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«القيمة التنبؤية ملعايري القبول املستخدمة
يف جامعة القدس املفتوحة باملعدل الرتاكمي
اجلامعي التخصصي يف ختصص اللغة
االجنليزية»

د .عبد اهلادي وجيه صبَاح

تاريخ التسليم2012 /5 /21 :م ،تاريخ القبول2012 /9 /16 :م.
أستاذ مساعد في القياس والتقويم /مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية /جامعة القدس المفتوحة /رام هللا.
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باملعدل التراكمي اجلامعي التخصصي في تخصص اللغة االجنليزية».

د .عبد الهادي وجيه صبَاح

ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف
جامعة القد�س املفتوحة التي متثلت يف معدل الطالب ودرجته يف اللغة االجنليزية يف
الثانوية العامة ،ودرجتيه يف م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة االجنليزية « »2باملعدل
الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية.
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف ال�ضفة الغربية
َّ
الذين حققوا معايري القبول يف تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية ،والذين اجتازوا (� )18ساعة
معتمدة على الأقل من ال�ساعات التخ�ص�صية املقررة للتخ�ص�ص وعددها (� )69ساعة حتى
نهاية الف�صل الأول من العام الدرا�سي  ،2012 /2011وقد بلغ عددهم ( )1400طالب
وطالبة موزعني على فروع اجلامعة كافة.
�أما عينة الدرا�سة فتكونت من جميع الطلبة الذين حققوا معايري القبول يف تخ�ص�ص
اللغة الإجنليزية يف جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية ،والذين اجتازوا ()18
�ساعة معتمدة على الأقل من ال�ساعات التخ�ص�صية حتى نهاية الف�صل الأول من العام
طالب وطالبة اختريوا بالطريقة التي
الدرا�سي  ،2012 /2011والبالغ عددهم ()205
ٍ
توافرها الإمكانات الإدارية يف اجلامعة.
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث اعتمد على بيانات ثانوية ح�صل
عليها من ال�سجالت الر�سمية للطلبة يف جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية،
وللإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،اُ�ستخدم كل من معامل ارتباط بري�سون ،وحتليل االنحدار
اخلطي املتعدد املتدرج.و�أظهرت �أبرز النتائج �أن:
1 .1هناك ثالثة معايري لها �أهمية يف التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي،
وهي على الرتتيب :درجة م�ساق اللغة االجنليزية « »2حيث ف�رس وحده ما ن�سبته  %45.7من
التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،يليه معدل الثانوية العامة الذي �أ�سهم مع
�سابقه يف تف�سري ما ن�سبته  %52.2من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي،
ثم درجة م�ساق اللغة االجنليزية « »1الذي �أ�سهم مع �سابقيه يف تف�سري ما ن�سبته  %57.2من
التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي.
2 .2هناك ارتفاع يف القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف اجلامعة يف
تخ�ص�ص اللغة االجنليزية مع تقدم الطالب يف التخ�ص�ص.
ويف �ضوء هذه النتائج خرج الباحث مبجموعة من التو�صيات من �أهمها الإبقاء على
معايري القبول الثالثة التي ت�ستخدمها اجلامعة يف اختيار طلبة تخ�ص�ص اللغة االجنليزية،
مع �إعطاء �أهمية �أكرب ملعيار درجة الطالب يف م�ساق اللغة االجنليزية « »2ب�سبب قيمته
التنب�ؤية املرتفعة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي 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:
ُيعد التعليم العايل الركيزة الأ�سا�سية التي تقوم عليها حياة املجتمعات ،فهو حلقة
الو�صل التي تنقل الطالب من مراحله الأوىل يف املدر�سة� ،إىل مراحل الإنتاج والتقدم
يف �أوقات الحقة.ولذا حتر�ص اجلامعة على اختيار ُمدخالتها وتعزيز عملياتها من �أجل
التح�سني للو�صول �إىل امل�ستويات العليا يف التح�صيل الأكادميي �أو املهني لطالبها�.إذ ُيعد
خرجت من
النجاح الأكادميي للطالب اجلامعي هدف ًا من �أهداف اجلامعة ،فارتفاع ن�سبة ما ِّ
الطلبة �إىل ما �أدخلت منهم يعد �أحد مقايي�س الكفاية الداخلية للجامعة.
ولذلك حتر�ص �أية جامعة طموحة على انتقاء الطلبة اجليدين من الذين يتوقع �أن
يكون احتمال جناحهم يف تخ�ص�صاتهم املختلفة باجلامعة �أكرب ما ميكن ،ومن �أهم
الأ�ساليب التي ت�ستخدمها الكليات واجلامعات عند اختيار الطلبة انتقا�ؤهم للتخ�ص�صات
اجلامعية املختلفة ،اعتماداً على معدل الثانوية العامة على �أ�سا�س قيمته التنب�ؤية ،على
الرغم من عدم وجود اتفاق تام على ماهية املحكات التي ميكن بوا�سطتها حتديد جناح
الطلبة امل�ستقبلي (. )Young, 1993
وعلى الرغم مما يوجه �إىل معدل الثانوية العامة من انتقادات ،ف�إنه يظل معياراً
�أ�سا�سي ًا يف قبول الطلبة يف املرحلة اجلامعية ،نظراً الرتباط كثري من املواد التي يدر�سها
الطالب يف املرحلة الثانوية مبا يدر�سه يف اجلامعة خا�صة يف ال�سنة الأوىل (Prather,
. )1981
وقد عمدت كثري من الدرا�سات والأبحاث �إىل تناول هذا املعيار (معدل الثانوية
العامة) وت�أثريه يف املعدل الرتاكمي يف اجلامعة �أو املعدل الأكادميي اجلامعي نظراً
لأهميته ولدوره البارز يف عملية القبول.ويع ُّد حت�صيل الطالب الأكادميي اجلامعي مبثابة
املحك املُتنب�أ به من خالل عوامل تنب�ؤية مثل اختبارات اال�ستعداد املدر�سي ،واختبارات
القبول للكلية ،وعالمات املدر�سة الثانوية ،وتقديرات املعلمني ،واختبارات القدرات العقلية،
واالختبارات ال�شخ�صية ،واختبارات الكفاءة والتح�صيل وغريها.
كما تباينت تو�صيات هذه الدرا�سات حول بدائل حت�سني القيمة التنب�ؤية ملعدل
الثانوية العامة بالتح�صيل اجلامعي والتي متثلت يف ا�ستخدام معايري �أخرى :كالتح�صيل
يف ال�صفوف ال�سابقة ،واختبارات القدرات العامة واخلا�صة �إىل جانب معدل الثانوية العامة،
�أو اال�ستناد �إىل عالمة مركبة تتكون من جمموع عالمات بع�ض مواد الثانوية العامة التي
ترتبط بالتخ�ص�ص املنوي درا�سته يف اجلامعة بد ًال من معدل الثانوية العامة منفرداً.
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وعليه فقد اهتمت اجلامعات املتقدمة والباحثون بالبحث عن تلك العوامل التي ت�ساعد
متخذ قرار القبول يف و�ضع معايري عادلة ودقيقة للتنب�ؤ بالطلبة القادرين على النجاح
يف تخ�ص�صاتهم العلمية املختلفة ،ومن ثم انتقا�ؤهم كي يكونوا �ضمن طلبتها ،ولعل هذا
ما يتفق مع ما �أكده نا�رص ( )1982على �أن قرار القبول يف اجلامعات الذي يعتمد على
م�ؤ�رشات عدة دقيقة ،رمبا يكون �أف�ضل و�سيلة الختيار الطلبة الذين ميكن �أن ي�ستفيدوا من
التعليم اجلامعي وينجحوا فيه ،و�أن االختيار الذي يعتمد على م�ؤ�رش واحد تكون قيمته
التنب�ؤية حمدودة.
ومن هذا املنطلق ،حتر�ص معظم اجلامعات على �أن يكون قرار قبول الطلبة فيها
مبني ًا على �أكرث من م�ؤ�رش ،وذلك من �أجل اختيار طلبتها ب�صورة دقيقة ومو�ضوعية تتفق
و�أهداف هذه امل�ؤ�س�سات الرتبوية� ،إذ �إن هذه الأهداف ال تكتمل دون �أن يكون هناك طالب
قادر معرفي ًا على ا�ستيعاب املادة العلمية ،وعملية انتقاء الطالب امل�ؤهل لتحمل متطلبات
التخ�ص�ص ت�سهم ب�شكل رئي�س يف كفاءة املخرجات التعليمية ،وبالتايل �سد حاجة املجتمع
من ه�ؤالء اخلريجني.
�إن هذا احلر�ص يدفع اجلامعة �إىل التعرف على العوامل التي ت�سهل �أو تعرقل م�سرية
الطالب الأكادميية خالل وجوده يف اجلامعة.ومن ذلك نرى �أن اجلامعات حتث العاملني
فيها من �أكادمييني وباحثني على �إجراء البحوث من �أجل اعتماد معايري عادلة للتنب�ؤ
نب على �أ�س�س علمية ،وقد
بنجاح الطلبة ،لأن املعايري احلالية يف جمموعها تقليدية مل ت َ
�أُجريت العديد من الدرا�سات حول هذا املو�ضوع على امل�ستوى العربي والأجنبي ،بينما
كانت حمدودة العدد على امل�ستوى الفل�سطيني.
وبالإ�ضافة �إىل كون معدل الطالب يف الثانوية العامة عام ًال مهم ًا يف التنب�ؤ باملعدل
الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،ف�إن هناك عوامل �أخرى قد يكون لها دور كبري يف هذا
التنب�ؤ ،ومنها درجات الطالب يف امل�ساقات التي تع ُّد مدخ ًال للتخ�ص�ص املدرو�س من قبل
الطالب يف اجلامعة بالإ�ضافة �إىل درجة الطالب يف مادة التخ�ص�ص يف املرحلة الثانوية.
ومن هنا تربز احلاجة �إىل درا�سة هذه العوامل للت�أكد من قيمتها التنب�ؤية باملعدل
الرتاكمي التخ�ص�صي للطالب اجلامعي �إ�ضافة �إىل معدل الثانوية العامة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تواجه جامعة القد�س املفتوحة م�شكلة يف املفا�ضلة بني الطلبة الراغبني يف تخ�ص�ص
اللغة االجنليزية؛ حيث ُبنيت املفا�ضلة وفق عدد من املعايري التي يتوقع �أن يكون لها ت�أثري
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على التح�صيل الأكادميي للطالب يف هذا التخ�ص�ص ،وت�شمل :معدل الطالب يف الثانوية
العامة الذي يجب �أن ال يقل عن  ،%65ودرجتي م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة
االجنليزية « »2كمدخلني للتخ�ص�ص بحيث يكون معدل الطالب يف هذين امل�ساقني %70
ف�أكرث ،و�أن ال تقل درجته يف �أي منهما عن  ،%65باال�ضاقة �إىل درجة الطالب يف مادة اللغة
االجنليزية يف امتحان الثانوية العامة.
بناء على ر�أي عمداء الكليات ,وعمادة القبول والت�سجيل وموافقة
وحت ِّدد هذه املعايري ً
�صانعي القرار يف اجلامعة ،ولكن هذه املعايري حتتاج �إىل درا�سات علمية وافية على م�ستوى
اجلامعة والكليات والتخ�ص�صات للت�أكد من مدى �صالحيتها وترتيبها ح�سب �أهميتها،
وبالتايل حتديد ن�صيب كل معيار يف التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي.
لذا جاءت هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف
جامعة القد�س املفتوحة وترتيبها ح�سب �أهميتها يف التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما قوة العالقة االرتباطية واجتاهها بني معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة
القد�س املفتوحة واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة
االجنليزية؟
● ●ما �أف�ضل معادلة انحدار للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف
تخ�ص�ص اللغة االجنليزية من معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة؟
بناء على ن�سبة تف�سريها لتباين املعدل الرتاكمي اجلامعي
● ●ما ترتيب تلك املعايري ً
التخ�ص�صي للطالب يف اجلامعة؟
● ●هل تختلف القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة
باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية مع تقدم
الطالب يف التخ�ص�ص؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الآتي:
1 .1التعرف �إىل طبيعة العالقة االرتباطية بني معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة

القد�س املفتوحة يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي
للطالب يف اجلامعة.
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2 .2حتديد القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة
باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية.
3 .3ترتيب معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة ح�سب �أهميتها
يف تف�سري التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة
االجنليزية.
4 .4الت�أكد من ارتفاع القيم التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س
املفتوحة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية مع
تقدمه يف التخ�ص�ص.

التعريفات اإلجرائية للمصطلحات:
◄◄القيمة التنب�ؤية:
هي الأ�سلوب العلمي لتقدير الظواهر كما يتوقع �أن تكون عليه م�ستقب ًال من خالل
بيانات ذات �صلة بالظاهرة (ع�سريي. )1996 ،
وتتحدد يف هذه الدرا�سة مبعامالت االرتباط املتعدد ( )Rوقيم التباين املف�رس ()R2
والأوزان االنحدارية يف الدوال االنحدارية للعالقة بني معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة
القد�س املفتوحة واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،والتي �ستق َّدر ب�أ�ساليب االنحدار
اخلطي املتعدد املتدرج (. )Stepwise Multiple Regression Analysis

◄◄معايري القبول:
هي املقايي�س التي حددتها جامعة القد�س املفتوحة للمفا�ضلة بني املتقدمني للجامعة
الذين يرغبون يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية وت�شمل:
 .أمعدل الثانوية العامة ( : )GSAهو العالمة املئوية النهائية التي ح�صل عليها
الطالب �أو الطالبة يف امتحانات نهاية املرحلة الثانوية التي جتريها وزارة الرتبية والتعليم
العايل الفل�سطينية للطلبة الذين ينهون درا�سة ال�صف الثاين ع�رش يف املواد الدرا�سية
املعتمدة ،كما يبينه ك�شف عالمات الثانوية العامة الذي تقدم به الطالب �أو الطالبة عند
قبوله يف اجلامعة.
.بدرجة مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة )ES( :ويق�صد بها العالمة
املئوية التي ح�صل عليها الطالب �أو الطالبة يف مادة اللغة االجنليزية يف امتحان الثانوية
العامة.
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.تدرجة اللغة االجنليزية « : )E1S( »1ويق�صد بها العالمة املئوية التي ح�صل
عليها الطالب �أو الطالبة يف م�ساق اللغة االجنليزية « »1يف جامعة القد�س املفتوحة يف
نهاية الف�صل الأول من درا�سته اجلامعية.
.ثدرجة اللغة االجنليزية « : )E2S( »2ويق�صد بها العالمة املئوية التي ح�صل
عليها الطالب �أو الطالبة يف م�ساق اللغة االجنليزية « »2يف جامعة القد�س املفتوحة يف
نهاية الف�صل الثاين من درا�سته اجلامعية.

◄◄املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي (: )SGPA
ويق�صد به معدل الطالب �أو الطالبة يف جميع املقررات التخ�ص�صية التي در�سها حتى
موعد بدء هذه الدرا�سة والواردة يف خطة التخ�ص�ص الأكادميي يف اجلامعة ،ويح�سب ب�إيجاد
جمموع حا�صل �رضب عالمات املقررات التخ�ص�صية التي در�سها الطالب حتى موعد بدء
هذه الدرا�سة بعدد �ساعاتها مق�سوم ًا على جمموع عدد �ساعاتها املعتمدة (دليل جامعة
القد�س املفتوحة. )2010 ،
ويح�سب املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب الذي �أنهى «� »18ساعة معتمدة
تخ�ص�صية على الأقل� ،أي بعد مرور عام درا�سي واحد على الأقل من اجتيازه ملعايري
التخ�ص�ص.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية هذه الدرا�سة من خالل الأمور التالية:
1 .1درا�سة العالقة االرتباطية بني املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف

تخ�ص�ص اللغة االجنليزية ومعدله يف الثانوية العامة ،ودرجاته يف م�ساقي اللغة االجنليزية
« »1واللغة االجنليزية « ،»2ودرجته يف مادة اللغة االجنليزية التي تع ُّد من املواد الرئي�سة
يف امتحان الثانوية العامة.
2 .2التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية
من خالل معدله يف الثانوية العامة ودرجته يف مادة اللغة االجنليزية يف امتحان الثانوية
العامة ودرجتيه يف م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة االجنليزية « »2ب�صفتهما مدخلي
التخ�ص�ص ،مما ميكّن اجلامعة من �أن ت�ستثمر �إمكاناتها يف اختيار الطلبة الأكرث احتما ًال �أن
ينجحوا فيها ،وعدم الإنفاق على الطلبة الذين ال ي�ستفيدون من التعليم اجلامعي وي�ضطرون
�إىل االنقطاع عنه.
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3 .3ميكن ا�ستخدام نتائج هذه الدرا�سة يف ميادين عدة منها التخطيط الرتبوي والتن�سيق
بني اجلهات امل�سئولة يف كل من وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية وبني م�ؤ�س�سات
التعليم العايل واجلامعات يف الدولة وعلى ر�أ�سها جامعة القد�س املفتوحة ،من �أجل تقلي�ص
الفجوة يف املناهج الدرا�سية مثل مناهج اللغة االجنليزية ،والتي تعاين منها ن�سبة كبرية
من الطلبة يف حال انتقالهم من املدر�سة �إىل اجلامعة.
4 .4توفري الأ�سا�س العلمي ل�صانعي القرار يف جامعة القد�س املفتوحة من �أجل
اال�ستمرار باالعتماد على هذه املعايري �أو ا�ستبدالها مبعايري �أخرى.
5 .5ميكن لنتائج هذه الدرا�سة التي تع ُّد من الدرا�سات القليلة على امل�ستوى الفل�سطيني
�إلقاء ال�ضوء على العالقة بني م�ستوى حت�صيل الطالب يف نهاية مرحلة التعليم الثانوي
(الثانوية العامة) وبني م�ستوى حت�صيله اجلامعي ب�شكل عام.

حمددات الدراسة:
يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة باملحددات الآتية:
1 .1حمددات يف العينة:
اقت�رصت عينة الدرا�سة على طلبة تخ�ص�ص اللغة االجنليزية يف جامعة القد�س
املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية الذين حققوا معايري القبول يف التخ�ص�ص (ح�صلوا على
معدل  %70ف�أكرث يف م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة االجنليزية « »2عند ت�سجيلهما
لأول مرة)  ،والذين اجتازوا (� )18ساعة معتمدة على الأقل من ال�ساعات التخ�ص�صية املقررة
للتخ�ص�ص ،وعددها (� )69ساعة حتى نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من العام اجلامعي
 2012 /2011وامل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام نف�سه.
واقت�رصت الدرا�سة على هذه العينة ب�سبب �صعوبة الو�صول �إىل درجات الطالب يف
مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة ،لأن ذلك يتطلب فتح �سجل كل طالب و�أخذ عالمته
من ك�شف الثانوية العامة الذي تقدم به عند قبوله يف اجلامعة ،وكذلك �صعوبة الو�صول �إىل
فروع اجلامعة يف املحافظات الفل�سطينية الأخرى ب�سبب املعوقات واحلواجز التي يقيمها
االحتالل الإ�رسائيلي على الطرق بني املدن واملحافظات الفل�سطينية.
واقت�رصت نتائج الدرا�سة على التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف
جامعة القد�س املفتوحة يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية الذي اجتاز (� )18ساعة معتمدة على
الأقل من ال�ساعات التخ�ص�صية املقررة للتخ�ص�ص وعددها (� )69ساعة ،وال ميكن تعميمها
على طلبة التخ�ص�صات الأخرى يف اجلامعة ،وال على طلبة تخ�ص�ص اللغة االجنليزية يف
بقية اجلامعات الفل�سطينية �إال بالقدر الذي تتحقق به خ�صائ�ص العينة نف�سها.
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2 .2حمددات يف �أداة القيا�س:
اقت�رصت �أداة القيا�س على اختبارات الثانوية العامة التي ت�رشف على �إعدادها
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل االختبارات املدر�سية يف املرحلة
الثانوية ،والتي يقوم معلمو املدر�سة الثانوية ب�إعدادها ،واملعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي ،والتي ال يتوافر عنها معلومات خا�صة بال�صدق والثبات.لذلك ف�إنه ال ميكن
تعميم نتائج الدرا�سة �إال بالقدر الذي تتحقق فيه لأدوات الدرا�سة خ�صائ�ص فاعليتها ممثلة
يف اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للفقرات (�صعوبتها ومتييزها)  ،ولالختبار ممثلة بدالالت
ال�صدق والثبات.
3 .3اقت�رص تعميم النتائج على املتغريات التابعة امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة ،وال
ميكن تعميمها على متغريات �أخرى.

اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة:
عندما كانت �أعداد خريجي الثانوية العامة قليلة ،كانت �سبل القبول و�إجراءاته يف
اجلامعات واختيار التخ�ص�ص من الأمور املي�رسة للطلبة ،وعندما ازداد الطلب االجتماعي
على التعليم اجلامعي ،و�أ�صبح ي�شكل �أولوية لأولياء الأمور ،ازدادت �أعداد الطلبة حتى فاقت
الطاقة اال�ستيعابية للجامعات ،وفاقت قدرتها الأكادميية و�إمكاناتها الب�رشية ،ومل تعد هذه
اجلامعات قادرة على ا�ستيعاب جميع الطلبة املتقدمني للقبول ،فلج�أت �إىل اعتماد معايري
لقبول الطلبة ،وتوزيعهم على التخ�ص�صات ،واعتمدت بع�ض اجلامعات معيار معدل الثانوية
العامة ،بينما �أخ�ضعت جامعات �أخرى الطلبة �إىل امتحانات قبول مقنن ة (�standard
 ، )ized testsوذلك للتغلب على م�شكلة التباين يف حت�صيل الطلبة يف املدار�س الثانوية،
وحت�صيلهم يف االختبارات اجلامعية ،ومن �أمثلة هذه االختبارات :اختبارات اال�ستعدادات
( ،)SATI) (Scholastic Aptitude Test Iواختبار (،)ACT) (American College Test
وهي اختبارات تقي�س التفكري واال�ستنباط والفهم واال�ستيعاب ،وجاء الت�شدد يف �إجراءات
القبول نتيجة تزايد الطلب على م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي ،مما �أدى �إىل زيادة املناف�سة بني
الطلبة على املقاعد اجلامعية ،و�أ�سهم يف رفع معايري القبول.
وقد �أكد املجل�س الأعلى للقبول باجلامعات الأمريكية على ذلك ،حني ذكر �أن
االختبارات التقوميية اجليدة يع ُّد �أ�سا�س ًا يعتمد عليه يف اتخاذ كثري من القرارات ذات
وبناء على ذلك فقد اعتمد املجل�س الأعلى للقبول تقرير اختبار القبول ( )SATIو
الأهمية،
ً
( ، )College Entrance Examination Board) (CEEBللتنب�ؤ بنجاح الطالب يف الدرا�سة
الأكادميية (النجار. )2001 ،
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وكذلك تنبهت م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي الربيطانية �إىل �رضورة اعتماد معايري
م�شددة لقبول الطلبة ،فقامت بت�صميم معايري دقيقة وعالية امل�ستوى للقبول ،تتمركز
حول االختبارات التح�صيلية والوطنية واملقابالت ال�شخ�صية التي تهدف �إىل فح�ص
قدرات الطلبة واجتاهاتهم وميولهم بطرق علمية ،وكان من نتيجة هذا �أن �أ�صبحت ن�سب
الت�أخر عن التخرج واالن�سحاب من الدرا�سة قليلة ،بينما ن�سب النجاح والتخرج مرتفعة
(.)Harman, 1994
تتوقف فاعلية �إعداد الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل على قدرة تلك امل�ؤ�س�سات
على قبول طلبة ت�ستطيع �إعدادهم �إعداداً علمي ًا متميزاً ،وهذا يرتبط بقبول طلبة ميتلكون
قدرات عقلية ت�ستطيع اال�ستفادة من الربامج الأكادميية املتوافرة ،على �أن تكون �إجراءات
القبول �صادقة وعادلة يف اختيار طلبة �أكرث جدارة وت�أهيالً ،ملوا�صلة درا�ساتهم اجلامعية؛
فالطلبة يحققون حت�صي ًال علمي ًا منا�سب ًا �إذا قبلوا يف حقول علمية تتنا�سب مع ميولهم
الذاتية وقدراتهم العقلية (القرين. )1995 ،
ويرجع ذلك �إىل �أن حتقيق رغبة الطالب بالقبول يف الدرا�سة التي تن�سجم مع ميوله
واجتاهاته �أمر مهم جداً لنجاحه وتفوقه يف التخ�ص�ص الذي يختاره ،بخا�صة �إذا كانت هذه
الرغبة حقيقية وذاتية ،دون تدخل �أو ت�أثريات خارجية ،وهذا ال يعني �إهمال ا�ستعدادات
الطالب وقدراته وم�ؤهالته للدرا�سة يف تخ�ص�ص معني.و�إن �سيا�سات القبول التي تفر�ض
على الطلبة التخ�ص�ص ،ت�ؤدي يف معظم الأحيان �إىل عدم ا�ستطاعة بع�ضهم اال�ستمرار
يف درا�ستهم اجلامعية ،على اعتبار �أن عدم ا�ستخدام �سيا�سات واعية يف قبول الطلبة يف
اجلامعات ي�ؤثر يف خمرجات التعليم ب�شكل �سلبي وي�ؤدي �إىل هدر مادي وب�رشي.
ُ تع ّد معدالت الطلبة يف امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العام ة (�General Second
 )ary School Certificate Examination) (GSSCEاملعيار الوحيد للقبول يف اجلامعات
الفل�سطينية ب�شكل خا�ص واجلامعات العربية ب�شكل عام ،ويف توزيعهم على التخ�ص�صات
املختلفة ،علم ًا ب�أن م�ؤمتر التطوير الرتبوي الذي عقد يف الأردن عام (� )1987أ�شار �إىل
�أن معدل الثانوية العامة معيار غري �صادق ( )Unreliable Criterionالختيار الطلبة
للدرا�سة اجلامعية وتعيني تخ�ص�صاتهم؛ �إذ �إن امتحان الثانوية العامة امتحان تقوميي
ختامي ولي�س امتحان ًا معياري ًا وال يت�صف بال�صدق والثبات ،ومل ي�صمم ليكون �صاحل ًا
للتنب�ؤ بالنجاح يف اجلامعة �أو تقدير �أهلية كل طالب لتخ�ص�ص معني (الر�شدان، )2002 ،
واجلدير بالذكر �أن �صفاء العالقة االرتباطية الفعلية ونقاءها بني عاملي املتنب ئ (�Predic
( )torامتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية العامة)  ،واملحك (( )Criterionاملعدل الرتاكمي يف
اجلامعة) تتطلب توفري خ�صائ�ص ومقايي�س واختبارات لهذين العاملني ،و�أن يتوافر فيهما
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ال�صدق والثبات الالزمان ،وهذا ال يتحقق �إال بتوافر م�ستوى عال من اجلودة والإتقان يف
التعليم الثانوي واجلامعي (�أبو زينة. )2004 ،
�إن ا�ستمرار قبول الطلبة يف اجلامعات وتوزيعهم على التخ�ص�صات املختلفة اعتماداً
على معدل الثانوية العامة دون مراعاة مليولهم ورغباتهم ،ي�ؤدي �إىل هدر تربوي واقت�صادي
مرتفع؛ �إذ �إن كثرياً من الطلبة ي�ضطرون �إىل االنقطاع عن درا�ستهم اجلامعية ،وبع�ضهم
يق�ضي مدة زمنية �أطول لإنهاء متطلبات التخرج يف تخ�ص�ص ال يرغبون فيه وال ي�ستطيعون
التفوق من خالله ،وقد �أكدت هذه النتيجة درا�سة قام بها جمموعة من الباحثني يف جامعة
الريموك ،حيث �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة �أن املتو�سط احل�سابي ملعدالت الطلبة يف الثانوية
العامة الذين قبلوا يف اجلامعة عام  1989والذين ح�صلوا على �إنذار �أكادميي لتق�صريهم
يف اجلامعة ( .)77.12وي�شكل ه�ؤالء الطلبة املنذرين ما ن�سبته ( )%7.5من جمموع طلبة
اجلامعة (التل و�آخرون. )1999 ،
ونظراً للدور الذي ي�ضطلع به امتحان الثانوية العامة يف القبول يف اجلامعات
الفل�سطينية ،ويف توزيع الطلبة على تخ�ص�صاتها ،فمن املتوقع �أن تتناول درا�سات عديدة
قدرة معدل لثانوية العامة على التنب�ؤ بالنجاح ،بحيث تلقي ال�ضوء على �أهليته لهذا الدور
اخلطري وعلى م�رشوعية اعتماده معياراً �أوحد للقبول يف اجلامعة (جرادات. )2003 ،
وتعد العالقة بني اختبارات القبول والنجاح يف اجلامعات من املوا�ضيع التي حظيت
باهتمام كثري من الباحثني والدار�سني ،وقد جاءت نتائج �أبحاثهم متعددة ،ومت�شابكة،
ومتناق�ضة �أحياناً ،حيث �أثبت بع�ضها �أن هناك عالقة �إيجابية بني اختبارات القبول
والنجاح الأكادميي يف اجلامعة ،و�أظهر بع�ضها الآخر نتائج عك�سية �أو عالقة ب�سيطة جداً.
وقد �أثبتت نتائج درا�سة قام بها بونتيكو (� )Bontekoe, 1992أن املعدل الرتاكمي للطالب
ميكن التنب�ؤ به من خالل اختبار اال�ستعدادات ( ، )ACTولكن العالقة بني معدل الثانوية
العامة واملعدل الرتاكمي يف اجلامعة �أكرب من العالقة بني درجة اختبار ( )ACTواملعدل
الرتاكمي يف اجلامعة ،بينما �أظهرت درا�سة نوبل و�سويري ()Noble and Sawyer,1989
�أن القيمة التنب�ؤية لدرجة اختبار اال�ستعداد ( )ACTوحده �أف�ضل من معدل الثانوية العامة
كم�ؤ�رش لنجاح الطالب يف اجلامعة.
وميكن القول �إن الدرا�سات التي تناولت م�شكلة التنب�ؤ بنجاح الطلبة كثرية ،ولعل ما
يجمع بينها هو ا�ستخدامها م�ؤ�رشاً �أو �أكرث من م�ؤ�رشات حت�صيل الطالب املدر�سي للتنب�ؤ
بتح�صيله اجلامعي.ومن الدرا�سات الفل�سطينية التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة :درا�سة �صنرب
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�صباح (. )2011ومن الدرا�سات العربية :درا�سة
( ، )1986ودرا�سة �شلبي ( ، )1995ودرا�سة ّ
دروزة ( ، )1978ودرا�سة النجار ( ، )2001ودرا�سة العمايرة والع�شا ( ، )2010ودرا�سة
املقدادي ( ، )2010ودرا�سة ال�شهري (. )2011ومن الدرا�سات الأجنبية :درا�سة هالون
وهي�ستينز ( ، )Halloun and hestenes, 1985ودرا�سة تاي و�سادلر (Sadler and Tai,
 ، )2001ودرا�سة بريد ( ، )Peard, 2004ودرا�سة تاي و�آخرون ( ، )Tai et al., 2005ودرا�سة
جيزر وماريا (. )Geiser and Maria, 2007ونظراً لكرثة الدرا�سات التي تناولت مو�ضوع
الدرا�سة ،فانه �سيتم عر�ض بع�ضها عند تناول الدرا�سات ذات ال�صلة ،وذلك لأنه ال ميكن
عر�ضها جميع ًا يف حيز �ضيق خم�ص�ص للبحوث والدرا�سات يف املجالت العلمية املحدد
عدد �صفحاتها.
ولقد جاءت نتائج ما �سبق من درا�سات متفاوتة يف معظمها ،ويعود ذلك �إىل تفاوت
يف املتغريات التي مت توظيفها يف هذه الدرا�سات ،وجاءت نتائج بع�ض هذه الدرا�سات
متناق�ضة.لذا جاءت الدرا�سة احلالية منفردة عن الدرا�سات ال�سابقة يف �أنها ا�ستخدمت درجة
مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة ودرجات م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة
االجنليزية « »2كمتغريات م�ستقلة بالإ�ضافة �إىل معدل الثانوية العامة ،للتنب�ؤ باملعدل
الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية.
وعند احلديث عن التنب�ؤ ،جتدر الإ�شارة �إىل �أهم م�ؤ�رشات ال�صدق التنب�ؤي امل�ستخدمة
يف الدرا�سات التنب�ؤية ،فيع ُّد معامل االرتباط بني اختبارين -الأول ي�سمى املتنبئ والثاين
ي�سمى املحك -من �أهم م�ؤ�رشات ال�صدق التنب�ؤي (. )Anastasi, 1982
وقد �أ�شارت كروكر واجلينا (� )Crocker & Algina, 1986إىل �أن ا�ستق�صاء وجود
عالقة ما بني املتغريات ،ومن ثم التعرف �إىل نوع تلك العالقة واجتاهها وقوتها ،يعد
هدف ًا من �أهداف البحث العلمي باختالف ميادينه ،خا�صة ما يتعلق منها بالتعرف �إىل
القيمة التنب�ؤية والتي ي�شار لها بقيمة معامل االرتباط بني متغري �أو جمموعة من املتغريات
امل�ستقلة ت�سمى (متنبئات) مع متغري تابع �أو �أكرث ت�سمى (حمكات) .
وي�ؤكد عودة واخلليلي ( )1987على �أن معامل االرتباط بني املتنبئ واملحك يع ُّد م�ؤ�رشاً
قوي ًا على �إمكانية التنب�ؤ �إال �أنه ال يكفي� ،إذ ال بد من اال�ستعانة ببع�ض الطرق الريا�ضية مثل
معادلة خط االنحدار بني املتنبئ واملحك ،وعند �إيجاد معادلة خط االنحدار يجب �أن تكون
العالقة بينهما عالقة خطية ،وان يتوافر جتان�س التباين بني املتنبئ واملحك( :تباين القيم
على املحك يبقى ثابت ًا عند �أي قيمة من قيم املتنبئ) .
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الدراسات ذات الصلة:
فيما ي�أتي جمموعة من الدرا�سات العربية والأجنبية ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة:
قامت دروزة ( )1978بدرا�سة هدفت �إىل التنب�ؤ بالتح�صيل الأكادميي اجلامعي

املعرب عنه باملعدل الرتاكمي اجلامعي واملعدل العام يف التخ�ص�ص اجلامعي ،وقد كانت
العوامل امل�ستقلة يف هذه الدرا�سة هي :معدل امتحان الثانوية العامة ومعدل مو�ضوع
التخ�ص�ص يف هذا االمتحان واملناظر للتخ�ص�ص يف اجلامعة ،ومعدل ال�سنة اجلامعية
الأوىل ومعدل مو�ضوع التخ�ص�ص يف هذه ال�سنة املناظر للتخ�ص�ص يف اجلامعة ،وتكونت
عينتها من خريجي اجلامعة الأردنية خالل �ست �سنوات ( )1975 -1969يف �أربعة
تخ�ص�صات هي :اللغة العربية واللغة االجنليزية والكيمياء والأحياء.و�أظهرت نتائج تلك
الدرا�سة �أن ا�ستعمال املتغريات امل�ستقلة جمتمعة يعطي قدرة تنب�ؤية ال ب�أ�س بها� ،إال
�أن معدل ال�سنة اجلامعية الأوىل ومعدل امتحان الثانوية العامة لهما الأثر الأكرب يف
القدرة التنب�ؤية ،وتو�صلت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل �أن هناك اجتاه ًا ثابت ًا يف العالقة التنب�ؤية
يف ال�سنوات ال�ست التي تناولتها الدرا�سة ويف جميع التخ�ص�صات ،ويظهر ذلك جلي ًا يف
معامالت االرتباط املتعدد ،حيث كانت هذه املعامالت متقاربة يف ال�سنوات ال�ست حيث
تراوحت قيمها بني (. )0.09 -0.05
و�أجرى �صنرب ( )1986درا�سة هدفت �إىل قيا�س قدرة امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية
العامة الأردنية يف التنب�ؤ بتح�صيل الطالب اجلامعي يف ال�سنتني الدرا�سيتني الأوىل والثانية،
ودرا�سة
فائدة �إقرانه مبعدل ال�صف الثالث الثانوي يف زيادة قدرته التنب�ؤية ،وهدفت �أي�ض ًا �إىل
درا�سة اثر اجلن�س يف تعديل القدرة التنب�ؤية لهذا االمتحان.ولتحقيق هذه الأهداف �أُخذت
ال�سجالت الكاملة ل  223طالب ًا انتظموا يف الدرا�سة منذ عام  1983و  268طالب ًا انتظموا
يف الدرا�سة منذ عام .1984وكانت قيمة معامل االرتباط بني معدل الثانوية العامة
واملعدل الرتاكمي للعينتني على التوايل ( )0.429 ،0.571وعند �إ�ضافة معدل ال�صف
الثالث الثانوي يف معادلة االنحدار ،فان قدرة امتحان الثانوية العامة تتح�سن وت�صبح
قيمة معامل االرتباط للعينتني على التوايل ( ، )0.464 ،0.614و�أ�شارت نتائج حتليل
معامالت االرتباط بني امتحان ال�شهادة الثانوية العامة واملعدل الرتاكمي اجلامعي �أن
هذا االمتحان م�ؤ�رش جيد للتح�صيل اجلامعي.كما �أ�شارت نتائج معامالت االرتباط املتعدد،
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�إىل �أن اقرتان معدل ال�صف الثالث الثانوي مبعدل امتحان الثانوية العامة يزيد من قدرته
التنب�ؤية.و�أ�شارت كذلك �إىل �أن قدرة امتحان الثانوية العامة ال تختلف باختالف اجلن�س.
ويف درا�سة �شلبي ( )1995التي هدفت �إىل الك�شف عن بع�ض العوامل واملتغريات
امل�ؤثرة يف التح�صيل الأكادميي لطلبة جامعة بريزيت يف كليات خمتارة( :الآداب،
والتجارة ،والعلوم ،والهند�سة)  ،وكذلك بيان نوع هذه العوامل و�أهميتها اعتماداً على نوع
الكلية ،وحماولة الو�صول �إىل منوذج انحدار (معادالت انحدارية) يعتمد عليه يف التنب�ؤ
بالتح�صيل اجلامعي للطلبة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )262طالب ًا وطالبة من طلبة
جامعة بريزيت ،وزعت عليهم ا�ستبانة ت�شمل ثمانية ع�رش متغرياً� ،ضمن جماالت تتعلق
بالإعداد املدر�سي ال�سابق للطالب ،وخ�صائ�صه الفردية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية،
وو�ضعه الدرا�سي اجلامعي ،وبا�ستخدام �أ�سلوب االنحدار اخلطي املتعدد املتدرج ،وجد �أن
العوامل امل�ؤثرة يف حت�صيل الطلبة والدالة �إح�صائيا يف كلية الآداب هي :معدل عالمات
ال�سنوات الثالث الأخرية يف املدر�سة الثانوية ،وعدد �سنوات تعليم الأب ،حيث بلغ معامل
االرتباط املتعدد بني هذين املتغريين جمتمعني واملعدل الرتاكمي (� ، )0.50أي �أنها تف�رس
ما ن�سبته ( )%25من التباين الكلي يف التح�صيل اجلامعي ،ويف كلية التجارة فقد كان
لعاملي :معدل عالمات ال�سنوات الثالث الأخرية يف املدر�سة الثانوية ،واجلن�س ،الأثر الأكرب
يف التح�صيل اجلامعي للطلبة� ،إذ بلغ معامل االرتباط املتعدد لهما مع املعدل الرتاكمي
(� ، )0.66أي �أنهما قد ف�رسا ما ن�سبته ( )%43.1من التباين الكلي يف التح�صيل اجلامعي،
�أما يف كلية العلوم فقد كان الختبار القبول الذي جتريه الكلية (ا�ستيعاب وذكاء) وحده
الأثر الأكرب يف التح�صيل اجلامعي ،حيث كان معامل ارتباطه مع املعدل الرتاكمي (، )0.43
�أي �أنه ف�رس ما ن�سبته ( )%18.8من التباين الكلي يف التح�صيل اجلامعي ،ويف كلية الهند�سة
كان ملعدل عالمات ال�سنوات الثالث الأخرية يف املدر�سة الثانوية ،وعدد �سنوات تعليم الأم،
وكذلك متو�سط عدد ال�ساعات اليومي للدرا�سة الأثر الأكرب يف التح�صيل اجلامعي ،حيث بلغ
معامل االرتباط املتعدد بني هذه املتغريات من جهة واملعدل الرتاكمي من جهة �أخرى
(� ، )0.68أي �أنها تف�رس ما ن�سبته ( )%46.1من التباين الكلي يف التح�صيل اجلامعي.
كما �أجرى ع�سريي وع�سريي ( )1996درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل القدرة التنب�ؤية
ملعايري القبول امل�ستخدمة من قبل كلية املعلمني بالطائف يف اختيار طلبتها ،وهي :درجة
الطالب على اختبار القبول الذي جتريه الكلية ،معدل الثانوية العامة ،درجة اختبار قبول
يف التخ�ص�ص ،ودرجة اختبار القر�آن الكرمي ،ودرجة اختبار التعبري والإمالء ،وعالمات
مباحث الثانوية ،ومعدل عالمات املدر�سة الثانوية ،وذلك للتنب�ؤ باملحكات( :معدل الف�صل
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الأول ،والثاين ،والثالث ،والرابع ،واملعدل الرتاكمي التخ�ص�صي)  ،وبالتايل الت�أكد من
كفاءة هذه املعايري ومدى �صالحيتها يف اتخاذ قرارات �صائبة يف انتقاء طلبة الكلية،
وحتقيق جدوى االختيار ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )161طالب ًا من خمتلف تخ�ص�صات
الكلية ،وبح�ساب معامالت االرتباط وجد �أن معظمها منخف�ض �أو �سلبي ،ما عدا متغريي:
معدل الثانوية العامة ،ومعدل عالمات املدر�سة الثانوية ،حيث �أ�شارت النتائج �إىل �أن قيمة
معامل االرتباط بني معدل الثانوية العامة مع حمكات جناح الطالب يف الكلية( :معدل
الف�صل الأول ،والثاين ،والثالث ،والرابع ،واملعدل الرتاكمي التخ�ص�صي) كانت على التوايل:
(� ، )0.29 ،0.36 ،0.36 ،0.28 ،0.28أما بالن�سبة ملعيار معدل عالمات املدر�سة الثانوية،
فقد كانت مع املحكات نف�سها ،وعلى الرتتيب ال�سابق نف�سه،0.24 ،0.22 ،0.20 ،0.24( :
 ، )0.24وجميع هذه القيم و�سابقاتها دالة �إح�صائيا ،وعليه فقد �أو�صى الباحثان ب�أن يكتفي
م�س�ؤولو القبول يف الكلية باعتماد هذين املعيارين فقط( :معدل الثانوية العامة ،ومعدل
عالمات املدر�سة الثانوية) يف قبول الطلبة يف الكلية� ،أما باقي املعايري ف�إن ا�ستخدامها
�أو عدمه ال ي�ضيف �شيئ ًا للقدرة التنب�ؤية التي ميلكها هذان املعياران ،لأن اختبارات القبول
التي جتريها الكلية حتتاج �إىل تقنني وعملية بناء وت�صحيح ت�ضمن �صدقها وثباتها ،و�إن
ا�ستخدامها يف �صورتها احلالية ُيعد هدراً للوقت واجلهد واملال.
كما �أجرى الثبيتي ( )1996درا�سة هدفت �إىل معرفة ال�صدق التنب�ؤي ملعايري القبول
يف كلية املعلمني بالطائف ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )125طالب ًا التحقوا بالكلية عام
(. )1986و�أظهرت �أبرز النتائج �أن معدل الثانوية العامة يع ُّد �أهم امل�ؤ�رشات التي ميكن
التنب�ؤ من خاللها بالنجاح يف اجلامعة.
ويف درا�سة قام بها املخاليف ( ، )2001والتي هدفت �إىل ا�ستق�صاء مدى فاعلية
معدل الثانوية العامة يف حت�صيل الطالب يف كلية الرتبية -جامعة �صنعاء.فقد تكون
جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف كلية الرتبية وامل�سجلني فيها من عام
 96 /95يف جميع التخ�ص�صات املتوافرة يف الكلية.وبلغت عينة الدرا�سة ( )260طالب ًا
وطالبة ،تخرجوا فع ًال يف العام الدرا�سي  ،1999 /1998و�شكلوا تقريبا ن�سبة ( )%17من
طلبة البكالوريو�س ،والذين بلغ عددهم يف العام الدرا�سي  )1530( 1996 /1995طالب ًا
وطالبة.وقد كان من �ضمن النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة� :أن هناك عالقة ارتباط
موجب بني معدل الطالب يف الثانوية العامة ونوع التخ�ص�ص يف الثانوية العامة ،وبني
وم�ستوى حت�صيله العلمي يف املرحلة اجلامعية ،ملعدل الطالب يف الثانوية العامة ذات
قيمة تنب�ؤية بتح�صيله اجلامعي يف ال�سنة الأوىل ب�صورة �أقوى يف الدرا�سات العلمية عنه
يف الدرا�سات الإن�سانية.
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ويف درا�سة للنجار ( )2001طبقت على عينة ع�شوائية مكونة من  1430طالب ًا وطالبة،
وهدفت �إىل التعرف �إىل القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول بجامعة امللك في�صل ،كان من �أهم
النتائج التي خل�صت �إليها الدرا�سة �أن درجات اختبار القبول وجمموع الدرجات يف �شهادة
الثانوية العامة تعد �أهم املتغريات التي تتنب�أ بنجاح الطالب باجلامعة ب�صفة عامة ،حيث
كان االرتباط دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة  ،0.0001وكان التباين الذي يف�رسه كل
منهما على التوايل 0.007 ،0.057 :واملتغريان مع ًا .0.064كما قد ي�ؤثر تخ�ص�ص الطالب
على هذا النجاح.ولكن هذه الن�سبة تبدو �ضعيفة وال تعطي اختبار القبول �أو جمموع درجات
�شهادة الثانوية �أهمية يف تف�سري التباين يف الأداء اجلامعي الالحق ،وان كان اختبار القبول
يف�رس ن�سبة �أكرب من هذا التباين.وقد �أو�صت الدرا�سة باال�ستفادة من نتائجها للقبول ،و�أنه ال
بد من الأخذ يف االعتبار درجات اختبار القبول الإ�ضافة �إىل درجات الثانوية العامة وذلك
عند اتخاذ القرار لقبول الطلبة يف اجلامعة ،كما نوهت الدرا�سة �إىل �أن هناك عوامل �أخرى ال
بد من �أخذها يف االعتبار يف �أثناء قبول الطالب� ،إ�ضافة �إىل درجة اختبار القبول ودرجة
الثانوية العامة منها :املقابالت و االختبارات ال�شخ�صية ،وال�سجل الدرا�سي للطالب �أثناء
درا�سته يف التعليم العام.
ويف درا�سة ح�سن ( )2003التي هدفت �إىل معرفة العوامل امل�ؤثرة يف املعدل الرتاكمي
لطالب جامعة ال�سلطان قابو�س ،جل�أ الباحث �إىل حتديد عينة درا�سته من جميع طالب مرحلة
البكالوريو�س امل�سجلني يف اجلامعة يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي  ،2001وقد بلغ
عددهم ( )711طالب ًا وطالبة�.أما املتغريات امل�ستقلة فقد متثلت يف ن�سبة الثانوية العامة،
والعبء الدرا�سي ،والرغبة يف حتديد التخ�ص�ص ،ومتو�سط عدد الف�صول الدرا�سية ،وال�سكن
اجلامعي ،واالنتظام واال�ستمرارية ،وطول فرتة البقاء يف الدرا�سة ،ونوع ال�شهادة ،الكلية،
واجلن�س ،واجلن�سية ،والعوامل الذاتية (االجتماعية ،املهنية ،املدر�سية ،امل�ؤ�س�سية ،الأ�رسية)
.وقد �أجري حتليل االنحدار املتدرج الختيار �أف�ضل جمموعة من املتغريات امل�ستقلة التي
لها ت�أثري يف املتغري التابع.حيث ك�شف التحليل عن ت�أثري ذي داللة لن�سبة الثانوية العامة،
والرغبة يف حتديد التخ�ص�ص ،والعامل الذاتي ،والعبء الدرا�سي ،وال�سكن ،واالنتظام يف
الدرا�سة ،وطول فرتة البقاء فيها ،ومتو�سط عدد الف�صول الدرا�سية ،واجلن�س ،والكلية.وهناك
اختالف يف ت�أثري املتغريات امل�ستقلة وعددها يف املعدل الرتاكمي ملتغري الكلية.
�أما درا�سة املقدادي ( )2009فقد هدفت �إىل درا�سة العالقات بني معدل الطالبة
ودرجتها يف الريا�ضيات يف الثانوية العامة ،وبني معدلها الرتاكمي يف اجلامعة ودرجتها
يف م�ساقي التفا�ضل والتكامل يف اجلامعة.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )459طالبة من
كليات خمتلفة يف جامعة الإمارات العربية املتحدة اللواتي در�سن م�ساقي التفا�ضل
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والتكامل يف اجلامعة ،وتخرجن يف العام الدرا�سي .2005 /2004وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جميع املتغريات يف الدرا�سة ،حيث �أظهرت
النتائج �أربع عالقات �إيجابية بني متغريات الدرا�سة ،و�ست عالقات �سلبية.وكانت العالقة
االيجابية الأقوى بني معدل الطالبة يف الثانوية العامة وبني معدلها الرتاكمي يف اجلامعة
وتلتها العالقة بني درجة الطالبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وبني معدلها
يف الثانوية العامة.بينما ظهر �أن �أ�ضعف عالقة ايجابية بني املتغريات كانت بني درجة
الطالبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وبني معدلها الرتاكمي يف اجلامعة.
وعلى اجلانب الآخر فقد �أظهرت النتائج �أن �أكرب عالقة �سلبية بني متغريات الدرا�سة
كانت بني درجة الطالبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وبني درجتها يف م�ساق
التفا�ضل والتكامل «.»2بينما كانت �أ�ضعف عالقة �سلبية بني املتغريات هي بني معدل
الطالبة الرتاكمي يف اجلامعة وبني درجتها يف م�ساق التفا�ضل والتكامل».»2كما �أظهرت
نتائج تلك الدرا�سة �أن �أف�ضل متنبئ مبعدل الطالبة الرتاكمي يف اجلامعة كان معدلها يف
الثانوية العامة.
كما قام الباحثان العمايرة والع�شا ( )2010بدرا�سة هدفها ا�ستق�صاء القدرة التنب�ؤية
ملعدل الطالب يف الثانوية العامة ومعدل ال�سنة اجلامعية الأوىل باملعدل الرتاكمي اجلامعي
للطلبة عند التخرج ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )479طالب ًا وطالبة من كلية العلوم الرتبوية
اجلامعية /الأنروا بالأردن.ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها �أن معامل االرتباط بني
معدل ال�سنة اجلامعية الأوىل واملعدل الرتاكمي كان قوي ًا جداً ( ، )0.88مقارنة مبعامل
االرتباط بني معدل الثانوية العامة ،واملعدل الرتاكمي (� ، )0.58أو بني معدل الثانوية
العامة ومعدل ال�سنة اجلامعية الأوىل ( ، )0.55و�أن معامل االرتباط بني معدل ال�سنة
اجلامعية الأوىل واملعدل الرتاكمي جاء قوي ًا جداً ،ل�صالح الإناث ،و�أن معامل االرتباط بني
معدل ال�سنة اجلامعية الأوىل واملعدل الرتاكمي لطلبة الفرع الأدبي ،كان �أعلى من معامل
االرتباط بينهما لطلبة الفرع العلمي ،و�أن معدل ال�سنة اجلامعية الأوىل من �أهم عوامل التنب�ؤ
باملعدل الرتاكمي.
ويف درا�سة لل�شهري ( )2011بعنوان القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف
جامعة الطائف ،طبقت الدرا�سة على عينة ق�صديه تكونت من ( )1000طالب من الطالب
الذين اجتازوا ال�سنة التح�ضريية وانتقلوا �إىل التخ�ص�صات املختلفة يف الكليات العلمية.
حيث �سعت �إىل التنب�ؤ مبعدل الطالب الرتاكمي من خالل املتغريات امل�ستقلة( :الثانوية
العامة ،والقدرات ،واالختبار التح�صيلي) بهدف معرفة ن�سبة تف�سري كل منهما للتباين يف
املتغري التابع وهو املعدل الرتاكمي.
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ولتحقيق ذلك ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب حتليل االنحدار اخلطي املتدرج.حيث �أمكن
ترتيب املتغريات ح�سب �أهميتها ،و�أظهر التحليل �أن متغري الثانوية العامة يحتل املرتبة
الأوىل حيث يف�رس وحده  0.231من تباين املتغري التابع تاله متغري االختبار التح�صيلي
حيث ف�رسا مع ًا  0.284من تباين املتغري التابع ثم متغري اختبار القدرات ،الذي ف�رس مع
�سابقيه ما ن�سبته  0.291من تباين املعدل الرتاكمي.مما ي�شري �إىل �أهمية ن�سبة الثانوية
العامة يف تف�سري التباين يف املعدل الرتاكمي ،لذا يجب �أن ُيركَّ ز على الأداء يف الثانوية
العامة ،و�أن تعطى ن�سبة الثانوية الن�صيب الأكرب عند املفا�ضلة يف القبول.
ويف درا�سة قام بها �ص ّباح ( )2011التي هدفت �إىل التعرف �إىل دالالت التنب�ؤ
باملعدل الرتاكمي اجلامعي العام والتخ�ص�صي من متغريات معرفية متثلت بالقدرات
اللفظية والريا�ضية والقدرة على التفكري املنطقي ،ومعدالت املدر�سة الثانوية والثانوية
العامة ،لتخ�ص�صات �أكادميية يف جامعة القد�س املفتوحة ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من
( )980طالب ًا وطالبة من فرع رام اهلل والبرية ،ممن �أنهوا � 100ساعة معتمدة �أو �أكرث يف
التخ�ص�صات الأكادميية :احلا�سوب واالت�صاالت ،واخلدمة االجتماعية ،و�إدارة الأعمال،
واملحا�سبة واملالية ،وتعليم الرتبية الإ�سالمية ،وتعليم اللغة العربية ،وتعليم اللغة
الإجنليزية ،وتعليم االجتماعيات ،وتعليم الريا�ضيات والعلوم ،وتعليم املرحلة الأ�سا�سية
الأوىل ،و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معدل الثانوية العامة هو �أف�ضل املتنبئات باملعدل
الرتاكمي اجلامعي يف معظم التخ�ص�صات الأكادميية ،ويليه اختبار التفكري الريا�ضي يف
بع�ض التخ�ص�صات واختبار التفكري اللفظي يف تخ�ص�صات �أخرى ،ما عدا تخ�ص�صي تعليم
الريا�ضيات والعلوم حيث كان االختبار الريا�ضي هو �أف�ضل املتنبئات باملعدل الرتاكمي
اجلامعي.وانتهت الدرا�سة بالو�صول �إىل معادالت انحدار تنب�ؤية بقيم املعدل الرتاكمي
اجلامعي العام والتخ�ص�صي لكل تخ�ص�ص �أكادميي ،و�أو�صت با�ستخدام هذه املعادالت
لأغرا�ض القبول اجلامعي؛ لأنها متكن من اختيار �أقدر الطلبة على النجاح الأكادميي يف كل
تخ�ص�ص من التخ�ص�صات الأكادميية يف اجلامعة.
�أما درا�سة هالون وهي�ستينز ( )Halloun and hestenes, 1985التي هدفت �إىل
ا�ستق�صاء العالقة بني التح�صيل الدرا�سي لطلبة ال�سنة الأوىل يف جامعة �أريزونا الأمريكية
البالغ عددهم ( )1500طالب يف م�ساق الفيزياء وحت�صيلهم الدرا�سي يف م�ساق الفيزياء
يف الثانوية العامة.و�أظهرت �أبرز النتائج �أن هناك عالقة ارتباطية وثيقة بني التح�صيل
الدرا�سي للطلبة يف م�ساق الفيزياء يف املرحلة الثانوية وحت�صيلهم الدرا�سي يف م�ساق
الفيزياء يف اجلامعة.
201

«القيمة التنبؤية ملعايير القبول املستخدمة في جامعة القدس املفتوحة
باملعدل التراكمي اجلامعي التخصصي في تخصص اللغة االجنليزية».

د .عبد الهادي وجيه صبَاح

و�أجرى �سادلر وتاي ( )Sadler and Tai, 2001درا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة بني
درا�سة الطلبة ملادة الفيزياء يف املرحلة الثانوية ،ومدى جناحهم يف درا�سة م�ساق الفيزياء
يف ال�سنة الأوىل من درا�ستهم اجلامعية.وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )1993طالب ًا من
طلبة اجلامعة يف ال�سنة الأوىل ،يدر�سون يف ( )18جامعة �أمريكية.و�أظهرت �أبرز النتائج
وجود عالقة قوية بني معدل الطلبة يف مادة الفيزياء يف الثانوية العامة ،وبني نتيجة
حت�صيلهم الدرا�سي يف م�ساق الفيزياء يف اجلامعة ،و�أن معدل الطالب يف مادة الفيزياء يف
املدر�سة يع ُّد م�ؤ�رشاً تنب�ؤي ًا قوي ًا على حت�صيلهم الدرا�سي يف م�ساق الفيزياء يف اجلامعة.
و�أجرى بريد ( )Peard, 2004درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء العالقة بني التح�صيل
الدرا�سي لطلبة ال�سنة الأوىل يف كلية الرتبية يف جامعة كوينالند للتكنولوجيا با�سرتاليا
يف م�ساق الريا�ضيات ،وبني حت�صيلهم الدرا�سي يف مادة الريا�ضيات يف �أثناء درا�ستهم يف
املرحلة الثانوية ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )300طالب وطالبةُ ،ق�سموا �إىل خم�س جمموعات
وفق م�ستوى التح�صيل الدرا�سي يف مادة الريا�ضيات �أثناء درا�ستهم يف املرحلة الثانوية.وقد
�أظهرت �أبرز النتائج وجود عالقة قوية بني التح�صيل الدرا�سي للطلبة يف م�ساق الريا�ضيات
يف اجلامعة ،وبني حت�صيلهم الدرا�سي يف مادة الريا�ضيات يف املدر�سة الثانوية.
�أما ران�زش و�آخرون ( )Ranchas et al., 2006فهدفت درا�ستهم هدفت �إىل معرفة
العالقة بني حت�صيل الطلبة يف مادة اللغة االجنليزية يف املرحلة الثانوية ،ومدى جناحهم
يف ال�سنة الأوىل من درا�ستهم يف اجلامعة لتخ�ص�ص علم احلا�سوب يف جامعة تك�سا�س،
و�أظهرت �أبرز النتائج �أن معدل الطالب يف الثانوية العامة يف مادة اللغة الإجنليزية
ولي�س يف الريا�ضيات ،هو م�ؤ�رش تنب�ؤي لتح�صيلهم الدرا�سي يف ال�سنة الأوىل يف اجلامعة
لتخ�ص�ص علم احلا�سوب ،وهذه النتيجة تناق�ض االعتقاد ال�سائد املتمثل يف �أن حت�صيل
الطلبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة يع ُّد م�ؤ�رشاً تنب�ؤي ًا على جناحهم يف درا�سة
تخ�ص�ص علم احلا�سوب يف ال�سنة الأوىل.
و�أجرت جي�رس وماريا ( )Geiser and Maria, 2007بدرا�سة هدفت �إىل معرفة ال�صدق
التنب�ؤي لعالمات الطلبة يف املدر�سة الثانوية كم�ؤ�رش على حت�صيلهم الدرا�سي ،وجناحهم
يف ال�سنة الأوىل يف اجلامعة ،وقد ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )80000طالب وطالبة من
طلبة ال�سنة الأوىل يف جامعة كاليفورنيا.وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة �أن معدل الطالب يف
الثانوية العامة هو امل�ؤ�رش التنب�ؤي الأقوى على حت�صيله الدرا�سي يف اجلامعة من ال�سنة
الأوىل حتى ال�سنة الرابعة يف جميع التخ�ص�صات ،و�أن العالقة تزداد بني معدل الطالب يف
الثانوية العامة ،وبني حت�صيله الدرا�سي يف اجلامعة بعد االنتهاء من ال�سنة الدرا�سية الأوىل.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
�1 .1أغلب الدرا�سات تناولت القدرة التنب�ؤية ملعدل الثانوية العامة باملعدل الرتاكمي
اجلامعي ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة الثبيتي ( ، )1996ودرا�سة املخاليف (، )2001
ودرا�سة ح�سن ( ، )2003ودرا�سة جرادات (. )2003وقد تبني من هذه الدرا�سات �أن هناك
تناق�ض ًا يف نتائجها املتعلقة بقدرة معدل الثانوية العامة على التنب�ؤ بالنجاح يف اجلامعة.
2 .2تعر�ضت العديد من الدرا�سات للعالقة بني املعدل يف مادة درا�سية يف املرحلة
الثانوية ،ونتيجة حت�صيلهم يف تلك املادة يف اجلامعة ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة دروزة
( ، )1978ودرا�سة املقدادي ( ، )2009ودرا�سة هالون وهي�ستينز (�Halloun and heste
 ، )nes, 1985ودرا�سة �سادلر وتاي ( ، )Sadler and Tai, 2001ودرا�سة بريد (Peard,
 ، )2004ودرا�سة ران�زش و�آخرون (. )Ranchas et al., 2006وقد ك�شفت نتائج هذه الدرا�سات
عن وجود عالقة وثيقة بني معدل الطلبة يف مادة الفيزياء يف الثانوية العامة وحت�صيلهم
الدرا�سي يف م�ساق الفيزياء يف اجلامعة ،وبينت �أن هناك عالقة قوية بني التح�صيل الدرا�سي
للطلبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وحت�صيلهم الدرا�سي يف م�ساق الريا�ضيات
يف اجلامعة ،وجود عالقة ارتباطية قوية بني التح�صيل الدرا�سي للطلبة يف مادة الكيمياء
يف الثانوية العامة وحت�صيلهم الدرا�سي يف م�ساق الكيمياء يف ال�سنة اجلامعية الأوىل،
�إ�ضافة �إىل �أن معدل الطالب يف مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة هو م�ؤ�رش تنب�ؤي
لتح�صيلهم الدرا�سي يف ال�سنة الأوىل يف اجلامعة يف تخ�ص�ص علم احلا�سوب.وبينت كذلك
�أن هناك عالقة �سلبية بني درجة الطالبة يف مادة الريا�ضيات يف الثانوية العامة وبني
درجتها يف م�ساق التفا�ضل والتكامل «.»2
3 .3هناك درا�سات تناولت القدرة التنب�ؤية ملعدل الطالب يف الثانوية العامة بنجاح
الطالب يف ال�سنة اجلامعية الأوىل ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة ُ�صنرب ( ، )1986ودرا�سة
املخاليف ( ، )2001ودرا�سة جي�رس وماريا ( ، )Geiser and Maria, 2007وقد �أ�شارت
نتائجها �إىل �أن معدل الطالب يف الثانوية العامة هو امل�ؤ�رش التنب�ؤي الأقوى على
حت�صيل الطالب الدرا�سي يف اجلامعة من ال�سنة الأوىل حتى نهاية ال�سنة الرابعة يف جميع
التخ�ص�صات يف اجلامعة ،و�أن العالقة تكون �أقوى بعد انتهاء ال�سنة الأوىل.
4 .4تناولت بع�ض الدرا�سات �أثر معدل الثانوية العامة ،واختبار القبول يف جناح
الطلبة يف اجلامعة ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة ع�سريي وع�سريي ( ، )1996ودرا�سة النجار
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ال�صباح ( ، )2011و�أ�شارت نتائج هذه
( ، )2001ودرا�سة ال�شهري ( ، )2011ودرا�سة
ّ
الدرا�سات �إىل تفاوت يف �أثر معدل الثانوية العامة ،واختبار القبول يف جناح الطلبة يف
اجلامعة.
5 .5ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الأدب الرتبوي الوارد يف الدرا�سات ال�سابقة ،وكذلك
من الأ�ساليب الإح�صائية الواردة يف بع�ض هذه الدرا�سات.وقد متيزت الدرا�سة احلالية عن
الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها درجتي م�ساقي اللغة االجنليزية” ”1واللغة االجنليزية””2
كمدخلي تخ�ص�ص وقيمتهما التنب�ؤية باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب الذي
حقق معايري القبول يف التخ�ص�ص واجتاز (� )18ساعة معتمدة تخ�ص�صية على الأقل يف
تخ�ص�ص اللغة االجنليزية.

الطريقة واإلجراءات:
تتمثل �أهم �إجراءات الدرا�سة احلالية وطريقتها بالآتي:
منهج الدراسة:
اُ�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي ،وذلك با�ستخدام الأ�ساليب الكمية لو�صف معايري
القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة لتخ�ص�ص اللغة االجنليزية وت�أثريها يف
املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي والتنب�ؤ ب�سبب ذلك الت�أثري.
أفراد الدراسة:
مت طُ بقت هذه الدرا�سة على جميع الطلبة الذين حققوا معايري القبول يف تخ�ص�ص اللغة
الإجنليزية يف جامعة القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية ،والذين اجتازوا (� )18ساعة
معتمدة على الأقل من ال�ساعات التخ�ص�صية املقررة للتخ�ص�ص وعددها (� )69ساعة حتى
نهاية الف�صل الأول من العام الدرا�سي �.2012 /2011أي الطلبة الذين م�ضى على حتقيقهم
ملعايري القبول يف التخ�ص�ص عام درا�سي واحد على الأقل ،وقد اختريوا بح�رص عدد الطلبة
يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية امل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الثاين ممن اجتازوا (� )18ساعة
طالب وطالبة.
معتمدة تخ�ص�صية �أو �أكرث ،وقد بلغ عددهم ()205
ٍ
متغريات الدراسة:

�ضمت الدرا�سة متغريات رئي�سة عدة هي:
♦ ♦املتغري التابع (املحك) ( : )SGPAاملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب
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يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية الذي اجتاز (� )18ساعة تخ�ص�صية على الأقل يف جامعة
القد�س املفتوحة -فرع رام اهلل والبرية.
♦

♦املتغريات امل�ستقلة (املتنبئات) :

 العالمة املئوية ملعدل الطالب يف الثانوية العامة (. )GSA
 العالمة املئوية لدرجة الطالب يف مادة اللغة الإجنليزية يف امتحان الثانوية
العامة (. )ES
 العالمة املئوية لدرجة الطالب يف م�ساق اللغة الإجنليزية «. )E1S( »1
 العالمة املئوية لدرجة الطالب يف م�ساق اللغة الإجنليزية «. )E2S( »2

املعاجلة اإلحصائية:
اُ�ستخدمت �أ�ساليب �إح�صائية عدة لغر�ض الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،متثلت مبعامالت
االرتباط اخلطي للك�شف عن العالقة اخلطية بني املتغريات امل�ستقلة (معايري القبول) (معدل
الثانوية العامة ( ، )GSAودرجة مادة اللغة الإجنليزية يف الثانوية العامة ( , )ESودرجتي
م�ساقي اللغة الإجنليزية « )E1S( »1واللغة الإجنليزية « ، ) )E2S( »2واملعدل الرتاكمي
و�ضمت الأ�ساليب الإح�صائية �أي�ض ًا
اجلامعي التخ�ص�صي ( )SGPAاخلا�صة ب�أفراد العينةَ ،
حتليل االنحدار اخلطي املتعدد املتدرج للمعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي على معايري
القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة لأفراد عينة الدرا�سة للك�شف عن القيمة
التنب�ؤية لهذه املعايري باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي نصه:

ما قوة العالقة االرتباطية واجتاهها بني معايري القبول امل�ستخدمة يف
جامعة القد�س املفتوحة واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف
تخ�ص�ص اللغة االجنليزية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أجري حتليل االرتباط اخلطي با�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون بني معايري القبول واملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،والنتائج يف اجلدول
( )2تبني ذلك.
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الجدول ()1
العالقة بين معايير القبول والمعدل التراكمي الجامعي التخصصي لطلبة تخصص اللغة االنجليزية

املتغري
SGPA
ES

SGPA

ES

GSA

E1S

E2S

1

**0.335

**0.312

**0.609

**0.676

1

**0.642

**0.339

**0.281

1

*0.149

0.084

1

**0.602

GSA
E1S

1

E2S

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

يت�ضح من نتائج هذا اجلدول �أن هناك عالقات ارتباطيه �إيجابية بني املعدل الرتاكمي
اجلامعي التخ�ص�صي ،وبني معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة ،كانت
�أقواها مع درجة م�ساق اللغة االجنليزية « ،»2حيث بلغ معامل االرتباط  ،0.676تليها
عالقته مع درجة م�ساق اللغة االجنليزية « ،»1حيث بلغ معامل االرتباط  ،0.609ثم
عالقته مع درجة مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة ،حيث بلغ معامل االرتباط
 ،0.335و�أخرياً عالقته مع معدل الثانوية العامة ،حيث بلغ معامل االرتباط  ،0.312وقد
كانت جميع هذه العالقات ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ، )α = 0.01مما يعني
�أن جميع هذه املعايري ت�ؤثر يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،وهذا م�ؤ�رش على
�أهمية هذه املعايري للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف تخ�ص�ص
اللغة االجنليزية بن�سب متفاوتة.مع الأخذ بعني االعتبار �أن درجة ت�أثري كل معيار من
هذه املعايري على املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ال تعتمد فقط على قوة العالقة
بينه وبني املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي و�إمنا تعتمد على قوة العالقة بينه وبني
املعايري الأخرى ،حيث يزداد ت�أثري كل معيار على املتغري التابع كلما كان معامل ارتباطه
مع بقية املعايري قليالً.ولهذا ال�سبب كانت درجة ت�أثري درجة اللغة االجنليزية «� »2أكرب منها
لبقية املعايري.
ويعزى ارتفاع معامل االرتباط بني درجتي م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة
االجنليزية « »2وبني املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي �إىل �أن الطلبة �أ�صبحوا �أكرث تكيف ًا
مع متطلبات الدرا�سة اجلامعية ونوعية املواد الدرا�سية وطرق التدري�س اجلامعي.ويعود ذلك
�أي�ض ًا �إىل وجود عالقة ارتباط وامتداد بني م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة االجنليزية «»2
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وبقية املواد الدرا�سية الواردة يف اخلطة الدرا�سية للتخ�ص�ص يف ال�سنوات الالحقة.
�إن معامل ارتباط درجتي م�ساقي اللغة االجنليزية « »1واللغة االجنليزية « »2باملعدل
الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي يفوق كثرياً معامل ارتباط معدل الطالب ودرجته يف مادة
اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي.ويعود ذلك �إىل
وجود فجوة وا�سعة بني نوعية املواد الدرا�سية يف املرحلة الثانوية ،وبني ما يدر�سه الطلبة
يف نطاق الدرا�سة اجلامعية ،وعدم وجود الإر�شاد الأكادميي واملهني الكايف للطلبة �أثناء
درا�ستهم الثانوية حول كيفية الدرا�سة اجلامعية وا�سرتاتيجياتها.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة حول عالقة معايري القبول باملعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي مع نتائج درا�سة الثبيتي ( ، )1996ودرا�سة �سادلر وتاي (Sadler and Tai,
 ، )2001ودرا�سة النجار ( ، )2001ودرا�سة جي�رس وماريا ()Geiser and Maria, 2007
التي �أ�شارت �إىل �أن هناك عالقة ارتباطيه ذات داللة �إح�صائية بني معايري القبول ،وبني
املعدل الرتاكمي اجلامعي.
النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصه:

ما �أف�ضل معادلة انحدار للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي
للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية من معايري القبول امل�ستخدمة يف
جامعة القد�س املفتوحة؟
من �أجل حتديد �أف�ضل معادلة انحدار للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي
من معايري القبول ،اُ�ستخدم �أ�سلوب حتليل االنحدار اخلطي املتعدد املتدرج والنتائج يف
اجلدول ( )2تبني ذلك.
الجدول ()2
القيم التنبؤية لمعايير القبول المفسرة لتباين المعدل التراكمي الجامعي التخصصي للطالب
في تخصص اللغة االنجليزية

معيار معامل االرتباط ن�سبة التباين
املف�رس R2
املتعدد R
القبول
E2S
GSA
E1S

0.757

0.572

التغري يف

معامل االنحدار

0.457

ثابت االنحدار 15.871 -

R2

0.065
0.050

ميل خط
االنحدار
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م�ستوى
اخلط�أ
 Tاملح�سوبة
الداللة
املعياري
5.158

0.002 **3.077 -

0.525

0.062

**8.451

0.000

0.188

0.038

**4.904

0.000

0.320

0.066

**4.826

0.000
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** :تعني أن معامل االنحدار دال إحصائياً عند مستوى داللة 0.01

�أظهرت نتائج هذا اجلدول �أن هناك ثالثة معايري للقبول ذات داللة �إح�صائية يف التنب�ؤ
باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي عند م�ستوى داللة  ،0.01حيث دخلت �إىل معادلة
خط االنحدار ،وهي على الرتتيب :درجة الطالب يف م�ساق اللغة االجنليزية « »2وقد كانت
قيمته التنب�ؤية  ،%45.7يليه معدل الثانوية العامة الذي كانت قيمته التنب�ؤية  ،%6.5ثم
درجة م�ساق اللغة االجنليزية « »1بقيمة تنب�ؤية �.%5أما القيمة التنب�ؤية للمعايري الثالثة
جمتمعة فقد كانت  ،%57.2وهي قيمة مرتفعة وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
(. )α = 0.01
�أما املعيار املتعلق بدرجة الطالب يف مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة،
فلم تكن له داللة �إح�صائية ،ومل ي�سهم يف تف�سري التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي على الرغم من عالقته القوية به حيث بلغ معامل االرتباط بينهما  0.335وهو
دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ، )α = 0.01ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل االرتباط القوي
لهذا املعيار مع املعايري الأخرى التي دخلت �إىل معادلة خط االنحدار.
وبذلك �أمكن كتابة �أف�ضل معادلة للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي
للطالب يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية من خالل تلك املعايري على النحو الآتي:
SGPA =- 15.871 + 0.525 E2S + 0.188 GSA +.320 E1S

مما يعني �إمكانية ا�ستخدام هذه املعادلة للتنب�ؤ مبعدل الطالب الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي يف تخ�ص�ص اللغة االجنليزية منذ حتقيقه ملعايري التخ�ص�ص ،وقبل درا�سته لأي
م�ساق تخ�ص�صي �إذا علمنا درجاته يف املعايري الثالثة ال�سابقة.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سات كل من دروزة ( ، )1978و�صنرب
و�صباح ( ، )2011وع�سريي وع�سريي ( ، )1996واملخاليف
( ، )1986و�شلبي (، )1995
ّ
( ، )2001والنجار ( ، )2001وح�سن ( ، )2003والعمايرة والع�شا ( ، )2010واملقدادي
( ، )2009وال�شهري ( ، )2011والثبيتي ( )1996حول �أهمية معدل الثانوية العامة
كمعيار للتنب�ؤ بالنجاح اجلامعي ،ولكنها اختلفت معها حول القيمة التنب�ؤية لهذا املعيار،
حيث �أجمعت هذه الدرا�سات على �أن معدل الثانوية العامة هو �أهم معيار للتنب�ؤ بالنجاح
الأكادميي.بينما �أ�شارت هذه الدرا�سة �إىل �أن هذا املعيار ي�أتي يف املرتبة الثانية بعد معيار
درجة الطالب يف م�ساق اللغة االجنليزية «.»2
النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث الذي نصه:

ما ترتيب معايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة القد�س املفتوحة بنا ًء
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على ن�سبة تف�سريها لتباين املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخدم �أ�سلوب حتليل االنحدار اخلطي املتعدد املتدرج،
والنتائج يف اجلدول ( )3تبني ذلك.
الجدول ()3
نسبة التباين في المعدل التراكمي الجامعي التخصصي المفسرة
من قبل معايير القبول المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة

النموذج
1
2

معيار القبول ذات معامل االرتباط ن�سبة التباين
الداللة الإح�صائية
املف�رس R2
املتعدد R
E2S
E2S
GSA

 Fاملح�سوبة
للتغري

م�ستوى داللة
F

0.676

0.457

0.457

171.2

** 0.000

0.723

0.522

0.065

27.67

**0.000

التغري يف

R2

E2S

3

GSA

0.757

0.572

0.050

23.28

**0.000

E1S

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

يت�ضح من نتائج هذا اجلدول �أن درجة الطالب يف م�ساق اللغة االجنليزية « »2هي
�أهم معيار للتنب�ؤ مبعدله الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،حيث ف�رس هذا املعيار وحده ما
ن�سبته  %45.7من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،تاله معدل الطالب يف
الثانوية العامة الذي ف�رس وحده ما ن�سبته  %6.5من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي ،وقد ف�رس املعياران مع ًا ما ن�سبته  %52.2من التباين يف املعدل الرتاكمي
اجلامعي التخ�ص�صي ،تلتهما درجة الطالب يف م�ساق اللغة االجنليزية « »1الذي ف�رس وحده
ما ن�سبته  %5من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،وقد �أ�سهم مع �سابقيه
يف تف�سري ما ن�سبته  %57.2من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي.
وبالتايل فان املعايري التي �أ�سهمت يف التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي
هي على الرتتيب :درجة الطالب يف م�ساق اللغة االجنليزية « ،»2يليه معدله يف الثانوية
العامة ،ثم درجه يف م�ساق اللغة االجنليزية «.»1
�أما معيار درجة الطالب يف مادة اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة ،فلم يكن له
209

«القيمة التنبؤية ملعايير القبول املستخدمة في جامعة القدس املفتوحة
باملعدل التراكمي اجلامعي التخصصي في تخصص اللغة االجنليزية».

د .عبد الهادي وجيه صبَاح

�أهمية يف التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،وميكن �أن يعزى ال�سبب يف ذلك �إىل
�ضعف امتحان اللغة االجنليزية يف الثانوية العامة الذي �أ�صبح يركز على مهارات التفكري
الدنيا فقط مثل التذكر واال�ستيعاب وال يركز على مهارات التفكري العليا من تطبيق وتركيب
وتقومي ،مما ي�سهل ن�سيانها وعدم ا�ستبقائها لدى الطالب لفرتة طويلة ،وكذلك هناك فجوة
يدر�س يف ال�صف الثاين الثانوي وحمتوى املناهج التي تدر�س
بني حمتوى املنهاج الذي َّ
يف اجلامعة ،وهذا ي�ستدعي �إعادة النظر يف حمتوى املنهاج الذي يعطى للطالب يف املرحلة
الثانوية ،بحيث يت�ضمن مادة علمية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا مبا هو موجود يف املقررات
اجلامعية ،و�إعادة النظر �أي�ض ًا يف �أ�ساليب التدري�س املتبعة يف املدار�س ،والتي غالب ًا ما
تعتمد على التحفيظ والتلقني ،و�أن يتم الرتكيز على الأ�ساليب احلديثة يف التعليم التي تركز
على مهارات التفكري العليا.
�صباح
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة حول ترتيب معايري القبول مع نتائج درا�سة ّ
( ، )2011ودرا�سة النجار ( ، )2001ودرا�سة العمايرة والع�شا ( ، )2010ودرا�سة املقدادي
(. )2009واختلفت مع نتائج درا�سة ع�سريي وع�سريي ( ، )1996ودرا�سة هالون وهي�ستينز
( ، )Halloun and hestenes, 1985ودرا�سة �سادلر وتاي (، )Sadler and Tai, 2001
ودرا�سة ران�زش و�آخرون ( ، )Ranchas et al., 2006ودرا�سة بريد (. )Peard, 2004
النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع الذي نصه:

هل تختلف القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة
القد�س املفتوحة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب يف
تخ�ص�ص اللغة االجنليزية مع تقدمه يف التخ�ص�ص؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُق�سم �أفراد الدرا�سة �إىل جمموعتني فرعيتني تبع ًا لتقدم الطالب
يف التخ�ص�ص ،تكونت املجموعة الفرعية الأوىل من الطلبة الذين �أنهوا (� )40 -18ساعة
معتمدة يف التخ�ص�ص بعد حتقيقهم ملعايري القبول يف التخ�ص�ص وعددهم ( )99طالب ًا
وطالبة ،وتكونت املجموعة الفرعية الثانية من الطلبة الذين �أنهوا (� )69 -41ساعة معتمدة
طالب وطالبة.ثم
يف التخ�ص�ص بعد حتقيقهم ملعايري القبول يف التخ�ص�ص وعددهم (ٍ )106
ا�ستخدم �أ�سلوب حتليل االنحدار اخلطي املتدرج على كل جمموعة من املجموعات الفرعية
على حدة ،والنتائج يف اجلدول ( )4تبني ذلك.
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الجدول ()4
القيم التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة بالمعدل التراكمي
الجامعي التخصصي تبعاً لتقدم الطالب في تخصص اللغة االنجليزية

معيار
معامل ن�سبة
املجموعة القبول ذات االرتباط التباين
التغري Rيف املح�سوبة
2
الداللة
الفرعية
املتعدد املف�رس
للتغري
R2
R
الإح�صائية

م�ستوى
داللة F

0.463

83.628

0.000

0.055

11.005

0.001

F

E2S

1

0.518 0.720
GSA

�أف�ضل معادلة انحدار للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي التخ�ص�صي:
0.472

E2S

2

E1S
GSA

0.634 0.797

0.091
0.071

�أف�ضل معادلة انحدار باملعدل الرتاكمي التخ�ص�صي:

معامل االنحدار
ثابت
االنحدار
ميل خط
االنحدار

م�ستوى
داللة معامل
االنحدار

4.875 -

*0.042

0.685
0.203

**0.000
**0.001

GPAS=- 4.875 +0.685 E2S + 0.203 GSA

ثابت
**0.000 93.014
االنحدار 24.965
0.523
**0.000 21.556
ميل خط
0.423
 **0.000 19.799االنحدار
0.210

**0.001
**0.000
**0.000
**0.000

GPAS=- 24.965 + 0.523 E2S + 0.423 E1S + 0.210 GSA

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

يت�ضح من نتائج هذا اجلدول �أن هناك معيارين فقط من معايري القبول ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.01يف التنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي للطالب
الذي اجتاز (� )40 -18ساعة معتمدة تخ�ص�صية هما على الرتتيب :درجته يف م�ساق اللغة
االجنليزية» »2حيث ف�رس وحده ما ن�سبته  %46.3من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي ،يليه معدله يف الثانوية العامة الذي ف�رس وحده ما ن�سبته  %5.5من التباين يف
املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،وقد ف�رس هذان املعياران جمتمعان ما ن�سبته %51.8
من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي�.أما الن�سبة املتبقية من التباين ،فقد
ف�رستها عوامل �أخرى.وبناء عليه فقد كانت �أف�ضل معادلة انحدار للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي
اجلامعي التخ�ص�صي لهذه الفئة من الطلبة هي:
SGPA=- 4.875 +0.685 E2S + 0.203 GSA.
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د .عبد الهادي وجيه صبَاح

�أما بالن�سبة للطلبة الذين اجتازوا (� )69 -41ساعة معتمدة تخ�ص�صية ،فكانت معايري
القبول ذات الداللة الإح�صائية عند م�ستوى داللة  0.01للتنب�ؤ باملعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي هي على الرتتيب :درجته يف م�ساق اللغة االجنليزية» »2حيث ف�رس وحده ما
ن�سبته  %47.2من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،يليه درجته يف م�ساق
اللغة االجنليزية» »1حيث ف�رس وحده ما ن�سبته  %9.1من التباين يف املعدل الرتاكمي
اجلامعي التخ�ص�صي ،ثم معدله يف الثانوية العامة الذي ف�رس وحده ما ن�سبته  %7.1من
التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،وقد ف�رست هذه املعايري جمتمعة ما
ن�سبته  %63.4من التباين يف املعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي ،وهي ن�سبة مرتفعة
وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة � ،0.01أما الن�سبة املتبقية من التباين فقد ف�رستها
عوامل �أخرى.وبناء عليه فقد كانت �أف�ضل معادلة تنب�ؤية باملعدل الرتاكمي اجلامعي
التخ�ص�صي لهذه الفئة من الطلبة هي:
SGPA =- 24.965 + 0.523 E2S + 0.423 E1S + 0.210 GSA.

مما يعني �أن هناك اختالف ًا يف القيمة التنب�ؤية ملعايري القبول امل�ستخدمة يف جامعة
القد�س املفتوحة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي مع تقدم الطالب يف التخ�ص�ص،
حيث تزداد القيمة التنب�ؤية لهذه املعايري كلما تقدم الطالب يف التخ�ص�ص.وميكن عزو هذه
النتيجة �إىل �أن الطلبة �أ�صبحوا �أكرث تكيف ًا مع متطلبات الدرا�سة اجلامعية ،ونوعية املواد
الدرا�سية وطرق التدري�س اجلامعي.ويعود ذلك �أي�ض ًا �إىل وجود عالقة ارتباط وامتداد بني
م�ساقي اللغة االجنليزية» »1واللغة االجنليزية» ،»2و�سائر املواد الدرا�سية الواردة يف اخلطة
الدرا�سية للتخ�ص�ص يف ال�سنوات الالحقة.
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة حول زيادة القيمة التنب�ؤية لهذه املعايري مع تقدم الطالب
يف التخ�ص�ص مع نتيجة درا�سة جي�رس وماريا (. )Geiser and Maria, 2007بينما اختلفت
مع نتيجة درا�سة �صنرب التي تو�صلت �إىل �أن القدرة التنب�ؤية ملعايري القبول تتناق�ص مع
تقدم الطالب يف اجلامعة.

التوصيات:
يف �ضوء النتائج ال�سابقة يو�صي الباحث بالآتي:
1 .1الإبقاء على معايري القبول الثالثة التي ت�ستخدمها اجلامعة يف اختيار طلبة

تخ�ص�ص اللغة االجنليزية ،مع �إعطاء �أهمية �أكرب ملعيار درجة الطالب يف م�ساق اللغة
االجنليزية” ”2ب�سبب قيمته التنب�ؤية املرتفعة باملعدل الرتاكمي اجلامعي التخ�ص�صي
باملقارنة مع املعيارين الآخرين وذلك باالعتماد على معادلتي االنحدار يف اجلدول (. )4
�2 .2إجراء درا�سات على نطاق �أو�سع وعينات �أكرب ت�شمل طلبة الفروع الأخرى للجامعة
�إ�ضافة �إىل فرع رام اهلل والبرية تتعلق بالعالقة االرتباطية بني هذه املعايري واملعدل الرتاكمي
اجلامعي التخ�ص�صي ،وذلك لتاليف الق�صور الذي قد ين�ش�أ عن �ضعف االرتباط بينهما.
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