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مقارن��ة اس��تخدام اختبار الق��درات العقلية ومعدل امتح��ان القبول ومعدل 
الثانوية العامة كمعايير للقبول والتنبؤ بتحصيل الطلبة في جامعة عدن

اأ.م�ضارك. د.األطاف رم�ضان اإبراهيم                 اأ. د.عبد الوهاب عو�ض كويران

الملخص
هدف��ت ه��ذه الدرا�ض��ة اإىل مقارن��ة نتائ��ج ا�ض��تخدام اختب��ار الق��درات العقلية �ض��من امتح��ان القبول 
التقليدي بنتائج ا�ض��تخدام معياري القبول التقليديني )امتحان القبول + معدالت الثانوية العامة( يف قبول 

الطلبة املتقدمني لاللتحاق بكلية الطب الب�ضري وتقدمهم يف التح�ضيل الدرا�ضي. ومتثلت اأداة الدرا�ضة يف 
1. اختب��ار الق��درات العقلية املق��ن للبيئة اليمنية، واملكون م��ن )16( اختبارا فرعي��ا، الأربع قدرات 

رئي�ضة )اللفظية، والعددية، واملكانية، واال�ضتداللية(.
 2. امتحانات القبول التقليدية. 

 3. معدالت الثانوية العامة. ومت ا�ضتخراج دالالت عن �ضدق اختبار القدرات العقلية وثباتها.
اعتم��د الباحثان املنهج �ضبه التجريبي، وت�ضميم املجموعة الواحدة. وتاألفت عينة الدرا�ضة من)60( 

طالبا وطالبة من املقبولني بكلية الطب الب�ضري، مت �ضحبهم بالطريقة الع�ضوائية املنتظمة.
لالإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة والتاأكد من �ضحة فر�ضياتها ا�ضتخدم الباحثان برنامج احلزم االإح�ضائية 
)SPSS( املتمثل يف الن�ضب املئوية، واملتو�ضطات واالنحرافات املعيارية، واالإح�ضائي )t-test( ومعامل ارتباط 

.)Effect Size(وموؤ�ضرات حجم االأثر ،ANOVA بري�ضون، واأ�ضلوب حتليل التباين الثنائي
اأ�ضفرت نتائج الدرا�ضة عما يلي:

1 .ارتف��اع ن�ضبة الطلبة املقبولني بكلية الطب الب�ضري وفق نتائج معياري القبول التقليديني مقارنة بن�ضبة 
الطلبة املقبولني وفق نتائج اختبار القدرات العقلية، اإ�ضافة اإىل نتائج امتحان القبول.

 2 .وج��ود ف��رق دال اإح�ضائيًا بني متو�ضطي الطلبة املقبولني بكلية الطب الب�ضري/جامعة عدن، ُيعزى لنوع 
معي��ار القب��ول)1 (امتحان القب��ول التقليدي + اختبار الق��درات العقلية، )2( امتح��ان القبول + معدل 

الثانوية العامة، ل�ضالح االأخري.
3 . وج��ود عالق��ة ارتب��اط غ��ري دال��ة اإح�ضائيًا عن��د )α 0.05( ب��ني نتائج الطلب��ة املقبول��ني بكلية الطب 
الب�ض��ري بح�ض��ب متغ��ري معيار القب��ول)1( امتحان القب��ول التقليدي + اختب��ار الق��درات العقلية،  )2( 

امتحان القبول + معدل الثانوية العامة.
4 . ارتف��اع الن�ض��ب املئوية للطلب��ة الذين مت ترفيعهم للم�ضت��وى الدرا�ضي الثاين واحلائزي��ن على تقديرات 
مرتفع��ة ومتو�ضط��ة يف اختب��ار القدرات العقلي��ة + امتحان القب��ول، مقارنة بالن�ضب املئوي��ة لنظرائهم 

احلائزين على تقديرات مرتفعة يف معياري القبول التقليديني.
5 . ارتف��اع الن�ض��ب املئوية للطلبة الذين مت ت�ضربهم بعد امل�ضت��وى الدرا�ضي االأول واحلائزين على تقديرات 

مرتفعة ومتو�ضطة يف معياري القبول التقليديني.
6 . وج��ود ف��روق دالة اإح�ضائيًا عند) α 0.05( يف املعدالت الرتاكمي��ة للطلبة الذين مت ترفيعهم للم�ضتوى 

الدرا�ضي الثاين بح�ضب معيار القبول.
.Cohen  7 . اقرتان الدالالت االإح�ضائية بدالالت عملية متفاوتة بح�ضب ت�ضنيف

الكلمات املفتاحية:
  املعيار، معيار القبول، اختبار القدرات العقلية.
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Mental Ability Test Vs Traditional Measures for Medical
College Admission at Aden University 

Abstract

The purpose of the present paper is to compare General Aptitude Test 
resultswith the current admission predictors results at the School of Medicine 
andHealth Sciences at the University of Aden.

Instruments used were

1. General Aptitude Test.

2. Current Admission Test.

3. High School Grade.

Validity and reliability were checked for aptitude and current admission tests.

Equivalent group design was used for the study. The sample was 60 male 
andfemale students randomly selected.

The results indicate that

1. More students were admitted according to classical admission measure 
compared to aptitude tests and classical admission measure.

2.There are significant differences in University GPA between types of 
admission predictors.

3. There is significant correlation between classical admission measure 
andUniversity GPA but with small effect size.

4. There is significant relationship between aptitude tests + current 
admission  measure and University GPA but with high effect size.

5. Aptitude test + current admission measure are more predictive of 
UniversityGPA followed by current admission measure.

6. Recommendations were put forth for future use.

Keywords:

Mental Ability Test, Standard/Norms, Acceptance criterion 
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المقدمة
ت�ضتاأث��ر ق�ضايا القبول باهتمام كبري من قبل عم��ادات القبول والت�ضجيل واملهتمني بالقبول يف خمتلف 
قطاعات التعليم العايل �ضعيًا وراء حتقيق العدالة يف قبول الطالب وتوزيعهم على الكليات املختلفة مبا يتفق 

مع قدراتهم وحت�ضيلهم العلمي )ال�ضهري:2001(.
ويف �ضبي��ل تطوي��ر فاعلي��ة القبول عملت كث��ري من موؤ�ض�ض��ات التعليم الع��ايل على امل�ضت��وى العاملي على 

ا�ضتحداث اختبارات للقبول ك�ضرط اإ�ضايف للقبول اإىل جانب معدل الثانوية العامة.
واتبع��ت جامع��ة ع��دن م��ن اأج��ل حتقي��ق وظيفته��ا يف اإع��داد ك��وادر وطني��ة مبوؤه��الت علمي��ة عالية 
تتب��ع �ضيا�ض��ة قب��ول موجه��ة يف حتديد اأع��داد الطلب��ة املقبولني فيه��ا يف خمتل��ف الربامج. وم��ن �ضمات هذه 
ال�ضيا�ض��ة اعتم��اد الطاقة اال�ضتيعابية للكليات، حتديد اأعداد املقبول��ني وفقا ملوؤ�ضرات وزارة التخطيط حول 
االحتياج��ات ال�ضنوي��ة من الكادر وفق��ا خلطط التنمية، ف�ضال ع��ن حتديد ح�ض���ض )Quota( للمحافظات. 
وكمعاي��ري للقب��ول ت�ض��رتط اجلامع��ة اأن يكون الطال��ب حا�ضال عل��ى �ضهادة الثانوي��ة العام��ة، واأداء اخلدمة 
الع�ضكري��ة للذك��ور اأو اخلدمة املدنية لالإن��اث ومدتهما عامان، وتت��م املفا�ضلة بني املتقدم��ني ملختلف الربامج 
وفق��ا ملعدل الثانوية العامة، وا�ضتمر هذا الو�ضع من��ذ تاأ�ضي�ض اأوىل كليات جامعة عدن ونواتها، كلية الرتبية 

عدن يف العام الدرا�ضي )1970/1971( وحتى العام الدرا�ضي )1979/1980(.
ونتيج��ة لتاأ�ضي�ض كلي��ات جديدة خالل االأعوام )78-75( هي كليات الط��ب، الهند�ضة واحلقوق، ف�ضال 
ع��ن الزي��ادة الكمي��ة التدريجية يف خمرج��ات التعليم الثان��وي كنتيجة النت�ض��ار التعليم يف الب��الد اعتمدت 
جامعة عدن يف العام الدرا�ضي )1980/ 1981( وفقا ملحفوظ )2007(، واختبار �ضفهي كاأ�ضا�ض للمفا�ضلة بني 
الطلب��ة املتقدم��ني اإىل جانب معدل الثانوي��ة العامة مت ا�ضتبداله خالل االأع��وام الدرا�ضية )1983/ 1988( 
باختب��ار حتريري ت�ضعه الكليات، واأ�ضب��ح قبول الطلبة لربامج اجلامعة يعتمد على املفا�ضلة بينهم من خالل 
%( فقط من معدل الثانوية العامة، مع اإعطاء الطالب  %( من معدل اختبارات القبول و)20  اعتماد )80 
فر�ض��ة التقدم لاللتح��اق بربناجمني كرغبة اأوىل وثانية �ضريطة جلو�ضه الختب��ارات القبول التي ي�ضرتطها 
كل برنامج، ويتم قبول الطالب وفقا لرغبته االأوىل اأو الثانية اإذا حقق املعدل املطلوب وفقا ملتو�ضط معدله يف 

اختبارات القبول ومعدل الثانوية العامة )حمفوظ، 2007(. 
%( فقط من معدل  %( من مع��دل اختبارات القب��ول و)20  ويع��د اعتم��اد جامعة ع��دن لن�ضبة )80 
الثانوي��ة العام��ة يف حتديد املعدل العام للقبول خط��وة جريئة اأقدمت عليها اجلامع��ة، وقد حاول الباحثان 
معرفة مربراتها اأو ردود فعل املجتمع حولها وخ�ضو�ضا ردة فعل النظام ال�ضيا�ضي ال�ضائد حينها، لكن مل تتوافر 
لهم��ا معلوم��ات موثقة حول هذا املعدل املرتفع الختب��ار القبول ك�ضرط للمفا�ضلة، ويب��دو اأن اتخاذ اجلامعة 
لهذا االإجراء موؤ�ضر على بداية اهتزاز ثقتها بنتائج الثانوية العامة، والبحث عن بدائل ل�ضمان جودة م�ضتوى 

الطلبة امللتحقني بها.
ومل يدم طويال اأخذ اجلامعة بنظام القبول هذا، رمبا نتيجة للغلو يف حتديد معدل اختبارات القبول ب� 
)80 %( والتقليل من �ضاأن معدل الثانوية العامة، حيث اتخذ جمل�ض جامعة عدن اإجراءات اأخرى للقبول 
مت تطبيقها خالل االأعوام الدرا�ضية )1989/1990( وحتى )1991/1992( متثلت يف االآتي: )مثنى،2000، 

�ض 318(
%( لربامج  تعدي��ل مع��دل الثانوي��ة العام��ة ك�ضرط لاللتح��اق بربامج اجلامع��ة، حيث مت حتدي��د )80   .1

االأخرى. للربامج   )% و)60  الهند�ضة  لربامج   )% الطب، و )70 
ا�ضتم��رار االأخ��ذ بتحديد اأعداد املقبول��ني وفقا للطاق��ة اال�ضتيعابية وموؤ�ض��رات وزارة التخطيط حول   .2

االحتياجات ال�ضنوية من الكادر وفقا خلطط التنمية، ف�ضال عن ا�ضتمرار اعتماد ن�ضبة للمحافظات.
اإ�ضافة اختبار اللغة العربية �ضمن اختبارات القبول التي ت�ضرتطها برامج الكليات.  .3

%( من اختبار  و )40  العامة،  الثانوية  %( من معدل  احت�ضاب املعدل النهائي للقبول على اأ�ضا�ض )50   .4
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ال�ضخ�ضية. للمقابلة   )% القبول و)10 
ومل ي�ضتم��ر نظ��ام القب��ول هذا طوي��ال نتيجة لتغ��ري النظ��ام ال�ضيا�ض��ي يف البالد بعد حتقي��ق الوحدة 
اليمني��ة يف ماي��و )1990م(؛ االأمر الذي حتم على جامعة عدن تغي��ري �ضيا�ضة القبول للتعاطي مع امل�ضتجدات 
اجلديدة يف الوطن. فالقبول مل يعد حم�ضورا على خمرجات الثانوية العامة يف حمافظات اجلنوب ال�ضت ذات 
الكثاف��ة ال�ضكانية ال�ضغرية، بل تعداه لي�ضم��ل خمرجات املحافظات ال�ضمالية ذات الكثافة ال�ضكانية الكبرية، 
ف�ض��ال ع��ن تقل�ض فر�ض الدرا�ضة اجلامعية يف اخلارج الت��ي كانت ت�ضتوعب مئات الطلبة �ضنويا، ومل يعد نظام 
القب��ول املوج��ه املعتمد على موؤ�ضرات التنمي��ة وحاجة املحافظات منا�ضبا للو�ض��ع اجلديد النا�ضئ عن حتقيق 

وحدة اليمن.
ويف حماول��ة للتعاط��ي م��ع هذه امل�ضتج��دات وخا�ضة م��ا يتعلق منها باحلاج��ة لزيادة اأع��داد امللتحقني 
يف براجمه��ا املختلف��ة عمل��ت جامع��ة ع��دن يف الع��ام الدرا�ض��ي )1992/1993( عل��ى تعديل �ض��روط القبول 

واإجراءاته وفقا لالآتي: )جامعة عدن(
%( لربامج  اعتم��اد مع��دل الثانوي��ة العامة ك�ض��رط لاللتحاق بربامج اجلامع��ة، حيث مت حتدي��د )85   .1

االأخرى.    للربامج   )% و)75  الهند�ضة،  لربامج   )% الطب، و)80 
تعديل احت�ضاب املعدل العام للمفا�ضلة بني الطلبة املتقدمني لاللتحاق بربامج اجلامعة من خالل اعتماد   .2

القبول. اختبار  معدل  من  ومثلها  العامة  الثانوية  معدل  من   )% ن�ضبة )50 
ت��ويليِّ عملية اإعداد اختب��ارات القبول واالإ�ضراف على تنفيذها وت�ضحيحه��ا، جلنة مركزية يف اجلامعة   .3

ي�ضدر بها قرار من رئي�ض اجلامعة، ولي�ض من قبل الكليات كما كان يف ال�ضنوات ال�ضابقة.
4.توحي��د اختب��ارات املواد التعليمية امل�ضرتكة لكل من الرغبة االأوىل والثانية، فيكفي على �ضبيل املثال 
اأن يجل���ض الطال��ب الختب��ار الريا�ضي��ات م��رة واح��دة اإذا كان ه��ذا االختب��ار متطلب��ا لرغبت��ه االأوىل 

والثانية. 
وا�ضتم��رت جامع��ة ع��دن باالأخ��ذ به��ذه ال�ض��روط واالإج��راءات للقب��ول اإىل الع��ام الدرا�ض��ي احل��ايل 
)2012/2013(، با�ضتثن��اء النقطت��ني )3 و4( اأع��اله؛ حي��ث األغيت االمتحان��ات املركزية يف الع��ام الدرا�ضي 
)1995/1996(، ث��م اأقر جمل�ض اجلامعة عودة العمل به��ا يف العام الدرا�ضي )1997/1998(، ثم األغيت مرة 
اأخ��رى يف العام الدرا�ضي )2003/2004(، واأ�ضبحت الكليات هي امل�ضوؤولة عن عملية اإعداد امتحانات القبول 

واالإ�ضراف على تنفيذها وت�ضحيحها.
وتو�ض��ح وثائق جامع��ة عدن واأدبياتها فاعلية اختب��ارات القبول يف املفا�ضلة ب��ني املتقدمني لاللتحاق 
برباجمه��ا، وخ�ضو�ض��ا برام��ج الطب والهند�ضة الت��ي ت�ضهد اإقباال كب��ريا من الطلبة ذوي املع��دالت العالية يف 
الثانوية العامة. وخل�ض مدير عام القبول والت�ضجيل االأثر االإيجابي الختبارات القبول يف جامعة عدن على 

النحو االآتي )حمفوظ، 2007(:
اعتم��اد اختب��ارات القب��ول يف املفا�ضل��ة بني الطلب��ة املتقدمني لاللتح��اق باجلامعة، اإذ يت��م قبول طلبة   .1

لديهم معدل اأقل يف الثانوية العامة، يف حني ال ُيقبل اآخرون لديهم معدالت اأعلى.
دور اختبارات القبول يف ت�ضييق فر�ض االلتحاق باجلامعة للطلبة احلا�ضلني على معدل عال يف الثانوية   .2

دون ا�ضتحقاق.
ز الطلبة املقبولني يف اجلامعة با�ضتعداد اأكرب للدرا�ضة واإكمالها بنجاح. متيُّ  .3

حتدي��د مواعي��د حم��ددة الإج��راء اختبارات القب��ول �ضاع��د يف اإغالق باب القب��ول نهائيا مل��ن مل يجل�ض   .4
الختبار القبول، وبذلك اأغلق فر�ض الو�ضاطة واملح�ضوبية، اأو حد منها ب�ضورة كبرية.

مشكلة الدراسة:  
م��ن خ��الل ا�ضتعرا�ض مراحل تطور عملية القبول يف جامعة عدن ميك��ن اال�ضتنتاج فيما له �ضلة بهدف 
ه��ذه الدرا�ض��ة ب��اأن حتديد جامعة ع��دن ل�ضروط القب��ول واإجراءاته يع��د ا�ضتجابة لل�ضغ��وط االجتماعية 
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وال�ضيا�ضي��ة ال�ضتيعاب خمرج��ات الثانوية العامة التي تزداد اأعدادها �ضنوي��ا، ف�ضال عن ح�ضول الطلبة على 
تقدي��رات عالي��ة يف امتح��ان �ضه��ادة الثانوية العام��ة. لذلك ف��اإن الزيادة ال�ضنوي��ة الأعداد الطلب��ة مقارنة 
بالطاق��ة اال�ضتيعابي��ة جلامع��ة عدن يع��د العامل الرئي���ض املحدد ل�ض��روط املتقدمني لاللتحاق به��ا، من دون 

اإغفال حر�ض اجلامعة على جودة مدخالتها.
فبينما كان النجاح يف الثانوية العامة هو ال�ضرط الوحيد للقبول يف برامج اجلامعة يف ال�ضنوات االأوىل 
من��ذ تاأ�ضي���ض اأوىل كلياتها يف عام )1970م(، عمل��ت اجلامعة منذ العام )1983( عل��ى اإ�ضافة اختبار القبول 
ك�ض��رط اآخ��ر مكم��ل ملع��دل الثانوية العام��ة واحت�ضاب ن�ضبة )50 %( م��ن كل منهما كمعدل ع��ام للقبول يف 

الربامج التي يزيد عدد املتقدمني لاللتحاق بها عن الطاقة اال�ضتيعابية.
وتختل��ف مكونات امتحانات القبول كلية عن اأخ��رى، فيتكون امتحان القبول من اأجل االلتحاق بربامج 
الهند�ض��ة مثال م��ن ثالث مواد تعليمية، هي الريا�ضي��ات، والفيزياء، واللغة االإجنليزي��ة، واأربع مواد تعليمية 
يف كلي��ات الط��ب هي: الكيمياء، واالأحي��اء، والفيزياء، واللغة االإجنليزية، بينما تتك��ون امتحانات القبول يف 
الكلي��ات االأخ��رى م��ن مادة تعليمي��ة واحدة اإىل مادت��ني تعليميتني بح�ض��ب طبيعة براجمها. ويق��وم باإعداد 
اأ�ضئل��ة كل امتح��ان ع�ضو هيئة تدري���ض، وال يخ�ضع اإعداده��ا ملوا�ضفات االختبار التح�ضيل��ي ومعايريه، ف�ضال 
ع��ن اخت��الف معّدوها من عام الآخر، وما يعنيه ذلك من اختالف طبيع��ة اأ�ضئلتها من عام اإىل اآخر؛ االأمر الذي 
ال يجع��ل منه��ا اأداة فاعل��ة يف املفا�ضلة بني الطلبة ب�ض��ورة مو�ضوعية، وي�ضعب اال�ضتناد اإليه��ا للتنبوؤ باالأداء 

االأكادميي للطلبة يف اجلامعة.
عل��ى ه��ذا االأ�ضا�ض حتاول الدرا�ض��ة احلالية تطبيق اختبار قدرات عقلية مق��ن، ومقارنة نتائج دجمه 
�ضم��ن مع��دل امتحانات القبول من جهة و�ضمن معدل الثانوية من جه��ة اأخرى مع نتائج معدل القبول احلايل، 

وا�ضتخال�ض ما ميكن اأن ي�ضاعد يف اقرتاح اجتاهات مبتطلبات تطوير نظام القبول يف جامعة عدن.
وبذلك يحاول البحث احلايل االإجابة عن ال�ضوؤال االآتي:

م��ا نتائ��ج ا�ضتخدام اختبار القدرات العقلية، ومعدل امتحان القبول، ومع��دل الثانوية العامة، كمعايري لقبول 
الطلبة يف جامعة عدن، والتنبوؤ بتح�ضيلهم الدرا�ضي؟ 

أسئلة الدراسة:
ما ن�ضبة الطلبة املقبولني للعام )2010/2011م( بكلية الطب والعلوم ال�ضحية وفق معيار معدل القبول،   .1

ومعيار )اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول( ؟
ما املعيار االأكرث تنبوؤًا مبتغري املعدل الرتاكمي لتح�ضيل طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة؟  .2

ما مقدار اإ�ضهام معيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول(، ومعيار)اختبار القدرات العقلية   .3
+ معدل امتحان الثانوية العامة( ومعيار معدل القبول، يف تف�ضري تباين املعدل الرتاكمي لتح�ضيل طلبة 

املجموعتني التجريبية وال�ضابطة؟
هل يوجد فرق دال اإح�ضائيًا يف املعدل الرتاكمي لطلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ُيعزى ملعياري   .4
القب��ول: معيار)اختبار القدرات العقلية+معدل امتحان القبول(، ومعيار)معدل الثانوية العامة+معدل 

امتحان القبول(؟
أهدف الدراسة :

ته��دف ه��ذه الدرا�ضة اإىل مقارن��ة ا�ضتخدام اختب��ار القدرات العقلي��ة ومعدل امتح��ان القبول ومعدل 
الثانوية العامة كمعايري للقبول يف جامعة عدن والتنبوؤ بالتح�ضيل. 

حدود الدراسة : 
تقت�ض��ر الدرا�ض��ة على طلبة امل�ضتوى الدرا�ضي االأول املقبولني ب��� )برنامج الطب الب�ضري( بكلية الطب 
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والعلوم ال�ضحية/جامعة عدن للعام الدرا�ضي )2010/2011م(.
مصطلحات الدراسة :

اختبار القدرات العقلية:  .1
ه��ي ن��وع م��ن اختب��ارات الوظائ��ف الذهني��ة)Intellectual functions(  الت��ي تتعل��ق باختب��ارات ال��ذكاء 
واال�ضتعدادات اخلا�ضة، والقدرة على التجريد، وت�ضمل هذه الوظائف القدرات اللفظية والقدرات االأدائية، 

كما هو احلال يف اختبار "�ضتانفورد –بينيه" واختبار "وك�ضلر" للذكاء ) ال�ضافعي:2011(.
 ويع��رف الباحث��ان اختبار الق��درات العقلية اإجرائيًا بالدرج��ة التي يحرزها الطالب امللتح��ق بربنامج الطب 

والعلوم ال�ضحية يف املجال اللفظي، واملجال العددي.
 :Standard/Norms املعيار  .2

اأو هيئات علمية ومهنية متخ�ض�ضة، وتاأتي �ضياغة املعيار لكي  اأفراد  هو اأمنوذج لالأداء يحدد مبعرفة  	•
تع��رب عن حمت��وى علمي وعمل��ي، فهو قاب��ل للتطبيق وقاع��دة اأ�ضا�ضية مر�ض��دة للعمل اجلامع��ي )فوؤاد: 

.) 2008
ملا هو متوقع  اإليها يف احلكم على اجلودة يف �ضوء ما تت�ضمنه هذه اجلملة من و�ضف  هو جملة ي�ضتند  	•
حتقق��ه ل��دى املتعلم م��ن مهارات، اأو معارف، اأو مهم��ات، اأو مواقف، اأو قيم واجتاه��ات، اأو اأمناط تفكري، اأو 

قدرة على حل امل�ضكالت واتخاذ القرارات)عبد احلليم:  2005(.
معيار القبول:  .3

يعرف معيار القبول يف قامو�ض املتعلم باأنه:
اآلية االعرتاف.  -

بيان اأو ميزة للقبول.  -
موقف اأو حجة للقبول.  -

[Mitchell H. Levine :2000 ، SSC San Diego :2006                              ]
ويع��رف ال�ضب��ع )2006( معايري القب��ول بكونها "النماذج الت��ي يتم االتفاق عليها ويحت��ذى بها لقيا�ض 
درج��ة اكتم��ال اأو كف��اءة �ضيء م��ا. وقد تكون عب��ارات و�ضفية حتدد ال�ض��ورة املثلى التي ينبغ��ي اأن تتوفر يف 

ال�ضيء الذي تو�ضع له املعايري، اأو التي ن�ضعى اإىل حتقيقها".
ويع��رف عبد احلليم )2005( معيار القبول يف الدرا�ضات العليا هو اأال يقل »املعدل الرتاكمي« الإجنازات 

الطالب يف املقررات املختلفة التي اأجنزها عن )3( درجات من الدرجة النهائية 4. 
ويق�ضد مبعايري القبول يف اجلامعات تلك االختبارات التي تلجاأ لها اجلامعات وموؤ�ض�ضات التعليم العايل 
يف معظ��م دول الع��امل، وتعتمدها ك�ضواب��ط للقبول فيها، وفقًا ملعايري مو�ضوعية �ضامل��ة ودقيقة، وتتمثل تلك 

االختبارات يف اختبارات قدرات ومهارات، واختبارات حت�ضيل، وغريها من االختبارات) ال�ضهري 2011(.
ويعرف الباحثان معيار القبول اإجرائيًا:

% من معدل الطالب   50 % من معدل الطالب يف امتحان الثانوي��ة العامة +  1. مبعي��ار مع��دل القب��ول )50 
يف امتح��ان القب��ول( والذي على �ضوئه يجيز للطال��ب االلتحاق بربنامج الطب الب�ض��ري بكلية الطب والعلوم 

ال�ضحية. 
% من معدل الطال��ب يف اختبار القدرات  2. معي��ار اختب��ار الق��درات العقلية + مع��دل امتحان القب��ول )50 
العقلي��ة + 50 % م��ن مع��دل الطال��ب يف معدل امتح��ان القبول(، وال��ذي ُيقرتح ا�ضتخدام��ه كمعيار لقبول 

الطلبة املتقدمني لاللتحاق بربنامج الطب الب�ضري بكلية الطب والعلوم ال�ضحية. 
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اإلطار النظري للدراسة:
ت�ضمل هذه اجلزئية من الدرا�ضة عر�ضا نظريا مركزا للمفاهيم ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�ضة، وهي:

اختبارات القدرات العقلية:  .1
عب��ارة ع��ن اأدوات مو�ضوعي��ة مبعن��ى اأنها اأ�ضئل��ة اأو مركبات اأو �ض��ور مهما اختلف امل�ضحح��ون لها تظل 
درج��ة ثابت��ة حمددة ومقننة، مبعنى اأنها خ�ضعت لعمليات ح�ضابية وجرب��ت على عدد كبري جدًا من االأفراد، 
حت��ى حتقق الدقة والثب��ات يف نتائجها.. وعادة ما يقوم بتطبيق هذه املقايي���ض وت�ضحيحها اخت�ضا�ضيون يف 
جمال القيا�ض .. وميكن تطبيق مقايي�ض القدرات العقلية ب�ضكل فردي اأو ب�ضكل جماعي كاختبارات التح�ضيل 
.. ومتث��ل الدرج��ة الت��ي يح�ضل عليه��ا الفرد م�ضت��وى قدراته العقلي��ة العامة )عدد من الق��درات( واخلا�ضة 

.)Sternberg،1990 (  )قدرة م�ضتقلة(
يو�ض��ح االأدب الرتب��وي باأن عوام��ل معرفية واأخرى غري معرفية توؤث��ر يف املفا�ضلة بني الطلبة والتنبوؤ 
بتح�ضيله��م يف موؤ�ض�ض��ات التعلي��م اجلامعي، غري اأن العوام��ل املعرفية )Cognitive( )مع��دل الثانوية العامة 
واختب��ارات القب��ول مثل SAT& ACT( وفق��ا لبينتيجز وكري��دون )Pentages & Creedon، 1978(، يف 

اقتبا�ض للحطامي )Al-Hattami،2012( متثل العامل الرئي�ض تقليديا للتنبوؤ بالنجاح االأكادميي.
واختل��ف تعاط��ي اجلامع��ات مع مع��دل الثانوي��ة العامة واختب��ار القبول كمتطل��ب للمفا�ضل��ة والتنبوؤ 
مب�ضتقب��ل حت�ضيل الطالب االأكادميي، فتتبع بع�ض الكليات معدل الثانوية العامة فقط، اأو ي�ضاف اإليه اختبار 
 DAT اأو اختبار ا�ضتعداد تخ�ض�ضي مثل ،SAT اأو اختبار اال�ضتعداد ACT قبول مقن، مثل اختبار التح�ضيل

لكليات طب االأ�ضنان، PCAT لكليات ال�ضيدلة وMCAT اختبار القبول يف كلية الطب وغريها. 
اختبارات القبول:  .2

ينظر الختبارات القبول اجلامعية من زاويتني اأو رمبا من وجهتي نظر خمتلفتني:
اأوالهم��ا: اأن تك��ون اختب��ارات القب��ول اجلامعية اختبارات ق��درات عقلية تقي�ض قدرة الف��رد املفحو�ض على 
الفه��م والتطبيق واال�ضت��دالل والتحليل، وهي قدرات فردية قد تنمو وتتط��ور مبعزل عن حت�ضيل الطالب يف 
درا�ضته الثانوية اأو على االأقل ال تعتمد عليها اعتمادًا مبا�ضرًا. ومثل هذه االختبارات غالبًا ما تكون فقراتها 
االختباري��ة يف مادت��ي اللغة )االأم( والريا�ضي��ات ملا لها من عالقة مبا�ضرة بهذه الق��درات من جهة، وللعالقة 

االرتباطية بينهما من جهة ثانية كما تدل بحوث القيا�ض النف�ضي عرب الثقافات.
وثانيهم��ا: متي��ل اإىل اأن تكون اختبارات القب��ول اجلامعية اختبارات حت�ضيل يف اإطارها الع��ام معتمدة اأ�ضا�ضًا 
عل��ى ما ا�ضتطاع الطالب حت�ضيله يف املراحل التعليمية ال�ضابقة للتعليم اجلامعي وخا�ضة يف املرحلة الثانوية 

)العاين:2004(.
معايري القبول:  .3

ب��داأ مدخ��ل املعايري يغ��زو ال�ضاحة الرتبوي��ة عامليا وعربيا يف �ضي��اق العوملة ويف اإطار انت�ض��ار التناف�ض 
املعي��اري العامل��ي. اإن ما ي�ضيب العامل اليوم يف كافة املجاالت يدع��و اإىل »تعي�ري التعليم وجتويده«، فمتطلبات 
�ض��وق العمل وحياتنا اليوم عموما مبا فيها من تق��دم علمي وتكنولوجي فائق النوعية، واأثر املعطيات العلمية 
والتكنولوجية على التعليم، وتفر�ض على النظم الرتبوية رفع التحدي، وتبني �ضعار التعليم والعلم املتميزين 
حتقيق��ًا جل��ودة خمرجاتها، والت��ي تتمثل مبتعلم��ني موؤهلني اأكادمييًا، اأكف��اء ميتلكون مه��ارات نوعية يف �ضتى 
املج��االت، يكونون قادرين على املناف�ضة يف امل�ضابقات واالختب��ارات الكونية، وقادرين على املناف�ضة يف ال�ضوق 
العاملي��ة، ويح�ضل��ون على الفر���ض التعليمية والوظيفي��ة، ويتفوقون يف جمال االبتكار واالإب��داع، واإىل جانب 
.)McMillan، 2001(ذلك يكونون قادرين على موا�ضلة امل�ضار العلمي االأكادميي اأو التحول اإىل �ضوق العمل

واأ�ضهم��ت العوملة بتزايد الرتابط الدويل، وتزايد الرتابط االإقليمي، وانتقال مواقع ال�ضركات الكربى، 
والتهمي�ض، والتجزئة و�ضيوع التطبيقات التكنولوجية على حد و�ضف )اليون�ضكو 1998(، اإىل اإ�ضفاء الطابع 
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العامل��ي عل��ى التعليم العايل ال��ذي ي�ضتوجب االرتق��اء مب�ضتواه، والعم��ل على �ضياغة معاي��ري للجودة ملختلف 
مكونات��ه، ويف املقدم��ة منه��ا املعايري ذات العالقة بج��ودة م�ضتوى الطلبة امللتحقني به والذي��ن ي�ضكلون مادته 
االأ�ضا�ضي��ة، واإي��الء عناي��ة خا�ضة بامل�ضكالت املت�ضل��ة بالتحاقهم وفق��ا ملعايري اجلدارة، والكف��اءة، والقدرات 

الفردية بو�ضفها من املتطلبات االأ�ضا�ضية ل�ضمان جودة موؤ�ض�ضاته وخمرجاتها.
الدراسات السابقة:

تباينت نتائج البحوث والدرا�ضات فيما يتعلق ب�ضدق هذا املعيار اأو ذاك يف حت�ضني عملية اختيار الطلبة 
والتنبوؤ مب�ضتقبل لتح�ضيلهم االأكادميي، حيث تو�ضلت بع�ض الدرا�ضات اإىل اأن معدل الطالب يف الثانوية العامة 
اأف�ض��ل معي��ار للتنبوؤ، بينما اأظهرت درا�ضات اأخرى اأن اإ�ضافة اختبار القب��ول )حت�ضيل اأو ا�ضتعداد( اإىل معدل 

الثانوية العامة يزيد من فاعلية التنبوؤ بتح�ضيل الطالب يف اجلامعة.
وم��ن الدرا�ض��ات التي تناول��ت اختبارات القبول املقننة ومع��دل الثانوية العامة، درا�ض��ات اأجنبية مثل 
)Noble، & Sawyer، 2002((؛  )Sawyer، 2002(؛  )Kim، 2002(؛  )Lenning، 1975(؛  درا�ض��ات: 
)Kuncel et al.، 2005(؛  )Smithers، & others، 2004(؛  )Kuncel، Hezlett، & Ones، 2004(؛ 
 Curtis، & others،( )Meagher، & Stellato، 2005(  Kuncel، Credé، & Thomas، 2007((؛ 
مث��ل  عربي��ة  )Yanfei، 2012(; ودرا�ض��ات  )Olani، 2009(؛  )Jennifer، & others،2008(؛  2007(؛ 

درا�ضات: )ال�ضهري، 2011(؛ )املقبل، 1426 ه�(؛ )ال�ضيف، 1425(، )الزهراين، 1420 ه�(. 
واأما الدرا�ضات التي تناولت معدل الطالب يف الثانوية العامة فيمكن ذكر الدرا�ضات االأجنبية االآتية: 
 Stewart، & Smith، 2003(; )Fleming، 2002(; )Hoffman، 2002( ;) Zheng et al.، 2002((
درا�ض��ات:  مث��ل  عربي��ة  ودرا�ض��ات   ;);)Geiser،& Studley،2003(; )Geiser، & Santelices، 2007

)العمايرة، وع�ضا، 2010(; )عبد اهلل، والزير، 2004(;  )البناي، واآخرين، 2004(.
وعل��ى م�ضت��وى اليمن فاإن الدرا�ضات التي تناولت معدل الثانوية العام��ة و)اأو( اختبار القبول كمتطلب 
للمفا�ضل��ة والتنب��وؤ مب�ضتقب��ل حت�ضيل الطال��ب �ضحيحة للغاية، وق��د متكن الباحثان م��ن احل�ضول على ثالث 
درا�ض��ات فق��ط، االأوىل ر�ضال��ة دكتوراه للحطام��ي )Al-Hattami، 2012(، والثانية ر�ضال��ة ماج�ضتري خلليل 

)2009(، وثالثة للمخاليف )2001(. 
هدف��ت درا�ض��ة )احلطام��ي،2012( اإىل التحق��ق من ال�ض��دق التنبوؤي ملع��دل الثانوي��ة العامة ودرجات 
اختب��ار القب��ول لطلبة اجلامعة يف اليمن. وق��د اختار الباحث طلبة جامعتي احلدي��دة واإب كعينة لدرا�ضته، 
وخل�ض��ت الدرا�ضة اإىل اأن مع��دل الثانوية العامة واختبار القبول لهما دالل��ة يف التنبوؤ بتح�ضيل الطالب على 
امل��دى الق�ضري )املع��دل الرتاكمي للم�ضت��وى االأول(، وعلى املدى الطوي��ل )املعدل الرتاكمي لل�ضن��وات االأربع(، 
مو�ضحا كذلك باأن ال�ضدق التنبوؤي ملعدل الثانوية العامة باملعدل الرتاكمي للطالب يف امل�ضتوى االأول، ومعدله 
الرتاكم��ي لل�ضن��وات االأرب��ع يف اجلامعة �ضعي��ف، على اأن اإ�ضاف��ة درجات اختب��ار القبول اإىل مع��دل الثانوية 

العامة يزيد من القدرة التنبوؤية الأداء الطالب يف اجلامعة.
اأما درا�ضة )خليل، 2009( فقد هدفت اإىل التحقق من القدرة التنبوؤية لنتائج امتحان )حذف �ضهادة( 
الثانوي��ة العام��ة بتح�ضي��ل الطلب��ة يف الدرا�ضة اجلامعي��ة، واختار عين��ة درا�ضته من خريج��ي جامعة عدن، 
واأظه��رت نتائج الدرا�ض��ة وجود عالقة ارتباط موجبة �ضعيفة )قيمة معامل االرتباط( ودالة اإح�ضائيا بني 
مع��دل الثانوي��ة العام��ة واملعدل الرتاكم��ي يف اجلامعة، وكانت ن�ضب��ة التباين املف�ضر يف املع��دل الرتاكمي التي 

ي�ضهم بها معدل الثانوية العامة �ضئيلة للغاية.
وهدف��ت درا�ضة )املخاليف 2001( اإىل ا�ضتق�ضاء مدى فاعلية معدل الثانوية العامة يف حت�ضيل الطلبة 
يف كلي��ات الرتبي��ة، واختار عينة درا�ضته من طلبة كلية الرتبية عمران. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل وجود عالقة 
ارتب��اط موجبة بني معدل الثانوي��ة العامة وحت�ضيل الطلبة يف الدرا�ضة اجلامعية. واأو�ضحت الدرا�ضة اأي�ضا 
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اأن مع��دل الثانوي��ة العامة ل��ه قيمة تنبوؤية بتح�ضيل الطلبة يف امل�ضتوى الدرا�ض��ي االأول، واأن هذه القيمة لها 
قوة اأكرب يف حت�ضيل طلبة تخ�ض�ضات العلوم منه يف تخ�ض�ضات الدرا�ضات االإن�ضانية.

التعليق على الدراسات السابقة:
متيزت هذه الدرا�ضة عن غريها من الدرا�ضات ال�ضابقة لكونها ا�ضتخدمت املنهج التجريبي الختبار القدرة 
العقلي��ة )اختب��ار ال��ذكاء املقن للبيئة اليمني��ة( بو�ضفه اأحد معاي��ري القبول امل�ضتخدمة للتنب��وؤ بالتح�ضيل 
الالح��ق، يف حني توافق هدف هذه الدرا�ضة مع اأهداف نظرياتها من الدرا�ضات ال�ضابقة يف ا�ضتخدامها امتحان 
الثانوية العامة من جهة، ومن جهة اأخرى ال�ضتخدامها امتحان الثانوية العامة باالإ�ضافة اإىل اختبار القبول 

كمعايري للتنبوؤ بالتح�ضيل امل�ضتقبلي للطلبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها  :

اعتمد الباحثان املنهج الو�ضفي، واملنهج التجريبي/ت�ضميم االأزواج املتناظرة، اإذ مت اأواًل: �ضحب )60( 
طالب��ا وطالبة بالطريقة الع�ضوائية املنتظمة من اأ�ضل )110(، املقبولني بكلية الطب والعلوم ال�ضحية، بغية 

تطبيق معيار )اختبار القدرات العقلية+معدل امتحان القبول(.
ثانيًا: ثمَّ اال�ضتعانة مبا تبقى من الطلبة يف ت�ضكيل جمموعتني متناظرتني، املجموعة التجريبية التي خ�ضع 
% من اختبار  طلبته��ا الختب��ار الق��درات العقلية، ومن ثم مت احت�ض��اب معدالتهم يف املرة االأوىل باأخ��ذ )50 
% من اختبار القدرات  % من معدل امتحان القبول(، ويف املرة الثانية مت اأخذ )50  القدرات العقلية، و50 
اآخر من املجموعة  العامة(. ومياثل كل طالب يف هذه املجموعة طالبا  الثانوية  % من معدل  العقلية، و50 
% من معدل امتحان الثانوية  ال�ضابط��ة )الذي��ن مت احت�ضاب معدالتهم وفق معيار معدل القبول، باأخذ )50 

)30( طالبا وطالبة.  جمموعة  كل  اأفراد  عدد  بلغ  القبول(،  امتحان  معدل  % من  العامة، و50 
جمتمع الدرا�ضة وعينته:

ا�ضتمل جمتمع الدرا�ضة االأ�ضل على الطلبة املقبولني يف الربامج االأكادميية بكليات جامعة عدن )كلية 
الط��ب والعلوم ال�ضحي��ة، وكلية ال�ضيدلة، وكلية ط��ب االأ�ضنان، كلية الهند�ضة، كلي��ة الرتبية، كلية احلقوق، 
كلي��ة االقت�ض��اد، كلية العلوم االإدارية، كلي��ة االآداب، كلية الزراعة، وكلية النف��ط واملعادن(. يخ�ضع الطلبة 
املتقدمون لاللتحاق بكليات جامعة عدن المتحان قبول يف الربامج التي يزداد فيها عدد املتقدمني عن الطاقة 
اال�ضتيعابي��ة، با�ضتثن��اء كلية الطب والعلوم ال�ضحية، وكلية ال�ضيدل��ة، وكلية طب االأ�ضنان، وكلية الهند�ضة، 
ف��اإن الطلبة املتقدم��ني لاللتحاق بهذه الكليات االأربع يخ�ضعون المتحان قب��ول يف جميع الربامج االأكادميية، 
%- فما  ف�ض��اًل ع��ن ذلك ُي�ضرتط لاللتحاق بكلية الط��ب والعلوم ال�ضحية اأن يح�ضل الطال��ب على معدل )85 
ف��وق(. واإذا اأخذن��ا بعني االعتبار اأن امتح��ان القبول هو امتحان موحد لكلية الط��ب والعلوم ال�ضحية، وكلية 
ط��ب االأ�ضن��ان، وكلي��ة ال�ضيدلة، واأن معظ��م الطلبة الذين يتم قبوله��م يف كليتي طب االأ�ضن��ان وال�ضيدلة هم 
يف االأ�ض��ل م��ن الطلبة املتقدمني لكلي��ة الطب والعلوم ال�ضحي��ة، والذين مل يوفقوا يف القب��ول فيها، هذا يعني 
اأن نتائ��ج القب��ول يف كلية الطب والعل��وم ال�ضحية حتدد القبول يف كليتي طب االأ�ضن��ان، وال�ضيدلة، ف�ضاًل عن 
الطاقة اال�ضتيعابية الكبرية لكلية الطب والعلوم ال�ضحية، اإذ ي�ضكل الطلبة املتقدمون يف كلية الطب والعلوم 
ال�ضحية، ن�ضبة )30 %( من جمتمع الدرا�ضة االأ�ضل، فاإن اختيار الباحثني للطلبة املقبولني )برنامج الطب 
الب�ض��ري( بكلي��ة الطب والعلوم ال�ضحية يف الع��ام الدرا�ضي )2010/2011م( )110( م��ن الطالب والطالبات 

هو اختيار ق�ضدي له ما ي�ضوغه.  

اأداة الدرا�ضة:
مقيا�ض القدرات العقلية املقن للبيئة اليمنية )اإبراهيم:2008(:  .1
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مقيا���ض ي�ضتم��ل على ثالث قدرات )اللفظية، والعددية، واملكانية، و�ضمنه��ا القدرة اال�ضتداللية(، ومت تقنني 
ه��ذا املقيا�ض يف )2008( من قبل الباحثة األطاف رم�ضان اإبراهيم على م�ضتوى اجلمهورية اليمنية، وقد متتع 
املقيا���ض ب��دالالت عدة عن �ضدقه وثبات��ه )انظر اخل�ضائ�ض ال�ضيكومرتية اأدن��اه(. وعلى �ضوء ما يتالءم مع 
املحتوى التعليمي لربنامج الطب الب�ضري بكلية الطب والعلوم ال�ضحية، فقد مت انتقاء كل من القدرة اللفظية، 
والقدرة العددية. واجلدول اأدناه يو�ضح االختبارات الفرعية املت�ضمنة يف القدرة اللفظية والقدرة العددية: 

جدول )1( االختبارات الفرعية وعدد الفقرات للقدرة اللفظية والقدرة العددية

عدد اللفظيةالفقرات
عدد العدديةالفقرات

الفقرات

االختبارات الفرعية
و عدد الفقرات

20تذكر االأرقام25معاين الكلمات

10العمليات احل�سابية11الكلمات املت�سادة

5التحليل العددي11التناظر اللفظي

6ال�سال�سل الرقمية5االأمثال

4العدد املفقود12اال�ستدالل اللفظي

6445املجموع

ت�ضمن املقيا�ض )109( فقرات موزعة على:
الق��درة اللفظية Verbal Abilities : وتت�ضم��ن )64( فقرة موزعة على خم�ضة اختبارات فرعية هي:   -

معاين الكلمات، املت�ضادات، التناظر اللفظي، االأمثال، واال�ضتدالل اللفظي.
القدرة العددية Mathematical Abilities وتت�ضمن )45( فقرة موزعة على خم�ضة اختبارات فرعية   -

هي: تذكر االأرقام، العمليات احل�ضابية، التحليل العددي، ال�ضال�ضل الرقمية، والعدد املفقود.
معدالت امتحان القبول.  .2

معدالت الثانوية العامة.  .3
املعدالت الرتاكمية لتح�ضيل الطلبة عند نهاية ال�ضنة الدرا�ضية االأوىل.   .4

اخل�ضائ�ض ال�ضيكومرتية الأداة البحث:
 مقيا���ض الق��درات العقلي��ة مق��ن يف االأ�ض��ل للبيئ��ة اليمنية وق��د مت ا�ضتخ��راج العديد م��ن الدالالت 
( للتاأك��د من درجة تواف��ق اآراء املحكمني، ومعام��الت ال�ضعوبة  2x ع��ن �ضدق��ه، ومنها ا�ضتخ��دام االإح�ضائي )
والتميي��ز، وفاعلية البدائ��ل، و�ضدق املحتوى، وال�ض��دق بداللة حمك، وال�ضدق التنب��وؤي، وال�ضدق التالزمي، 
وال�ض��دق العامل��ي. كم��ا مت التو�ض��ل اإىل دالالت عن ثبات مقيا�ض الق��درات العقلية بطرق ع��دة منها طريقة 
 Alpha( وطريقة حتليل التباين، وطريقة ،)Kuder – Richardson 20( اإعادة تطبيق االختبار، طريقة

.)Cronbach
املعاجلات االإح�ضائية:

1.التكرارات والن�ضبة املئوية، 2.املتو�ضط احل�ضابي، 3.االنحراف املعياري، 4. معامل ارتباط بري�ضون.

.Kruskal-Wallis test كودر ريت�ضارد�ضون- 20، 7.األفا كرونباخ، 8.االإح�ضائي.t-test، 6 5.االإح�ضائي

9. حجم االأثر، 10. معامل االنحدار الب�ضيط واملتعدد.
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
فيما يتعلق باالإجابة عن ال�ضوؤال االأول:

م��ا ن�ضب��ة الطلبة املقبول��ني للع��ام )2010/2011م( بكلية الطب والعل��وم ال�ضحية وفق معي��ار معدل القبول، 
ومعيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول(؟

بل��غ عدد الطلب��ة املتقدمني لاللتحاق بكلية الط��ب والعلوم ال�ضحية للع��ام )2010/2011م( )1700( 
طال��ب وطالب��ة، باملقابل كان عدد الطلبة الناجحني يف امتح��ان القبول )316( طالبا وطالبة، وبعد احت�ضاب 
العامة، مت قبول )110(  الثانوية  %( من معدل  الناجت مع )50  القبول وجمع  امتحان  %( من معدل   50(
ط��الب وطالب��ات بربنام��ج الط��ب والعلوم ال�ضحية م��ن الذين حققوا مع��دالت تراوحت ما ب��ني )100 – 90(، 
اأحرزوا معدالت  الذين  الطلبة  اأن  لوحظ  الناجحني. وقد  اإجمايل  من   )% وي�ضكل هذا العدد ن�ضبة )34.8 
مرتفع��ة يف الثانوية العامة كانت لهم االأولوي��ة يف القبول بالرغم من عدم توفر دالالت عن م�ضداقية معدل 

الثانوية العامة.
وحل�ض��اب ن�ضبة الطلب��ة املقبولني للعام )2010/2011م( بربنامج الطب الب�ض��ري بكلية الطب والعلوم 
ال�ضحية وفق معيار )اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول(، و�ُضحبت عينة ع�ضوائية منتظمة بلغ 
حجمه��ا )60( طالب��ًا وطالبة من اأ�ضل املقبول��ني )110( بح�ضب معيار معدل القب��ول، خ�ضعت العينة الختبار 
القدرات العقلية، وقد بلغ عدد الناجحني )42( طالبا وطالبة من اأ�ضل )60(، بح�ضب معيار )اختبار القدرات 
العقلية + معدل امتحان القبول(. وبا�ضتخدام قانون الن�ضبة والتنا�ضب، ُوجد اأنه يتوقع اأن ينجح )77( طالبا 
وطالب��ة م��ن اأ�ضل )110( من املقبولني بح�ضب معيار معدل القبول. وي�ضكل هذا العدد ن�ضبة قدرها )24.4%( 

من اإجمايل الناجحني يف معيار معدل القبول.
فيما يتعلق باالإجابة عن ال�ضوؤال الثاين:

ما املعيار االأكرث تنبوؤًا باملعدل الرتاكمي لتح�ضيل طلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة؟ 
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال مت ا�ضتخدام اأ�ضلوب االنحدار املتعدد وفق اخلطوات التالية:

1. احت�ضاب م�ضفوفة معامالت االرتباطات الداخلية بني املتغريات امل�ضتقلة: معدالت املجموعة التجريبية 
وف��ق معي��ار )اختبار الق��درات العقلية + مع��دل امتحان القب��ول(، ومعدالت املجموع��ة التجريبية وفق 
معيار)اختبار القدرات العقلية+معدل الثانوية العامة( ومعدالت املجموعة ال�ضابطة وفق معيار)معدل 
القب��ول(، وبني هذه املتغريات امل�ضتقلة واملتغري التابع املعدل الرتاكمي للتح�ضيل. وبتطبيق قانون معامل 

االرتباط وجد ما يلي:
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جدول )2( م�سفوفة معامالت االرتباطات

املعدل املتغريات
الرتاكمي

اختبار القدرات
+

معدل امتحان القبول

اختبار القدرات
+

معدل الثانوية العامة
معدل القبول

 0.189 -**0.910**10.914املعدل الرتاكمي

اختبار القدرات
+

معدل امتحان القبول
1-0.9960.084

اختبار القدرات
+

معدل الثانوية العامة
1- 0.177

1معدل القبول

     **االرتباط دال اإح�ضائيًا عند 0.01

اأ�ضفرت م�ضفوفة االرتباط عن ارتباط دال اإح�ضائيًا )**(914  بني معيار )اختبار القدرات العقلية+معدل 
امتح��ان القب��ول( واملعدل الرتاكم��ي للتح�ضيل، وعن ارتب��اط دال اإح�ضائيًا )**(0.910 ب��ني معيار)اختبار 
القدرات العقلية+معدل الثانوية العامة( واملعدل الرتاكمي للتح�ضيل، وعن ارتباط غري دال بني معيار معدل 

القبول واملعدل الرتاكمي للتح�ضيل. 
r ( = 0.8354، و 0.828 وت�ضري هذه القيمة اإىل اق��رتان الداللة االإح�ضائية بداللة عملية 

2

حج��م االأث��ر )
.)Cohen: 1990( قوية بح�ضب ت�ضنيف كوهن

b (، وثابت االنحدار، ومعامل التحديد: 2. اإيجاد قيم املعامالت املعيارية )b ( واملعامالت غري املعيارية ) 
جدول )3( قيم املعامالت املعيارية، وغري املعيارية )     (، وثابت االنحدار، ومعامل التحديد

املتغري
املعامالت 
املعيارية

)b  (

معامالت 
االنحدار
b  

Α ثابت
االنحدار

معامل 
التحديد
R
2  

اختبار القدرات العقلية
+

معدل امتحان القبول
0.9420.7580.00

30.8700.836
اختبار القدرات العقلية

+
معدل الثانوية العامة

-0.028-0.44 0.00

0.9600.317160.610.036-0.189- معيار معدل القبول

%( من التباين  2 ( = 0.872، و اأن )836 

R تب��ني نتائج التحلي��ل االإح�ضائي اأن معامل التحديد العام )
يف املع��دل الرتاكم��ي لتح�ضيل طلبة املجموع��ة التجريبية يعود اإىل معيار)اختبار الق��درات العقلية + معدل 
%( من التباين يف  امتح��ان القب��ول(، ومعيار)اختبار القدرات العقلية + معدل الثانوية العام��ة(، و)0.036 
املع��دل الرتاكم��ي لتح�ضيل طلب��ة املجموعة ال�ضابطة يع��ود اإىل معيار معدل القبول، اأما باق��ي ن�ضبة التباين 

اأخرى. لعوامل  فيعود   )%  13(
لفح�ض داللة معامل التحديد، اأ�ضتخدم اأ�ضلوب حتليل التباين عند ) α 0.05( وكانت النتائج كما يلي:

R
2

b
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جدول )4( فح�ص داللة معامل التحديد ال�ستخدام معادلة االنحدار يف التنبوؤ

م�ضادر املتغري
التباين

جمموع 
dfاملربعات  

متو�ضط 
جمموع 
املربعات

f
معامل 

aالتحديد

اختبار القدرات العقلية
 +

معدل امتحان القبول

1869.5792934.789االنحدار

68.620.8360.00 367.7882713.622اخلطاأ

2237.36729الكلي

اختبار القدرات العقلية
  +

معدل الثانوية العامة

1869.5792934.789االنحدار

68.620.8360.00 367.7882713.622اخلطاأ

2237.36729الكلي

ُت�ضري بيانات اجلدول اإىل اأنه ميكن ا�ضتخدام معادلة االنحدار للتنبوؤ مبعدل التح�ضيل
3. كتابة معادلة االنحدار:

 4. تف�ضري معادلة االنحدار:
 )Y( فاإن ،)( معيار)اختبار الق��درات العقلية + معدل امتحان القبولX( ل��كل وحدة تزداد فيها قيمة
املع��دل الرتاكمي للتح�ضيل ت��زداد بقيمة )0.736( وحدة، ولكل وحدة تزداد فيه��ا قيمة )S( معيار)اختبار 
الق��درات العقلي��ة + مع��دل الثانوية العامة(، ف��اإن )Y( املعدل الرتاكم��ي للتح�ضيل ي��زداد بقيمة )0.44 -( 
وح��دة، ول��كل وح��دة تزداد فيها قيم��ة)Z( معيار معدل القبول، ف��اإن )Y( املعدل الرتاكم��ي للتح�ضيل يزداد 

بقيمة )0.189 -( وحدة.
يت�ض��ح مم��ا �ضبق اأن معيار)اختبار الق��درات العقلية+معدل امتحان القب��ول(، ومعيار)اختبار القدرات 

العقلية+معدل الثانوية العامة( هما املعياران االأكرث تنبوؤًا باملعدل الرتاكمي لتح�ضيل الطلبة.
فيما يتعلق باالإجابة عن ال�ضوؤال الثالث:

م��ا مق��دار اإ�ضه��ام معي��ار )اختب��ار الق��درات العقلي��ة + مع��دل امتح��ان القب��ول(، ومعيار)اختب��ار الق��درات 
العقلية+مع��دل الثانوي��ة العام��ة(، ومعيار مع��دل القب��ول يف تف�ضري تباين املع��دل الرتاكم��ي لتح�ضيل طلبة 
املجموعت��ني التجريبي��ة وال�ضابط��ة؟ لالإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�ض��وؤال اأُ�ضتخدم اأ�ضل��وب معامل االنح��دار اخلطي 

الب�ضيط، وكانت النتائج كما يو�ضحها جدول رقم )5(.

dffa

R
2
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جدول )5( اإ�سهام معيار )اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول(، ومعيار)اختبار القدرات العقلية + معدل الثانوية 
العامة(، ومعيار معدل القبول، يف تف�سري تباين املعدل الرتاكمي لطلبة امل�ستوى االأول

م�ضادر املتغري
التباين

جمموع 
 املربعات

متو�ضط 
جمموع 
املربعات

معامل 
التحديد

 اختبار القدرات العقلية
+

معدل امتحان القبول

1869.56411869.564االنحدار

0.000.836142.32 13.13628367.803اخلطاأ

292237.367الكلي

 اختبار القدرات العقلية
+

معدل الثانوية العامة

1852.32211852.322االنحدار

0.000.828134.69 13.75228385.045اخلطاأ

292237.367 الكلي

معيار معدل القبول
28.549128.549االنحدار

0.3170.0361.036 27.54728771.318اخلطاأ

29799.867الكلي

وفق بيانات اجلدول فاإنه ي�ضهم معيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول( بن�ضبة قدرها 
)83 %( يف تف�ض��ري تباي��ن املعدل الرتاكم��ي للتح�ضيل، كما ي�ضهم معيار )اختبار القدرات العقلية + معدل 
%( يف تف�ضري تباين املع��دل الرتاكمي للتح�ضيل، يف حني ُيف�ضر معيار  الثانوي��ة العام��ة( بن�ضبة قدرها)82 
%( تقريبًا من التباين يف املعدل  مع��دل القب��ول )معدل الثانوية العامة+معدل امتحان القب��ول( بن�ضبة )1 

الرتاكمي للتح�ضيل.
فيما يتعلق باالإجابة عن ال�ضوؤال الرابع:

هل يوجد فرق دال اإح�ضائيًا يف املعدل الرتاكمي لطلبة املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ُيعزى ملعياري 
القب��ول: معيار)اختب��ار الق��درات العقلية+معدل امتح��ان القب��ول(، ومعيار)معدل الثانوي��ة العامة+معدل 

امتحان القبول(؟
لالإجاب��ة ع��ن هذا ال�ض��وؤال، ا�ضتخدم الباحث��ان اأ�ضلوب حتليل التباي��ن االأحادي الطريق��ة الع�ضوائية 
الختي��ار املجموع��ة التجريبية التي ت�ضمن��ت )30( طالبا وطالبة م��ن الناجح��ني يف معيار)اختبار القدرات 
العقلي��ة + مع��دل امتحان القبول(، كما مت اختي��ار )30( طالبا وطالبة من الناجح��ني يف معيار معدل القبول 

كمجموعة �ضابطة مكافئة للمجموعة التجريبية من حيث العدد ومعدل القبول. 
ومت ا�ضتخ��دام االإح�ضائ��ي Kruskal-Wallis Test الحت�ض��اب متو�ضط��ي الرت��ب لتح�ضي��ل الطلب��ة 
املقبولني بح�ضب معيار )اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول(، وحت�ضيل الطلبة املقبولني بح�ضب 

معيار معدل القبول )معدل امتحان القبول+ معدل الثانوية العامة(، انظر اجلدول اأدناه:
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جدول )6( متو�سطي الرتب لتح�سيل طلبة املجموعتني التجريبية وال�سابطة

العددمتو�ضط الرتبمعيار القبول
3630)معيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول

2830معيار معدل القبول

60اإجمايل العدد

( ال��ذي بلغ��ت قيمت��ه )5.971( عن وج��ود ف��رق دال اإح�ضائيًا عند  2x اأ�ضف��ر ا�ضتخ��دام االإح�ضائ��ي )
م�ضتوى داللة )0.05( بني متو�ضطي املعدل الرتاكمي لتح�ضيل املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.

كم��ا مت ا�ضتخ��دام االإح�ضائي )t-test( لفح�ض دالل��ة الفرق بني متو�ضطي املع��دل الرتاكمي لتح�ضيل 
طلب��ة املجموعة التجريبي��ة التي خ�ضعت ملعيار)اختبار الق��درات العقلية + معدل امتح��ان القبول(، وطلبة 
املجموع��ة ال�ضابطة التي خ�ضعت ملعيار معدل القب��ول )معدل امتحان القبول+معدل الثانوية العامة(. انظر 

اجلدول اأدناه:
جدول )7( نتائج فح�ص داللة الفرق بني متو�سطي املعدل الرتاكمي للمجموعتني التجريبية وال�سابطة بح�سب معيار 

القبول

دالة عندقيمة t-testاالنحراف املعيارياملتو�ضطاملتغري
اختبار القدرة العقلية

+
معدل امتحان القبول

78.56678.78354
2.8370.004

73.26675.25182معيار معدل القبول

ت�ضري بيانات اجلدول اأعاله اإىل وجود فرق دال عند )α  0.05( بني متو�ضطي املعدل الرتاكمي لتح�ضيل 
طلب��ة املجموعت��ني التجريبي��ة وال�ضابطة بح�ضب معي��ار القبول: معي��ار )اختبار الق��درات العقلية + معدل 

امتحان القبول(، ومعيار معدل القبول )معدل امتحان القبول+معدل الثانوية العامة(.
الدالل��ة العملي��ة Effect Size: للتاأكد من ن�ضب��ة اقرتان الداللة االإح�ضائية بداللة عملي��ة اأُ�ضتخدم موؤ�ضر 
حج��م االأث��ر ) d ( لالإح�ضائ��ي )t-test(، وق��د بلغت قيمت��ه )0.74(، وت�ضري هذه القيم��ة اإىل ن�ضبة التباين 
املُف�ض��ر، وُيع��د حجم االأث��ر كبريًا بح�ض��ب ت�ضني��ف )Cohen(، اأما باقي التباي��ن )0.26( فيمك��ن اأن تف�ضره 

عوامل اأخرى.
مناقشة النتائج :

فيم��ا يتعل��ق باالإجابة ع��ن ال�ضوؤال االأول حول ن�ضب��ة الطلبة املقبولني بح�ض��ب معيار)اختبار القدرات 
العقلي��ة + مع��دل امتح��ان القبول( ومعيار مع��دل القبول، ُوِجد اأن��ه ُي�ضمح للطالب اأن يتق��دم لاللتحاق بكلية 
%( يف امتحان الثانوي��ة العامة. يف  الط��ب والعل��وم ال�ضحي��ة يف ح��ال ح�ضوله على مع��دل ال يقل ع��ن )90 
من معدل   )% �ضوء ذلك يخ�ضع الطلبة املتقدمون المتحان قبول، ويتم ت�ضنيف الطلبة املقبولني باأخذ )50 
الثانوي��ة العام��ة، و)50 %( م��ن معدل امتحان القبول، وعليه ُيقبل الطلبة احلا�ضلون على اأعلى املعدالت. 
ونظ��رًا ل�ضعف م�ضداقية معدل الثانوية العامة، يت�ضم ت�ضنيف الطلبة املقبولني بعدم املو�ضوعية يف االنتقاء 
%( يف امتحان القبول،  %( يف امتحان الثانوية العامة، و)44  والقبول، اإذ يوجد من يح�ضل على معدل )49 
%( يف امتحان القبول، و       ويوؤه��ل للقب��ول بربنامج الطب الب�ضري، يف حني ُيرف�ض اآخر ح�ضل على معدل )48 
)41 %( يف امتحان الثانوية العامة ب�ضبب اأنه مل ت�ضنح له الفر�ضة للغ�ض اأو التزوير. وقد ك�ضف التحليل 
االإح�ضائ��ي اأن الطلب��ة الذين اأحرزوا معدالت مرتفعة يف الثانوية العامة كان��ت لهم االأولوية يف القبول على 
ح�ض��اب الطلبة الذين اأحرزوا مع��دالت مرتفعة يف امتحان القبول واأخرى متدنية يف امتحان الثانوية العامة 

)امل�ضكوك بنتائجه(.
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وله��ذا م��ا ي�ضوغ��ه يف ا�ضتخدام اختب��ارات اإ�ضافي��ة تكون اأك��رث دق��ة ومو�ضوعية يف ت�ضني��ف الطلبة 
املقبول��ني وانتقائه��م. فقد اأ�ضف��رت نتائج ا�ضتخدام معي��ار )اختبار القدرات العقلية+مع��دل امتحان القبول( 
ع��ن قب��ول )24.4 %( م��ن الطلبة املقبولني، يف حني بلغت ن�ضبة الطلبة املقبولني )34.8 %( بح�ضب معيار 

معدل القبول.
ويف �ض��وء الت�ض��اوؤل )�ض��وؤال2( عن املعيار االأك��رث تنبوؤًا باملع��دل الرتاكمي لتح�ضيل طلب��ة املجموعتني 
التجريبي��ة وال�ضابط��ة، هل ه��و معيار)اختبار الق��درات العقلية+معدل امتحان القب��ول(؟ اأم معيار )اختبار 
الق��درات العقلية+مع��دل الثانوي��ة العام��ة(؟ اأم معيار مع��دل القبول؟ اأ�ضف��ر ا�ضتخدام اأ�ضل��وب االنحدار عن 
%( من التباين يف املعدل  2 (0.872، وت�ضري مثل هذه النتيجة اإىل اأن )836 

R قيم��ة معام��ل التحديد العام )
الرتاكم��ي لتح�ضي��ل طلب��ة امل�ضت��وى االأول بكلي��ة الط��ب الب�ضري والعل��وم ال�ضحي��ة يع��ود اإىل معيار)اختبار 
القدرات العقلية+معدل امتحان القبول(، ومعيار )اختبار القدرات العقلية+معدل الثانوية العامة(. وكذلك 
ك�ض��ف االنح��دار املتع��دد ع��ن اإمكانية ا�ضتخ��دام معيار)اختب��ار القدرات العقلي��ة + معدل امتح��ان القبول(، 
ومعي��ار )اختب��ار القدرات العقلية+معدل الثانوية العامة( يف التنبوؤ باملع��دل الرتاكمي للتح�ضيل، اإذ تبنيَّ اأن 
ل��كل وحدة ت��زداد فيها قيمة معيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتح��ان القبول(؛ فاإن املعدل الرتاكمي  
للتح�ضي��ل ي��زداد بقيم��ة )0.736( وحدة، ولكل وحدة تزداد فيه��ا قيمة معيار )اختبار الق��درات العقلية + 
مع��دل الثانوي��ة العامة(؛ فاإن املعدل الرتاكم��ي للتح�ضيل يزداد بقيمة )0.44 -( وح��دة، ولكل وحدة تزداد 
فيه��ا قيم��ة معيار معدل القبول، فاإن املعدل الرتاكمي للتح�ضيل يزداد بقيمة )0.189 -( وحدة. وعليه تكون 
القدرة التنبوؤية ملعيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول(، ومعيار)اختبار القدرات العقلية + 
مع��دل الثانوية العامة( اأعلى، ونتيجة كهذه ت�ضتدع��ي اإعادة النظر يف تطوير معيار القبول امل�ضتخدم حاليًا، 
وفر���ض رقاب��ة اأعلى على �ض��ري امتحانات الثانوية العامة مبحافظة عدن. باملقاب��ل يجب اأن يتم الرتكيز عند 

قيا�ض االأداء على دمج اختبارات القدرات العقلية املالئمة ملحتوى الربنامج االأكادميي �ضمن معايري القبول.
وب�ض��دد االإجابة ع��ن ال�ضوؤال الثالث حول مق��دار اإ�ضهام معيار معدل القب��ول، ومعيار)اختبار القدرات 
العقلية + معدل امتحان القبول( يف تف�ضري تباين املعدل الرتاكمي لتح�ضيل طلبة امل�ضتوى االأول بكلية الطب 

والعلوم ال�ضحية؟
اأو�ض��ح ا�ضتخدام معامل االنح��دار الب�ضيط اأن معيار)اختبار القدرات العقلية + معدل امتحان القبول( 
�ضاه��م يف تف�ض��ري )83 %( م��ن التباين يف املعدل الرتاكمي للتح�ضيل. يف حني �ضاهم معيار)اختبار القدرات 
%( يف تف�ضري تباين املعدل الرتاكمي للتح�ضيل، بينما  العقلية + معدل الثانوية العامة( بن�ضبة قدرها )82 
%( فقط م��ن هذا التباي��ن. وُيرجئ الباحث��ان تدين م�ضاهم��ة معيار معدل  ��ر معي��ار مع��دل القب��ول )1  ف�ضَّ
القب��ول يف تف�ض��ري التباي��ن اإىل معدل الثانوي��ة العامة الذي ال يت��م بناوؤه وفق خطوات علمي��ة، وبالتايل فهو 

يفتقر اإىل املو�ضفات املطلوبة يف تطوير اختبارات التح�ضيل.
( واالإح�ضائي  2x ن��ت نتائ��ج ا�ضتخ��دام االإح�ضائ��ي) ول��دى االإجاب��ة ع��ن ال�ض��وؤال الرابع للدرا�ض��ة بيَّ
0.05( يف املع��دل الرتاكم��ي لتح�ضي��ل طلب��ة املجموعتني   α( اإىل وج��ود ف��رق دال اإح�ضائي��ًا عن��د )t-test(
التجريبي��ة وال�ضابط��ة بح�ضب معي��ار القبول ل�ضال��ح املجموعة التجريبي��ة؛ وهم الطلبة الذي��ن مت قبولهم 
بح�ض��ب معي��ار )اختب��ار الق��درات العقلية + معدل امتح��ان القبول(، وتك�ض��ف هذه النتيجة ع��ن تناغمها مع 
قريناته��ا م��ن النتائج ال�ضابق��ة. وما يوؤكد مثل هذه النتيج��ة هو اقرتان الدالل��ة االإح�ضائية بداللة عملية 
كب��رية، اإذ بل��غ حج��م االأث��ر)d=ا0.74( وت�ضري هذه القيم��ة اإىل ن�ضبة التباي��ن الذي ُيف�ضره معي��ار )اختبار 

القدرات العقلية + امتحان القبول(، اأما باقي التباين )0.26( فيمكن اأن تف�ضره عوامل اأخرى.
اإن اآلي��ة القب��ول يف اجلامع��ة يف الوق��ت احلايل حتتاج اإىل اإع��ادة نظر �ضريعة، فلي�ض م��ن العدل مبكان 
اأن تهم���ض قيم��ة اختب��ارات الق��درات، تلك االختب��ارات التي حتر���ض الكثري م��ن اجلامعات عل��ى ا�ضتخدامها 
�ضم��ن اختب��ارات القبول، ملا له��ا من اأهمية يف �ضمان ج��ودة انتقاء الطلبة امللتحقني بالتعلي��م اجلامعي، وذلك 
ب�ضب��ب حماكاة حمتوى هذه االختبارات ملحتوى الكث��ري من امل�ضاقات يف كلية الطب والعلوم ال�ضيما فيما يتعلق 
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باجلوان��ب الريا�ضية واال�ضتداللية الت��ي يعجز معيار معدل القبول احلايل عن قيا�ضها، وكذا يف تاأكيدها على 
اجلان��ب اللغ��وي الذي يعك�ض مهارة االت�ضال املطلوبة يف �ضياق احلياة العلمية والعملية، ويف االأخري م�ضاهمتها 
يف التقلي���ض م��ن حجم الت�ض��رب الناجم عن ا�ضتخدام معيار معدل القبول احل��ايل. وعليه ينبغي اأن حتدد لها 
ن�ضبة مالئمة ل�ضمان جودة انتقاء املتقدمني للتعليم اجلامعي واملفا�ضلة بينهم. كما يتوجب على وزارة الرتبية 
والتعليم الدفاع عن �ضهادتها وخمرجاتها، بفر�ض رقابة م�ضددة على عملية تنظيم امتحانات الثانوية العامة 
و�ضريه��ا، ب��دءًا بجلو���ض الطالب لالمتحان م��رورًا باآلي��ات الت�ضحيح، ور�ض��د الدرجات، وانته��اًء باالإعالن عن 
النتائ��ج؛ بغي��ة اإعادة قيمة امتح��ان الثانوية العامة ملا كان عليه يف ال�ضابق، ك��ي يكون �ضمن معايري الت�ضجيل 
والقب��ول يف اجلامعة. كذلك ميكن ا�ضتخ��دام اختبار القدرات العقلية يف بع�ض الربامج االأكادميية بعد انتهاء 

ال�ضنة التح�ضريية يف اجلامعة ليتحدد الق�ضم الذي يليق مب�ضتوى كل طالب.  
االستنتاجات:

تتمت��ع اختب��ارات القدرات العقلية بقدر كاف من املفا�ضلة بني الطلبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي، وعلى   .1
وج��ه اخل�ضو���ض عند ا�ضتخدام نتائجها مع معدل امتحان القب��ول لت�ضنيف/انتقاء الطلبة، حيث حتقق 
معام��ل حتدي��د مرتفع )0.836(، اأو لدى دم��ج نتائجها �ضمن معدل الثانوية العام��ة، حيث يرتفع معامل 

حتديدها اإىل )0.828(.
��ز اختب��ارات القدرات العقلية بدرج��ة عالية من التنب��وؤ باملعدل الرتاكمي لتح�ضي��ل طلبة التعليم  تتميَّ  .2
- 0.83( بح�ضب معدل امتحان القبول اأو معدل  اجلامعي، حيث ترتاوح قدرتها على التنبوؤ ما بني )0.84 

الثانوية العامة.  
التوصيات :

1 - ا�ضتخ��دام اختب��ار الق��درات العقلية اإ�ضافة اإىل امتحان القبول يف ت�ضني��ف املقبولني وانتقائهم يف كلية 
الطب والعلوم ال�ضحية.

-  عدم االعتماد على معدالت الثانوية العامة كمعيار للقبول، اأو تقليل ن�ضبة االعتماد عليه.   2
-  زيادة ن�ضبة اإ�ضهام اختبار القدرات العقلية اإ�ضافة اإىل امتحان القبول يف الن�ضبة املكافئة للقبول.   3

-  تعديل الن�ضبة املكافئة وفق ن�ضب التف�ضري والتنبوؤ باملعدل الرتاكمي للتح�ضيل.   4
-  ترتيب الن�ضب لكل معيار بحيث يكون معدل امتحانات القبول ثم اختبار القدرات العقلية.  5

المقترحات :
وبناء على نتائج هذه الدرا�ضة يقرتح الباحثان اأن تكون الن�ضب لكل معيار على النحو التايل: 

الن�ضبة %املعيار
60%معدل امتحانات القبول

30%معدل اختبارات القدرات

10%معدل الثانوية العامة
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