف كلية الهند�ضة 
كان ملعدل عالمات ال�ضنوات الثالث الأخرية يف املدر�ضة الثانوية، وعدد �ضنوات تعليم الأم، 
وكذلك متو�ضط عدد ال�ضاعات اليومي للدرا�ضة الأثر الأكرب يف التح�ضيل اجلامعي، حيث بلغ 
اأخرى  جهة  من  الرتاكمي  واملعدل  جهة  من  املتغريات  هذه  بني  املتعدد  الرتباط  معامل 

)0.68( ، اأي اأنها تف�رش ما ن�ضبته )46.1%( من التباين الكلي يف التح�ضيل اجلامعي.
كما اأجرى ع�سريي وع�سريي )1996( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل القدرة التنبوؤية 
ملعايري القبول امل�ضتخدمة من قبل كلية املعلمني بالطائف يف اختيار طلبتها، وهي: درجة 
الطالب على اختبار القبول الذي جتريه الكلية، معدل الثانوية العامة، درجة اختبار قبول 
وعالمات  والإمالء،  التعبري  اختبار  ودرجة  الكرمي،  القراآن  اختبار  ودرجة  التخ�ض�ص،  يف 
مباحث الثانوية، ومعدل عالمات املدر�ضة الثانوية، وذلك للتنبوؤ باملحكات: )معدل الف�ضل 
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من  التاأكد  وبالتايل   ، التخ�ض�ضي(  الرتاكمي  واملعدل  والرابع،  والثالث،  والثاين،  الأول، 
الكلية،  طلبة  انتقاء  يف  �ضائبة  قرارات  اتخاذ  يف  �ضالحيتها  ومدى  املعايري  هذه  كفاءة 
وحتقيق جدوى الختيار، وتكونت عينة الدرا�ضة من )161( طالبًا من خمتلف تخ�ض�ضات 
اأو �ضلبي، ما عدا متغريي:  اأن معظمها منخف�ص  الكلية، وبح�ضاب معامالت الرتباط وجد 
معدل الثانوية العامة، ومعدل عالمات املدر�ضة الثانوية، حيث اأ�ضارت النتائج اإىل اأن قيمة 
)معدل  الكلية:  يف  الطالب  جناح  حمكات  مع  العامة  الثانوية  معدل  بني  الرتباط  معامل 
الف�ضل الأول، والثاين، والثالث، والرابع، واملعدل الرتاكمي التخ�ض�ضي( كانت على التوايل: 
)0.28، 0.28، 0.36، 0.36، 0.29( ، اأما بالن�ضبة ملعيار معدل عالمات املدر�ضة الثانوية، 
فقد كانت مع املحكات نف�ضها، وعلى الرتتيب ال�ضابق نف�ضه: )0.24، 0.20، 0.22، 0.24، 
0.24( ، وجميع هذه القيم و�ضابقاتها دالة اإح�ضائيا، وعليه فقد اأو�ضى الباحثان باأن يكتفي 
العامة، ومعدل  الثانوية  الكلية باعتماد هذين املعيارين فقط: )معدل  القبول يف  م�ضوؤولو 
عالمات املدر�ضة الثانوية( يف قبول الطلبة يف الكلية، اأما باقي املعايري فاإن ا�ضتخدامها 
اأو عدمه ل ي�ضيف �ضيئًا للقدرة التنبوؤية التي ميلكها هذان املعياران، لأن اختبارات القبول 
التي جتريها الكلية حتتاج اإىل تقنني وعملية بناء وت�ضحيح ت�ضمن �ضدقها وثباتها، واإن 

ا�ضتخدامها يف �ضورتها احلالية ُيعد هدراً للوقت واجلهد واملال.
كما اأجرى الثبيتي )1996( درا�ضة هدفت اإىل معرفة ال�ضدق التنبوؤي ملعايري القبول 
يف كلية املعلمني بالطائف، وتكونت عينة الدرا�ضة من )125( طالبًا التحقوا بالكلية عام 
ميكن  التي  املوؤ�رشات  اأهم  يعدُّ  العامة  الثانوية  معدل  اأن  النتائج  اأبرز  .واأظهرت   )1986(

التنبوؤ من خاللها بالنجاح يف اجلامعة.
فاعلية  مدى  ا�ضتق�ضاء  اإىل  هدفت  والتي   ،  )2001( املخليف  بها  قام  درا�ضة  ويف 
تكون  �ضنعاء.فقد  جامعة  الرتبية-  كلية  يف  الطالب  حت�ضيل  يف  العامة  الثانوية  معدل 
فيها من عام  وامل�ضجلني  الرتبية  كلية  البكالوريو�ص يف  الدرا�ضة من جميع طلبة  جمتمع 
طالبًا   )260( الدرا�ضة  عينة  الكلية.وبلغت  املتوافرة يف  التخ�ض�ضات  95/ 96 يف جميع 
وطالبة، تخرجوا فعاًل يف العام الدرا�ضي 1998/ 1999، و�ضكلوا تقريبا ن�ضبة )17%( من 
طلبة البكالوريو�ص، والذين بلغ عددهم يف العام الدرا�ضي 1995/ 1996 )1530( طالبًا 
وطالبة.وقد كان من �ضمن النتائج التي تو�ضلت اإليها هذه الدرا�ضة: اأن هناك عالقة ارتباط 
العامة، وبني  الثانوية  العامة ونوع التخ�ض�ص يف  الثانوية  موجب بني معدل الطالب يف 
ذات  العامة  الثانوية  يف  الطالب  ملعدل  اجلامعية،  املرحلة  يف  العلمي  حت�ضيله  وم�ضتوى 
قيمة تنبوؤية بتح�ضيله اجلامعي يف ال�ضنة الأوىل ب�ضورة اأقوى يف الدرا�ضات العلمية عنه 

يف الدرا�ضات الإن�ضانية.
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ويف درا�ضة للنجار )2001( طبقت على عينة ع�ضوائية مكونة من 1430 طالبًا وطالبة، 
وهدفت اإىل التعرف اإىل القيمة التنبوؤية ملعايري القبول بجامعة امللك في�ضل، كان من اأهم 
النتائج التي خل�ضت اإليها الدرا�ضة اأن درجات اختبار القبول وجمموع الدرجات يف �ضهادة 
الثانوية العامة تعد اأهم املتغريات التي تتنباأ بنجاح الطالب باجلامعة ب�ضفة عامة، حيث 
كان الرتباط داًل اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة 0.0001، وكان التباين الذي يف�رشه كل 
منهما على التوايل: 0.057، 0.007 واملتغريان معًا 0.064.كما قد يوؤثر تخ�ض�ص الطالب 
على هذا النجاح.ولكن هذه الن�ضبة تبدو �ضعيفة ول تعطي اختبار القبول اأو جمموع درجات 
�ضهادة الثانوية اأهمية يف تف�ضري التباين يف الأداء اجلامعي الالحق، وان كان اختبار القبول 
يف�رش ن�ضبة اأكرب من هذا التباين.وقد اأو�ضت الدرا�ضة بال�ضتفادة من نتائجها للقبول، واأنه ل 
بد من الأخذ يف العتبار درجات اختبار القبول الإ�ضافة اإىل درجات الثانوية العامة وذلك 
عند اتخاذ القرار لقبول الطلبة يف اجلامعة، كما نوهت الدرا�ضة اإىل اأن هناك عوامل اأخرى ل 
بد من اأخذها يف العتبار يف اأثناء قبول الطالب، اإ�ضافة اإىل درجة اختبار القبول ودرجة 
اأثناء  الدرا�ضي للطالب  الثانوية العامة منها: املقابالت و الختبارات ال�ضخ�ضية، وال�ضجل 

درا�ضته يف التعليم العام.
ويف درا�ضة ح�سن )2003( التي هدفت اإىل معرفة العوامل املوؤثرة يف املعدل الرتاكمي 
لطالب جامعة ال�ضلطان قابو�ص، جلاأ الباحث اإىل حتديد عينة درا�ضته من جميع طالب مرحلة 
البكالوريو�ص امل�ضجلني يف اجلامعة يف الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2001، وقد بلغ 
عددهم )711( طالبًا وطالبة.اأما املتغريات امل�ضتقلة فقد متثلت يف ن�ضبة الثانوية العامة، 
والعبء الدرا�ضي، والرغبة يف حتديد التخ�ض�ص، ومتو�ضط عدد الف�ضول الدرا�ضية، وال�ضكن 
اجلامعي، والنتظام وال�ضتمرارية، وطول فرتة البقاء يف الدرا�ضة، ونوع ال�ضهادة، الكلية، 
واجلن�ص، واجلن�ضية، والعوامل الذاتية )الجتماعية، املهنية، املدر�ضية، املوؤ�ض�ضية، الأ�رشية( 
اأف�ضل جمموعة من املتغريات امل�ضتقلة التي  اأجري حتليل النحدار املتدرج لختيار  .وقد 
لها تاأثري يف املتغري التابع.حيث ك�ضف التحليل عن تاأثري ذي دللة لن�ضبة الثانوية العامة، 
يف  والنتظام  وال�ضكن،  الدرا�ضي،  والعبء  الذاتي،  والعامل  التخ�ض�ص،  حتديد  يف  والرغبة 
الدرا�ضة، وطول فرتة البقاء فيها، ومتو�ضط عدد الف�ضول الدرا�ضية، واجلن�ص، والكلية.وهناك 

اختالف يف تاأثري املتغريات امل�ضتقلة وعددها يف املعدل الرتاكمي ملتغري الكلية.
الطالبة  معدل  بني  العالقات  درا�ضة  اإىل  هدفت  فقد   )2009( املقدادي  درا�ضة  اأما 
ودرجتها يف الريا�ضيات يف الثانوية العامة، وبني معدلها الرتاكمي يف اجلامعة ودرجتها 
من  طالبة   )459( من  الدرا�ضة  عينة  اجلامعة.وتكونت  يف  والتكامل  التفا�ضل  م�ضاقي  يف 
التفا�ضل  م�ضاقي  در�ضن  اللواتي  املتحدة  العربية  الإمارات  جامعة  يف  خمتلفة  كليات 
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نتائج  اأظهرت  2005.وقد   /2004 الدرا�ضي  العام  يف  وتخرجن  اجلامعة،  يف  والتكامل 
الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني جميع املتغريات يف الدرا�ضة، حيث اأظهرت 
النتائج اأربع عالقات اإيجابية بني متغريات الدرا�ضة، و�ضت عالقات �ضلبية.وكانت العالقة 
اليجابية الأقوى بني معدل الطالبة يف الثانوية العامة وبني معدلها الرتاكمي يف اجلامعة 
العامة وبني معدلها  الثانوية  الريا�ضيات يف  وتلتها العالقة بني درجة الطالبة يف مادة 
اأ�ضعف عالقة ايجابية بني املتغريات كانت بني درجة  اأن  الثانوية العامة.بينما ظهر  يف 

الطالبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وبني معدلها الرتاكمي يف اجلامعة.
اأكرب عالقة �ضلبية بني متغريات الدرا�ضة  اأن  وعلى اجلانب الآخر فقد اأظهرت النتائج 
كانت بني درجة الطالبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وبني درجتها يف م�ضاق 
معدل  بني  هي  املتغريات  بني  �ضلبية  عالقة  اأ�ضعف  كانت  »2«.بينما  والتكامل  التفا�ضل 
الطالبة الرتاكمي يف اجلامعة وبني درجتها يف م�ضاق التفا�ضل والتكامل«2«.كما اأظهرت 
نتائج تلك الدرا�ضة اأن اأف�ضل متنبئ مبعدل الطالبة الرتاكمي يف اجلامعة كان معدلها يف 

الثانوية العامة.
كما قام الباحثان العمايرة والع�سا )2010( بدرا�ضة هدفها ا�ضتق�ضاء القدرة التنبوؤية 
ملعدل الطالب يف الثانوية العامة ومعدل ال�ضنة اجلامعية الأوىل باملعدل الرتاكمي اجلامعي 
للطلبة عند التخرج، تكونت عينة الدرا�ضة من )479( طالبًا وطالبة من كلية العلوم الرتبوية 
اأن معامل الرتباط بني  اإليها  التي تو�ضلت  النتائج  اأبرز  الأنروا بالأردن.ومن  اجلامعية/ 
، مقارنة مبعامل   )0.88( قويًا جداً  الرتاكمي كان  الأوىل واملعدل  ال�ضنة اجلامعية  معدل 
الثانوية  معدل  بني  اأو   ،  )0.58( الرتاكمي  واملعدل  العامة،  الثانوية  معدل  بني  الرتباط 
ال�ضنة  معدل  بني  الرتباط  معامل  واأن   ،  )0.55( الأوىل  اجلامعية  ال�ضنة  ومعدل  العامة 
اجلامعية الأوىل واملعدل الرتاكمي جاء قويًا جداً، ل�ضالح الإناث، واأن معامل الرتباط بني 
معدل ال�ضنة اجلامعية الأوىل واملعدل الرتاكمي لطلبة الفرع الأدبي، كان اأعلى من معامل 
الرتباط بينهما لطلبة الفرع العلمي، واأن معدل ال�ضنة اجلامعية الأوىل من اأهم عوامل التنبوؤ 

باملعدل الرتاكمي.
ويف درا�ضة لل�سهري )2011( بعنوان القيمة التنبوؤية ملعايري القبول امل�ضتخدمة يف 
الدرا�ضة على عينة ق�ضديه تكونت من )1000( طالب من الطالب  جامعة الطائف، طبقت 
العلمية. الكليات  املختلفة يف  التخ�ض�ضات  اإىل  وانتقلوا  التح�ضريية  ال�ضنة  اجتازوا  الذين 
)الثانوية  امل�ضتقلة:  املتغريات  خالل  من  الرتاكمي  الطالب  مبعدل  التنبوؤ  اإىل  �ضعت  حيث 
العامة، والقدرات، والختبار التح�ضيلي( بهدف معرفة ن�ضبة تف�ضري كل منهما للتباين يف 

املتغري التابع وهو املعدل الرتاكمي.



201

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

اأمكن  املتدرج.حيث  اخلطي  النحدار  حتليل  اأ�ضلوب  الباحث  ا�ضتخدم  ذلك  ولتحقيق 
املرتبة  العامة يحتل  الثانوية  اأن متغري  التحليل  واأظهر  اأهميتها،  املتغريات ح�ضب  ترتيب 
الأوىل حيث يف�رش وحده 0.231 من تباين املتغري التابع تاله متغري الختبار التح�ضيلي 
حيث ف�رشا معًا 0.284 من تباين املتغري التابع ثم متغري اختبار القدرات، الذي ف�رش مع 
الثانوية  اأهمية ن�ضبة  اإىل  الرتاكمي.مما ي�ضري  �ضابقيه ما ن�ضبته 0.291 من تباين املعدل 
الثانوية  الأداء يف  ز على  ُيركَّ اأن  لذا يجب  الرتاكمي،  التباين يف املعدل  تف�ضري  العامة يف 

العامة، واأن تعطى ن�ضبة الثانوية الن�ضيب الأكرب عند املفا�ضلة يف القبول.
التنبوؤ  دللت  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي   )2011( �سبرّاح  بها  قام  درا�ضة  ويف 
بالقدرات  متثلت  معرفية  متغريات  من  والتخ�ض�ضي  العام  اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل 
والثانوية  الثانوية  املدر�ضة  ومعدلت  املنطقي،  التفكري  على  والقدرة  والريا�ضية  اللفظية 
الدرا�ضة من  تاألفت عينة  وقد  املفتوحة،  القد�ص  اأكادميية يف جامعة  لتخ�ض�ضات  العامة، 
اأو اأكرث يف  )980( طالبًا وطالبة من فرع رام اهلل والبرية، ممن اأنهوا 100 �ضاعة معتمدة 
الأعمال،  واإدارة  الجتماعية،  واخلدمة  والت�ضالت،  احلا�ضوب  الأكادميية:  التخ�ض�ضات 
اللغة  وتعليم  العربية،  اللغة  وتعليم  الإ�ضالمية،  الرتبية  وتعليم  واملالية،  واملحا�ضبة 
الأ�ضا�ضية  املرحلة  وتعليم  والعلوم،  الريا�ضيات  وتعليم  الجتماعيات،  وتعليم  الإجنليزية، 
الأوىل، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن معدل الثانوية العامة هو اأف�ضل املتنبئات باملعدل 
الرتاكمي اجلامعي يف معظم التخ�ض�ضات الأكادميية، ويليه اختبار التفكري الريا�ضي يف 
بع�ص التخ�ض�ضات واختبار التفكري اللفظي يف تخ�ض�ضات اأخرى، ما عدا تخ�ض�ضي تعليم 
الريا�ضيات والعلوم حيث كان الختبار الريا�ضي هو اأف�ضل املتنبئات باملعدل الرتاكمي 
الرتاكمي  املعدل  بقيم  تنبوؤية  انحدار  معادلت  اإىل  بالو�ضول  الدرا�ضة  اجلامعي.وانتهت 
املعادلت  هذه  با�ضتخدام  واأو�ضت  اأكادميي،  تخ�ض�ص  لكل  والتخ�ض�ضي  العام  اجلامعي 
لأغرا�ص القبول اجلامعي؛ لأنها متكن من اختيار اأقدر الطلبة على النجاح الأكادميي يف كل 

تخ�ض�ص من التخ�ض�ضات الأكادميية يف اجلامعة.
التي هدفت اإىل   (Halloun and hestenes, 1985) هالون وهي�ستينز  اأما درا�ضة 
ا�ضتق�ضاء العالقة بني التح�ضيل الدرا�ضي لطلبة ال�ضنة الأوىل يف جامعة اأريزونا الأمريكية 
الفيزياء  الدرا�ضي يف م�ضاق  الفيزياء وحت�ضيلهم  البالغ عددهم )1500( طالب يف م�ضاق 
التح�ضيل  وثيقة بني  ارتباطية  اأن هناك عالقة  النتائج  اأبرز  العامة.واأظهرت  الثانوية  يف 
م�ضاق  يف  الدرا�ضي  وحت�ضيلهم  الثانوية  املرحلة  يف  الفيزياء  م�ضاق  يف  للطلبة  الدرا�ضي 

الفيزياء يف اجلامعة.
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واأجرى �سادلر وتاي (Sadler and Tai, 2001) درا�ضة هدفت اإىل معرفة العالقة بني 
درا�ضة الطلبة ملادة الفيزياء يف املرحلة الثانوية، ومدى جناحهم يف درا�ضة م�ضاق الفيزياء 
الدرا�ضة من )1993( طالبًا من  ال�ضنة الأوىل من درا�ضتهم اجلامعية.وقد تكونت عينة  يف 
النتائج  اأبرز  اأمريكية.واأظهرت  يدر�ضون يف )18( جامعة  الأوىل،  ال�ضنة  طلبة اجلامعة يف 
نتيجة  وبني  العامة،  الثانوية  يف  الفيزياء  مادة  يف  الطلبة  معدل  بني  قوية  عالقة  وجود 
حت�ضيلهم الدرا�ضي يف م�ضاق الفيزياء يف اجلامعة، واأن معدل الطالب يف مادة الفيزياء يف 

املدر�ضة يعدُّ موؤ�رشاً تنبوؤيًا قويًا على حت�ضيلهم الدرا�ضي يف م�ضاق الفيزياء يف اجلامعة.
التح�ضيل  بني  العالقة  ا�ضتق�ضاء  اإىل  هدفت  درا�ضة   (Peard, 2004) بريد  واأجرى 
ال�ضنة الأوىل يف كلية الرتبية يف جامعة كوينالند للتكنولوجيا با�ضرتاليا  الدرا�ضي لطلبة 
يف م�ضاق الريا�ضيات، وبني حت�ضيلهم الدرا�ضي يف مادة الريا�ضيات يف اأثناء درا�ضتهم يف 
املرحلة الثانوية، وبلغت عينة الدرا�ضة )300( طالب وطالبة، ُق�ضموا اإىل خم�ص جمموعات 
وفق م�ضتوى التح�ضيل الدرا�ضي يف مادة الريا�ضيات اأثناء درا�ضتهم يف املرحلة الثانوية.وقد 
اأظهرت اأبرز النتائج وجود عالقة قوية بني التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة يف م�ضاق الريا�ضيات 

يف اجلامعة، وبني حت�ضيلهم الدرا�ضي يف مادة الريا�ضيات يف املدر�ضة الثانوية.
اإىل معرفة  فهدفت درا�ضتهم هدفت   (Ranchas et al., 2006) واآخرون  ران�زش  اأما 
العالقة بني حت�ضيل الطلبة يف مادة اللغة الجنليزية يف املرحلة الثانوية، ومدى جناحهم 
تك�ضا�ص،  احلا�ضوب يف جامعة  علم  لتخ�ض�ص  اجلامعة  درا�ضتهم يف  من  الأوىل  ال�ضنة  يف 
الإجنليزية  اللغة  مادة  يف  العامة  الثانوية  يف  الطالب  معدل  اأن  النتائج  اأبرز  واأظهرت 
ولي�ص يف الريا�ضيات، هو موؤ�رش تنبوؤي لتح�ضيلهم الدرا�ضي يف ال�ضنة الأوىل يف اجلامعة 
اأن حت�ضيل  املتمثل يف  ال�ضائد  العتقاد  تناق�ص  النتيجة  وهذه  احلا�ضوب،  علم  لتخ�ض�ص 
الطلبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة يعدُّ موؤ�رشاً تنبوؤيًا على جناحهم يف درا�ضة 

تخ�ض�ص علم احلا�ضوب يف ال�ضنة الأوىل.
واأجرت جي�رض وماريا (Geiser and Maria, 2007) بدرا�ضة هدفت اإىل معرفة ال�ضدق 
التنبوؤي لعالمات الطلبة يف املدر�ضة الثانوية كموؤ�رش على حت�ضيلهم الدرا�ضي، وجناحهم 
الدرا�ضة من )80000( طالب وطالبة من  تاألفت عينة  وقد  الأوىل يف اجلامعة،  ال�ضنة  يف 
طلبة ال�ضنة الأوىل يف جامعة كاليفورنيا.وكانت اأبرز نتائج الدرا�ضة اأن معدل الطالب يف 
الثانوية العامة هو املوؤ�رش التنبوؤي الأقوى على حت�ضيله الدرا�ضي يف اجلامعة من ال�ضنة 
الأوىل حتى ال�ضنة الرابعة يف جميع التخ�ض�ضات، واأن العالقة تزداد بني معدل الطالب يف 
الثانوية العامة، وبني حت�ضيله الدرا�ضي يف اجلامعة بعد النتهاء من ال�ضنة الدرا�ضية الأوىل.
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التعقيب على الدراسات السابقة: 
اأغلب الدرا�ضات تناولت القدرة التنبوؤية ملعدل الثانوية العامة باملعدل الرتاكمي . 1

 ،  )2001( املخاليف  ودرا�ضة   ،  )1996( الثبيتي  درا�ضة  الدرا�ضات:  هذه  ومن  اجلامعي، 
ودرا�ضة ح�ضن )2003( ، ودرا�ضة جرادات )2003( .وقد تبني من هذه الدرا�ضات اأن هناك 
تناق�ضًا يف نتائجها املتعلقة بقدرة معدل الثانوية العامة على التنبوؤ بالنجاح يف اجلامعة.

املرحلة . 2 يف  درا�ضية  مادة  يف  املعدل  بني  للعالقة  الدرا�ضات  من  العديد  تعر�ضت 
الثانوية، ونتيجة حت�ضيلهم يف تلك املادة يف اجلامعة، ومن هذه الدرا�ضات: درا�ضة دروزة 
Halloun and heste-( ودرا�ضة هالون وهي�ضتينز ، )1978( ، ودرا�ضة املقدادي )2009(
 Peard,( ودرا�ضة بريد   ،  )Sadler and Tai, 2001( ، ودرا�ضة �ضادلر وتاي   )nes, 1985

2004( ، ودرا�ضة ران�زش واآخرون )Ranchas et al., 2006( .وقد ك�ضفت نتائج هذه الدرا�ضات 

عن وجود عالقة وثيقة بني معدل الطلبة يف مادة الفيزياء يف الثانوية العامة وحت�ضيلهم 
الدرا�ضي يف م�ضاق الفيزياء يف اجلامعة، وبينت اأن هناك عالقة قوية بني التح�ضيل الدرا�ضي 
للطلبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وحت�ضيلهم الدرا�ضي يف م�ضاق الريا�ضيات 
يف اجلامعة، وجود عالقة ارتباطية قوية بني التح�ضيل الدرا�ضي للطلبة يف مادة الكيمياء 
الأوىل،  اجلامعية  ال�ضنة  يف  الكيمياء  م�ضاق  يف  الدرا�ضي  وحت�ضيلهم  العامة  الثانوية  يف 
اإ�ضافة اإىل اأن معدل الطالب يف مادة اللغة الجنليزية يف الثانوية العامة هو موؤ�رش تنبوؤي 
لتح�ضيلهم الدرا�ضي يف ال�ضنة الأوىل يف اجلامعة يف تخ�ض�ص علم احلا�ضوب.وبينت كذلك 
العامة وبني  الثانوية  الريا�ضيات يف  الطالبة يف مادة  اأن هناك عالقة �ضلبية بني درجة 

درجتها يف م�ضاق التفا�ضل والتكامل »2«.
هناك درا�ضات تناولت القدرة التنبوؤية ملعدل الطالب يف الثانوية العامة بنجاح . 3

، ودرا�ضة  نرب )1986(  درا�ضة �ضُ الدرا�ضات:  الأوىل، ومن هذه  ال�ضنة اجلامعية  الطالب يف 
اأ�ضارت  وقد   ،  )Geiser and Maria, 2007( ودرا�ضة جي�رش وماريا   ، املخاليف )2001( 
على  الأقوى  التنبوؤي  املوؤ�رش  هو  العامة  الثانوية  يف  الطالب  معدل  اأن  اإىل  نتائجها 
حت�ضيل الطالب الدرا�ضي يف اجلامعة من ال�ضنة الأوىل حتى نهاية ال�ضنة الرابعة يف جميع 

التخ�ض�ضات يف اجلامعة، واأن العالقة تكون اأقوى بعد انتهاء ال�ضنة الأوىل.
جناح . 4 يف  القبول  واختبار  العامة،  الثانوية  معدل  اأثر  الدرا�ضات  بع�ص  تناولت 

الطلبة يف اجلامعة، ومن هذه الدرا�ضات: درا�ضة ع�ضريي وع�ضريي )1996( ، ودرا�ضة النجار 
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هذه  نتائج  واأ�ضارت   ،  )2011( ال�ضّباح  ودرا�ضة   ،  )2011( ال�ضهري  ودرا�ضة   ،  )2001(
الطلبة يف  القبول يف جناح  واختبار  العامة،  الثانوية  اأثر معدل  تفاوت يف  اإىل  الدرا�ضات 

اجلامعة.
ا�ضتفادت الدرا�ضة احلالية من الأدب الرتبوي الوارد يف الدرا�ضات ال�ضابقة، وكذلك . 5

من الأ�ضاليب الإح�ضائية الواردة يف بع�ص هذه الدرا�ضات.وقد متيزت الدرا�ضة احلالية عن 
الدرا�ضات ال�ضابقة يف تناولها درجتي م�ضاقي اللغة الجنليزية”1” واللغة الجنليزية”2” 
كمدخلي تخ�ض�ص وقيمتهما التنبوؤية باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب الذي 
الأقل يف  التخ�ض�ص واجتاز )18( �ضاعة معتمدة تخ�ض�ضية على  القبول يف  حقق معايري 

تخ�ض�ص اللغة الجنليزية.

الطريقة واإلجراءات: 

تتمثل اأهم اإجراءات الدرا�سة احلالية وطريقتها باالآتي: 

منهج الدراسة: 

اُ�ضتخدم املنهج الو�ضفي التحليلي، وذلك با�ضتخدام الأ�ضاليب الكمية لو�ضف معايري 
يف  وتاأثريها  الجنليزية  اللغة  لتخ�ض�ص  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  امل�ضتخدمة  القبول 

املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي والتنبوؤ ب�ضبب ذلك التاأثري.

أفراد الدراسة: 

مت ُطبقت هذه الدرا�ضة على جميع الطلبة الذين حققوا معايري القبول يف تخ�ض�ص اللغة 
الإجنليزية يف جامعة القد�ص املفتوحة- فرع رام اهلل والبرية، والذين اجتازوا )18( �ضاعة 
معتمدة على الأقل من ال�ضاعات التخ�ض�ضية املقررة للتخ�ض�ص وعددها )69( �ضاعة حتى 
نهاية الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 2011/ 2012.اأي الطلبة الذين م�ضى على حتقيقهم 
ملعايري القبول يف التخ�ض�ص عام درا�ضي واحد على الأقل، وقد اختريوا بح�رش عدد الطلبة 
يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية امل�ضجلني يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين ممن اجتازوا )18( �ضاعة 

معتمدة تخ�ض�ضية اأو اأكرث، وقد بلغ عددهم )205( طالٍب وطالبة.

متغريات الدراسة: 

�سمت الدرا�سة متغريات رئي�سة عدة هي: 
املتغري التابع )املحك( (SGPA) : املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب  ♦
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جامعة  يف  الأقل  على  تخ�ض�ضية  �ضاعة   )18( اجتاز  الذي  الجنليزية  اللغة  تخ�ض�ص  يف 
القد�ص املفتوحة- فرع رام اهلل والبرية.

املتغريات امل�ستقلة )املتنبئات( :  ♦
- . )GSA( العالمة املئوية ملعدل الطالب يف الثانوية العامة
الثانوية  - امتحان  يف  الإجنليزية  اللغة  مادة  يف  الطالب  لدرجة  املئوية  العالمة 

. )ES( العامة
- . )E1S( »1« العالمة املئوية لدرجة الطالب يف م�ضاق اللغة الإجنليزية
- . )E2S( »2« العالمة املئوية لدرجة الطالب يف م�ضاق اللغة الإجنليزية

املعاجلة اإلحصائية: 
اُ�ضتخدمت اأ�ضاليب اإح�ضائية عدة لغر�ص الإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة، متثلت مبعامالت 
الرتباط اخلطي للك�ضف عن العالقة اخلطية بني املتغريات امل�ضتقلة )معايري القبول( )معدل 
الثانوية العامة )GSA( ، ودرجة مادة اللغة الإجنليزية يف الثانوية العامة )ES( ، ودرجتي 
( ، واملعدل الرتاكمي   )E2S( واللغة الإجنليزية »2«   )E1S( اللغة الإجنليزية »1«  م�ضاقي 
مت الأ�ضاليب الإح�ضائية اأي�ضًا  اجلامعي التخ�ض�ضي )SGPA( اخلا�ضة باأفراد العينة، و�ضَ
حتليل النحدار اخلطي املتعدد املتدرج للمعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي على معايري 
القيمة  عن  للك�ضف  الدرا�ضة  عينة  لأفراد  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  امل�ضتخدمة  القبول 

التنبوؤية لهذه املعايري باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي نصه: 

ما قوة العلقة االرتباطية واجتاهها بني معايري القبول امل�ستخدمة يف 
جامعة القد�س املفتوحة واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�س�سي للطالب يف 

تخ�س�س اللغة االجنليزية؟ 
ارتباط  معامل  با�ضتخدام  اخلطي  الرتباط  حتليل  اأجري  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
بري�ضون بني معايري القبول واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، والنتائج يف اجلدول 

)2( تبني ذلك.
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الجدول (1) 
العاقة بين معايير القبول والمعدل التراكمي الجامعي التخصصي لطلبة تخصص اللغة االنجليزية

SGPAESGSAE1SE2Sاملتغري

SGPA1**0.335**0.312**0.609**0.676
ES1**0.642**0.339**0.281
GSA1*0.1490.084
E1S1**0.602
E2S1

**: معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.01 *: معامل االرتباط دال إحصائياً عند مستوى 
داللة 0.05

يت�ضح من نتائج هذا اجلدول اأن هناك عالقات ارتباطيه اإيجابية بني املعدل الرتاكمي 
اجلامعي التخ�ض�ضي، وبني معايري القبول امل�ضتخدمة يف جامعة القد�ص املفتوحة، كانت 
تليها   ،0.676 الرتباط  معامل  بلغ  حيث   ،»2« الجنليزية  اللغة  م�ضاق  درجة  مع  اأقواها 
ثم   ،0.609 الرتباط  معامل  بلغ  حيث   ،»1« الجنليزية  اللغة  م�ضاق  درجة  مع  عالقته 
الرتباط  معامل  بلغ  حيث  العامة،  الثانوية  يف  الجنليزية  اللغة  مادة  درجة  مع  عالقته 
0.335، واأخرياً عالقته مع معدل الثانوية العامة، حيث بلغ معامل الرتباط 0.312، وقد 
كانت جميع هذه العالقات ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة )α = 0.01( ، مما يعني 
موؤ�رش على  التخ�ض�ضي، وهذا  الرتاكمي اجلامعي  املعدل  توؤثر يف  املعايري  اأن جميع هذه 
تخ�ض�ص  يف  للطالب  التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  للتنبوؤ  املعايري  هذه  اأهمية 
من  معيار  كل  تاأثري  درجة  اأن  العتبار  بعني  الأخذ  متفاوتة.مع  بن�ضب  الجنليزية  اللغة 
العالقة  قوة  فقط على  تعتمد  التخ�ض�ضي ل  اجلامعي  الرتاكمي  املعدل  املعايري على  هذه 
بينه وبني املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي واإمنا تعتمد على قوة العالقة بينه وبني 
املعايري الأخرى، حيث يزداد تاأثري كل معيار على املتغري التابع كلما كان معامل ارتباطه 
مع بقية املعايري قلياًل.ولهذا ال�ضبب كانت درجة تاأثري درجة اللغة الجنليزية »2« اأكرب منها 

لبقية املعايري.
واللغة   »1« الجنليزية  اللغة  م�ضاقي  درجتي  بني  الرتباط  معامل  ارتفاع  ويعزى 
الجنليزية »2« وبني املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي اإىل اأن الطلبة اأ�ضبحوا اأكرث تكيفًا 
مع متطلبات الدرا�ضة اجلامعية ونوعية املواد الدرا�ضية وطرق التدري�ص اجلامعي.ويعود ذلك 
اأي�ضًا اإىل وجود عالقة ارتباط وامتداد بني م�ضاقي اللغة الجنليزية »1« واللغة الجنليزية »2« 
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وبقية املواد الدرا�ضية الواردة يف اخلطة الدرا�ضية للتخ�ض�ص يف ال�ضنوات الالحقة.
اإن معامل ارتباط درجتي م�ضاقي اللغة الجنليزية »1« واللغة الجنليزية »2« باملعدل 
الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي يفوق كثرياً معامل ارتباط معدل الطالب ودرجته يف مادة 
اللغة الجنليزية يف الثانوية العامة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي.ويعود ذلك اإىل 
وجود فجوة وا�ضعة بني نوعية املواد الدرا�ضية يف املرحلة الثانوية، وبني ما يدر�ضه الطلبة 
يف نطاق الدرا�ضة اجلامعية، وعدم وجود الإر�ضاد الأكادميي واملهني الكايف للطلبة اأثناء 

درا�ضتهم الثانوية حول كيفية الدرا�ضة اجلامعية وا�ضرتاتيجياتها.
اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  القبول  معايري  عالقة  حول  الدرا�ضة  هذه  نتائج  وتتفق 
 Sadler and Tai,( التخ�ض�ضي مع نتائج درا�ضة الثبيتي )1996( ، ودرا�ضة �ضادلر وتاي 
 )Geiser and Maria, 2007( ، ودرا�ضة النجار )2001( ، ودرا�ضة جي�رش وماريا   )2001
اإح�ضائية بني معايري القبول، وبني  اأن هناك عالقة ارتباطيه ذات دللة  اإىل  اأ�ضارت  التي 

املعدل الرتاكمي اجلامعي.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه: 

ما اأف�سل معادلة انحدار للتنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�س�سي 
القبول امل�ستخدمة يف  اللغة االجنليزية من معايري  للطالب يف تخ�س�س 

جامعة القد�س املفتوحة؟ 
اأف�ضل معادلة انحدار للتنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي  اأجل حتديد  من 
والنتائج يف  املتدرج  املتعدد  اخلطي  النحدار  اأ�ضلوب حتليل  اُ�ضتخدم  القبول،  معايري  من 

اجلدول )2( تبني ذلك.
الجدول (2) 

القيم التنبؤية لمعايير القبول المفسرة لتباين المعدل التراكمي الجامعي التخصصي للطالب 
في تخصص اللغة االنجليزية

معيار 
القبول

معامل االرتباط 
R املتعدد

ن�سبة التباين 
R2 املف�رض

التغري يف 
R2اخلطاأ معامل االنحدار

م�ستوى T املح�سوبةاملعياري
الداللة

E2S

0.7570.572

0.002- 3.077**5.158- 15.871ثابت النحدار0.457
GSA0.065

ميل خط 
النحدار

0.5250.062**8.4510.000

E1S0.050
0.1880.038**4.9040.000
0.3200.066**4.8260.000



208

االجنليزية«. اللغة  تخصص  في  التخصصي  اجلامعي  التراكمي  د. عبد الهادي وجيه صَباحباملعدل 
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**: تعني أن معامل االنحدار دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.01 

اأظهرت نتائج هذا اجلدول اأن هناك ثالثة معايري للقبول ذات دللة اإح�ضائية يف التنبوؤ 
باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي عند م�ضتوى دللة 0.01، حيث دخلت اإىل معادلة 
خط النحدار، وهي على الرتتيب: درجة الطالب يف م�ضاق اللغة الجنليزية »2« وقد كانت 
قيمته التنبوؤية 45.7%، يليه معدل الثانوية العامة الذي كانت قيمته التنبوؤية 6.5%، ثم 
الثالثة  للمعايري  التنبوؤية  القيمة  اللغة الجنليزية »1« بقيمة تنبوؤية 5%.اأما  درجة م�ضاق 
م�ضتوى دللة  اإح�ضائية عند  وذات دللة  قيمة مرتفعة  فقد كانت 57.2%، وهي  جمتمعة 

. )α = 0.01(

العامة،  الثانوية  يف  الجنليزية  اللغة  مادة  يف  الطالب  بدرجة  املتعلق  املعيار  اأما 
اجلامعي  الرتاكمي  املعدل  يف  التباين  تف�ضري  يف  ي�ضهم  ومل  اإح�ضائية،  دللة  له  تكن  فلم 
التخ�ض�ضي على الرغم من عالقته القوية به حيث بلغ معامل الرتباط بينهما 0.335 وهو 
دال اإح�ضائيًا عند م�ضتوى الدللة )α = 0.01( ، ويعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل الرتباط القوي 

لهذا املعيار مع املعايري الأخرى التي دخلت اإىل معادلة خط النحدار.
التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  للتنبوؤ  معادلة  اأف�ضل  كتابة  اأمكن  وبذلك 

للطالب يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية من خالل تلك املعايري على النحو الآتي: 
 SGPA =- 15.871 + 0.525 E2S + 0.188 GSA +.320 E1S

اجلامعي  الرتاكمي  الطالب  مبعدل  للتنبوؤ  املعادلة  هذه  ا�ضتخدام  اإمكانية  يعني  مما 
التخ�ض�ضي يف تخ�ض�ص اللغة الجنليزية منذ حتقيقه ملعايري التخ�ض�ص، وقبل درا�ضته لأي 

م�ضاق تخ�ض�ضي اإذا علمنا درجاته يف املعايري الثالثة ال�ضابقة.
و�ضنرب   ،  )1978( دروزة  من  كل  درا�ضات  نتائج  مع  الدرا�ضة  هذه  نتيجة  واتفقت 
)1986( ، و�ضلبي )1995( ، و�ضّباح )2011( ، وع�ضريي وع�ضريي )1996( ، واملخاليف 
واملقدادي   ،  )2010( والع�ضا  والعمايرة   ،  )2003( ، وح�ضن   )2001( والنجار   ،  )2001(
العامة  الثانوية  معدل  اأهمية  حول   )1996( والثبيتي   ،  )2011( وال�ضهري   ،  )2009(
كمعيار للتنبوؤ بالنجاح اجلامعي، ولكنها اختلفت معها حول القيمة التنبوؤية لهذا املعيار، 
حيث اأجمعت هذه الدرا�ضات على اأن معدل الثانوية العامة هو اأهم معيار للتنبوؤ بالنجاح 
الأكادميي.بينما اأ�ضارت هذه الدرا�ضة اإىل اأن هذا املعيار ياأتي يف املرتبة الثانية بعد معيار 

درجة الطالب يف م�ضاق اللغة الجنليزية »2«.

النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه: 

ما ترتيب معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة بناًء 
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على ن�سبة تف�سريها لتباين املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�س�سي؟ 
املتدرج،  املتعدد  اخلطي  النحدار  حتليل  اأ�ضلوب  اُ�ضتخدم  ال�ضوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

والنتائج يف اجلدول )3( تبني ذلك.
الجدول (3) 

نسبة التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخصصي المفسرة 
من قبل معايير القبول المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة

معيار القبول ذات النموذج
الداللة االإح�سائية

معامل االرتباط 
R املتعدد

ن�سبة التباين 
R2 املف�رضR2 املح�سوبة التغري يف F

للتغري
م�ستوى داللة 

F

1E2S0.6760.4570.457171.2** 0.000

2
E2S

0.7230.5220.06527.67**0.000
GSA

3
E2S

0.7570.5720.05023.28**0.000 GSA

E1S

**: نسبة التباين التي يفسرها المعيار ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.01.

اللغة الجنليزية »2« هي  الطالب يف م�ضاق  اأن درجة  يت�ضح من نتائج هذا اجلدول 
اأهم معيار للتنبوؤ مبعدله الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، حيث ف�رش هذا املعيار وحده ما 
ن�ضبته 45.7% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، تاله معدل الطالب يف 
الثانوية العامة الذي ف�رش وحده ما ن�ضبته 6.5% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي 
الرتاكمي  املعدل  يف  التباين  من   %52.2 ن�ضبته  ما  معًا  املعياران  ف�رش  وقد  التخ�ض�ضي، 
اجلامعي التخ�ض�ضي، تلتهما درجة الطالب يف م�ضاق اللغة الجنليزية »1« الذي ف�رش وحده 
ما ن�ضبته 5% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، وقد اأ�ضهم مع �ضابقيه 

يف تف�ضري ما ن�ضبته 57.2% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي.
وبالتايل فان املعايري التي اأ�ضهمت يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي 
هي على الرتتيب: درجة الطالب يف م�ضاق اللغة الجنليزية »2«، يليه معدله يف الثانوية 

العامة، ثم درجه يف م�ضاق اللغة الجنليزية »1«.
له  العامة، فلم يكن  الثانوية  اللغة الجنليزية يف  الطالب يف مادة  اأما معيار درجة 
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اأهمية يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، وميكن اأن يعزى ال�ضبب يف ذلك اإىل 
�ضعف امتحان اللغة الجنليزية يف الثانوية العامة الذي اأ�ضبح يركز على مهارات التفكري 
الدنيا فقط مثل التذكر وال�ضتيعاب ول يركز على مهارات التفكري العليا من تطبيق وتركيب 
وتقومي، مما ي�ضهل ن�ضيانها وعدم ا�ضتبقائها لدى الطالب لفرتة طويلة، وكذلك هناك فجوة 
�ص يف ال�ضف الثاين الثانوي وحمتوى املناهج التي تدر�ص  بني حمتوى املنهاج الذي يدرَّ
يف اجلامعة، وهذا ي�ضتدعي اإعادة النظر يف حمتوى املنهاج الذي يعطى للطالب يف املرحلة 
املقررات  يف  موجود  هو  مبا  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  علمية  مادة  يت�ضمن  بحيث  الثانوية، 
ما  والتي غالبًا  املدار�ص،  املتبعة يف  التدري�ص  اأ�ضاليب  اأي�ضًا يف  النظر  واإعادة  اجلامعية، 
تعتمد على التحفيظ والتلقني، واأن يتم الرتكيز على الأ�ضاليب احلديثة يف التعليم التي تركز 

على مهارات التفكري العليا.
�ضّباح  درا�ضة  نتائج  مع  القبول  معايري  ترتيب  حول  الدرا�ضة  هذه  نتيجة  واتفقت 
)2011( ، ودرا�ضة النجار )2001( ، ودرا�ضة العمايرة والع�ضا )2010( ، ودرا�ضة املقدادي 
)2009( .واختلفت مع نتائج درا�ضة ع�ضريي وع�ضريي )1996( ، ودرا�ضة هالون وهي�ضتينز 
 ،  )Sadler and Tai, 2001( �ضادلر وتاي  ، ودرا�ضة   )Halloun and hestenes, 1985(

. )Peard, 2004( ودرا�ضة بريد ، )Ranchas et al., 2006( ودرا�ضة ران�زش واآخرون

النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه: 

جامعة  يف  امل�ستخدمة  القبول  ملعايري  التنبوؤية  القيمة  تختلف  هل 
يف  للطالب  التخ�س�سي  اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  املفتوحة  القد�س 

تخ�س�س اللغة االجنليزية مع تقدمه يف التخ�س�س؟ 
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُق�ضم اأفراد الدرا�ضة اإىل جمموعتني فرعيتني تبعًا لتقدم الطالب 
يف التخ�ض�ص، تكونت املجموعة الفرعية الأوىل من الطلبة الذين اأنهوا )18- 40( �ضاعة 
طالبًا   )99( وعددهم  التخ�ض�ص  يف  القبول  ملعايري  حتقيقهم  بعد  التخ�ض�ص  يف  معتمدة 
وطالبة، وتكونت املجموعة الفرعية الثانية من الطلبة الذين اأنهوا )41- 69( �ضاعة معتمدة 
يف التخ�ض�ص بعد حتقيقهم ملعايري القبول يف التخ�ض�ص وعددهم )106( طالٍب وطالبة.ثم 
ا�ضتخدم اأ�ضلوب حتليل النحدار اخلطي املتدرج على كل جمموعة من املجموعات الفرعية 

على حدة، والنتائج يف اجلدول )4( تبني ذلك.
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الجدول (4) 
القيم التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة بالمعدل التراكمي 

الجامعي التخصصي تبعًا لتقدم الطالب في تخصص اللغة االنجليزية

املجموعة 
الفرعية

معيار 
القبول ذات 

الداللة 
االإح�سائية

معامل 
االرتباط 
املتعدد 

R

ن�سبة 
التباين 
املف�رض 

R2

التغري يف 
R2

 F
املح�سوبة 

للتغري

م�ستوى 
F معامل االنحدارداللة

م�ستوى 
داللة معامل 

االنحدار

1
E2S

0.7200.518
ثابت 0.46383.6280.000

0.042*- 4.875النحدار

GSA0.05511.0050.001 ميل خط
النحدار

0.685**0.000
0.203**0.001

GPAS=- 4.875 +0.685 E2S + 0.203 GSA :اأف�سل معادلة انحدار للتنبوؤ باملعدل الرتاكمي التخ�س�سي

2

E2S

0.7970.634

ثابت 0.000**0.47293.014
النحدار

 -
24.965**0.001

E1S0.09121.556**0.000
ميل خط 
النحدار

0.523**0.000

GSA0.07119.799**0.0000.423**0.000
0.210**0.000

GPAS=- 24.965 + 0.523 E2S + 0.423 E1S + 0.210 GSA :اأف�سل معادلة انحدار باملعدل الرتاكمي التخ�س�سي

**: ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.01 *: ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0.05

القبول ذات دللة  اأن هناك معيارين فقط من معايري  نتائج هذا اجلدول  يت�ضح من 
اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 0.01 يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي للطالب 
الذي اجتاز )18- 40( �ضاعة معتمدة تخ�ض�ضية هما على الرتتيب: درجته يف م�ضاق اللغة 
الجنليزية«2« حيث ف�رش وحده ما ن�ضبته 46.3% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي 
التخ�ض�ضي، يليه معدله يف الثانوية العامة الذي ف�رش وحده ما ن�ضبته 5.5% من التباين يف 
املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، وقد ف�رش هذان املعياران جمتمعان ما ن�ضبته %51.8 
من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي.اأما الن�ضبة املتبقية من التباين، فقد 
ف�رشتها عوامل اأخرى.وبناء عليه فقد كانت اأف�ضل معادلة انحدار للتنبوؤ باملعدل الرتاكمي 

اجلامعي التخ�ض�ضي لهذه الفئة من الطلبة هي: 
SGPA=- 4.875 +0.685 E2S + 0.203 GSA.
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اأما بالن�ضبة للطلبة الذين اجتازوا )41- 69( �ضاعة معتمدة تخ�ض�ضية، فكانت معايري 
القبول ذات الدللة الإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 0.01 للتنبوؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي 
اللغة الجنليزية«2« حيث ف�رش وحده ما  التخ�ض�ضي هي على الرتتيب: درجته يف م�ضاق 
ن�ضبته 47.2% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، يليه درجته يف م�ضاق 
الرتاكمي  املعدل  يف  التباين  من   %9.1 ن�ضبته  ما  وحده  ف�رش  حيث  الجنليزية«1«  اللغة 
اجلامعي التخ�ض�ضي، ثم معدله يف الثانوية العامة الذي ف�رش وحده ما ن�ضبته 7.1% من 
ما  جمتمعة  املعايري  هذه  ف�رشت  وقد  التخ�ض�ضي،  اجلامعي  الرتاكمي  املعدل  يف  التباين 
ن�ضبته 63.4% من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي، وهي ن�ضبة مرتفعة 
وذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة 0.01، اأما الن�ضبة املتبقية من التباين فقد ف�رشتها 
اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  تنبوؤية  معادلة  اأف�ضل  كانت  فقد  عليه  اأخرى.وبناء  عوامل 

التخ�ض�ضي لهذه الفئة من الطلبة هي: 
SGPA =- 24.965 + 0.523 E2S + 0.423 E1S + 0.210 GSA.

مما يعني اأن هناك اختالفًا يف القيمة التنبوؤية ملعايري القبول امل�ضتخدمة يف جامعة 
القد�ص املفتوحة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ض�ضي مع تقدم الطالب يف التخ�ض�ص، 
حيث تزداد القيمة التنبوؤية لهذه املعايري كلما تقدم الطالب يف التخ�ض�ص.وميكن عزو هذه 
اأكرث تكيفًا مع متطلبات الدرا�ضة اجلامعية، ونوعية املواد  اأ�ضبحوا  اأن الطلبة  اإىل  النتيجة 
الدرا�ضية وطرق التدري�ص اجلامعي.ويعود ذلك اأي�ضًا اإىل وجود عالقة ارتباط وامتداد بني 
م�ضاقي اللغة الجنليزية«1« واللغة الجنليزية«2«، و�ضائر املواد الدرا�ضية الواردة يف اخلطة 

الدرا�ضية للتخ�ض�ص يف ال�ضنوات الالحقة.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�ضة حول زيادة القيمة التنبوؤية لهذه املعايري مع تقدم الطالب 
يف التخ�ض�ص مع نتيجة درا�ضة جي�رش وماريا )Geiser and Maria, 2007( .بينما اختلفت 
اأن القدرة التنبوؤية ملعايري القبول تتناق�ص مع  مع نتيجة درا�ضة �ضنرب التي تو�ضلت اإىل 

تقدم الطالب يف اجلامعة.
التوصيات:

يف �سوء النتائج ال�سابقة يو�سي الباحث باالآتي: 
طلبة . 1 اختيار  يف  اجلامعة  ت�ضتخدمها  التي  الثالثة  القبول  معايري  على  الإبقاء 

اللغة  م�ضاق  يف  الطالب  درجة  ملعيار  اأكرب  اأهمية  اإعطاء  مع  الجنليزية،  اللغة  تخ�ض�ص 
التخ�ض�ضي  اجلامعي  الرتاكمي  باملعدل  املرتفعة  التنبوؤية  قيمته  ب�ضبب  الجنليزية”2” 

باملقارنة مع املعيارين الآخرين وذلك بالعتماد على معادلتي النحدار يف اجلدول )4( .
اإجراء درا�ضات على نطاق اأو�ضع وعينات اأكرب ت�ضمل طلبة الفروع الأخرى للجامعة . 2

اإ�ضافة اإىل فرع رام اهلل والبرية تتعلق بالعالقة الرتباطية بني هذه املعايري واملعدل الرتاكمي 
اجلامعي التخ�ض�ضي، وذلك لتاليف الق�ضور الذي قد ين�ضاأ عن �ضعف الرتباط بينهما.
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