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المؤشرات التنبؤية الدالة لمعايير القبول المستخدمة
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د. حل�شن عبد اهلل با�شيوة

ملخص:
ج���اءت ه���ذه الدرا�ش���ة لت�ش���هم يف اجلهود املبذول���ة نحو اإ�شت�ش���راف املوؤ�ش���رات التنبوؤي���ة وتقوميها ملعاي���ر القبول 
امل�شتخدمة يف ال�شنة التح�شرية بجامعة حائل يف اململكة العربية ال�شعودية، ومدى اأهمية ا�شت�شراف كمي للمعاير 
القادرة على حتقيق الروؤية والأهداف امل�ش���طرة من اعتماد برامج ال�ش���نة التح�ش���رية، وترتيبها ح�ش���ب اأهميتها، 
حيث ت�ش���تخدم اجلامعة حاليًا ن�ش���بة الثانوية العامة، ودرجتي القدرات والتح�شيلي اللتني يقدمهما املركز الوطني 
للقيا�س والتقومي. وت�ش���عي الدرا�شة اإىل التنبوؤ مبعدل الطالب الرتاكمي من خالل هذه املتغرات امل�شتقلة )الثانوية، 

والقدرات، والتح�شيلي( بهدف معرفة ن�شبة تف�شر كل متغر للتباين يف املتغر التابع، وهو املعدل الرتاكمي.

ا�ش���تخدم الباحث اأ�ش���لوب التنبوؤ بطريقة حتليل النحدار اخلطي، ح�شب عالقات الرتباط بني املتغرات الأ�شا�شية 
املعتمدة على عينة من 1420)976 طالبًا و 444 طالبة(، حيث اأمكن ترتيب املتغرات ح�شب اأهميتها. واأظهر 
التحليل اأن متغر اجلندر مل يكن له اأهمية وا�شحة، فكانت نتائج الرتباط عند الطالب والطالبات اخلا�س مبتغر 
الختبار التح�ش���يلي يحتل املرتبة الأوىل، حيث ف�ش���را معا مربع معامل ارتباط مقداره)0.48 ، 0.56(، ثم تاله 
يف امتحان الثانوية العامة بقيمة دالة جيدة اأقل من الو�شط، حيث يف�شر لوحده مربع معامل ارتباط مقداره)0.47 
، 0.51( ويحت���ل املرتب���ة الثاني���ة عند الط���الب والثالثة عن���د الطالبات، واأخ���را اختبار القدرات الذي ف�ش���ر مع 

�شابقيه مربع معامل ارتباط مقداره)60.4، 50.5( حمتاًل املرتبة الثالثة عند الطالب والثانية عند الطالبات.

اأثبت���ت النتائج اأن العالقة الرتباطية بني مقرر الريا�ش���يات الأول والثاين عند البنات والذكور)0.77 ، 0.78(، 
ونتائ���ج الرتباط بني مقرر اللغة الإجنليزي���ة الأول والثاين عند البنات والذكور)0.69،0.76(، واأي�ش���ا العالقة 
الرتباطية بني معدل املواد الأ�شا�ش���ية يف الف�ش���ل الأول يف مادة الريا�ش���يات، واللغة الإجنليزية، والف�ش���ل الثاين 
عند البنات والذكور)0.81، 0.83(، وبهذا كانت نتائج عالقة التنبوؤ اخلا�ش���ة مبعدل النتقال من الف�ش���ل الأول 

للف�شل الثاين عند الذكور والإناث كانت )2.01، 2.76(.

وقد اأكدت النتائج اأهمية ن�شبة الثانوية العامة يف تف�شر التباين يف املعدل الرتاكمي، لذا يجب اأن يتم الرتكيز على 
الأداء يف الثانوية العامة، وتعطي ن�شبة الثانوية الن�شيب الأكرب عند املفا�شلة يف القبول، وبهذا توؤكد اإجماع الباحثني 
واملتخ�ش�ش���ني يف ا�ش���تخدام درجة الثانوية العامة ، ودرجة اختبار القبول بو�ش���ف كل منهما مكمل لالآخر منطقيًا 
واإح�ش���ائيا ب�ش���كل عام، رغم اأن العالقات املذكورة لي�ش���ت ذات دللة اإح�ش���ائية عالية، ولذلك يجب احلر�س عند 
ا�ش���تخدامها يف التنبوؤ. ويرجع الباحث �ش���عف درجة الرتابط لأنه من ال�شعب اإح�شائيًا و�شع منوذج ريا�شي يغطي 
اأ�ش���باب النجاح والتنبوؤ ب���الأداء الأكادميي، وعالقة معدل الثانوية العامة باملع���دل العام يف اجلامعة، وعالقة معدل 

الثانوية العامة واختبارات القدرات )املعدل املكافئ( باملعدل العام يف اجلامعة.
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Indicators Predictive Function to the Acceptance Criteria Used in the Preparatory 
Year at the University of Hail

Abstract:
 This study was to contribute to efforts towards foreseeing and evaluating 
indicators predictive of acceptance criteria used in the preparatory year at 
the University of Hail, It aims to show that the importance of foreseeing the 
quantitative criteria are capable of achieving the vision and objectives of the ruler 
of the adoption of programs in preparatory year. Also it concerns to arrange 
them in order of importance, using the university currently the proportion of high 
school acheivement and capacity grades, which are being submitted to National 
Center for Measurement and Evaluation, The study seeks to predict the rate of 
cumulative student through these independent variables (secondary, capacity, and 
acheivement) in order to determine the proportion of each variable interpretation 
of the variance in the dependent variable which is the cumulative average .

The researcher used a method to predict a manner of the linear regression by 
correlations between key variables based on a sample of 1420 (976 males 
and 444 females), Where possible, the order of the variables according to their 
importance, and the analysis showed that the variable of gender did not have 
obvious importance, where the results of the correlation of the students (males and 
females) related with two variables test grades ranked as the first in terms where 
they showed together a square correlation coefficient of  (0.48, 0.56).

Then it has been followed -in the general secondary examination- by well valued 
function below the middle, where explains alone square correlation coefficient of  
(0.47, 0.51) and ranks second for males, third for females, Finally the skills test 
which has been interpreted with predecessors square correlation coefficient of  
(0.46, 0.55) ranked third for males and second for girls.

The results proved that the correlation between the decision of mathematics first 
and second for girls and boys (0.78, 0.77), The results of the correlation between 
the decision of the English Language first and second for girls and boys ( 0.69, 
0.76 ). Also the correlation between the rate of basic materials in the first chapter 
in mathematics , and English , and the second chapter for girls and boys (0.81, 
0.83), This was the outcome of a relationship prediction rate for the transition 
from the first chapter of the second semester, when the male and girls students 
was (2.01, 2.76) .

The results confirmed the importance of the proportion of high school in explaining 
the variation in grade point average, So, it must be a focus on performance in 
high school and give the percentage of high school the largest share when trade-
offs in admissions, This confirms the consensus of researchers and specialists 
in the use of high school degree, and the degree of acceptance testing each a 
complement to another logically and statistically in general, despite the fact that 
these relations are not highly statistically significant, So, care must be taken when 
used in forecasting. Researcher thinks that the weakness of the degree of coherence 
because it is statistically difficult to put a mathematical model covers the reasons 
for success and predict academic performance, high school relationship rate per 
year at the university, and the relationship between the rate of high school, and 
tests capacity (equivalent average ) per year at the university.
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املقدمة:   -  1
تويل اجلامعات اهتمامًا كبرًا للق�ش���ايا املتعلقة بقبول الطالب يف الكليات والتخ�ش�ش���ات املختلفة وذلك من اأجل 
حتقيق العدالة الن�شبية بني الطالب يف القبول واختبار الطالب ح�شب قدراتهم وحت�شيلهم العلمي مبا يتنا�شب مع 
كليات اجلامعة، وقد كانت اجلامعات يف املا�ش���ي ت�ش���تخدم ن�شبة الثانوية العامة يف املفا�شلة بني الطالب بالإ�شافة 

اإىل بع�س الختبارات واملقابالت التي جتريها داخل اجلامعة.

تواج���ه اجلامع���ات حتديا م�شتمرا، يتزاي���د كل عام، اإذ اإن عملية اإتخ���اذ قرار بقب���ول الطلبة للدرا�ش�ة اجلامعية اأو 
رف�شهم، ل�شيم���ا مع ازدياد اأعداد الطالب وانخفا�س موارد اجلامعة؛ يحتم عل�ى امل�شوؤولين �شيا�شة القبول تتحرى 
الدقة واملو�شوعي���ة عند اتخاذ مثل هذه القرارات من خ���الل ا�شتخدام املعاير املنا�شبة للقبول التي ت�شاعد اإىل حد 
كب���ر يف الو�ش���ول اإىل قرار يت�ش���م بقدر كبر م���ن العدالة والدقة، وقد ك�شف���ت الدرا�شات ذات العالقة باملو�شوع اأن 
درج���ة الثانوية العامة واختبارات القبول تعد من اأبرز معاي���ر القب�ول التي ت�شتند عليها اجلامعات العاملية يف قبول 
طلبته���ا، وباملقاب���ل ف���اإن اأهم معيار يعول عليه  ويوثق ب���ه يف  جامعات دول جمل����س التعاون هو درجة الثانوية العامة 

با�شتثناء جامعة واحدة، وبع�س الكلي�ات الإنتقائية داخل بع�س اجلامعات)الدوغان، 1417ه�(.

اإن �شيا�ش���ة العتماد على ن�شب���ة الثانوية ق����د ليعطي ت�شورا حقيقيا ع���ن قدرة الطالب على اجتياز درا�شة جامعية 
معين���ة)املر�شد، 1998م(. كم���ا اأن اعتماد م�ش���در واح���د للح�شم عند اتخ���اذ قرار القبول بو�شف���ه م�شدرا غير 
م�شك���وك في�ه يع���د اأمرًا غير ممكن)عطية، 1423ه����(، ومن هنا تربز احلاجة اإىل ا�شتخ���دام املعايير التي تكون 
قادرة على التنبوؤ بتح�شيل الطالب اجلامعي، وعلى الرغم من اأهمية معاير القبول يف اتخاذ قرار بقبول الطالب اأو 

دلة على �شدقها ومو�شوعيتها يجعل العتماد على نتائجها اأمرًا م�شلال. رف�شه اإل اأن عدم توفر الأ

ولأجل احلد من النت�ائج ال�شلبية التي قد ترتتب على ا�شتخدام مثل هذه املعاير يف اإتخاذ قرار القب�ول بداأ الهتم�ام 
بدرا�شة القيمة التنبوؤية لهذه املعاير لتحديد مدى �شدقها و�شالحيتها لتخاذ ق�رار بقبول الطالب اأو رف�شه، وتعد 
جامع���ة حائل م���ن اجلامعات التي حتر�س على اتب���اع اأف�شل املمار�شات لتحقيق التمي���ز واملرونة يف عمليات القبول 

والت�شجيل والتح�شيل اجلامعي.

ب���داأت اجلامع���ات يف ا�شتخدام نتائج هذه الختبارات وهي اختبار القدرات العام���ة والختبار التح�شيلي بالإ�شافة 
اإىل ن�شب���ة الثانوية العام���ة يف املفا�شلة بني الطالب املتقدمني لها، وذلك بناء عل���ى الن�شبة املكافئة اأو املوزونة التي 
تعطي لكل درجة ن�شبة بحيث يكون املجموع  املكافئ مائة درجة وتختلف اجلامعات يف حتديد هذه الن�شب ب�شكل عام 

بالن�شبة لكل كلية، اأو تخ�ش�س.

البحث: م�شكلة   -  2
تواج���ة جامع���ة حائل م�شكلة البحث عن اأف�ش���ل املمار�شات للمفا�شلة بني قبول الط���الب يف الكليات املختلفة، حيث 
يت���م بن���اء املفا�شلة وفق الن�شبة املكافئة التي تعتمد على ن�شبة الثانوية العامة، ودرجتي القدرات، والتح�شيلي، ويتم 
حتديد ن�شبة لكل اختبار بناء على راأي الكليات، وعمادة القبول والت�شجيل وموافقة �شانعي القرار يف اجلامعة، ولكن 
هذه الن�شب املحددة لكل معيار حتتاج اإىل درا�شات علمية وافية على م�شتوى اجلامعة والكليات والتخ�ش�شات للتاأكد 
م���ن م���دى �شالحية هذه املعاير وترتيبها ح�شب اأهميتها، وبالتايل حتديد ن�شيب كل معيار يف الن�شبة املكافئة. وقد 
اأك���دت العديد من الدرا�شات املهتمة بالقب���ول اجلامعي اأهمية درجات الثانوية العام���ة يف التنب�وؤ بتح�شيل الطال�ب 
حمدي 1989م(  اجلامع���ي) Al-Raegi �شنة 1981م،  امللق �شنة 1982م، ال�شامي، و�شوف 1988م، الأ

درا�شات مهمة لتحديد القيم التنبوؤية ملعاير القبول يف الكليات املختلفة)ال�شيف، 1425ه�(.
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البحث: اأهداف   -  3
حتديد القيمة التنبوؤية ملعاير القبول امل�شتخدمة يف ال�شنة التح�شرية بجامعة حائل با�شتخدام حمك النجاح   -  1

وهو املعدل الرتاكمي.
الرتاكمي. املعدل  تف�شر  يف  اأهميتها  ح�شب  القبول  معاير  ترتيب   -  2

يف الن�شبة املكافئة امل�شتخدمة يف املفا�شلة. معيار  كل  ن�شيب  حتديد   -  3
البحث: حدود   -  4

ط���الب وطالب���ات مرحلة ال�شن���ة التح�شري���ة امللتحقني بجامعة حائل ع���ام 2011-2010م، وكان���ت الدرا�شة 
ت�شته���دف الطالب الذين التحقوا بال�شنة التح�شرية وانتقل���وا اإىل التخ�ش�شات الهند�شية اأو ف�شلوا يف ذلك 

وحولوا اإىل الكليات الأخرى.
البحث: م�شطلحات   -  5

1 - القيم���ة التنبوؤي���ة : ه���ي الأ�شلوب العلمي لتقدير الظواهر كما يتوقع اأن تكون عليه م�شتقباًل من خالل بيانات 
ذات �شل���ة وثيقة بالظاهرة )ع�ش���ري، 1417ه�( وبالتايل فاإن القيمة التنبوؤي���ة يف هذه الدرا�شة ت�شر اإىل 
القي���م الإح�شائية التي حت���دد مدى قدرة معاير القب���ول امل�شتخدمة يف جامعة الطائف عل���ى التنبوؤ باملعدل 

الرتاكمي للطالب .
جامعة الطائف للمفا�شلة بني املتقدمني للجامعة وت�شمل : حددتها  التي  املقايي�س  هي  القبول:  معاير   -  2

ن�شبة الثانوية العامة للطالب. اأ- 
درج���ة اختب���ار القدرات العام���ة التي يقدمها املرك���ز الوطني للقيا����س والتقومي وه���ذا الختبار يقي�س  ب- 
احل�شيلة الرتاكمية لعمليات التعلم واأعمال التفكر وال�شتفادة من الأ�شا�شيات املعرفية يف حل امل�شائل.
درج���ة الختب���ار التح�شيل���ي ويت�شمن اأ�شئل���ة ي�شتطيع الطال���ب اإذا اأعمل العقل جيدًا متيي���ز اإجاباتها  ج- 
ال�شحيح���ة من خالل املعلومات الأ�شا�شية املرت�شخة لدى الطالب من خالل املقررات الدرا�شية )موقع 
قيا�شي(. ومن خالل  هذه املعاير يتم و�شع وزن لكل اختبار ومن جمموع هذه الأوزان يتكون ما ي�شمى 
بالن�شبة املركبة اأو املكافئة اأو املوزونة وهي من 100 درجة ويتم على اأ�شا�شها املفا�شلة بني الطالب يف 

القبول.
-ت�شاوؤالت البحث :  6

.M001، Eng1 1 -ما قوة العالقة واجتاهها بني معدل معاير القبول ومعدل جناح الطالب يف امل�شاقات
.M001، Eng1 القيم التنبوؤية ملعاير معدل القبول يف ال�شنة التح�شرية للنجاح يف امل�شاقات -ما   2

.M001، Eng1 امل�شاقات  يف  يف  تاأثرها  ن�شبة  على  بناء  املعاير  تلك  ترتيب  -ما   3
.M002، Eng2 للنجاح يف امل�شاقات M001، Eng1 التنبوؤية ملعدل امل�شاقات القيم  -ما   4

ال�شابقة: -الدرا�شات   7
تناولت درا�شة املقدادي، )1431ه�( العالقة بني املعدل الرتاكمي اجلامعي ومعدل الثانوية العامة ودرجة   -  1
الريا�شي���ات ومادت���ي التفا�ش���ل والتكامل لطالب���ات جامعة الإمارات العربي���ة املتحدة واأظه���رت الدرا�شة اأن 
العالق���ة الأق���وى كانت ل�شالح معدل الطالبة يف الثانوية مع معدل اجلامع���ة بلغت العالقة 59 مب�شتوى دللة 

.%  0.05
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2 -تنب���اأت درا�ش���ة البن���اي واآخ���رون )1431ه�( ع���ن القيمة التنبوؤية ملعاي���ر القبول امل�شتخدم���ة بجامعة قطر 
وعالقته���ا باملع���دل الرتاكمي حي���ث اأظهرت الدرا�شة وج���ود عالقة ارتب���اط قوية بني ن�شب���ة الثانوية واملعدل 

الرتاكمي 88%.
3 -اأ�ش���ارت درا�ش���ة عبد الع���ال، )2010م( اإىل الكف���اءة الداخلية لل�شنة التح�شرية بجامع���ة حائل يف اململكة 
العربي���ة ال�شعودية درا�شة ميدانية، تبلورت م�شكلة الدرا�شة فيها يف ال�شوؤال الرئي�س:”ما العوامل املوؤثرة على 
الكف���اءة الداخلي���ة لطالب ال�شنة التح�شرية بجامع���ة حائل باململكة العربية ال�شعودي���ة ؟، وهدفت الدرا�شة 
اإىل التع���رف على الأ�شباب والعوامل التي توؤدي اإىل انخفا�س الكفاءة الداخلية فى ال�شنة التح�شرية لطالب 
جامعة حائل وطالباتها، وذلك من اأجل و�شع ت�شور لعالج تلك الأ�شباب بقدر الإمكان لرفع الكفاءة الداخلية 
لل�شن���ة التح�شري���ة، ولتحقيق اأهداف تلك الدرا�ش���ة ا�شتخدمت املنهج الو�شفي بو�شف���ه املنهج العلمي الذي 
يتالءم مع طبيعة هذه الدرا�شة، ولقد اأظهر حتليل البيانات اإىل اأن طالب ال�شنة التح�شرية بجامعة حائل قد 
حددوا الكثر من العوامل التي تكمن وراء انخفا�س الكفاءة الداخلية، وكما اأظهرت نتائج حتليل البيانات اأن 
العوام���ل القت�شادية ت�شكل اأحد امل�شبب���ات الرئي�شة يف انخفا�س الكفاءة الداخلية لطالب ال�شنة التح�شرية 

بجامعة حائل، وكان توافر فر�شة عمل لغر املوؤهلني علميا من اأهم العوامل القت�شادية تاأثرا.
كم���ا اأظه���رت نتائج حتلي���ل البيانات اأن العوام���ل الجتماعية ت�شكل اأح���د م�شببات خف�س الكف���اءة النتاجية   
لط���الب ال�شن���ة التح�شرية بجامع���ة حائل، وكانت قل���ة الهتمام با�شتثم���ار اأوقات فراغ الطلب���ة، وقلة تفهم 
الوالدي���ن مل�شكالت اأبنائهم. كما اأ�شار حتليل البيانات اإىل اأن العوامل الدرا�شية اأحد م�شببات خف�س الكفاءة 
الإنتاجية لطالب ال�شنة التح�شرية بجامعة حائل وكان قبول الطالب يف الق�شم بدون رغبته و اختالف نظام 
الدرا�ش���ة يف اجلامع���ة عن التعليم الثان���وي و�شعف م�شتوى بع�س الطالب فى اللغ���ة الإجنليزية قبل اللتحاق 
باجلامع���ة، ويف نف����س الوقت اأ�شارت النتائج اإىل اأن هن���اك عوامل �شخ�شية ت�شبب خف����س الكفاءة الداخلية 
لط���الب ال�شنة التح�شرية وكانت �شعف دافعية بع�س الطلبة نحو الدرا�شة، وانخفا�س م�شتوى طموح الطلبة 
للدرا�ش���ة، واأ�شاف���ت النتائج اإىل وج���ود عوامل اأ�شرية ت�شب���ب انخفا�س فى الكفاءة الداخلي���ة لطالب ال�شنة 
التح�شرية وكان ان�شغال الطالب مبتطلبات الأ�شرة وتفكك الأ�شرة نتيجة الطالق. ويف نهاية الدرا�شة اأو�شى 

الباحث بعدد من التو�شيات كان من اأهمها:
اأ-اإن�شاء مكاتب الإر�شاد والتوجيه النف�شي ملا له من اأهمية كبرة لالهتمام مب�شكالت الطلبة النف�شية ك�شعف الثقة 

بالنف�س واخلجل والرتباك.
ب-توجيه الأ�شر وتوعيتها على عدم عر�س امل�شكالت واخلالفات اأمام اأبنائهم، وتوجيه الطلبة اإىل كيفية ا�شتثمار 

اأوقات الفراغ.
ج-اإن�ش���اء مكات���ب ال�شت�شارات النف�شية بتحبيب الق�شم الذي ليرغب به الطلبة، واإن�شاء مركز بال�شنة التح�شرية 

يتوىل اإر�شاد الطالب ومتابعتهم والرد على ا�شتف�شاراتهم و تزويدهم باملقررات الدرا�شية.
ت-ت�شكيل �شندوق مايل لدعم الطلبة املحتاجني، وتوفر امل�شتلزمات الأ�شا�شية التي تخ�س الدرا�شة.

4 -اأ�ش���ارت درا�ش���ة ال�شي���ف، )1425ه� ( اإىل القيم���ة التنبوؤية ملعاير القبول يف جامع���ة امللك فهد للبرتول 
واملع���ادن حيث هدفت الدرا�شة اإىل الك�شف عن القيمة التنبوؤية ملعاير القبول امل�شتخدمة يف اجلامعة املتمثلة 
يف : ن�شبة الثانوية واختياري القب��ول ) رام 1-( و) رام2-( يف املعدل الرتاكمي لل�شنة اجلامعية الأوىل، وقد 
اأظه���رت النتائج اأن املتغ���رات امل�شتقلة جمتمعة تف�شر %38 من تباين املتغر التابع حيث كان فيه الرتباط 
61،0  وعن���د ا�شتخ���دام حتلي���ل النحدار املتدرج ف�شرت ن�شبة الثانوي���ة %15 من التباين تالها اختبار ) 

رام2( حيث ف�شرا معًا نحو %7 من التباين بينما ا�شتب����عد ) رام 1( من املعادلة.
حمد، )1989م( التي طبقت على 492 طالبا وطالبة من طلب�ة برنامج اإعداد املعلمني،  5 -اأظهرت درا�شة الأ
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نتائ���ج قريبة م���ن  النتائج ال�شابقة حيث ك�شفت عن وجود عالقة ارتباطية ب���ني معدل درجات الثانوية العامة 
ومع���دل دبل���وم كليات املجتمع بلغ���ت 0،576، وكما اأظهرت وج���ود عالقة ارتباطية ب���ني العالمات الفرعية 

للثانوية العامة وبني املعدل التخ�ش�شي لمتحان دبلوم كليات املجتمع بلغت 0،484.
6 -و�شح���ت درا�ش���ة ال�شامي، و�شوف، )1988م( العالقة ب���ني كل من مع���دل الثانوية العامة ودرجات املواد 
ول�ى ف�ي جامعة املل�ك في�شل من خاللة عينة من  العلمية م���ن جه���ة ومعدلت الطالب يف ال�شنة اجلامعي���ة الأ
وىل عن�د التدري�س باللغة الإجنليزية، وذلك ل�شنوات  374 طالب���ا وقد اأجري���ت الدرا�شة على جمموعت���ني، الأ
1980-1977 م، والثانية عند التدري����س باللغ���ة العربي���ة ، وذل����ك ل�شنوات-1981 1983م، وق���د 
تو�شلت اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة  بني معدل درجات املواد العلمية واملعدل الرتاكمي لل�شنة اجلامعية 
وىل، وذلك لكل م���ن املجموعة التي در�شت باللغ���ة  الإجنليزية واملجموعة التي دِر�شت باللغة العربية؛ حيث  الأ
تراوح���ت معام���الت الرتباط بني املعدل العام واملعدل التراكمي بني -0،14 0،48، ودرجات امل�واد العلمي�ة 
واملع����دل التراكم���ي تراوحت ب���ني -0،175 0،83 عند التدري�س باللغ���ة الإجنليزية؛ و 0،52-0،41 عند 

التدري�س باللغة العربية ويالحظ ارتفاع قيمة معامل الرتباط عند التدري�س باللغة العربية.
7 -تناول���ت درا�ش���ة Al-Raegi، )1981م( درا�شة للقيمة التنبوؤي���ة لدرجات الطالب ف�ي الثانوية العامة 
وىل لتخ�ش�شات العلوم يف كليات الرتبيي���ة ال�شعودية ، وتو�شلت  ك���اديمي لل�شنة اجلامعي���ة الأ بالتح�شي���ل الأ
وىل ه����و معدل درجات الثانوية  الدرا�شة اإىل اأن اأف�شل املتغيرات تنب���وؤا باملع���دل التراكم���ي لل�شنة اجلامعية الأ
العام���ة ويف�ش���ر %24 م���ن التباين يف حت�شي���ل الطالب،كما اأن اإ�شاف���ة متغرات اأخ���رى ملعادلة النحدار 
اخلا�شة مبتو�شط درجة الريا�شيات، ومتو�شط درجة اللغة، والعمر زاد من مقدار تف�شر التباين اإىل 31%.

8 - تو�شل���ت درا�ش���ة الرومنان)1985م( اإىل اأن معدل املرحلة الثانوية اأكرث املعاير التي ميكن العتماد عليها 
يف �شنع قرارات القبول.

امللق، )1982م( املطبقة على 4768 طالبا وطالبة من الطلب�ة املنتظم�ين ف�ي الدرا�شة يف  9 -اأكدت درا�شة 
جامعة امللك �شعود، حتى نهاية عام 1999-1998م وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطالب يف املرحلة 
وىل، حيث بلغت قيمة معامل الرتباط 0،28، وهي دالة  الثانوية وحت�شيله الدرا�شي يف املرحلة اجلامعية الأ
اإح�شائي���ا عند م�شتوى اأقل م���ن  0،05، وعلى الرغم من دللة قيمة معامل الرتباط اإل اأن قيمته �شعيفة ول 

ت�شر اإىل عالقة قوية.
ردن، واأظهرت  10 -اأجري���ت درا�شة النا�شر، )1982م( على 896 طالبا وطالب�ة م���ن خمتل���ف مناطق الأ
اأن هناك عالقة دالة عند م�شت���وى الدللة 0،05 ب���ني مجموع درج���ات الطال����ب ف�ي الثانوي���ة العامة ومعدله 
التراكم���ي يف نهاي���ة ال�شنة اجلامعية الثاني���ة )r=0،28(، ولكن هذه القيم�ة ت�شير اإىل عالقة �شعيفة على 

الرغم من كونها دالة عن العالقة الرتباطية.
11 -تناولت درا�شة ع�شري، )1417ه�( الدللة العلمية ملعاير القبول يف املرحلة اجلامعية، درا�شة ميدانية 
لتقدي���ر القيم التنبوؤية والدللة العملية ملعاير قبول الطالب يف كلية املعلمني بالطائف حيث تو�شلت الدرا�شة 
اإىل اأن قي���م ال�ش���دق التنبوؤي ملعي���ار ن�شبة الثانوي���ة كانت متفقة اإىل ح���د كبر مع نتائ���ج الدرا�شات العربية 
والأجنبي���ة من حي���ث التاأكيد على فعاليتها يف عمليات اتخاذ القرارات املتعلق���ة بقبول الطالب يف الدرا�شات 

اجلامعية.
12 -قدم���ت درا�ش���ة دروزه، )1978م( قيم التنبوؤ بالتح�شيل الأكادميي من عوامل �شابقة يف حت�شيل الطالب 
وق���د اأظه���رت الدرا�شة اأن معدل ال�شن���ة الأوىل يف اجلامعة ومعدل الثانوية كان اأك���رث فاعلية يف التنبوؤ مبعدل 

الطالب.
13 -اأظه���رت درا�ش���ة rose & trent )1973م( اأن ترتي���ب الطالب يف املرحلة الثانوية ومعدل درجات 
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الثانوية اأكرث املعاير تنبوؤا باملعدل الرتاكمي يف اجلامعة .
14 -تو�شلت درا�شة  Michael & jones)1963م( اإىل اأن درجة الثانوية لها القدرة على التنبوؤ مبعدل 

الطالب والطالبات، حيث اأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود موؤ�شرات دالة اأ�شا�شها متغر اجلندر.
ال�شابقة: الدرا�شات  على  التعليق   -  8

يت�ش���ح من خالل هذه الدرا�ش���ات اأنه ميكن العتماد على الدرا�شات التنبوؤية يف حتدي���د املعاير  التي ت�شهل عملية 
�شنع قرارات القبول يف اجلامعات، واأن درجات املرحلة الثانوية كانت اأف�شل املعاير يف التنبوؤ بتح�شيل الطالب يف 
املرحل���ة اجلامعي���ة، واأن اأف�شل طريقة لتقدير القيم التنبوؤية هي ا�شتخ���دام اأ�شلوب التنبوؤ التمييزي والذي ياأخذ يف 

العتبار جتان�س املجموعات التي جتري عليها الدرا�شة )ع�شري 1417(.

تع���اين الدار�شات العربية يف جمال الأداء الأكادميي من تن���اول املتغرات املوؤثرة على الأداء الأكادميي، واأقل ن�شجًا يف 
معاجلاته���ا الإح�شائي���ة، ومن الغريب اأن عددًا من الدرا�شات العربية )ال�شامي وغنامي، 1993م؛ قا�شي، 1987م؛ 
القرين، 1994م؛ الكندري، 1993م( ا�شتندت اإىل م�شح وجهات النظر؛ اأي مل ت�شَع لإثبات عالقات �شببية بالربط 
ب���ني الأداء الأكادمي���ي ومتغ���رات م�شتقل���ة ذات اأثر مفرت����س. اأما العدد الأق���ل منها )ع�شري وع�ش���ري، 1996م؛ 
النج���ار، 2001م( - التي ان�شغلت بالتنبوؤ بالأداء الأكادمي���ي اإح�شائيًا - فقد كانت ذات نطاق حتليلي حمدود؛ حيث 
اقت�ش���رت عل���ى اختبار القوة التنبوؤية ملعاير القب���ول )نتيجة الثانوية العامة واختبارات القب���ول(، اإ�شافة اإىل متغري 
اجلن�س والتخ�ش�س يف الثانوية العامة، مع مقارنة تغر املعدل الرتاكمي عرب التخ�ش�شات املختلفة. ثم اإن معاجلاتها 

الإح�شائية كانت اأقل ن�شجًا، مقارنة بالنمذجة الإح�شائية املتقدمة يف الدرا�شات التنبوئية والتقيمية.

واجراءاته: البحث  منهجية   -  9
9 - 1 - املنهجي����ة: مت ا�شتخ����دام املنه����ج التحليل����ي الو�شفي حيث مت حتليل  بيانات الط����الب بال�شنة التح�شرية  
الت����ي ح�شلوا عليها يف كل من الثانوية العامة وامتحان����ات القبول، ومن خالل مراجعة متطلبات الهيئة الوطنية 
ومن����اذج ال�شن����ة التح�شرية واملهارات التي ت�شتهدفه����ا الدرا�شة فيما يخ�س نتائج مق����ررات الريا�شيات واللغة 
الإجنليزي����ة، وبناًء عل����ى العديد من املقابالت مع الفئ����ات امل�شتهدفة، قام الباحث بو�ش����ع حتليل لعدة مقايي�س 
مقرتحة ل�شمان جودة برامج ال�شنة التح�شرية يف الدرا�شات ذات العالقة، وكذلك مت بناء اأداة جلمع البيانات 
اخلا�شة بت�شاوؤلت البحث، بحيث تكون قبل وبعد اإنتهاء مقررات املواد امل�شتهدفة)مت تتبع هذه النتائج يف الإطار 
الفك����ري الذي تتطلبه متطلب����ات الهيئة الوطنية من معارف ال�شنة التح�شرية التي ت�شتهدفها(، وربطها بنتائج 
�شه����ادة التعلي����م الثانوي وامتحان الكف����اءة والقيا�س اخلا�س بالقب����ول للدرا�شة يف اجلامع����ة، وذلك با�شتخدام 

الأ�شاليب الكمية لو�شف معاير القبول وتاأثرها يف املعدل الرتاكمي(.
وق���ام الباح���ث بتحكي���م املقيا����س 6 من املحكم���ني من اأع�ش���اء هيئ���ة التدري����س املخت�شني)الريا�شي���ات، اللغة   
الإجنليزية، املهارات(. ومت �شبط معامالت ال�شدق والثبات لحقا. وتتطلب الإجابة عن البنود نوعني من التقييم 
ويت���م اختي���ار الإجابة التي ت�شف التقييم للم�شتوى قبل وبعد اللتحاق بال�شنة التح�شرية على درجة من 5 اإىل 1 
حيث متثل 5 مرتفع جدا،  و 1 منخف�س جدا.  ومت ح�شاب م�شتوى التقدم بح�شاب الفرق بني الدرجة للمهارة قبل 

مقارنة ببعد، ومت مقارنة تقديرات الأ�شاتذة بتقديرات الطلبة.
الكمي الب�شيط)معامل بر�شون( ومعادلت النحدار اخلطي  ا�شتخدام معامالت الرتباط  البحث: مت  اأداة   - 2  - 9
وهي الو�شيلة الب�شيطة لقيا�س معامل الرتباط بني املتغرات الدالة والتابعة، م�شدر البيانات فهو نظام احلا�شب 
الآيل للت�شجيل والدرا�شة يف الكلية واجلامعة الذي اأمكن من خالله جمع البيانات وت�شديرها اإىل برنامج التحليل 
الإح�شائ���ي SPSS ؛ حي���ث مت اإج���راء التحليل على 1000 طالب وطالبة توج���د لديهم بيانات كاملة موثقة عن 
.M001، Eng1، M002،  Eng2 معاير القبول امل�شتخدمة يف اجلامعة بالإ�شافة ملعدلتهم يف كل من
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بها  امللتحقني  التح�شرية  ال�شنة  مرحلة  وطالبات  على طالب  البحث  ا�شتمل جمتمع  البحث:  3 - جمتمع   -  9
عام 2011-2010م، واملقبولني يف جامعة حائل يف التخ�ش�شات العلمية وامل�شتهدفني للتخ�ش�س يف كلية 

الهند�شة والعلوم، والذين ميكن اأن ينتقلوا اإىل كليات اأخرى عند ف�شلهم يف اجتياز �شروط النجاح.
عين���ة البحث: مت قبول عينة م���ن 1000 طالب وطالبة من 1420)976 طالب، 444 طالبة(، وا�شتثناء   
420 لنق����س بع����س البيانات اخلا�ش���ة بامتحانات القب���ول، والثانوية العامة، وكانت عين���ة البحث ق�شدية 
ا�شتهدف���ت فئ���ة الطالب الذين التحقوا بال�شنة التح�شرية وانتقل���وا اإىل التخ�ش�شات الهند�شية اأو ف�شلوا يف 

ذلك وحولوا اإىل الكليات الأخرى.
البيانات: وحتليل  االإجراءات   -  10

يف البداية مت اعتماد متغرات لأجل ت�شهيل عمليات التحليل، وهي مو�شحة يف:
اجلدول)1( مفتاح املتغرات الأ�شا�شية )املتغر التابع ، املتغرات امل�شتقلة(

+A A +B B +C C

48.3 ≤x 8.35.3 ≤x 5.33 ≤x 38.2 ≤x 8.25.2 ≤x 5.22.2 ≤x

+D D F W WP 0

2.22 ≤x 28.1 ≤x 8.15.1 ≤x 5.10 ≤x 5.10 ≤x 5.10 ≤x

املدخالت ا�سم املتغري املخرجات

1X HIGH_SC_GPA=X1
الريا�سيات

Y  )Mathematics (
اللغة الإجنليزية
E  )English (

2X KODORAT=X2 M001 1M ENGL001 1E

3X TAHSSILI=X3 M002 2M ENGL002 2E

الف�سل الأول املخرجات الف�سل الثاين

املدخالت ا�سم املتغري املدخالت املخرجات

1P PREP001 1M 2M

2P PREP002 1E 2E

3P PREP003 PREP001 OR PREP003

4P PREP004 PREP002 OR PREP004
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نتائج الدرا�شة:
لالإجاب���ة ع���ن ال�شوؤال الأول: م���ا قوة العالق���ة واإجتاهها بني معدل معاي���ر القبول ومعدل جن���اح الطالب يف   )1

امل�شاقات M001، Eng1؟، 
مت اإج���راء حتليل ارتباط بر�ش���ون بني متغرات الدرا�شة ملقايي�س الرتباط ومعادل���ة النحدار عند الطالب الذكور 
( واملتغرات الأ�شا�شية كما يو�شح اجلدول )1، 2( حيث توجد عالقة متو�شطة  001M ب���ني معامل الريا�شيات)
دالة اإح�شائيا بارتباط مقداره 0.525324 مع معدل القدورات، وتليه بفرق ب�شيط جدا مع معدل الثانوية العامة 

مبقدار 0.525002، ثم يف الأخر ارتباط مقداره 0.485923 مع معدل التح�شيل.
(  عند الذكور 001M اجلدول)2(: مقايي�س الإرتباط ومعادلة الإنحدار بني معامل الريا�شيات)

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج متغري 

مدخل متغري حمرج

1X 1M 2X 1M 3X 1M

=
11 XMr

0.525002

=
21 XMr

0.525324

=
31 XMr

0.485923

905.08466.0 11 −= XM 442.1003.1 21 −= XM 641.1061.1 31 −= XM

مت اإج���راء حتلي���ل ارتباط بر�شون بني متغ���رات الدرا�شة ملقايي����س الرتباط ومعادلة النحدار عن���د الطالبات بني 
( واملتغرات الأ�شا�شي���ة كما يو�شح اجلدول )3، 4( حيث توج���د عالقة قوية دالة  001M معام���ل الريا�شي���ات)
اإح�شائي���ا بارتب���اط مق���داره 0.630589 مع مع���دل الثانوية العامة، وتلي���ه بفرق ب�شيط جدا م���ع معدل مبقدار 

ارتباط مقداره 0.485923 مع معدل التح�شيل. الأخر  يف  ثم   ،0.527838
(  عند الطالبات 001M اجلدول)3(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل الريا�شيات)

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 1M 2X 1M 3X 1M

=
11 XMr

0.630589

=
21 XMr

0.47568

=
31 XMr

0.527838

941.1351.1 11 −= XM 132.1481.1 21 −= XM 344.1696.0 31 +−= XM
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لالإجابة عن ال�شوؤال الثاين: ما القيم التنبوؤية ملعاير معدل القبول يف ال�شنة التح�شرية للنجاح يف امل�شاقات   )2
M001، Eng1؟.

 فقد مت اإجراء حتليل ارتباط بر�شون بني متغرات الدرا�شة ملقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار عند الطالب الذكور 
( واملتغ����رات الأ�شا�شية كما يو�ش����ح اجلدول )5، 6( حيث توج����د عالقة و�شط   002M ب����ني معام����ل الريا�شيات)
دال����ة اإح�شائي����ا بارتباط مقداره 0.458266 م����ع معدل الثانوية العام����ة، وتليه بفرق ب�شيط ج����دا ارتباط مقداره 

ارتباط اأقل من متو�شط مبقدار 0.426361 مع معدل القدورات. وبالأخر   ، التح�شيل  معدل  مع   0.43237
الطالب (عند  002M الريا�شيات) معامل  بني  النحدار  ومعادلة  الرتباط  مقايي�س  اجلدول)4(: 

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 2M 2X 2M 3X
2M

=
12 XMr

0.458266

=
22 XMr

0.426361

=
32 XMr

0.43237

312.0673.0 12 −= XM 547.0742.0 22 −= XM 954.0860.0 32 −= XM

مت اإج���راء حتلي���ل ارتباط بر�شون بني متغ���رات الدرا�شة ملقايي����س الرتباط ومعادلة النحدار عن���د الطالبات بني 
( واملتغ���رات الأ�شا�شي���ة كما يو�شح اجل���دول رقم )5( حيث توج���د عالقة و�شط   002M معام���ل الريا�شي���ات)
دال���ة اإح�شائيا بارتباط مق���داره 0.550631 مع معدل الثانوية العامة، وتليه بف���رق ب�شيط جدا ارتباط مقداره 
0.551957 مع معدل التح�شيل، وبالأخر ارتباط اأقل من متو�شط مبقدار 0.462819 مع معدل القدورات.

(  عند الطالبات 002M اجلدول)5(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل الريا�شيات)

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 2M 2X 2M 3X 2M

=
12 XMr

0.550631

=
22 XMr

0.462819

=
32 XMr

0.551957

927.3584.0 12 +−= XM 391.0924.0 22 −= XM 862.0161.1 32 −= XM

3(لالإجابة عن ال�شوؤال الثالث : ما ترتيب تلك املعاير بناء على ن�شبة تاأثرها يف امل�شاقات M001، Eng1؟. 

فق���د مت اإج���راء حتلي���ل ارتباط بر�شون بني متغ���رات الدرا�شة ملقايي����س الرتباط ومعادلة النح���دار عند الطالب 
( واملتغرات الأ�شا�شية كما يو�شح اجلدول رقم )6( حيث توجد  001ENG الذكور بني معامل اللغة الإجنليزية)
عالق���ة متو�شطة دال���ة اإح�شائيا بارتباط مق���داره 0.505017 مع معدل القدورات، وتلي���ه بفرق ب�شيط جدا مع 

معدل الثانوية العامة مبقدار 0.478446، ثم يف الأخر ارتباط مقداره 0.461093 مع معدل التح�شيل.
(عند الطالب 001ENG اجلدول)6(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل اللغة الإجنليزية)
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معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 1E 2X 1E 3X 1E

=
11 XEr

0.478446

=
21 XEr

0.505017

=
31 XEr

0.461093

735.10888.1 11 −= XE 668.2360.1 21 −= XE 460.48554.13 31 +−= XE

مت اإج���راء حتلي���ل ارتباط بر�شون بني متغ���رات الدرا�شة ملقايي����س الرتباط ومعادلة النحدار عن���د الطالبات بني 
( واملتغ���رات الأ�شا�شية كما يو�شح اجلدول رق���م )7( حيث توجد عالقة  001ENG معام���ل اللغ���ة الإجنليزية)
و�ش���ط  دالة اإح�شائي���ا بارتباط مقداره 0.550556 مع مع���دل الثانوية العامة، وتليه بف���رق ب�شيط جدا ارتباط 
مق���داره 0.534701 م���ع معدل الق���دورات، وبالأخر ارتباط اأقل من متو�شط مبق���دار 0.521328 مع معدل 

التح�شيل.
(عند الطالبات 001ENG اجلدول)7(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل اللغة الإجنليزية)

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 1E 2X 1E 3X 1E

=
11 XEr

0.550556

=
21 XEr

0.534701

=
31 XEr

0.521328

183.1179.1 11 −= XE 422.3254.0 21 +−= XE 341.1708.1 31 −= XE

مت اإج���راء حتليل ارتباط بر�ش���ون بني متغرات الدرا�شة ملقايي�س الرتباط ومعادل���ة النحدار عند الطالب الذكور 
( واملتغرات الأ�شا�شية كما يو�شح اجلدول رقم )8( حيث توجد عالقة  002ENG بني معامل اللغة الإجنليزية)
متو�شط���ة دال���ة اإح�شائيا بارتب���اط مقداره 0.470967 مع مع���دل القدورات، وتليه بف���رق ب�شيط جدا مع معدل 

التح�شيل مبقدار 0.456513، ثم يف الأخر ارتباط مقداره 0.424134 مع معدل الثانوية العامة.
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(عند الطالب 002ENG اجلدول)8(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل اللغة الإجنليزية)

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 2E 2X 2E 3X 2E

=
12 XEr

0.424134

=
22 XEr

0.470967

=
32 XEr

0.456513

325.0677.0 12 −= XE 057.1890.0 22 −= XE 388.1987.0 32 −= XE

مت اإج���راء حتلي���ل ارتباط بر�شون بني متغ���رات الدرا�شة ملقايي����س الرتباط ومعادلة النحدار عن���د الطالبات بني 
( واملتغ���رات الأ�شا�شية كما يو�شح اجلدول رق���م )9( حيث توجد عالقة  002ENG معام���ل اللغة الإجنليزية)
و�ش���ط دال���ة اإح�شائيا بارتباط مقداره 0.579942 مع مع���دل التح�شيل، وتليه بفرق ب�شيط جدا ارتباط مقداره 
ارتباط اأقل من متو�شط مبقدار 0.519477 مع الثانوية العامة. وبالأخر  القدورات،  0.567887 مع معدل 

(عند الطالبات 002ENG اجلدول)9(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل اللغة الإجنليزية)

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط

متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري 
مدخل متغري حمرج

1X 2E 2X 2E 3X 2E

=
12 XEr

0.519477

=
22 XEr

0.567887

=
32 XEr

0.579942

947.09008.0 12 −= XE 532.1431.1 22 −= XE 634.1539.1 32 −= XE

4(لالإجاب���ة ع���ن ال�ش���وؤال الرابع: ما القيم التنبوؤي���ة ملعدل امل�شاق���ات M001، Eng1 للنجاح يف امل�شاقات 
M002، Eng2؟.

 فق���د مت حتلي���ل كل م���ن نتائج اجلداول )7، 8، 9(، والتي ت�شر اإىل اأن موؤ�ش���رات الرتباط اخلطي عند الطالب ، 
ونتائج  مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني معامل درجات الف�شل الثاين مع درجات الف�شل الأول كانت مبقدار 
002M ومبقدار اأقل بقليل مقداره 0.690048  ، و 001M ارتباط ع���اٍل مقداره 0.779527 بني كل من
. اأما مقدار الرتباط بني النجاح يف الف�شل الأول والف�شل الثاين فكانت  002ENG ، و 001ENG مع كل من 

امل�شتهدفة. املواد  يف  للطالبات  املعرفية  الأ�شبقية  اأهمية  مايوؤكد  وهو  مبقدار عال جدا مقداره 0.813228، 
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اجلدول)10(:مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني درجات الف�شل الثاين ودرجات الف�شل الأول عند الطالب

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط
متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج

1M 2M 1E 2E
2

11 ME +
2

22 ME +

=
21MMr

0.779527

=
21EEr

0.690048

=
+

+

2

/
2 11

22 EM
EMr

0.813228

352.0710.0 12 += MM 476.1375.0 12 += EE 950.0)
2

(621.0
2

1122 +
+

=
+ EMEM

�سرط معدل النتقال من الف�سل الأول للثاين 2.010608

ت�ش���ر موؤ�ش���رات الرتباط اخلطي عن���د الطالبات اإىل اأن مقايي����س الرتباط ومعادلة النح���دار بني معامل درجات 
001M الف�ش���ل الث���اين مع درجات الف�ش���ل الأول كانت مبقدار ارتباط عاٍل مق���داره 0.769787 بني كل من

. اأما مقدار  002ENG ، و 001ENG 002M ومبق���دار اأق���ل بقليل مق���داره 0.760744 مع كل م���ن  ، و
الرتباط بني النجاح يف الف�شل الأول والف�شل الثاين فكانت مبقدار عال جدا مقداره 0.825348، وهو مايوؤكد 

اأهمية الأ�شبقية املعرفية للطالبات يف املواد امل�شتهدفة.
اجلدول)11(: مقايي�س الرتباط ومعادلة النحدار بني درجات الف�شل الثاين ودرجات الف�شل الأول عند الطالبات

معامل الإرتباط معامل الإرتباط معامل الإرتباط
متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج متغري مدخل متغري حمرج

1M 2M 1E 2E
2

11 ME +
2

22 ME +

=
21MMr

0.769787

=
21EEr

0.760744

=
+

+

2

/
2 11

22 EM
EMr

0.825348

657.0493.0 12 += MM 592.2177.0 12 +−= EE 618.3)
2

(587.0
2

1122 +
+

−=
+ EMEM

�سرط معدل النتقال من الف�سل الأول للثاين 2.755341

اأم���ا مع���دلت التنبوؤ للمع���دلت فكانت وا�شحة الفروقات ب���ني الطالب والطالبات، وهي مدون���ة يف اجلداول )10، 
11(، وهذا موؤ�شر على اأهمية ن�شبة الثانوية بني املعاير الأخرى امل�شتخدمة يف القبول، وتوجد عالقة متو�شطة دالة 
اإح�شائي���ا عند م�شتوى اأقل من 01،0 بني ن�شبة الثانوية ودرج���ة القدرات ومع الختبار التح�شيلي، وترتبط درجة 
القدرات مع درجة التح�شيلي بعالقة متو�شطة دالة اإح�شائيا عند م�شتوى اأقل من 01،0. من هنا يت�شح اأن ترتيب 

معاير القبول ح�شب ن�شبة التف�شر للمعدل الرتاكمي هي عند الطالب:
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معدل اختبار القدرات. اأ- 
معدل اختبار التح�شيل. ب- 

معدل الثانوية العامة. ج- 
واأن ترتيب معاير القبول ح�شب ن�شبة التف�شر للمعدل الرتاكمي هي عند الطالبات:

معدل الثانوية العامة. اأ- 
معدل اختبار القدرات. ب- 

ج-  معدل اختبار التح�شيل.
م���ن خالل معام���الت الرتباط ومربعات معامالت الرتباط والأ�شكال البياني���ة ال�شابقة تت�شح اأهمية ن�شبة الثانوية 

كاأهم معيار للقبول يف اجلامعة.

وبع���د تتبع  نتائج مق���رارات الريا�شيات يف برنامج ال�شنة التح�شرية لعدة �شن���وات يف جامعة حائل، ظهرت هناك 
ع���دة ت�شاوؤلت حول جدوى هذه املقررات وفاعليته���ا يف حتقيق الأهداف امل�شتهدفة من الربامج، وبالأخ�س حت�شني 
املردود املعريف يف املواد الأ�شا�شية )مقررات الريا�شيات املعتمدة(، ومدى حتقيقها لأهدافها املرجوة وفق الربامج 
املتبع���ة حالي���ا، وجدوى ال�شتم���رار فيها وكيفية حت�شينها . وله���ذا ظهرت العديد من املطالب���ات من بع�س الطالب 
واأولي���اء الأمور وبع�س اأفراد املجتمع ب�شرورة اإع���ادة النظر فيها وتقومي خمرجاتها الأ�شا�شية يف مادة والريا�شيات 

بو�شفها متطلب اأ�شا�س لتحقيق ال�شتمرارية يف كل التخ�ش�شات التي تطرحها اجلامعة.

تدع���م نتائج الدرا�ش���ة ما اأظهرت تقارير التقومي اخلارجي لل�شنة التح�شرية به���دف العتماد املوؤ�ش�شي من الهيئة 
الوطنية للتقومي والعتماد اإىل احلاجة ال�شرورية لتكامل برامج ال�شنة التح�شرية مع برامج التخ�ش�س باجلامعة، 
و�ش���رورة مراجع���ة كيفي���ة احت�شاب ال�شاع���ات املعتمدة ومع���دل الطالب، واأي�شا املع���دل الأ�شا�س للتح���اق الطالب 
باجلامعة وكيفية تنظيمهم يف ال�شنة التح�شرية لأجل حتقيق اأف�شل املمار�شات القادرة على حتقيق فعالية الربامج 

وكفاءة الأداء والتميز الذي تتطلبه اجلهات املعنية مبخرج ال�شنة التح�شرية.

11 - التوصيات :
يو�شي الباحثون باأن تبني املعاير احلالية للقبول يف اجلامعة مع تعديل الن�شبة املكافئة وفق ن�شب التف�شر والعتماد 
عل���ى املعدل الرتاكم���ي يف ال�شنة الأوىل لتحدي���د الكلية والتخ�ش�س، ثم زي���ادة ن�شبة اإ�شهام ن�شب���ة الثانوية العامة 
يف الن�شب���ة املكافئ���ة اأو املوزون���ة، واإع���ادة ترتيب الن�شب لك���ل معيار بحيث تك���ون الثانوية اأوًل ثم درج���ة التح�شيلي 
ث���م درج���ة اختبار الق���درات، ويقرتح الباحثون اأن تك���ون الن�شب لكل معيار على النحو املو�ش���ح يف اجلدول )12(. 
تو�شي الدرا�شة اإىل التعرف على اأف�شل املمار�شات يف تطوير مقررات الريا�شيات يف برنامج ال�شنة التح�شرية يف 
جامع���ة حائل، بهدف التو�شل اإىل حتقق الأهداف  امل�شطرة وف���ق معاير اجلودة ال�شاملة يف املفاهيم املعرفية التي 
يحت���اج اإليه���ا الطالب للدرا�شة يف اجلامعة باأق���ل التكلفة ، واأق�شر مدة زمنية، وبهذا يت���م  قبول طلبة بجودة عالية 
يف مدخ���الت برام���ج الدرا�شة يف جامعة حائل، يتوقع من هذه التح�شينات التو�شل اإىل خمرج يناف�س يف �شوق العمل 

ويحقق القيمة امل�شافة.
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اجلدول)12(: مقايي�س ن�شب القبول يف ال�شنة الأوىل لتحديد الكلية والتخ�ش�س

الن�سبة %الدرجةم

% 60ن�سبة الثانوية1

%15درجة التح�سيلي2

% 25درجة القدرات3
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