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یتطرق هذا البحث إلى معیاري معدل الثانویة والتحصیل الدراسي باعتبارهما :  الملخص
تلفة في المرحلة من المعاییر التي یتم على ضوئها اختیار الطلبة للتخصصات المخ

وهدف البحث الى التعرف على قدرة معدل الثانویة العامة واالختبار التحصیلي . الجامعیة
من . في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز

) 471(خال اختیار جمیع طلبة كلیات التربیة بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز وعددهم 
ِحیث تم الحصول على بیاناتهم من قبل عمادة القبول والتسجیل . في المستوى الثامن

وكانت أهم النتائج . اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتم تحلیل البیانات. بالجامعة
ًأن معدل الثانویة كان األكثر تفسیرا في التباین في المعدل التراكمي، حیث فسر : مایلي

ن في المعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة، بینما االختبار التحصیلي من التبای%) 52(
ًوالمتغیران معا فسرا من التباین في المعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة، %) 31(فسر 

ًمن التباین في المعدل التراكمي، وأن معدل الثانویة واالختبار التحصیلي معا %) 32(
  .عدل التراكميلدیهما القدرة على التنبؤ بالم

   .تحصیلي، التنبؤ، المعدل التراكميمعدل الثانویة، االختبار ال:  الكلمات المفتاحیة
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Predictive Ability of the General Secondary Examination Average 
and the Achievement test in Predicting the Cumulative Average 
for Students of Education Colleges at Prince Sattam bin 
Abdulaziz University  
Khalid Abdullah Alotaibi 
Educational evaluation, Department of Psychology, College of 
Education, Prince Sattam bin Abdulaziz University, Saudi Arabia. 
Email: ka.alotaibi@psau.edu.sa 
Abstract: 
This study aimed to identifying the predictive reliability of the 
achievement test and the secondary school average in predicting 
the accumulative average for the students at Education Colleges, 
Prince Sattam bin Abdul-Aziz University (PSAU). The study 
adopted data derived from the secondary school average, 
achievement test, and the accumulative average of the students in 
the Education colleges, obtained from the Admission and 
Registration Deanship at PSAU. The research was based on the 
descriptive approach. The data were analyzed through the 
Statistical Packages for Social Sciences program (SPSS). The 
study revealed: the achievement test explained more of the 
variation in the secondary school average (52%), while the 
cumulative average GPA of the students Education colleges 
explained less (31%) of the difference in the students' GPA. Both 
variables explained (32%) of the variation of the GPA. Moreover, 
the secondary school average and the achievement test have the 
ability to predict the GPA. Finally, the study suggested several 
recommendations for introducing standards for admission to 
university studies. 
Keywords: secondary rate, achievement test, prediction, grade 
point average. 
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  :مقدمة
ًأتاحت الدول فرصا واسعة للطالب لاللتحاق بالتعلیم العالي وذلك من خالل 
التوسع في القبول وزیادة أعداد الجامعات وكذلك التنوع في التخصصات العلمیة، حیث 
ًیشهد التعلیم العالي اقباال كبیرا من خریجي المرحلة الثانویة إلكمال الدراسة الجامعیة ً .

لبة للتخصصات المختلفة بتحقیق معاییر معینة تحددها الجامعات، من ویتحدد اختیار الط
خالل المطالبة بأداء اختبارات معینة، باإلضافة إلى اشتراط المقابلة الشخصیة لبعض 

  .ُحیث الیعتبر معدل الثانویة هو المحك الوحید للمفاضلة. التخصصات في بعض الجامعات
فإن  السعودیة، العربیة بالمملكة معيالجا التعلیم في ّالمطرد ونتیجة للتوسع

ًتعتبر مطلبا مهما في سوق العمل، بعض التخصصات  بالنصیب ونتیجة لذلك فهي تتمتع ً
 اختبارات قبول ّتبني الجامعات إلى ّاألمر الذي أدى ببعض األكبر من المنافسة في القبول؛

التعلیم  وزارة عمدت ها،االختبارات وتزاید تباین هذه ومع. أفضل المتقدمین من أجل اختیار
 الجامعات قبل من المبذولة الجهود تنسیق في المملكة العربیة السعودیة إلى) العالي(

ًواستثمارها وطنیا، من خالل اختبارات مقننة تكون نتیجتها معیارا یستخدم للقبول، إلى  ً
قدرات ومن تلك االختبارات اختبار التحصیل الدراسي واختبار ال. جانب معدل الثانویة

ًحیث تعد هذه االختبارات مؤشرا یحدد توجیه . ُالعامة، والذي یقدمه المركز الوطني للقیاس ُ
ًوكثیرا ما تشیر نتائج هذه االختبارات إلى . خریجي الثانویة العامة الى الدراسات الجامعیة

ة وجود تمایز واختالف في مستویاتها، وكذلك وجود فجوة بین متوسط نتائج الثانویة العام
 ).2016الغامدي، (ومتوسط نتائج اختباري القدرات والتحصیلي 

 إلى أن متوسط نتائج 2014وتشیر إحصائیات المركز الوطني للقیاس عام 
بینما كان في االختبار التحصیلي %) 89( كان - القسم العلمي -الثانویة العامة 

وكانت %) 65 (، وكان متوسط نتائج اختبار القدرات%)25(حیث بلغت الفجوة %) 64(
 -  للقسم األدبي -، كما وصلت الفجوة بین اختبارات الثانویة العامة %)23(الفجوة 

وهذا ). 2014المركز الوطني للقیاس، (لكل اختبار %) 20(واالختبار التحصیلي والقدرات 
ّبطبیعة الحال أظهر أن هناك مشكلة في تدني نتائج طلبة التعلیم العام، األمر الذي أدى 

قلیل فرص القبول في الجامعات، وكذلك عدم القدرة على الحصول على قبول في إلى ت
  .بعض التخصصات لبعض الطلبة

اختبار الثانویة العامة، اختبار (وألهمیة معاییر القبول في الجامعات السعودیة 
، ستركز هذه الدراسة على معیاري معدل الثانویة واالختبار )القدرات، االختبار التحصیلي

صیلي للتعرف على مدى قدرتهما في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة التح
  .بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز
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  :مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالیة

ما إمكانیة التنبؤ بالمعدل التراكمي من خالل معدل الثانویة لطلبة كلیات التربیة  .1
  ة األمیر سطام بن عبدالعزیز؟بجامع

ما إمكانیة التنبؤ بالمعدل التراكمي من خالل االختبار التحصیلي لطلبة كلیات  .2
  التربیة بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز؟

ما إمكانیة التنبؤ بالمعدل التراكمي من خالل معیاري معدل الثانویة واالختبار  .3
  یر سطام بن عبدالعزیز؟التحصیلي لطلبة كلیات التربیة بجامعة األم

  :أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على قدرة معدل الثانویة العامة واالختبار التحصیلي 

 .في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة بجامعة األمیر سطام بن عبد العزیز
  :أهمیة الدراسة

ضوع التباین الكبیر بین ّأولت القیادات التربویة والتعلیمیة جل اهتمامها بمو
متوسط نتائج اختبارات الثانویة العامة واختباري القدرات العامة والتحصیل الدراسي، 
 .باعتباره داللة على وجود خلل في األداء التعلیمي وهدر تربوي للطاقات البشریة والمادیة

ّكما أدى تدني مستوى نتائج الطلبة في اختباري القدرات العامة والتحصیل ا لدراسي إلى ّ
استیاء وقلق المربین وأولیاء األمور وكذلك الطلبة، لتأثیر هذه النتائج على مستقبل 

 ).2016الغامدي، (خریجي الثانویة العامة ومسارهم التعلیمي في المرحلة الجامعیة 
 في أنه یعالج موضوع مهم - من الجانب النظري –من هنا تكمن أهمیة البحث 

لجامعي ومدى ارتباطه بخبرات الطالب السابقة، حیث أنه یتطرق یتعلق بعملیة التقویم ا
لمعیاري التحصیل األكادیمي ومعدل الثانویة العامة باعتبارهما من المعاییر التي على 

وكذلك تكتسب هذه الدراسة . ضوئها یتم تحدید قبول الطلبة في التخصصات الجامعیة
یلي ومعدل الثانویة لطلبة كلیات التربیة أهمیة أخرى في أنها تتناول قدرة االختبار التحص

  . على التنبؤ بالمعدالت التراكمیة لطالب كلیات التربیة بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز
كما تأتي األهمیة التطبیقیة للدراسة في الوقوف على واقع معاییر القبول للطلبة 

 الطلبة على كلیات في التخصصات األكادیمیة، والتعرف على مدى مناسبتها في توزیع
حیث یمكن أن توفر الدراسة لصانعي القرار في التعلیم العالي بیانات ومعلومات . الجامعة

  .ّتمكنهم من تقییم معاییر القبول للعمل على تطویرها وتحسینها
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  : مصطلحات الدراسة
یشیر التنبؤ إلى كافة العملیات التي یتم فیها توقع حدوث الظواهر قبل : التنبؤ -

ُا، أي أنه أسلوب علمي یتم فیه تعیین حجم الظاهرة كما یتوقع بأن تكون حدوثه
علیه في المستقبل، وذلك باالعتماد على بیانات ذات عالقة وثیقة بالظاهرة 

ّتوقع معدل ًویمكن تعریف التنبؤ اجرائیا بأنه مدى ). 2014مفتي وآخرون، (
 لطلبة كلیات التربیة بجامعة الثانویة العامة واالختبار التحصیلي بالمعدل التراكمي

  .األمیر سطام بن عبدالعزیز
ّهو مدى قدرة االختبار على امكانیة التوقع بأداء الفرد من خالل : الصدق التنبؤي -

ُأدائه على االختبار، ویرتبط هذا النوع من الصدق باالختبارات التي تستخدم 
 قدرة االختبار ًویقصد به إجرائیا). 2013مجید، (ألغراض االنتقاء والتصفیة 

التحصیلي ومعدل الثانویة العامة على التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي لطلبة 
  .كلیات التربیة بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز

 المواد جمیع في أو الطالبة الطالب معدل به ویقصد: المعدل التراكمي الجامعي -
 بإیجاد مجموع ویحسب ة،بالجامع التخصص األكادیمي خطة في الواردة الدراسیة
 على ًمقسوما بعدد ساعاتها الطالب درسها التي المواد درجات ضرب حاصل
 ).2010الصمادي وآخرون، (المعتمدة  الساعات مجموع

ّاختبار یهدف إلى معرفة مدى تمكن المتعلم من : اختبار التحصیل الدراسي -
سواء كانت في أساسیات المقررات التي سبق دراستها في المرحلة الثانویة، 

 ).2011البابطین والبابطین، (التخصصات العلمیة أو النظریة 
ُوهو التقدیر الذي یحصل علیه الطالب عندما ینهي دراسة : معدل الثانویة العامة -

 .ُالمرحلة الثانویة، وعادة تحسب كنسبة مئویة
من ُیقصد بهم في هذه الدراسة طالب وطالبات المستوى الثا: طلبة كلیات التربیة -

بجمیع كلیات التربیة بجامعات األمیر سطام بن عبدالعزیز، وعددها ثالث كلیات 
 ). كلیة التربیة بوادي الدواسر– كلیة التربیة بالدلم –كلیة التربیة بالخرج (
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
ّیعد تدني التحصیل الدراسي والقدرات العامة لدى الطلبة مشكلة كبیرة تواجه 
النظام التعلیمي بشكل عام، فهي تعتبر مشكلة متعددة األبعاد، مرتبطة بالطلبة أنفسهم 
واستعداداتهم وقدراتهم، ومرتبطة كذلك بطبیعة االختبارات ومدى قدرتها على قیاس الهدف 

 .)2010بركات وحرز اهللا، (المرجو منها 
ًوتشكل االختبارات بأنواعها، ركنا أساسیا ومهما في العملی ً ً ّة التعلیمیة والتعلمیة، ّ

ألنها تهدف إلى التعرف على المجهود التربوي بشكل عام وأثره في سلوك الطلبة بشكل 
خاص، وبذلك فهي عملیة تشخیصیة وعالجیة في الوقت ذاته، من هنا فقد حرصت معظم 

م ّدول العالم على تبني اختبارات لتحدید مدى استعداد المتعلمین لاللتحاق بمؤسسات التعلی
العالي من حیث قدراتهم العلمیة، ولمساعدتهم على االختیار السلیم للتخصصات التي 

  ).2014آل مریع وكدادي، (تناسب قدراتهم ومستویاتهم العلمیة 
ّوتبنت أغلب الدول المتقدمة هذه االختبارات على مدى عقود من الزمن، التي 

ن كفاءة التعلیم بشكل عام، اثبتت فوائدها في تحسین نوعیات الطلبة، وبالتالي تحسی
ًوأصبحت هذه المقاییس دلیال واضحا على تقدم منظومة التعلیم في هذه األمم وفاعلیته ً .

ٌلذا فإن كثیر من دول العالم تشترط على خریجي الثانویة العامة اجتیاز اختبارات خاصة 
ألمریكیة في ًففي أمریكا مثال تعتمد معظم الكلیات والجامعات ا. كشرط للدخول للجامعة

وفي . عملیات القبول على أسالیب علمیة مثل استخدام نتائج اختبار الكفاءة المدرسیة
  (UNIVERSILES BOARD) المملكة المتحدة طبق مجلس الجامعات البریطانیة

، وذلك من أجل ضمان االختیار األمثل للطلبة في 2008ًاختبارا للقدرات الذهنیة منذ عام 
من %) 55(وفي ألمانیا تمنح الجامعات نسبة .  التعلیم الجامعيظل زیادة الطلب على

نسب القبول الختبار القدرات، كما أن بعض الجامعات تستخدم من ضمن معاییر القبول 
ًفیما تعتمد تركیا اختبارا ). 2014الروقي، (ًتوزیع الطلبة إقلیمیا حسب مناطق سكنهم 

األول یقیس :  اختبار یتألف من قسمینوهو ،(oss) ًموحدا للقبول في جامعاتها، یسمى
  ).2009المحرج، (القدرة اللغویة، والثاني یقیس القدرة الحسابیة 

إن تجربة تطبیق اختبارات التحصیل الدراسي والقدرات العامة في المملكة العربیة 
السعودیة تتسم بالمعاصرة من خالل االستفادة من التجارب العالمیة، مع الحاجة المستمرة 

حیث قام بوبشیت والغامدي .  التطویر بما یتوافق وطبیعة قدرات الطالب والطالباتإلى
ُبتقییم تجربة المملكة في هذه االختبارات في ضوء التجارب الدولیة، وخلصت ) 2015(

ّعملیة التقییم إلى أن تطبیق هذه االختبارات في المملكة یتسم بالحداثة النسبیة، وكذلك 
ت مع أهداف االختبارات العالمیة، كما یوجد توافق في محتوى توافق أهداف االختبارا
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االختبار مع طبیعة المحتوى الذي تتضمنه االختبارات الدولیة، باإلضافة إلى توافق سیاسة 
القبول في الجامعات السعودیة باشتراط اجتیاز اختبار التحصیلي والقدرات العامة كأحد 

 .تجارب العالمیةمعاییر القبول مع ما هو معمول به في ال
وبذلك أصبح قبول الطلبة في المرحلة الجامعیة بالمملكة یعتمد على ثالثة 

المعدل التراكمي للثانویة العامة، ودرجة الطالب في االختبار التحصیل الدراسي، : معاییر
وتتباین الجامعات في تحدید الكیفیة التي تعتمد . ودرجة الطالب في اختبار القدرات العامة

 . في األخذ بهذه المعاییر الثالث من حیث النسبعلیها
ویرى البعض أن أغلب الطلبة یواجهون صعوبات في أداء هذه االختبارات، وأن 
ُأسباب اإلخفاق ترجع إلى عدة عوامل من أهمها طبیعة األسئلة وبعدها عن مضمون 

ً ظهور فروقا ّ وهذا أدى إلى.)2014آل مریع وكدادي، (المنهج الدراسي في التعلیم العام 
واضحة بین متوسطات درجات الطلبة في اختبار الثانویة العامة ومتوسط درجاتهم في 

 .اختبار القدرات العامة والتحصیل الدراسي
  :الدراسات السابقة

ّتسعى الدراسات السابقة أن تكون أكثر ارتباطا بمتغیرات البحث وتتركز حول قدرة  ً
تبار التحصیلي في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة الصدق التنبؤي لمعدل الثانویة واالخ

  .الجامعة
التي هدفت إلى تحلیل العوامل المرتبطة ) Hudy) 2006جاءت دراسة هودا 

في  الطالب وكشفت النتائج أن درجة. اندیانا بأمریكا بجامعة ًبنجاح الطالب أكادیمیا
للطالب مقارنة بالعوامل  كميالترا بالمعدل أكثر قدرة على التنبؤ المرحلة الثانویة كانت

كما أظهرت الدراسة أن . وجنس الطالب وعمره األخرى كالدافعیة ودرجة امتحان القبول
ًاألكثر تنبؤا بعدد الفصول الدراسیة التي  المعدل التراكمي للطالب في السنة األولى كان

  .یدرسها الطالب في الجامعة
بدراسة هدفت إلى ) Geiser and Maria) 2007ثم قام كل من جیسر وماریا 

معرفة الصدق التنبؤي لمعدالت الطلبة في المدرسة الثانویة كمؤشر على تحصیلهم 
وأظهرت النتائج أن معدل الثانویة . الدراسي ونجاحهم في السنة األولى بجامعة كالیفورنیا

 العامة هو المؤشر التنبؤي األقوى على التحصیل الدراسي في الجامعة من السنة األولى
وحتى السنة الرابعة في جمیع التخصصات، وأن العالقة تزداد بین معدل الطالب في 

  .الثانویة العامة وتحصیله الدراسي في الجامعة بعد االنتهاء من السنة الدراسیة األولى
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إلى التعرف على القدرة التنبؤیة الختبار القدرات ) 2010(هدفت دراسة الغامدي 
ومن أبرز نتائج الدراسة اظهار قدرة تنبؤ . مة بجامعة أم القريالعامة ومعدل الثانویة العا

معدل الثانویة العامة في نجاح الطالب بالمرحلة الجامعیة، كما أبرزت وجود فروق ذات 
ًداللة إحصائیة بین الكلیات، وأخیرا كشفت الدراسة أن أهمیة معیار اختبار القدرات العامة 

  .ویة العامةكان بدرجة أقل من معیار معدل الثان
 Arnold, gonzalez andوجاءت دراسة آرنول وقونزالز وجینجلر 

gaengler (2011) لمعرفة القیمة التنبؤیة لمعاییر قبول طلبة طب األسنان بجامعة 
وایتن هاردسك بألمانیا، حیث تم استخدام تحلیل االنحدار الخطي المتعدد بین معدل 

أبرزت نتائج الدراسة وجود . طالب المستوى األولالثانویة العامة والمعدالت التراكمیة ل
ُعالقة إیجابیة بین معدل الثانویة العامة والمعدل التراكمي لطلبة السنة األولى، ولم تظهر 
ًالنتائج وجود فروقا في التنبؤ تبعا للتخصص، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ضعیفة  ً

  .بة المستوى األولبین درجات االختبار العملي والمعدل التراكمي لطل
نسبة (فقد هدفت إلى التحقق من قدرة محكات القبول ) 2012(أما دراسة خلیل 

في التنبؤ بالمعدل ) المرحلة الثانویة، ومعدل اختبار القدرات، ومعدل االختبار التحصیلي
وتوصلت الدراسة إلى إمكانیة التنبؤ بالمعدل التراكمي في . التراكمي للطلبة بجامعة جازان

  .سنة التحضیریة من خالل نسبتي الثانویة العامة واالختبار التحصیلي فقطال
دراسة هدفت للتعرف على القـدرة التنبؤیـة  )Owen) 2012كما أجرى أوین 

 لعـدد مـن المتغیرات األكادیمیة وغیر األكادیمیة منها معدل شهادة الدراسة الثانویة 
(HSGPA)ل األول من السنة األولى بجامعة جنوب ، والمعـدل التراكمي للطالب في الفص

حیث أظهرت النتائج أن معدل الطالب في الفصل .  بأمریكا(South Dakota) داكوت 
األول، ومعدل الثانویة العامة یملكان أقوى وأفضل قدرة تنبؤیة إلنهاء الطالب دراسته 

 .الجامعیة
درة معاییر فقد هدفت إلى اظهار مدى ق) 2012(أما دراسة القاطعي والحربي 

توصلت . القبول على التنبؤ بالمعدل التراكمي في السنة األولى في عشر جامعات سعودیة
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین نسبة الثانویة واختبار القدرات واالختبار 

كما أظهرت الدراسة . التحصیلي من جهة، والمعدل التراكمي للسنة األولى من جهة أخرى
ًل المتغیرات إسهاما كان االختبار التحصیلي، ثم نسبة الثانویة، وأخیرا اختبار أن أفض ً

  .القدرات العامة
الى التعرف على القدرة التنبؤیة الختبار القدرات ) 2012(وهدفت دراسة السهلي 

واختبار الثانویة العامة بالمعدل التراكمي لدى طلبة السنة النهائیة بجامعتي الملك سعود 
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وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إیجابیة دالة .  محمد بن سعود اإلسالمیةواالمام
ًإحصائیا بین المعدل التراكمي للطالب ودرجته في اختبار القدرات بنفس قیمة معامل ارتباط 

كما توصلت . ًسواء لبیانات كل جامعة على حدة، أو لبیانات الجامعتین معا) 0.23(
ارتباطیة موجبة بین المعدل التراكمي للطالب ودرجته في اختبار الدراسة إلى وجود عالقة 

  .الثانویة العامة
دراسة هدفت إلى التنبؤ بمعدل الطالب التراكمي الجامعي ) 2014(وأجرى باشیوة 

ّوبینت . من خالل اختبار القدرات، ومعدل الثانویة العامة واختبار تحصیلي بجامعة حائل
لتحصیلي احتل المرتبة األولى، وفسر أكبر قیمة من التباین نتائج الدراسة أن االختبار ا

ًأیضا أظهرت النتائج . في اختبار الثانویة العامة، وفي المرتبة الثانیة جاء معدل الثانویة
قدرة درجة الطالب في اختبار الثانویة العامة على التنبؤ بالمعدل التراكمي للطالب في 

  .السنة النهائیة بالجامعة
دراسة هدفت إلى معرفة معاییر القبول   Anderson (2014)رسون وأجرى اند

 جامعة 11التي یمكن استخدامها للتنبؤ بنجاح الطالب الجامعي في مسار األحیاء في 
، ومعدالت اختبار (GPA) أمریكیة، وقد جمعت بیاناتهم من خالل معدالت الثانویة العامة 

 (CMP) عدالت اختبار القبولوم (American College Test) القبول األمریكي
(Compass)  . ّوأشارت النتائج إلى وجود القدرة على التنبؤ، إال أن القیمة التنبؤیة
من التباین في التحصیل % 11.6كانت األعلى، حیث فسرت ) CMP(بالنسبة لدرجات 

  .األكادیمي للطالب في مسار األحیاء
 معدل الثانویة واالختبار للتعرف على مدى قدرة) 2017(وجاءت دراسة النعیمي 

التحصیلي واختبار القدرات العامة في التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي لخریجي جامعة 
أن االختبار : وكانت أبرز نتائج الدراسة. اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض

ًنبؤا للكلیات ًالتحصیلي كان األكثر تنبؤا للعینة الكلیة، بینما كان معدل الثانویة األكثر ت
ًالشرعیة، واالختبار التحصیلي كان األكثر تنبؤا لكلیات العلوم الطبیعیة وكلیات العلوم 
ًاإلنسانیة، كما أظهرت الدراسة أن إسهام اختبار القدرات العامة كان ضعیفا في الكلیات 

ّالثالث، وأن االختبار التحصیلي كان األكثر تنبؤا لدى الذكور، وأن معدل الثانوی ة كان ً
  .ًاألكثر اسهاما لدى عینة اإلناث

إلى التعرف على قدرة االختبار التحصیلي ) 2018(ًوأخیرا هدفت دراسة عبداهللا 
ومعدل الثانویة في التنبؤ بالمعدل التراكمي للطلبة في التخصصات العلمیة في كلیات 

 عالقة وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود. العلوم بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز
ارتباطیة ضعیفة بین معدل الثانویة واالختبار التحصیلي من جهة، والمعدل التراكمي من 



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -509-

وأن كل من معدل الثانویة واالختبار التحصیلي في تخصصات . جهة أخرى بوجه عام
الریاضیات والكیمیاء واألحیاء لها القدرة على التنبؤ بالمعدل التراكمي، بینما في تخصص 

  .ن المتغیران قادران على التنبؤ بالمعدل التراكميالفیزیاء لم یك
ّمن خالل استعراض الدراسات السابقة، نالحظ على أن بعضها أظهر تأثر المعدل 
ّالجامعي بمعدل الثانویة، بینما البعض اآلخر أظهر تأثر المعدل الجامعي باالختبار 

 الثانویة كان أهم ًحیث توصلت بعضا من هذه الدراسات إلى أن معیار معدل. التحصیلي
 Andersonالمعاییر في التنبؤ بمعدل الطالب الجامعي، مثل دراسة كل من اندرسون 

 Arnold, gonzalez، وآرنول وقونزالز وجینجلر )2012 (Owen، وأوین )2014(
and gaengler (2011) وجیسر وماریا )2010(، والغامدي ،Geiser and Maria 

اسات إلى أن االختبار التحصیلي كان أفضل المعاییر بینما توصلت بعض الدر). 2007(
، )2014(، ودراسة باشیوه )2017(في التنبؤ بالمعدل الجامعي، منها دراسة النعیمي 

ّوما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في ). 2012(ودراسة القاطعي والحربي  ُ
القبول بالمعدل ن تحدد العالقة بین بعض معاییر أنها تناولت أبرز العوامل التي یمكن أ

التراكمي للطلبة في كلیات التربیة، كما أعطت هذه الدراسة األهمیة المستحقة لالختبار 
  .التحصیلي كمتطلب هام في معاییر قبول الطلبة بالجامعات السعودیة

  :منهجیة الدراسة ومجتمعها
صفي الذي یرتبط بوصف ظاهرة اعتمدت الدراسة على المنهج الو: منهج الدراسة

ویعتمد المنهج الوصفي التنبؤي ). 1424العساف، (معاصرة، ثم یقوم بوصفها وتفسیرها 
  .على دراسة العالقات االرتباطیة بین متغیرات الدراسة وتحدید نماذج االنحدار

شملت الدراسة جمیع طلبة كلیات التربیة بتخصصاتها المختلفة : مجتمع الدراسة
میر سطام بن عبدالعزیز، المسجلین في المستوى الثامن بالكلیات الثالث بجامعة األ

  .ًطالبا وطالبة) 471(، وقد بلغ عددهم )الرئیسیة والفروع(
تم جمع البیانات الخاصة بنتائج الطالب في االختبار التحصیلي ومعدل :  جمع البیانات

مادة القبول والتسجیل بجامعة الثانویة ومعدالت الطلبة التراكمیة، من خالل التواصل مع ع
  .األمیر سطام بن عبد العزیز

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة فقد تم تحلیل البیانات باستخدام : المعالجات اإلحصائیة
من خالل إجراء المعالجات اإلحصائیة المختلفة، مثل ) (SPSSبرنامج التحلیل اإلحصائي 

 لبیرسون، ومعدالت االنحدار الخطي البسیط النسب المئویة والتكرارات، ومعامالت االرتباط
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متغیرین مستقلین ومتغیر تابع (واالنحدار الخطي المتعدد ) متغیر مستقل واحد وتابع واحد(
  ).واحد

معدل (حیث استخدمت الدراسة نموذج االنحدار البسط التالي للمتغیر المستقل األول 
  ):الثانویة

Y= B0+B1X1 
  الجزء الثابت : B0)    المتغیر التابع(مي للطالب المعدل التراك Y : :  ّحیث ان

B1  : معامل االنحدار"میل الخط المستقیم     "X1 :  معدل الثانویة العامة
  ) المتغیر المستقل األول(
  

  ): االختبار التحصیلي(وكذلك نموذج االنحدار البسیط للمتغیر المستقل الثاني 
Y= B0+B2X2 

  الجزء الثابت : B0)         المتغیر التابع(مي للطالب المعدل التراك Y : :  ّحیث ان
 B2  : معامل االنحدار"میل الخط المستقیم        "X2  :  االختبار التحصیلي

  )  المتغیر المستقل الثاني(
كما تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد الذي یعتمد على معدل الثانویة واالختبار 

والمعدل التراكمي متغیر ) یتنبئان بالمعدل التراكمي(لین ًالتحصیلي معا كمتغیرین مستق
  :تابع، كالتالي

Y= B0+B1X1+B2X2    
  الجزء الثابت : B0)         المتغیر التابع(المعدل التراكمي للطالب  Y : :  ّحیث ان

 B1"  :معامل االنحدار للمتغیر األول        " المیلX1  :  معدل الثانویة
  )  األولالمتغیر المستقل (

 B2" :معامل االنحدار للمتغیر الثاني       " المیلX2  :  االختبار التحصیلي
  )  المتغیر المستقل الثاني(
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  :نتائج الدراسة
  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما إمكانیة التنبؤ بالمعدل التراكمي للطلبة في "لإلجابة عن سؤال الدراسة األول 
تم حساب " معدل الثانویة بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز؟كلیات التربیة من خالل 

معامل ارتباط بیرسون ومعادلة االنحدار البسیط للمعدل التراكمي ومعدل الثانویة، فجاءت 
  :النتائج كما یلي

االنحدار لمعدل الثانویة في التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي لطلبة كلیات ) 1(جدول 
   سطام بن عبدالعزیزالتربیة بجامعة األمیر

المتنبئات   معادلة االنحدار
المتغیرات (

  )المستقلة
معامل 
  االرتباط

معامل 
التحدید 

R2 
قیمة 

مستوي   )ت(قیمة B1  )ف(اختبار
  الداللة

معدل 
  X1(  0.52  0.27  172.8  0.048  13.1  0.001(الثانویة

اط بیرسون الخاص بنتائج االنحدار البسیط، أن معامل ارتب) 1(یتضح من جدول 
وهي قیمة موجبة متوسطة بین معدل الثانویة والمعدل التراكمـي، وأن معامـل ) 0.52(بلغ 

مـن التبـاین %) 52(ّحیـث یتـضح أن معـدل الثانویـة قـد فـسر . االرتباط له داللة إحصائیة
ــات التربیــة ــة كلی ــدل التراكمــي لطلب ــي المع ــة الختبــار . ف ــشیر قیمــة مــستوى الدالل ) ف(وت

) 13.1) (ت(الداللة اإلحصائیة لنموذج االنحدار، بینما تؤكـد قیمـة اختبـارإلى ) 172.8(
ویمكـن كتابـة معادلـة . للداللة اإلحـصائیة لمعـدل الثانویـة كمتغیـر تنبـؤي للمعـدل التراكمـي

  :   االنحدار البسیط لمعدل الثانویة كما یلي
                                          Y= -0.719 + 0.048(X1) 

ویمكن أخـذ عینـة عـشوائیة مـن معـدل الثـانوي وتعویـضها فـي المعادلـة التنبؤیـة 
  :السابقة لتعطي المعدل التراكمي التنبؤي كما یلي
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  ًالمعدالت التراكمیة الجامعیة التنبؤیة وفقا لمعدل الثانویة لعینة من الطلبة): 2(جدول 
  كمي المتنبأ بهالمعدل الترا  المعدل التراكمي الجامعي  معدل الثانویة  م
1  99 4.19 3.70 
2  97 4.57 3.94 
3  94 4.52 3.79 
4  88 3.85 3.51 
5  99 3.10 4.00 

إلى القیم التنبؤیة للمعدل التراكمي لعینة من أفراد الدراسة ) 2(یشیر الجدول 
ّبكلیات التربیة، حیث یتضح أن النموذج المقدر لمعدل الثانویة كشف عن عدم قدرة معدل 

ٍیة منفردا على التنبؤ بالمعدل التراكمي، حیث یتضح أن هناك تفاوت إلى حد ما بین الثانو ً
ّیتوقع أن % 92ًفمثال الطالب الذي حصل على معدل ثانوي . القیم التنبؤیة والقیم الحقیقیة ُ
 بینما في الحقیقة هو حصل على معدل تراكمي جامعي 3,70یحصل على معدل تركمي 

ّفإنه یتوقع أن یحصل % 99طالب الذي حصل على معدل ثانوي وكذا الحال في ال. 4,19 ُ
   .3,10ّ لكنه لم یحصل إال على 4,00على معدل في الجامعة 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
ما القدرة التنبؤیة لالختبار التحصیلي في "لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني 
تم "  بجامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز؟التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة

حساب معامل ارتباط بیرسون ومعادلة االنحدار للمعدل التراكمي واالختبار التحصیلي، 
  :فجاءت النتائج كما یلي
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االنحدار لالختبار التحصیلي في التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي لطلبة كلیات ) 3(جدول 
  ن عبدالعزیزالتربیة بجامعة األمیر سطام ب

المتنبئات   معادلة االنحدار
المتغیرات (

  )المستقلة
معامل 
  االرتباط

معامل 
التحدید 

R2  
قیمة 

مستوي   )ت(قیمة B2  )ف(اختبار
  الداللة

االختبار 
  X2(  0.31  9.5  48.63 0.033  6.97  0.001(التحصیلي

ن وهي قیمة موجبة بی) 0.31(أن معامل ارتباط بیرسون ) 3(یتضح من جدول 
كما یظهر أن االختبار . االختبار التحصیلي والمعدل التراكمي، ذو داللة إحصائیة

وتشیر . من التباین في المعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة%) 31(ّالتحصیلي قد فسر 
إلى الداللة اإلحصائیة لنموذج االنحدار، ) 48.63) (ف(قیمة مستوى الداللة الختبار 

للداللة اإلحصائیة لالختبار التحصیلي كمتغیر ) 6.97) (ت(ربینما توضح قیمة اختبا
  :    ویمكن كتابة معادلة االنحدار البسیط لالختبار التحصیلي كما یلي. تنبؤي للمعدل التراكمي

  Y= 1.373 + 0.033(X2) 
ویمكن أخذ عینة عشوائیة من نتیجة االختبار التحصیلي وتعویضها في المعادلة 

  :تعطي المعدل التراكمي التنبؤي كما یليالتنبؤیة السابقة ل
ًالمعدالت التراكمیة الجامعیة التنبؤیة وفقا لالختبار التحصیلي لعینة من ): 4(جدول 

  الطلبة
  المعدل التراكمي المتنبأ به  المعدل التراكمي الجامعي  نتیجة االختبار التحصیلي  م
1  70 4.19 3.68 
2  69 4.57 3.65 
3  75 4.52 3.84 
4  51 3.85 3.10 
5  58 4.82 3.29 

إلى القیم التنبؤیة للمعدل التراكمي لعینة من أفراد الدراسة ) 4( یشیر الجدول 
ّبكلیات التربیة، حیث نجد أن النموذج المقدر لالختبار التحصیلي أوضح عدم قدرته على 
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لقیم التنبؤ بالمعدل التراكمي، حیث یتضح أن هناك تفاوت واضح بین القیم التنبؤیة وا
ّفي االختبار التحصیلي یتوقع % 70فعلى سبیل المثال الطالب الذي حصل على . الحقیقیة ُ

 بینما في الحقیقة هو حصل على معدل تراكمي 3,68أن یحصل على معدل تركمي 
في االختبار التحصیلي % 58وكذا الحال في الطالب الذي حصل على . 4,19جامعي 

ّیتوقع أن یحصل على معدل في الجا    .4,82 لكنه حصل على 3,29معة ُ
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ما القدرة التنبؤیة لمعیاري معدل الثانویة "إلجابة عن سؤال الدراسة الثالث ل
واالختبار التحصیلي في التنبؤ بالمعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة بجامعة سطام بن 

 ومعادلة االنحدار للمعدل التراكمي واالختبار تم حساب معامل ارتباط بیرسون" عبد العزیز؟
  :التحصیلي، فجاءت النتائج كما یلي

نتائج تحلیل االنحدار المتعدد لمعرفة تأثیر معدل الثانویة واالختبار التحصیلي ) 5(جدول 
في التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي لطلبة كلیات التربیة بجامعة األمیر سطام بن 

  عبدالعزیز

  معادلة االنحدار
المتغیرات (ت المتنبئا

  )المستقلة
معامل 
التحدید 

R2  B1 B2 مستوي   )ف(قیمة
  الداللة

  )X1(معدل الثانویة
  )X2( واالختبار التحصیلي

0.32  0.045  0.025  109.3  0.001  

القدرة التنبؤیة لكال المتغیرین معدل الثانویة واالختبار ) 5(ّتبین نتائج الجدول 
 بالمعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة، حیث كان نموذج االنحدار التحصیلي في التنبؤ

) ف(المتعدد له داللة إحصائیة بحسب قیمة مستوى الداللة اإلحصائیة الختبار 
كذلك أشارت قیمة معامل التفسیر إلى أن كل من االختبار التحصیلي ومعدل ). 109.3(

اكمي لطلبة كلیات التربیة بجامعة من التباین في المعدل التر%) 32(الثانویة یفسران 
  .األمیر سطام بن عبدالعزیز

  :ویمكن كتابة معادلة االنحدار المتعدد كما یلي
Y= -2.025 + 0.045X1 + 0.025X2 
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ًالمعدالت التراكمیة الجامعیة التنبؤیة وفقا لمعدل الثانویة واالختبار التحصیلي ): 6(جدول 
  لعینة من الطلبة

معدل 
  الثانویة

االختبار نتیجة 
  التحصیلي

المعدل التراكمي 
  الجامعي

المعدل التراكمي المتنبأ 
  به

92  70 4.19 3.87 
97  69 4.57 4.09  
94 75 4.52 4.08  
88 51 3.85 3.21 
99 58 4.82 3.88 

ًأن معدل الثانویة العامة واالختبار التحصیلي معا، ) 6(نالحظ من نتائج الجدول 
لتنبؤیة، لم یكن لدیهما القدرة على التنبؤ بالمعدل التراكمي بعد تعویضهما في المعادلة ا

لطلبة كلیات التربیة في جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز، وأن القیم التنبؤیة للمعدل 
فالطالب الذي حصل . التراكمي متفاوتة مع القیم الحقیقیة للمعدالت التراكمیة الجامعیة

ّ في االختبار التحصیلي یتوقع أن یحصل %70في المرحلة الثانویة وعلى % 92على  ُ
. 4,19 بینما في الحقیقة هو حصل على معدل تراكمي جامعي 3,87على معدل تركمي 

في % 58في المرحلة الثانویة وعلى % 99وكذا الحال في الطالب الذي حصل على معدل 
ّاالختبار التحصیلي یتوقع أن یحصل على معدل في الجامعة  ل  لكنه حقق معد3,88ُ

4,82 .   
 :مناقشة النتائج

بعد تقدیر معادالت االنحدار البسیط والمتعدد للمتغیرات التنبؤیة، معدل الثانویة 
واالختبار التحصیلي، یتضح أن متغیري معدل الثانویة واالختبار التحصیلي لهما عالقة 

مع دراسة ارتباطیة موجبة مع المعدل التراكمي لطلبة كلیات التربیة، وهذه النتیجة اتفقت 
ودراسة القاطعي والحربي ) Hudy ،2006(ودراسة هودا ) 2012(كل من السهلي 

ّویتضح كذلك أن معدل الثانویة یفسر ). 2012( من التباین في المعدل التراكمي %) 52(ُ
ّلطلبة كلیات التربیة بتخصصاتها المختلفة، بینما االختبار التحصیلي یفسر  وأن %). 31(ُ

كما اتضحت . من خالل نموذج االنحدار المتعدد%) 32(ًما معا بلغت القوة التفسیریة له
عالقة معدل الثانویة واالختبار التحصیلي بالقدرة التنبؤیة بالمعدل التراكمي الجامعي لطلبة 
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ودراسة القاطعي ) 2010(كلیات التربیة، وتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة الغامدي 
  ).2012(والحربي 

دم قـدرة اختبار الثانویة العامة في التنبؤ بالمعدل الجامعي وهذا یدل على ع
ویمكن . للطلبة، حیث الیمكن االعتماد علیه في توقع أداء الطلبة في المرحلة الجامعیة

یعود هذا األمر إلى أن الفترة الزمنیة بین انقضاء الدراسة في الثانویة العامة وبدء الدراسة 
 یتخللها العدید من العوامل المتعلقة بالنضج - ٍد ما إلى ح–الجامعیة هي فترة طویلة 

ُكما یرافق ذلك . العقلي للطالب ونماء مهارات التفكیر لدیه، واختالف اهتماماته وتوجهاته
ما یحدث في المجتمع من تغیرات اجتماعیة واقتصادیة ربما تؤثر على نمط تفكیر الطالب 

  .واهتمامه بالدراسة
ربما اختالف نمط الدراسة وطرق التدریس یكون له أثر أما من الناحیة العلمیة، ف

هذا إلى جانب طبیعة المقررات الدراسیة ذاتها ودرجة التخصصیة في الدراسات . في ذلك
كما ان الضغوط النفسیة التي تفرضها المرحلة الثانویة والقلق الذي ینتاب . الجامعیة

 فیها الطالب باالستقرار إلى حد ًالطالب، یختلف تماما عن المرحلة الجامعیة التي یشعر
ما، وترتبط فیها الدراسة بالحیاة العملیة ومستقبل الطالب، والتي یحاول فیها تأهیل نفسه 

 هو - كذلك –ُومما یظهر عدم االنسجام . واإلعداد لممارسة دوره الوظیفي والمهني
لة الثانویة تقیس اختالف نمط أسئلة االختبار بین المرحلتین، حیث أن غالبیة أسئلة المرح

بینما طبیعة أسئلة االختبار . مستویات تفكیر متدنیة، ال تتجاوز مستویات التذكر والتطبیق
  .التحصیلي تتجاوز هذا إلى مستویات تفكیر علیا مثل التحلیل والنقد وحل المشكالت

ّكل هذه مجتمعة ربما أدت إلى ظهور النتائج التنبؤیة غیر متسقة مع النتائج 
ً للمعدل التراكمي، وأصبح االختبار التحصیلي ومعدل الثانویة أقل تنبؤا بالمعدل الواقعیة
ومن خالل النتائج السابقة یتضح ضعف القـدرة التنبؤیـة الختبارات الثانویة، وأنه . التراكمي

ًال یصلح أن یكون معیارا منفردا للقبول بالجامعة، كما أنه ال یصلح للتنبـؤ بمسـتوى  ً
 في الدراسات الجامعیة، وال یمكن االعتماد على معدل الثانویة العامة تحصیل الطلبة

ًمنفردا أو االختبار التحصیلي منفردا كمعیار للقبول في الجامعات، وخاصة كلیات التربیة ً. 
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  :التوصیات
  :من خالل نتائج الدراسة فیمكن الخروج بالتوصیات التالیة

ًامعات السعودیة اعتمادا على معدل االستمرار في سیاسة قبول الطلبة في الج .1
  .الثانویة واالختبار التحصیلي إضافة لمعیار اختبار القدرات العامة

توعیة الطلبة بأهمیة معدل الثانویة واالختبار التحصیلي ومعاییر القبول األخرى  .2
  .خاصة في كلیات التربیة

ریس طالبهم، العمل على تشجیع المعلمین الستخدام مهارات التفكیر العلیا في تد .3
من أجل المواءمة مع طبیعة اختبار التحصیل الدراسي وكذلك طبیعة االختبارات 

 .الجامعیة
عدم االعتماد على معدالت الطلبة في الثانویة العامة واالختبار التحصیلي للتنبؤ  .4

بمستویاتهم العلمیة بالجامعة، بل البد من اقتراح معاییر أخرى مثل إجراء 
  .اختبارات قبلیة

 :ّراء المزید من الدراسات والبحوث المتعمقة، للتعرف علىإج .5
 . قدرة معدل الثانویة العامة على التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي  -أ 
 .قدرة االختبار التحصیلي على التنبؤ بالمعدل التراكمي الجامعي  - ب 
عالقة معدل الثانویة واالختبار التحصیلي معا على التنبؤ بالمعدل   -ج 

 .التراكمي الجامعي
قدرة معدل الثانویة واالختبار التحصیلي على التنبؤ بالمعدل التراكمي   -د 

 .الجامعي في جامعات أخرى
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