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قدرة معايري القبول على التنبوؤ بالتقدم الأكادميي لطالب ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك �سعود

قدرة معايري القبول على التنبوؤ بالتقدم االأكادميي لطالب 
ال�صنة التح�صريية بجامعة امللك �صعود

الباحث : د. حممد بن عبداهلل الزامل

كلية الرتبية /  جامعة امللك �صعود   

ملخ�ص الدرا�صة:
ك�سفت ه���ذه الدرا�سة عن قدرة معايري القبول بجامعة امللك �سعود على التنبوؤ 
بالتقدم الأكادميي لع���دد )5965( طالبًا و )2978( طالبة يف ال�سنة التح�سريية 
با�ستخ���دام معام���ل الرتباط لبري�س���ون وحتليل النح���دار املتعدد، وق���د اأ�سفرت 
النتائ���ج ع���ن وجود معامل ارتباط ذي دللة اإح�سائي���ة 0.01 بني كل من درجات 
الختب���ار التح�سيلي ودرجات الثانوية العامة ودرج���ات اختبار القدرات كل على 
ح���دة، وبني املعدل الرتاكمي لط���الب وطالبات ال�سنة التح�سريي���ة، كما اأ�سفرت 
النتائ���ج عن قدرة معايري القب���ول على التنبوؤ مبعدل الط���الب والطالبات بال�سنة 
التح�سريية، حيث برزت قدرة الختبار التح�سيلي على التنبوؤ بن�سبة ) %34.4( 
للط���الب وبن�سب���ة ) 25.8% ( للطالبات، وق���درة الختب���ار التح�سيلي ودرجات 
الثانوي���ة العامة معا، عل���ى التنبوؤ بن�سب���ة )39.8%( للط���الب ون�سبة )%34.8( 
للطالب���ات، وق���درة درج���ات اختب���ارات التح�سيل���ي والثانوية العام���ة والقدرات 
جمتمعة، على التنبوؤ بن�سة ) 41.5% ( للطالب ون�سبة )38.2%( للطالبات، ومل 
ي�ستبع���د اأ�سل���وب حتليل النحدار املتع���دد اأياًّ من معايري القب���ول يف التنبوؤ مبعدل 
الط���الب والطالب���ات يف ال�سنة التح�سريي���ة، مما يدل على ق���درة معايري القبول 
 بجامع���ة املل���ك �سع���ود على التنب���وؤ بالتق���دم الأكادميي لكل من ط���الب وطالبات 

ال�سنة التح�سريية.
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املقدمة
�سهدت اململكة العربي���ة ال�سعودية نه�سة تنموية �ساملة يف كل املجالت، ومنها 
جم���ال التعلي���م العايل والذي يع���د الداعم الرئي����ض واملوؤثر يف امل�س���رية التنموية 
للمملكة، ولهذا حظي التعليم العايل باململكة بدعم غري حمدود، مكنه من القيام 

بر�سالته بال�سكل الذي يحقق الأهداف والتطلعات مب�سيئة اهلل.

و�سمل���ت التعلي���م الع���ايل نه�سة نوعية وكمي���ة، متثل���ت يف التو�سع الكمي    
املتمث���ل يف: زيادة اأعداد اجلامعات والكلي���ات، حيث زاد عدد اجلامعات من �سبع 
جامع���ات فقط ع���ام 1395ه� عن���د اإن�س���اء وزارة التعليم الع���ايل، لي�سل يف عام 
1430ه� اإىل )24( جامعة حكومية و )8( جامعات اأهلية و )20( كلية اأهلية، وقد 
راع���ت الوزارة النت�سار اجلغ���رايف ملوؤ�س�سات التعليم الع���ايل والنوعي الذي متثل 
يف: الرتكي���ز عل���ى التخ�س�سات والرامج الت���ي يتطلبها �سوق العم���ل ومتطلبات 
التنمية يف اململكة ب�سكل عام، ومناطقها ب�سكل خا�ض مثل )التخ�س�سات الطبية 
والهند�سي���ة وتقنية املعلومات والت�س���الت والعلوم الأ�سا�سي���ة(، )وزارة التعليم 
الع���ايل،  2008 ،76( واهتمت الوزارة كذل���ك بتوفري فر�ض القبول لأكر �سريحة 
ممكن���ة من خريج���ي وخريجات الثانوي���ة العام���ة، وت�سم اجلامع���ات احلكومية 
حالي���ًا ماي�سل اىل )630000( طال���ب وطالبة.)اإح�ساءات وزارة التعليم العايل 

1430/1429ه�(

ويتف���ق العديد من خراء التعليم على اأن الن�سف الثاين من القرن الع�سرين، 
ه���و ع�سر التو�سع والتحول يف التعليم العايل يف جميع اأنحاء العامل ، وقد ات�سمت 
الجتاه���ات العاملية نحو التعلي���م العايل مبفاهيم ترتب���ط بالدميقراطية والعوملة 
والتاأقل���م وال�ستقطاب، كما تنظر الجتاهات اجلدي���دة ملوؤ�س�سات التعليم العايل 
على اأنها اأ�سواق عاملي���ة للدار�سني، ويوؤيد ذلك احلراك الدويل للطالب والكليات 
والع���رتاف بال�سهادات واإن�س���اء حتالفات اإ�سرتاتيجية ب���ني املوؤ�س�سات بح�سبانها 

و�سائل لتوفري التعليم على نطاق عاملي. )اليون�سكو، 1998،  369- 378(.
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واأ�سبح ال�ستثمار احلقيقي الآن قائمًا على الت�سابق يف ا�ستثمار العقول الب�سرية 
واملعرف���ة، والذي بف�سله تقدمت ال�سني واليابان رغ���م �سعف امل�سادر الطبيعية 
واملواد اخلام لديهما واأ�سبحا من املناف�سني الأ�سا�سيني يف �سوق ال�ستثمار العاملي 
، وبف�سله اأي�سًا اأ�سبحت ماليزيا من النمور الآ�سيوية ، والذي ميلك املعرفة الآن، 
هو ال���ذي ميلك القوة وال�سيطرة وت���ويل زمام الأمور، واجلامع���ات اأحد امل�سادر 
الرئي�سة للمعرفة ومن متطلبات نه�سة اجلامعات والقيام بدورها الرائد يف توليد 
املعرف���ة، املدخ���الت الب�سرية اجليدة التي تتمثل يف الط���الب ، ولذلك فمن املهم 

اختيار الطالب ذوي الكفاءات واملهارات والقدرات العالية .

ولذا ظهرت العديد من الجتاهات التي توؤكد �سرورة ا�ستيعاب وقبول الطالب 
مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل يف �س���وء معايري تقي�ض الق���درات الفردية من اأجل اأن 
ينتف���ع بالتعليم العايل من ميلكون القدرة واجلدارة. )امل���ادة )4( من ميثاق اليون�سكو 

حول احلق يف التعليم للجميع )2005( )اليون�سكو، 1998، 22( .

ولك���ون القب���ول وال�ستيعاب م���ن التحديات الت���ي تواجهها موؤ�س�س���ات التعليم 
الع���ايل نتيجة الإقبال املتزايد على التعلي���م العايل، فاإن التحدي الأهم هو طبيعة 
امله���ارات التعليمية والتاأهيلية للطلبة التي تتطلبه���ا املرحلة اجلامعية مبا ي�سمن 
موؤ�س���رات عالي���ة مل�ست���وى الأداء داخل املوؤ�س�س���ة، لذا تبن���ت وزارة التعليم العايل 
برامج وا�ستحدثت موؤ�س�سات ت�سب معظم اأن�سطتها يف مواجهة التحديات، ومنها 
اإن�س���اء املركز الوطني للقيا�ض والتقومي به���دف تقدمي عدد من الختبارات لطلبة 
وخريج���ي الثانوية العامة، تكون مقيا�سًا مرادفًا لنتيجة الثانوية العامة يف حتديد 
م���دى قدرة الطال���ب على موا�سلة تعليمه العايل يف كلي���ات وتخ�س�سات حمددة. 

)وزارة الرتبية والتعليم، 2008 ، 69 ،70(.

ويف ال�سياق نف�سه يوؤك���د البيان التعليمي ملوؤمتر اليون�سكو العاملي ب�ساأن التعليم 
العايل لع���ام )2009( اأهمية الربط بني ال�ستيعاب وحتقيق اجلودة يف موؤ�س�سات 
التعلي���م الع���ايل، فاجلودة كما ي�سري البي���ان، هي ال�سمة املمي���زة ملوؤ�س�سة التعليم 
الع���ايل، وتوفري تعليم عاٍل يفتقد للجودة هو تعليم ل قيمة له ول مردود، ويخل�ض 
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 البي���ان اإىل الق���ول ب���اأن توفري التعلي���م العايل مع اجل���ودة وجهان لعمل���ة واحدة. 
.)Philip G. Altbach،2009،p99  (

اإذن ميكننا اأن نلخ�ض ما تواجهه موؤ�س�سات التعليم العايل يف حتديني: اأولهما 
كيفي���ة اختيار العنا�سر املنا�سب���ة من الطالب املتقدمني القادري���ن على موا�سلة 
التعلي���م العايل، ملا لهذا التعليم من متطلبات وقدرات حمددة، وثانيهما ا�ستيعاب 
الطل���ب املتزايد من الطلبة الذين �سيتقدمون لاللتحاق مبوؤ�س�سات التعليم العايل 

يف �سوء تلك املتطلبات والقدرات.

      وه���ذه الدرا�س���ة ت�ساعدنا يف تقومي معايري القب���ول احلايل يف قدرتها على 
اختيار الطالب الأكفاء الذين لديهم ا�ستعدادات جيدة للتقدم الأكادميي بجامعة 

امللك �سعود مبا ي�سمن جودة مكون رئي�ض من مدخالت العملية التعليمية.

م�صكلة الدرا�صة:
ت�س���ري الجتاهات العاملي���ة اإىل اأهمية توف���ري التعليم الع���ايل للجميع يف �سوء 
معاي���ري تهدف اإىل تبني معايري للقبول وال�ستيع���اب يف موؤ�س�سات التعليم العايل، 
حتقق مبداأ اجلدارة وال�ستحقاق، وهذا الجتاه تبنته وزارة التعليم العايل باإن�ساء 
املرك���ز الوطني للقيا�ض والتقومي من اأجل ت�سميم اختبارات تعد مقايي�ض مرادفة 
لنتائ���ج الثانوي���ة العامة وت�ساع���د يف اختيار الأج���در مبوؤ�س�س���ات التعليم العايل، 
وحلاج���ة مث���ل هذه املعاي���ري اإىل التق���ومي امل�ستم���ر للتعرف على م���دى مالءمتها 
وان�سجامه���ا م���ع الأهداف التي �سممت من اأجلها  وم���دى منا�سبتها لواقع القبول 
يف موؤ�س�س���ات التعلي���م الع���ايل ل�سمان ح���د اأدنى م���ن تكافوؤ الفر�ض ب���ني الطلبة 
 و�سم���ان ا�ستمرارية الطالب يف املرحل���ة اجلامعية واإنهائ���ه متطلبات التخرج يف 

املدة النظامية.

لذا تطرح م�صكلة البحث الت�صاوؤل االأتي:
هل ميكن التنبوؤ مبعدل تقدم الطالب والطالبات يف ال�سنة التح�سريية بجامعة 

امللك �سعود من خالل معايري القبول؟ 
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اأهداف الدرا�صة : 
اله���دف الرئي����ض للدرا�سة هو:  الك�س���ف عن قدرة معايري القب���ول احلالية يف 
التنب���وؤ مبعدل التقدم الأكادميي لطالب ال�سن���ة التح�سريية بجامعة امللك �سعود. 

ويتفرع منه الأهداف الفرعية التالية :-
حتلي���ل معايري القبول يف بع�ض اجلامعات العاملي���ة ومقارنتها مبعايري القبول . 1

يف جامعة امللك �سعود.
الك�س���ف عن قدرة معاي���ري القبول للتنبوؤ باملع���دل الرتاكمي لطالب وطالبات . 2

ال�سنة التح�سريية.
ترتيب تاأث���ري معايري القب���ول يف التنبوؤ بالتقدم الأكادمي���ي لطالب وطالبات . 3

ال�سنة التح�سريية.

اأ�صئلة الدرا�صة : 
تهدف الدرا�سة اإىل الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

 م���ا واقع معايري القب���ول يف اجلامعات ال�سعودية، مقارن���ة ببع�ض اجلامعات . 1
العاملية املتقدمة يف الت�سنيف العاملي للجامعات ؟

 م���ا العالق���ة بني معاي���ري القبول بجامع���ة بجامعة امللك �سع���ود ومعدل تقدم . 2
الطالب يف ال�سنة التح�سريية؟

 ما ترتيب معايري القبول يف قوة تنبوؤها بتقدم الطالب يف ال�سنة التح�سريية؟. 3

م�صطلحات الدرا�صة :
القبول :

 ه���ي العملي���ة التي يت���م بها اختي���ار الط���الب لرنام���ج، اأو موؤ�س�س���ة تعليمية 
 )Kenneth R.2002 ، P10(

ويق�س���د الباحث بالقبول، جمموع���ة الأنظمة والإج���راءات التي حتكم عملية 
املفا�سلة بني الطلبة ل�سغل املقاعد املتاحة باجلامعة.
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معايري القبول:

ويق�سد الباحث بها، جمموعة من املقايي�ض التي حتددها اجلامعة، وت�سكل يف 
جمموعها درجة كلية تكون عاماًل رئي�سًا يف تناف�ض الطلبة على املقاعد املتاحة. 

 اختبار القدرات العامة: 

 ه���و اختبار يق���دم يف جزاأين: اأحدهم���ا لفظي(لغوي) والآخ���ر كمي (ريا�سي
 وه���و يقي�ض القدرة التحليلية وال�ستدللية لدى الطالب، اأي اأنه يركز على معرفة 

قابلية الطالب للتعلم ب�سرف النظر عن براعته اخلا�سة يف مو�سوع معنّي.

االختبار التح�صيلي:

ه���و اختبار يغط���ي املفاهيم العامة يف م���واد: الأحياء، والكيمي���اء، والفيزياء، 
والريا�سيات،واللغ���ة الإجنليزية، يف مقررات ال�سفوف الثانوية الثالثة. وتتفاوت 
الأ�سئل���ة م���ن حيث طبيع���ة تركيزها عل���ى امل�ستوي���ات املعرفية، فهن���اك عدد من 
الأ�سئلة يتطلب الفهم، واآخر يتطلب التطبيق، وثالث يتطلب ال�ستنتاج ... وهكذا. 
وت���وزع ن�سب���ة الأ�سئلة على املواد على النحو الآتي: الأحياء  20% ، الكيمياء  %20 ، 

الفيزياء  20% ، الريا�سيات  20% ، اللغة الإجنليزية  %20.

معدل ال�صنة التح�صريية: 

حا�سل ق�سمة جمموع النقاط التي ح�سل عليها الطالب، على جمموع الوحدات 
املقررة جلميع املقررات التي در�سها يف برنامج ال�سنة التح�سريية.

حدود الدرا�صة :
احلدود املو�صوعية: ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل التعرف على معايري القبول ومدى 

قدرتها على التنبوؤ مبعدل الطالب بال�سنة التح�سريية باجلامعة. 

احلــدود املكانية: طبقت الدرا�س���ة على طالب ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك 
�سعود.



163 مجلة رسالة الخليج العربي - العدد )126(

قدرة معايري القبول على التنبوؤ بالتقدم الأكادميي لطالب ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك �سعود

احلــدود الزمانيــة: طبقت الدرا�سة على الطالب الذي���ن اأمتوا برنامج ال�سنة 
التح�سريية للعامني الدرا�سيني 1429/ 1430 - و 1431/1430ه�. 

بنية الدرا�صة :
الف�سل الأول : الإطار العام للدرا�سة

الف�سل الثاين : اأدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة

1. �سيا�سات التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية.

2. توجهات واأهداف خطة التنمية الثامنة من التعليم العايل.

3. واقع القبول باجلامعات داخل اململكة العربية ال�سعودية. 

4. معايري القبول باجلامعات ال�سعودية .

5. ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك �سعود.

6. بع�ض التجارب العاملية يف معايري القبول.

7. الدرا�سات ال�سابقة .

الف�سل الثالث : اإجراءات الدرا�سة.

الف�سل الرابع : حتليل نتائج الدرا�سة والتو�سيات

الف�سل الثاين : اأدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة

هذا الف�سل يجيب عن �سوؤال الدرا�سة الأول :

ما واق���ع معايري القب���ول يف اجلامع���ات ال�سعودية، مقارنة ببع����ض اجلامعات 
العاملية املتقدمة يف الت�سنيف العاملي؟
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اأواًل : �صيا�صات التعليم العايل باململكة العربية ال�صعودية: 

العربيــة  باململكــة  التعليــم  �صيا�صــة  العــايل كمــا وردت يف  التعليــم  �صيا�صــة 
ال�صعودية:

ين����ض الباب الثالث املتعلق باأهداف مراح���ل التعليم يف ف�سله اخلام�ض، على 
التعلي���م العايل واأهدافه يف �سيا�سة التعليم باململكة العربية ال�سعودية، حيث ت�سري 
املادة )108( اإىل اأن التعليم العايل هو مرحلة التخ�س�ض العملي يف كافة اأنواعه 
ا حلاجات  وم�ستويات���ه، ورعاي���ة لذوي الكفاي���ة والنبوغ، وتنمي���ة ملواهبهم، و�س���دًّ
املجتم���ع املختلف���ة يف حا�س���ره وم�ستقبله، مب���ا ي�ساير التطور املفي���د الذي يحقق 

اأهداف الأمة وغاياتها النبيلة.

اأبرز اأه���داف التعليم العايل املتعلقة مبو�سوع البحث كما ن�ست عليها �سيا�سة 
التعليم باململكة:

���ا تاأهياًل  عاليًا،  امل���ادة )110( اإع���داد مواطنني اأكف���اء، موؤهلني علميًا وفكريًّ
لأداء واجبه���م يف خدم���ة بالدهم، والنهو�ض باأمتهم، يف �س���وء العقيدة ال�سليمة، 

ومبادئ الإ�سالم ال�سديدة.

 املادة )111(  اإتاحة الفر�سة اأمام النابغني للدرا�سات العليا يف التخ�س�سات 
العلمية املختلفة.

ويف الب���اب الرابع واملتعلق بالتخطيط ملراحل التعليم، ن�ض يف ف�سله اخلام�ض 
على التخطيط للتعليم العايل، و�سملت مواده ما ياأتي:

املادة )130( يبداأ التعليم العايل بعد الثانوية العامة، اأو ما يعادلها.

امل���ادة )131( يخ�سع التعليم العايل- حكوميًا كان، اأو اأهليًّا- مبختلف فروعه 
للمجل�ض الأعلى للتعليم.

امل���ادة )134( ين�سق التعليم العايل بني الكليات املختلفة ب�سكل يحقق التوازن 
يف احتياجات البالد يف خمتلف مرافقها.
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امل���ادة )135( تفت���ح اأق�سام للدرا�س���ات العليا يف التخ�س�س���ات املختلفة كلما 
توافرت الأ�سباب والإمكانات لذلك.

املادة )136( متن���ح اجلامعات الدرجات اجلامعي���ة للخريجني على اختالف 
م�ستوياتهم.

 �صيا�صات القبول يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، كما حددها نظام جمل�ص التعليم 
العايل واجلامعات ولوائحه.)2006/1427(.

يح���دد هذا النظ���ام وفقًا للم���واد )4،3،2( كما يل���ي: )نظ���ام التعليم العايل 
ولوائحه ط2، 2006/1427: 60 � 61( 

مادة )2( يحدد جمل�ض اجلامعة، بناء  على اقرتاح جمال�ض الكليات واجلهات 
ذات العالق���ة يف اجلامعة، عدد الطالب الذين ميك���ن قبولهم يف العام الدرا�سي 

اجلديد.

مادة )3( ي�سرتط لقبول الطالب يف اجلامعة الآتي : 

اأ � اأن يك���ون حا�ساًل على �سهادة الثانوي���ة العامة، اأو ما يعادلها من داخل اململكة، 
اأو من خارجها.

ب � األ يك���ون قد م�سى على ح�سوله على الثانوية العامة، اأو ما يعادلها مدة تزيد 
على خم�ض �سنوات.

ج�  اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
د � اأن يجتاز اأي اختبار اأو مقابلة �سخ�سية يراها جمل�ض اجلامعة بنجاح.

ه� � اأن يكون لئقًا طبيًا.
و � اأن يح�سل على موافقة على الدرا�سة من مرجعه اإذا كان يعمل يف جهة حكومية، 

اأو خا�سة.
ز � اأن ي�ستويف اأي �سروط يحددها جمل�ض اجلامعة وتعلن وقت التقدمي.



مجلة رسالة الخليج العربي - العدد )126(166

قدرة معايري القبول على التنبوؤ بالتقدم الأكادميي لطالب ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك �سعود

م���ادة )4( : تكون املفا�سلة بني املتقدمني ممن تنطبق عليهم جميع ال�سروط، 
وفق���ًا لدرجاتهم يف اختبار الثانوية العامة واملقابلة ال�سخ�سية واختبار القبول اإن 

وجدت.

ثانيًا : توجهات واأهداف خطة التنمية الثامنة يف التعليم العايل: 

تتنب���اأ خطة التنمية الثامنة باأن التعليم العايل باململكة �سوف يواجه نوعني من 
التحدي���ات : نوعًا ين�س���اأ عن زيادة الطلب الجتماعي عل���ى التعليم العايل، ونوعًا 
ين�ساأ عن زيادة الطلب يف �سوق العمل على الكفاءات املهنية عالية اجلودة. )خطة 

التنمية الثامنة 1425 : 444(. 

فالتحدي الذي �سيواجه التعليم العايل يت�سمن البعدين )الكمي( و )النوعي( 
وهو ما يجب و�سعه يف احل�سبان عند التخطيط ل�سيا�سات القبول للم�ستقبل.

وت�ستن���د اإ�سرتاتيجي���ة التنمي���ة للتعلي���م الع���ايل يف اخلطة عل���ى جمموعة من 
الأه���داف العامة، وال�سيا�سات، والأه���داف التف�سيلية التي تكون مبثابة موجهات 
لأي تخطي���ط م�ستقبل���ي يف جم���ال التعليم الع���ايل،ول �سيما يف جم���ال �سيا�سات 

القبول، من اأهمها ما ياأتي : 

1/3 : الأهداف العامة :   
تاأمني فر�ض التعليم العايل للمواطن ذي الكفاءة والقدرة والرغبة يف موا�سلة  -

درا�ساته اجلامعية.
تو�سي���ع قاع���دة التعليم العايل مب���ا يتما�سى ومتطلب���ات التنمي���ة القت�سادية  -

والجتماعية.
حتقيق درجة عالية من النوعية والفعالية، ورفع كفاءة الأداء العلمي والإداري  -

لنظام التعليم العايل وموؤ�س�ساته.

اأم���ا ال�سيا�سات، فمتع���ددة ومتنوعة، نختار منها ما يت�س���ل ب�سيا�سات القبول 
ملواجهة التحديني ال�سابقني كما يلي : 
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2/3:ال�سيا�سات )خطة التنمية الثامنة 1425 : 445(: 
 زي���ادة الطاق���ة ال�ستيعابية ملوؤ�س�سات التعليم العايل، مب���ا يتما�سى ومتطلبات  -

التنمية القت�سادية والجتماعية، وحاجات مناطق اململكة.
 حت�سني الكفاءة الداخلية واخلارجية لنظام التعليم العايل. -
 زي���ادة اإ�سهام القط���اع اخلا�ض يف حتقي���ق الأهداف الوطنية لقط���اع التعليم  -

العايل.
 تطبيق نظام العتماد الأكادميي يف جميع برامج موؤ�س�سات التعليم العايل. -
 تطوير اأطر التعاون والتفاعل بني موؤ�س�سات التعليم العايل والقطاع الأهلي. -

ولتنفي���ذ ال�سيا�س���ات ال�سابقة وترجمتها يف عامل الواق���ع، عنيت اخلطة بتبني 
املزي���د من الأهداف املحددة )التف�سيلية( نختار منه���ا كذلك ما له عالقة اأكر 

ب�سيا�سات ال�ستيعاب والقبول مبوؤ�س�سات التعليم العايل،كما يلي : 

3/3 : الأهداف املحددة : )خطة التنمية الثامنة 1425 : 4545 � 447(.
اإع���داد الدرا�سات اخلا�س���ة باإن�ساء جامعات يف عدد م���ن مناطق اململكة بناء  -

على املوافقة ال�سامية رقم )22042/2/7( وتاريخ 1424/5/10ه� وعلى قرار 
جمل�ض التعليم العايل رقم )1424/29/1ه�( وتاريخ 1424/3/17ه� واعتماد 

النتائج.
اإن�س���اء العديد م���ن الكليات خ���الل خطة التنمي���ة الثامنة موزع���ة على جميع  -

مناطق اململكة.
متابعة م�سرية اجلامعات والكليات الأهلية املرخ�سة. -
اإعداد اإ�سرتاتيجية التعليم العايل واعتمادها. -
الو�س���ول بع���دد الطلبة امل�ستجدي���ن باجلامع���ات وكليات البن���ات واجلامعات  -

والكلي���ات الأهلية للعام الأخري من خطة التنمي���ة اإىل نحو )164( األف طالب 
وطالبة.

الو�س���ول بعدد الطلبة اخلريجني م���ن اجلامعات وكلي���ات البنات واجلامعات  -
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الأهلي���ة يف العام الأخري من خطة التنمية الثامنة اإىل نحو )130( األف طالب 
وطالبة.

اإعداد من���وذج مرجعي للجامعات وتطبيقه، يعمل على توافق الرامج املتوفرة  -
مبوؤ�س�سات التعليم العايل حاليًا مع متطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية 

واحتياجات �سوق العمل.
حتقي���ق مع���دلت اأ�ستاذ / طال���ب امل�ستهدفة بخطة التنمي���ة وهي )1: 22( يف  -

الكليات النظرية، و )17:1( يف الكليات العملية، )1: 5( لكليات الطب، وطب 
الأ�سنان، وال�سيدلة.

تاأ�سي�ض الهيئة الوطنية لالعتماد الأكادميي. -
العم���ل عل���ى اعتماد خمتل���ف برامج موؤ�س�س���ات التعليم الع���ايل يف اململكة من  -

خالل هيئات عاملية معتمدة.
تعزيز درجات التن�سيق من التعليم العام، والتعليم العايل يف جميع املجالت. -
درا�سة جدوى ال�ستثمار الأجنبي يف قطاع التعليم العايل. -
اإعداد برامج توعية لتحفيز اإ�سهامات القطاع اخلا�ض يف جمال التعليم العايل. -
تكثيف اللقاءات التوعوية بني اجلامعات والقطاع اخلا�ض. -
اإع���داد خطة وو�سع برنامج زمني للتو�س���ع يف خدمات التعليم العايل عن بعد،  -

والنتظ���ام اجلزئ���ي، والتعلي���م امل�سائ���ي، والنت�ساب، والتعليم امل���وازي يف كل 
جامعات اململكة واعتماد ذلك.

ثالثًا : واقع القبول باجلامعات داخل اململكة العربية ال�صعودية

�سهد التعليم اجلامعي تو�سعًا كبريًا خالل العقد املا�سي متثل يف اإن�ساء العديد 
م���ن اجلامعات والكليات العلمي���ة والتطبيقية، احلكومية منه���ا والأهلية. وقد بلغ 
عدد اجلامعات يف اململكة ع�سري���ن جامعة حكومية واأربع جامعات اأهلية، احتوت 
عل���ى تخ�س�سات علمية وتطبيقية يف خمتلف املجالت، وقد اأن�سئت �سبع جامعات 
جدي���دة يف املناط���ق الت���ي مل يكن به���ا جامعات، وبلغ ع���دد الكلي���ات املعتمدة يف 
اجلامعات اجلديدة )190( كلية يدر�ض يف الكليات القائمة منها ما يقارب )170 
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األ���ف طالب وطالبة(، ويتوقع اأن ي�سل اإجمايل ع���دد الطلبة املقيدين باجلامعات 
اجلدي���دة بنهاية ع���ام 1433/1432ه� م���ا جمموعه )237( األ���ف طالب وطالبة 

بزيادة �سنوية تعادل )8%(.  )وزارة التعليم العايل، 2008، 51 – 52 - 66(

وت�س���ري اإح�س���اءات وزارة التعليم الع���ايل اإىل اأن جملة املقيدي���ن باجلامعات 
احلكومي���ة والأهلية على النح���و الآتي: )مركز اإح�س���اءات وزارة التعليم العايل، 

النرتنت، 2010م(

اجل���دول رقم )1( اإح�ساءات املقيدي���ن يف اجلامعات احلكومية ح�سب الكلية 
واجلن�ض للف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 1430/1429ه�

املجموعاإناثذكوراجلامعة
271713413861309جامعة اأم القرى

482204822اجلامعة الإ�سالمية
210231675037773جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

421652979371958جامعة امللك �سعود
434954266586160جامعة امللك عبدالعزيز

645206452جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
100945279962893جامعة امللك في�سل
138483553649384جامعة امللك خالد
165321539731929جامعة الق�سيم

106382746038098جامعة طيبة
99551639726352جامعة الطائف

296504800جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�سحية
54711890424375جامعة جازان
3774710110875جامعة تبوك

4917951014427جامعة الباحة
194074049344جامعة جنران

05184451844جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
219470509244جامعة احلدود ال�سمالية * اإح�ساء 28/1429 ه�

134011293226333اجلامعات والكليات الأهلية
238188386184624372املجموع
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ت�س���ري اإح�ساءات وزارة التعليم الع���ايل اإىل اأن عدد املقبولني كم�ستجدين من 
اجلن�سني للعام 1429-1430ه� بلغ )193565( طالبًا وطالبة، وكانت ن�سبة الذكور 
متث���ل )40%(، بينما ن�سبة الإناث مثل���ت )60%( )اإدارة املعلومات بوزارة الرتبية 
والتعلي���م ،النرتنت ( ، ويف الجتاه ذات���ه ت�سري اإح�ساءات وزارة الرتبية والتعليم 
اإىل اأن املقيدي���ن بال�سف الثالث ثانوي م���ن اجلن�سني يقدر ب� )176696( طالبًا، 
و)160716( طالبة )مركز اإح�ساءات وزارة التعليم العايل ، النرتنت،2010م( 
وي�ستنت���ج من ذل���ك اأن ن�سبة من يقب���ل باجلامعات من خريج���ي املرحلة الثانوية 
يتج���اوز )43.5%( للط���الب و )72.6%( للطالبات، وللجن�س���ني تتجاوز الن�سبة 

)57.4%( من جمموع اخلريجني واخلريجات.

رابعًا: معايري القبول باجلامعات داخل اململكة العربية ال�صعودية:

تعددت وتنوعت معايري القبول تبعا للمرحلة الزمنية التي تعي�سها، ففي الوقت 
الذي اأظه���رت موؤ�س�سات التعليم العايل قدرتها على ا�ستيعاب كافة املتقدمني من 
خريج���ي وخريجات الثانوية العامة، كانت اأغلب موؤ�س�س���ات التعليم العايل تعتمد 
عل���ى معي���ار ن�سبة الثانوي���ة العامة كموؤ�س���ر للتناف�ض بني املتقدم���ني واملتقدمات، 
ولك���ن مع زيادة حجم الطل���ب على التعليم العايل مع نهاي���ة القرن املا�سي برزت 
ق�سية القبول وال�ستيعاب واأفرزت مفاهيم جديدة كاجلدارة وال�ستحقاق وتكافوؤ 
الفر����ض واجلودة وغريها م���ا فر�ض التعامل مع معطي���ات جديدة ت�سمن حتقيق 

احلد املنا�سب من اأهداف وتطلعات املوؤ�س�سة التعليمية.

   وقد اأ�سار املوؤمتر الإقليمي العربي حول التعليم العايل والذي عقد بالقاهرة 
يف يوني���و 2009 واملتعلق باإجن���ازات التعليم العايل يف البل���دان العربية وحتدياته 
–  2009( اإىل اعتم���اد بع����ض الدول العربية عل���ى معاير متعددة للقبول   1998(
ومنها دولة الإمارات العربية املتحدة التي طورت اختبارًا وطنيًا للقدرات اللغوية يف 
اللغة الإجنليزية والريا�سيات لقيا�ض قدرات الطالب من خريجي املرحلة الثانوية 
وا�ستخ���دام نتائجه كاأحد حم���ددات قبولهم باجلامعات احلكومي���ة، ويف الكويت 
يقوم مركز القيا�ض وتطوير التدري�ض باإعداد اختبارات القدرات الأكادميية، كما 
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يج���ري يف �سوري���ا العمل على تاأ�سي�ض املركز الوطني للتق���ومي والقيا�ض يف التعليم 
العايل ليكون مركز متيز لكل ما يحتاجه التعليم العايل يف جمال القيا�ض والتقومي 

و�سيا�سات القبول. )اليون�سكو، 2009، 27(.

ويف اململكة العربية ال�سعودية واجه التعليم العايل حتديات كثرية من اأبرزها : 
)وزارة التعليم العايل، 2008، 69-67(

Ó  املناف�س���ة العاملية على جودة اخلريجني: فتاأهيل القوى الب�سرية مل يعد متطلبًا
وطني���ًا تفر�سه املتطلبات املحلية، اإمنا جت���اوز حدود املحلية اإىل العاملية، مما 
يعن���ى اأن كل جامع���ة معني���ة بتاأهيل خريجيه���ا باملهارات العاملي���ة واملتطلبات 

الكونية.
Ó  اقت�ساد املعرفة: مل يعد للروات الطبيعية تاأثري اإذا ما قورنت بحجم اقت�ساد

املعرف���ة، ه���ذا القت�ساد الذي يعتم���د اأ�سا�سًا عل���ى اإنتاج املعرف���ة وت�سويقها، 
حت���ى اأ�سبح���ت اجلامعات جمال عمل لل�س���ركات خل�س���ت اإىل عقد �سراكات 
ب���ني اجلامعات والقط���اع الإنتاجي واخلدمي، ولعل اإ�سهام���ات دول مثل الهند 

وماليزيا وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة متثل مناذج لقت�ساد املعرفة.
Ó  ،التحدي���ات الداخلية: وهي كث���رية ومنها الطلب املتزايد عل���ى التعليم العايل

واملواءم���ة بني برامج موؤ�س�سات التعليم الع���ايل ومتطلبات التنمية الجتماعية 
والقت�سادي���ة واحتياجات �سوق العمل، ومهارات الطلب���ة التعليمية والتاأهيلية 
املتغ���رية والتي تفر�سه���ا متغريات حملية وعاملي���ة، وموؤ�س���رات الأداء و�سبط 

اجلودة.

وبالتايل، ميكن القول اإن هذه التحديات، والتي ترتكز على العناية مبخرجات 
موؤ�س�س���ات التعليم العايل تلزمنا باأن نفكر جيدا بنوعية املدخالت التي ت�ستوعبها 

املوؤ�س�سة، وياأتي الطلبة كاأحد العنا�سر املهمة يف مدخالت العملية التعليمية.

ول���ذا، فق���د اأول���ت وزارة التعليم الع���ايل هذا اجلان���ب اأهمية ك���رى كان من 
ثمرات���ه اإن�ساء املركز الوطني للقيا�ض والتقومي ويهدف املركز اإىل تقدمي عدد من 
الختبارات، من اأبرزها: اختبار القدرات العامة لطلبة وخريجي الثانوية العامة، 
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وه���ذا الختبار يعد رافدًا مهمًا لنتيجة الثانوي���ة العامة بق�سميها العلمي والأدبي، 
ويعتمد هذا الختبار كاأحد معايري القبول بكافة موؤ�س�سات التعليم العايل باململكة 
العربي���ة ال�سعودي���ة، وتعتمده وزارة التعلي���م العايل كموؤ�سر جي���د لرت�سيح الطلبة 

لالبتعاث اخلارجي. )وزارة التعليم العايل، 2008، 70(.

 وق���د ب���داأ املركز اأعماله يف ع���ام 1422 ه� للقي���ام مبختلف عملي���ات القيا�ض 
الرتبوي يف التعليم العايل على امل�ستوى الوطني؛ بهدف حتقيق الإن�ساف وت�ساوي 
فر����ض القبول يف اجلامعات وما مياثلها، وامل�ساهمة يف حتقيق كفاءة ُعْليا يف هذا 
امل�ستوى من التعليم؛ وذلك كله عن طريق عقد اختبارات مبنية على اأ�س�ض علمية 
�سحيح���ة تع���ّزز من دقة التنبوؤ با�ستع���داد الطالب للدرا�س���ة اجلامعية. ومن هذه 

الختبارات: )قيا�ض، 1430، 2(.
• اختبارات قيا�ض قدرات الطالب العامة، ومهاراتهم، واجتاهاتهم.	
• اختبارات قيا�ض التح�سيل الدرا�سي.	  

اختب���ار القدرات العام���ة : هو اختبار يقدم باللغة العربي���ة، وذلك يف جزاأين: 
اأحدهم���ا لفظ���ي (لغ���وي) والآخر كمي (ريا�س���ي)  وهو يقي�ض الق���درة التحليلية 
وال�ستدللية لدى الطالب، اأي اأنه يركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم ب�سرف 

النظر عن براعته اخلا�سة يف مو�سوع معنّي؛ وذلك من خالل قيا�ض:
 القدرة على فهم املقروء.. 1
 القدرة على اإدراك العالقات املنطقية.. 2
 القدرة على حل م�سائل مبنية على مفاهيم ريا�سية اأ�سا�سية.. 3
 القدرة على ال�ستنتاج.. 4
 القدرة على القيا�ض.. 5

كم���ا يقدم املركز اختبارات قيا�ض التح�سيل الدرا�سي للكليات العلمية ويغطي 
الختبار املفاهيم العامة يف مواد الإحياء والكيمياء والفيزياء والريا�سيات واللغة 
الإجنليزي���ة يف مق���ررات ال�سفوف الثانوي���ة الثالثة، وتتف���اوت الأ�سئلة من حيث 
طبيعة تركيزها عل���ى امل�ستويات املعرفية، بني الفهم والتطبيق وال�ستنتاج، وتوزع 
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ن�سبة الأ�سئلة على املواد ب�سكل مت�ساٍو )20%( لكل مادة.)قيا�ض، 1431، 7( ويعد 
هذا الختبار اأحد معايري القبول بالعديد من الكليات ال�سحية والعلمية مبوؤ�س�سات 
التعليم العايل، وكذلك بع�ض الكليات الع�سكرية والكليات ال�سناعية، ويعد موؤ�سرًا 
يف تر�سيح املبتعثني يف التخ�س�سات ال�سحية برنامج خادم احلرمني ال�سريفني. 

)قيا�ض ، 1431، 3(.

معايري القبول بجامعة امللك �صعود: 

كم���ا �سبقت الإ�سارة اإىل لئحة الدرا�سة والختبارات للمرحلة اجلامعية تن�ض 
يف مادته���ا الثالث���ة عل���ى اأنه ي�س���رتط لقبول الطال���ب امل�ستج���د يف اجلامعة توفر 
ال�س���روط الت���ي يحدده���ا جمل�ض اجلامع���ة فيه والتي تعلن يف وق���ت التقدمي، ويف 
مادته���ا الرابعة ن�ست عل���ى اآلية القبول التي تعتمد عل���ى املفا�سلة بني املتقدمني 
مم���ن تنطبق عليهم جمي���ع ال�سروط وفق���ا لدرجاتهم يف اختب���ار الثانوية العامة 

واملقابلة ال�سخ�سية واختبارات القبول اإن وجدت.

 وح�س���ب ما اأقره جمل�ض جامع���ة امللك �سعود فمتطلبات معاي���ري القبول ت�سمل 
ما يلي:

 الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة. . 1
 اختبار القدرات العامة. . 2
 الختبار التح�سيلي. . 3
 املقابلة ال�سخ�سية.. 4

وقد �سنفت املعايري اإىل فئتني هما:

اأوًل:  الن�سب���ة املكافئة للط���الب وت�سمل )الن�سبة الرتاكمي���ة للثانوية العامة + 
درجة اختبار القدرات العام���ة( وزن الن�سبة الرتاكمية للثانوية العامة 60% ووزن 
درج���ة اختبار القدرات العام���ة 40% . وتعد هذه الن�سبة معي���ارًا للقبول يف كليات 
اجلامع���ة ماعدا كليتي الهند�سة وعل���وم احلا�سب واملعلوم���ات والكليات ال�سحية 

)الطب، ال�سيدلة، طب الأ�سنان، و العلوم الطبية التطبيقية(.
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ثانيًا: الن�سبة املركب���ة للطالب وت�سمل )املعدل الرتاكمي العام للثانوية العامة 
+ درج���ة اختبار القدرات العام���ة + درجة الختبار التح�سيلي( وتعد هذه الن�سبة 
معي���ارًا للقب���ول يف الكليات ال�سحية )الط���ب، ال�سيدلة، ط���ب الأ�سنان، والعلوم 
الطبية التطبيقية( وكليت���ي الهند�سة وعلوم احلا�سب واملعلومات ويكون فيها وزن 
الن�سب���ة الرتاكمية للثانوية العامة 30% ووزن درج���ة اختبار القدرات العامة %30 
ووزن درج���ة الختبار التح�سيلي 40%. )عمادة القب���ول والت�سجيل بجامعة امللك 

�سعود ، النرتنت ، 2010م(.
خام�صًا: ال�صنة التح�صريية بجامعة امللك �صعود: 

ال�سن���ة التح�سريي���ة ه���ي �سن���ة تاأهيلية ته���دف اإىل اإع���داد الطلب���ة للمرحلة 
اجلامعية بع���د اإتقان مهارات متعددة يف جمالت اللغ���ة الجنليزية والريا�سيات 

والعلوم وعلوم احلا�سب الآيل والتفكري والت�سال.
اأق�سام ال�سنة التح�سريية: يحتوي برنامج ال�سنة التح�سريية على اأربعة اأق�سام 

هي:
مه���ارات اللغ���ة الجنليزي���ة: ويه���دف الق�س���م اإىل اكت�ساب الطلب���ة مهارات . 1

التوا�س���ل الفع���ال واملهارات الأكادميي���ة التي يتطلبها تخ�س�س���ه، كما يقدم 
الرنام���ج التدريب العملي للطلبة على مهارات اللغة الجنليزية، وي�ساعدهم 
الرنام���ج عل���ى التح�سري لالمتحان���ات املعيارية العاملية مث���ل اختبار جامعة 

.IELTS كامردج العاملي
مه���ارات احلا�سب الآيل: ويهدف الق�سم اإىل اكت�ساب الطلبة املهارات التقنية . 2

الت���ي تتطلبها حياتهم امل�ستقبلية، ويقدم الرنام���ج للطلبة تدريبًا عمليًا على 
مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل، ومينح الطلبة بعد اجتياز الرنامج �سهادة 

.ICDL الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سب الآيل
مه���ارات الريا�سيات: يهدف الق�س���م اإىل اإعداد الطلبة يف جمال الريا�سيات . 3

ليتمك���ن من موا�سل���ة درا�سته امل�ستقبلية، والإ�سه���ام يف تكوين تفكري ريا�سي 
ومنطق���ي �سلي���م ي�ساع���د يف ح���ل امل�س���كالت، كما ي�سه���م الق�س���م يف تكوين 
اجتاه���ات اإيجابية نحو تعل���م الريا�سيات وال�ستمتاع بها م���ن خالل اأ�ساليب 

وطرق تدري�سية تدفع نحو التميز والإبداع.
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مه���ارات تطوير الذات: ويهدف الق�سم اإىل تاأهيل الطلبة يف جمالت التفكري . 4
والتعل���م والبحث، والت�سال والتوا�سل، وال�سح���ة واللياقة، ويف جمال ريادة 

الأعمال.

كما ي�ستمل برنامج ال�سنة التح�سريية على وحدات تقوم باأدوار متميزة، ومنها:
وحدة رعاية املوهوبني: وتهدف اإىل تاأهيل الطاقات املتميزة من الطلبة وتقدم . 1

برام���ج علمية تنا�سب مواهبهم وقدراتهم، كما تقدم لهم الرعاية يف جوانبها 
كاف���ة، ومن برامج الوح���دة )برنامج الخرتاع، برنامج ن�س���ر ثقافة الإبداع، 

برنامج امل�سابقات العلمية(
وح���دة التعلم الذاتي : وتهدف اإىل تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة واكت�ساب . 2

مهارات تنم���ي ا�ستقالل �سخ�سيته والعتماد على ذات���ه والقدرة على اتخاذ 
الق���رار وحتمل امل�سوؤولي���ة، ولتفعيل هذه الأن�سط���ة مت تخ�سي�ض )10%( من 

درجات كل مقرر للتعلم الذاتي.
اخلطة الدرا�سي���ة لل�سنة التح�سريية : تتوزع وح���دات ال�سنة التح�سريية على 

اأق�سامها على النحو الآتي:
اجلدول رقم )2(

 الوزن الن�سبي ملو�سوعات اخلطة الدرا�سية لل�سنة التح�سريية

وزن الوحدات الدرا�سيةالق�سم

51%مهارات اللغة الجنليزية

16%مهارات الريا�سيات

10%مهارات احلا�سب الآيل

23%مهارات تطوير الذات

100%املجموع

)اإدارة الإح�ساء واملعلومات، 1431،35-37(، ) برنامج ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك �سعود ، النرتنت ، 2010م(
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�صاد�صًا: التجارب العاملية يف معايري القبول :
التجربة ال�صويدية : 

يحدد القبول مبوؤ�س�سات ومعاهد التعليم العايل للدرجة اجلامعية الأوىل بعدد 
من املقاعد �سنويًا بقرارات معلنة من وزارة التعليم العايل.

اأّم���ا متطلبات اللتح���اق مبوؤ�س�سات ومعاهد التعليم الع���ايل، فهناك متطلبات 
عام���ة )ملختلف الرامج الدرا�سي���ة ملرحلة البكالوريو�ض( ع���الوة على املتطلبات 

اخلا�سة الني تختلف من جمال درا�سي لآخر.

فم���ن املتطلب���ات العامة التي يج���ب توفرها يف الطالب حت���ى يلتحق بالرامج 
العالي���ة والعامة كفاءته يف اللغ���ة ال�سويدية والتي يثبتها اجتيازه لختبار خا�ض يف 
اللغة )TISUS( Test in Swedish For University Study وف�ساًل  عن املتطلبات 
العامة � معدلت ال�سهادة الثانوية العليا، والتمكن من اللغة ال�سويدية � فهناك عدد 
من الختب���ارات املتنوعة التي تعقد للطالب وكذل���ك بع�ض املقابالت التي جترى 
للتحق���ق من متكن الطالب من مهارات يتطلبه���ا الرنامج الدرا�سي مثل املتبع يف 

جمال درا�سة الطب.

• اأم���ا الط���الب املتقدمون م���ن بلدان اأخرى خ���ارج ال�سوي���د، فيطلب منهم 	
درا�سة مقرر حت�سريي مكثف يف اللغة ال�سويدية، عالوة على قدرتهم على 

القراءة والتحدث باللغة الإجنليزية.

• واإذا م���ا زاد ع���دد الط���الب املتقدم���ون ع���ن املقاع���د ال�ساغ���رة مبعاهد 	
وموؤ�س�سات التعليم العايل، فتتم املفا�سلة يف الختيار على اأ�سا�ض معدلت 
الثانوية العليا، واجتياز اختبارات القدرات التي تعقدها اجلامعة الوطنية.

• وق���د اأ�سهمت الإ�سالح���ات التعليمية الت���ي �سهدتها ال�سوي���د يف منت�سف 	
ت�سعينيات القرن املا�سي يف تو�سيع اخليارات اأمام الطالب من خمرجات 
التعلي���م الثانوي، حيث اأعطت هذه الإ�سالح���ات لهوؤلء املتقدمني للتعليم 
الع���ايل مرونة اأك���ر وان�سيابية يف اختي���ار جمالت الدرا�س���ة التي تعك�ض 
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اهتماماته���م املهني���ة والثقافية وال�سخ�سية. ومما يدل���ل على اأهمية هذه 
الإ�سالح���ات، اأنه���ا اأدت اإىل زي���ادة مبق���دار )25%( يف ع���دد الط���الب 

امللتحقني بالتعليم العايل يف اأقل من عقد. 

 Higher Education in Sweden، Entry Requirements at undergraduate،(
   )Internet:2010

التجربة االأمريكية :

تختل���ف متطلبات القب���ول مبوؤ�س�سات ومعاه���د التعليم الع���ايل يف اأمريكا من 
جامع���ة لأخرى، حي���ث تقوم كل جامعة بو�س���ع ال�سروط اخلا�س���ة للقبول بها. ما 
يوف���ر بيئة تناف�سية ب���ني موؤ�س�سات التعليم العايل من جامع���ات ومعاهد ، ويلتحق 
الطالب باجلامعة بعد اأن يكمل اثني ع�سر عامًا بالتعليم قبل اجلامعي، ومن اأبرز 

معايري القبول باجلامعات الأمريكية ما ياأتي: )البهن�ساوي،2006، 27(
• متو�سط درجات املرحلة الثانوية	

 American College Test )ACT (التقدير، اأو الدرجة يف اختبارات القبول مثل
Scholastic Aptitude Test )SAT( اأو

• الق���درة على الكتابة، اإذ يطلب من املتقدم من���وذج من بع�ض الكتابات، اأو 	
التعبري الذي ي�سهد بقدرته على الفكر اخلالق والتعبري ال�سليم.

• اختبار اإ�سايف GED Test اإذا كانت درجاته يف التعليم الثانوي منخف�سة.	
• القب���ول مت���اح جلميع خريج���ي الثانوية العام���ة يف كلي���ات ومعاهد ت�سمى 	

Open-door College وتك���ون غالب���ًا كليات اخل���رة العملية، اأو احلرفية 

Occupational Experience

• التحوي���ل متاح م���ن كلية لأخرى ويف جميع احل���الت وخا�سة عند التحويل 	
من كليات املجتمع اىل الكليات الأربع �سنوات.

• املفا�سلة بني الطلبة املتناف�سني يتم يف �سوء نتائج معايري القبول.	
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 ومن اأبرز الهيئات التي تعقد هذه الختبارات:

:)Educational Testing Service( )ETS( موؤ�س�سة الختبار الرتبوية

 College( وهي موؤ�س�س���ة غري ربحية تعمل ل�سالح رابطة الكليات الأمريكية   
Board(، ت�س���رف عل���ى اختب���ارات ع���دة، منه���ا اختب���ار ال�ستع���داد الدرا�س���ي 

)Scholastic Assessment Test( )SAT(. كم���ا تع���د ه���ذه املوؤ�س�سة اختبارات 
 حت�سيلي���ة مل���واد حم���ددة، مث���ل الريا�سي���ات، والعل���وم، وغريه���ا. مث���ل اختبار 

. )SAT-II – Subject test(

 )Educational Testing Service at USA، Internet ،2009(
• 	:American College Testing( ACT( اختبار الكليات الأمريكية 
• نتيج���ة لزي���ادة الطلب عل���ى التعليم الع���ايل، ظهرت احلاج���ة املا�سة اىل 	

اختب���ارات مبنية عل���ى اأ�سا�ض يعتمد، يحق���ق العدل وامل�س���اواة ليتم قبول 
الطلبة وفق مب���داأ يقوم على اجلدارة وال�ستحقاق، وبالتايل قدمت الهيئة 

اختبارات من اأ�سهرها: 
• 	.)ACT ( اختبار الكليات الأمريكية
• 	 Collegiate Assessment( اختبار التقومي اجلامعي للكف���اءة الأكادميية

 .)of Academic Proficiency-CAAP

• 	 The ASSET Student( برنام���ج اختبار تقييم قدرة الطالب على النجاح
.)Success System

• 	 CEEB( College Entrance( بالكلي���ات  القب���ول  امتح���ان  جمل����ض 
.  Examination Board

• 	 ACTP( College Testing( الأمريكي���ة  للكلي���ات  الختب���ار  برنام���ج 
.Program

وه���ذه الختب���ارات مو�سوعي���ة ومقنن���ة وتقي�ض الق���درات اللفظي���ة والعددية 
والكتابية، وتكتفي بع�ض اجلامع���ات باختبار ال�ستعدادات دون اختبار التح�سيل 
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ولكن معظم اجلامعات ت�ستخدم كال النوعني من الختبارات.

جتربة جامعة كلورادو : 

حت���دد جامعة كلورادو متطلبات القبول وفق���ًا ملحددات زمنية ومتطلبات قبول 
وا�سحة. ويعلن اجل���دول الزمني ملراحل القبول لكل فئة من الطالب بحيث يكون 
على الطالب املر�سحني للقبول التقدم قبل تاريخ الت�سجيل باجلامعة بفرتة زمنية 
ترتاوح من 9�12 �سهرًا . واإذا انق�سى التاريخ املحدد للتقدم للقبول دون اأن يتقدم 
الطال���ب املر�س���ح، فعليه اأن يتابع فتح باب القبول م���رة اأخرى حيث ميكنه التقدم 

من جديد.

:)Required Credential( اأما اأهم متطلبات القبول املعتمدة
• 	 .)Official Transcript()ال�سج���الت الأكادميية للطالب)بيان الدرج���ات

حي���ث يقدم ال�سج���ل الأكادميي للطالب باللغة الوطني���ة، واإذا كان ال�سجل 
�س���ادرًا بلغ���ة غ���ري الإجنليزية ، فيج���ب اأن يرتج���م )ر�سمي���ًا( اإىل اللغة 

الإجنليزية )بالن�سبة للطالب غري الأمريكيني(.
• الختب���ارات املقنن���ة) :)Standardized Testيجب اأن يح�سل اخلريجون 	

املتقدم���ون للقب���ول على مع���دلت منا�سبة من اختب���ار )I( SAT، اأو معدل 
)ACT( للقب���ول، وهن���ا تتوىل وكال���ة الختبارات اعتماد املع���دل مبا�سرة 
ملكت���ب القب���ول. ويقدم الختب���اران )SAT( و)ACT( ع���دة مرات مبركز 
الختب���ارات املعتمدة حول العامل. وتتطلب بع����ض التخ�س�سات والرامج 
اجلامعي���ة احل�سول عل���ى معدلت مرتفع���ة يف بع�ض اأج���زاء الختبارات 
ال�سابقة، مثل كليتي الهند�سة واإدارة الأعمال  التي تتطلب درجات مرتفعة 

يف »الريا�سيات« .
• 	 English Language( )التوف���ل(  الإجنليزي���ة  اللغ���ة  متطلب���ات 

Requirement/TOEFL(.ومتطلب���ات اللغ���ة الإجنليزي���ة لي�ست مطلوبة 

للمتق���دم اإذا كانت لغت���ه الأ�سلية هي الإجنليزية، اأو اإذا اأنهى � على الأقل � 
�سن���ة درا�سية كاملة يف درا�سته ب���دوام كامل باأحد املعاهد العليا بالوليات 
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املتح���دة، اأو اأي بلد تكون الإجنليزية لغت���ه الأ�سلية.اأما معدلت اختبارات 
التوف���ل املطلوبة فه���ي )560(، اأو املكافئ لها يف اختب���ار اللغة الإجنليزية 
املدار بوا�سطة احلا�سب وهو )220( اأو )83( يف اختبارات التوفل الدولية، 
هذا بالن�سبة للطالب الذين �سيكون تخ�س�سهم الرئي�ض هو الهند�سة. اأما 
بقي���ة التخ�س�س���ات الأخرى، فاملعدل املطلوب ه���و )500( درجة )173( 

املكافئ لها باختبار احلا�سب، اأو )61( يف الختبارات الدولية.
• ر�س���وم التقدم للقبول وي�سددها الطالب املر�سح يف اأحد البنوك الأمريكية 	

املعتمدة.
 )Undergraduate Admission at Colorado University، Internet، 2009(

التجربة االأملانية:
بع����ض اجلامع���ات الأملاني���ة ويف الف���روع الدرا�سية الت���ي تخ�سع لقب���ول مقيد 
في���درايل جت���ري ل� 24% م���ن طلبتها مقابل���ة �سخ�سية. والغر�ض منه���ا هو اإتاحة 
الفر�س���ة للمر�سحني يف لق���اءات �سخ�سية مع اأ�ساتذة اجلامع���ات من اأجل تعليل 
م���ا يدفعهم لدرا�سة املو�سوع الذي ي�سعون اإليه واإثبات قدرات معينة لهم، ل تبدو 
وا�سحة بذلك القدر يف �سهادة الثانوية العامة وهذا ينطبق على فروع درا�سية يف 

اجلامعات ويف املعاهد العليا التخ�س�سية على حد �سواء.
ويح�س���م متو�سط الدرجات حيثيات القبول نتيجة زيادة عدد طلبات املتقدمني 
للدرا�س���ة عن عدد الأماك���ن الدرا�سية يف بع�ض التخ�س�س���ات الدرا�سية املعينة، 
ل���ذا ي�سطر الطلبة الأملان ومواطن���و الإحتاد الأوروبي اإىل اختي���ار اأكر من فرع، 
اأم���ا املتقدمون للدرا�سة من دول اأخرى فهم لي�سوا م�سطرين لذلك، ولكن هذا ل 
يعني بال�س���رورة اأن الأماكن الدرا�سية متاحة بال حدود، بل بالعك�ض فهناك مثال 
تخ�س�س���ات مثل الطب، اأو علم النف�ض تخ�س����ض ن�سبة للدار�سني من خارج دول 
الإحتاد الأوروبي يف كل ف�سل درا�سي، وتوزع هذه الن�سبة وفقا ملتو�سط الدرجات.

”  وظيفت���ه تقلي�ض اجلهود  وهن���اك “مكتب خدم���ات لقبول الطلب���ة الأجانب
الإداري���ة للجامع���ات، وذل���ك ب���اأن يتحقق م���ن “القدرة عل���ى القب���ول” للطلبات 
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الأجنبي���ة اأما “املكتب املرك���زي ملنح املقاعد الدرا�سي���ة« )ZVS( فيهتم بال�سئون 
الإداري���ة للمقاعد الدرا�سية يف فروع درا�سية معين���ة، كالطب مثال، ويقوم بتوزيع 
الطلب���ة على املواق���ع الدرا�سية املمكنة. اأما املعني���ون بالدرا�سة من بلدان الحتاد 
الأوروب���ي في�سجل���ون اأنف�سهم له���ذه الف���روع الدرا�سية لدى املكت���ب املركزي ملنح 
املقاع���د الدرا�سي���ة مبا�سرة، اأما باق���ي الطلبة جميعهم فيقدم���ون طلباتهم لدى 

املكتب الأكادميي للطلبة الأجانب. 

)Study in Germany، Internet،2009(

ال�سروط الأ�سا�ض لاللتحاق باجلامعات الأملانية :
ال�س���رط الأ�سا�ض ه���و �سهادة اإمتام الدرا�سة الثانوي���ة، وتعتمد جميع الهيئات . 1

الأكادميي���ة التي تخ�س���ع لنظام اجلامع���ة الأملانية نتائج اختب���ار AP كمعيار 
اأ�سا�ض ت�ستند علي���ه يف عملية قبول الطالب، كما اأن الطالب احلا�سلني على 
AP فر�ستهم يف القبول للجامعات الأملانية اأكر من غريهم، كما اأن الهيئات 

الأكادميية الأملانية تعطي اأولوية القبول خلريجي الثانوية العامة الذين قدموا 
4 اإىل 5 اختب���ارات AP يف م���واد حم���ددة، �س���رط اأن لتق���ل درجاتهم يف كل 
اختب���ار عن 3 درج���ات. ويجب اأن ي�سم���ل ال�سجل الأكادمي���ي لطالب املرحلة 
الثانوي���ة على 16 مادة درا�سية ت�سمل اللغ���ة الإجنليزية ودرا�سات لغات ثانية 
والدرا�سات الجتماعي���ة، والريا�سيات والعلوم، وبناء على املواد التي در�سها 

الطالب، يتم حتديد نوع اختبار AP الذي يجب اأن يقدم عليه.
�سه���ادة اإثب���ات درا�سة اللغة الأملاني���ة  املرحلة املتو�سط���ة 1 )700 �ساعة ( اأو . 2

املرحلة العليا )1200 �ساعة(.
ل توجد اأ�سا�سًا امتحانات قبول تقوم بها اجلامعات اإل يف بع�ض فروع الفنون . 3

واملو�سيقى و الريا�سة.
يج���ب على الطالب الأجنبي يف بع�ض احلالت بالإ�سافة اإىل ال�سهادة الثانوية . 4

 تق���دمي الدلي���ل على جناح���ه يف امتح���ان القب���ول اجلامعي يف بل���ده اإذا كان 
ذلك متاحًا.
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 )College Board Tests، Internet،2009() امللحقي���ة الثقافي���ة ال�سعودية يف 
اأملانيا ، اإجراءات القبول يف اجلامعات الأملانية، النرتنت ، 2009(

 يف  حال���ة  معادل���ة  ه���ذه  ال�سه���ادة  الثانوي���ة  بال�سه���ادة  الثانوي���ة  الأملاني���ة 
) Abitur( ي�ستطيع  الطالب احل�سول  على  املوافقة  للدرا�سة  اجلامعية  مبا�سرة 

.) PNDS (  بعد  النجاح  يف  امتحان اإثبات  الإملام  باللغة  الأملانية

اإذا  مل  تك���ن  ال�سه���ادة  الثانوية  الأجنبية  تعادل  ال�سه���ادة  الثانوية  الأملانية 
) Abitur ( فل���دى الطلب���ة اإمكاني���ة للح�سول على اأماك���ن درا�سية، حيث ميكنهم 
اللتح���اق باإحدى ال���دورات الت���ي تنظمها اجلامع���ة ملعادلة ال�سه���ادات والتاأهيل 
للدرا�س���ة اجلامعية. ومدته���ا عاٌم كامل. ويعد الإملام الت���ام باللغة الأملانية �سرطا 
اأ�سا�س���ًا للقبول بهذه ال���دورات. نظرا لأن التدري�ض بها يت���م باللغة الأملانية فقط. 
وتنته���ى دورة التاأهيل للدرا�سة اجلامعية باختب���ار اإثبات م�ستوى. وهو اختبار فى 
تخ�س�س���ات وفروع، اأو مواد معين���ة يختارها الطلبة قبل بداي���ة الدورة. ي�ستطيع 
كل م���ن يجتاز هذا الختبار اأن يتقدم اإىل مكتب �سوؤون الطلبة الأجانب باجلامعة 
)2009 ،Study in Germany، Internet( .للح�سول على خطاب القبول باجلامعة 
ويج���رى  ه���ذا  الختب���ار  ع���ادة  بع���د  درا�س���ة  ف�سل���ني  درا�سي���ني  يف  دورات  
حت�سريية  ت�سمى  ال�سنة  التح�سريية)Studienkolleg( ويف  هذه  احلالة  يلتحق  
 الطال���ب  بال�سن���ة  التح�سريي���ة  ح�س���ب  تخ�س�س���ه، ال�سن���ة  التح�سريية  ح�سب  

التخ�س�سات  الدرا�سية:
�سن���ة حت�سريية جلميع فروع الدرا�سة الهند�سية والريا�سية والعلوم الطبيعية . 1

با�ستثناء علم الأحي���اء وت�سمى )T- Kurse( وتدر�ض بها املواد: الريا�سيات، 
الفيزياء، الكيمياء، و/ اأوالر�سم الهند�سي، اللغة  الأملانية.

 �سن���ة حت�سريي���ة للط���ب وال�سيدل���ة وعل���م الأحياء وم���ا �سابه ذل���ك وت�سمى . 2
)M – Kurse( وتدر����ض به���ا املواد:عل���م الأحي���اء، الكيمي���اء، الفيزي���اء، 

الريا�سيات، اللغة الأملانية.
وت�سم���ى . 3 والجتماعي���ة  القت�سادي���ة  الف���روع  جلمي���ع  حت�سريي���ة   �سن���ة 

)W – Kurse( وتدر����ض به���ا املواد)الريا�سيات، عل���م  القت�ساد، التاريخ/ 
اجلغرافيا، علم الجتماع، اللغة الأملانية(



183 مجلة رسالة الخليج العربي - العدد )126(

قدرة معايري القبول على التنبوؤ بالتقدم الأكادميي لطالب ال�سنة التح�سريية بجامعة امللك �سعود

�سن���ة حت�سريية جلميع فروع عل���م اللغة الأملانية والف���روع التاريخية والأدبية . 4
والفل�سفية وت�سمى )G – Kurse( وتدر�ض بها املواد )اللغة الأملانية،  التاريخ،  

الأدب الأملاين/ اللغة الإجنليزية، علم الجتماع/ اجلغرافيا(
 �سن���ة حت�سريي���ة جلمي���ع ف���روع اللغات )م���ا ع���دا اللغ���ة الأملاني���ة( وت�سمى . 5

)S – Kurse(وتدر�ض بها املواد )اللغة الأملانية، لغة اأجنبية ثانية، لغة اأجنبية 
ثالثة، اأو علم الجتماع/ اجلغرافيا اأو الأدب الأملاين(

قبول الطلبة الأجانب:
• يج���ب على الطالب الأجنبي قبل اللتحاق بال�سنة التح�سريية، اأو الدرا�سة 	

باجلامعة تقدمي ما يدل على اإملامه  باللغة الأملانية ) 700 – 1200 �ساعة ( 
.)PNDS( ويتم هذا  عن   طريق اأداء امتحان اإثبات الإملام باللغة الأملانية

• ميك���ن اإعفاء الطالب من اإج���راء هذا المتحان اإذا ح�س���ل على ال�سهادة 	
الثانوية يف اأملانيا )Abitur( اأو من مدر�سة اأملانية يف اخلارج.

• يف حال���ة عدم الإملام باللغة الأملانية يج���ب على الطالب اللتحاق مبعاهد، 	
اأو مراكز اللغة يف اأملانية.

• وي�ساف اإليها بع�ض ال�سروط ومنها : 	
• بالن�سبة لبع�ض الدورات الإدارية، GMAT النتيجة هي اإلزامية. 	
• امتح���ان التوفل هو اختبار املعيار املطلوب للرام���ج الدرا�سية التي تعتمد 	

الجنليزية لغة للتدري�ض.

)College Admission Procedures in Germany، Internet، 2009(

 ما ت�صتفيده الدرا�صة من جتارب اجلامعات حول معايري القبول : 

قدم���ت هذه التجارب العديد من املعايري التي تلخ�ض بع�ض الروؤى والتوجهات 
العاملي���ة نحو القب���ول مبوؤ�س�سات التعلي���م العايل، وميكن اأن مني���ز بني نوعني من 
املعاي���ري التي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار عن���د �سياغة معايري للقبول بجامعاتنا 

ال�سعودية، وهي :
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الن���وع الأول : كم���ي ويعتمد على نتائج الختبارات. وه���و يتفق مع جامعة امللك 
�سعود يف وجود اختبارات وطنية مثل الختبار التح�سيلي واختبار القدرات ومعدل 

الثانوية العامة.

 الن���وع الث���اين : كيف���ي اأو نوع���ي بالإ�ساف���ة اإىل املعايري الكمي���ة: وي�ستمل على 
ما ياأتي:

درا�س���ة عدد معني م���ن مقررات امل���واد الدرا�سية الأ�سا����ض للقبول باجلامعة . 1
فنج���د على �سبي���ل املثال اأن جامع���ة �ستانفورد ت�سع من �سم���ن �سروط قبول 
الطال���ب، ح�س���ول الطال���ب عل���ى معدل تراكم���ي ع���اٍل يف الق���راءة النقدية 
والريا�سي���ات والكتاب���ة واللغة الإجنليزية. وت�سرتط جامع���ة وا�سنطن درا�سة 
اأرب���ع �سن���وات للغ���ة الإجنليزية وث���الث �سن���وات للريا�سيات وث���الث �سنوات 
للدرا�س���ات الجتماعي���ة و�سنتني للعل���وم و�سنتني للغة الأجنبي���ة ون�سف �سنة 
لفنون الأداء والفنون الب�سرية ون�سف �سنة ملواد اختيارية اأكادميية. وت�سرتط 
جامعة اأيوا متطلبات درا�سية معينة للقبول يف اجلامعة : اأربع �سنوات يف فنون 
اللغ���ة الإجنليزية تركز على الكتاب���ة والتحدث والقراءة والفهم وتذوق الأدب 
، وث���الث �سن���وات يف الريا�سي���ات كل �سنة تت�سمن اجل���ر والهند�سة واجلر 
املتق���دم، وثالث �سن���وات علوم طبيعي���ة، تت�سمن كل �سنة درا�س���ة اثنني من: 

البيولوجي والكيمياء والفيزياء. 
درا�سة ع���دد معني من املقررات للقب���ول باجلامعة، اأو بكلي���ات معينة فمثاًل: . 2

ت�سرتط جامعة اأيوا درا�سة �سنتني للعلوم الجتماعية للقبول يف كليات الزراعة  
الأعم���ال والت�سامي���م والعلوم الإن�سانية والهند�سة وث���الث �سنوات للقبول يف 
كلي���ات الآداب والعلوم.كما يتطلب القبول يف كليات الآداب والعلوم والهند�سة 
درا�س���ة �سنتني للغة اأجنبية واحدة. وت�سرتط جامع���ة هارفارد احل�سول على 
درجة متقدمة يف اللغة الأ�سلية والريا�سيات كما ت�سرتط احل�سول على درجة 
متقدم���ة يف اختب���ار التوف���ل )TOEFL( للتاأكد من اإتقان اللغ���ة الإجنليزية. 
وت�س���رتط جامع���ة كام���ردج اأربعة اأن���واع من املق���ررات: الن���وع الأول اأ�سا�ض 
للقبول بجميع كليات اجلامعة، والثاين مرغوب جدا وهي مواد للقبول مبعظم 
كليات اجلامعة، والثالث م���واد مطلوبة للتقدم لبع�ض الكليات، ومواد ت�ساعد 
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يف التهيئ���ة للدرا�سة يف بع����ض الكليات ولكنها لي�ست م���ن املتطلبات الأ�سا�ض 
للتق���دم اإىل تلك الكلي���ة، ويف جامعة اأك�سفورد يتطلب كل برنامج درا�سة مواد 

معينة يف املرحلة الثانوية لعدد �سنوات حمددة.
رتب���ة املدر�سة الثانوية: يتم ح�ساب رتبة املدر�سة بني املدار�ض الأخرى كما يف . 3

جامعة اأيوا.
تقري���ر ع���ن الطالب يف املدر�سة الإعدادي���ة ) املتو�سط���ة ( واملدر�سة الثانوية . 4

وتقري���ر مكتوب من قبل اثنني من معلمي الطال���ب يف املرحلة الثانوية كما يف 
جامعة هارفارد وجامعة ا�ستانفورد .

تقري���ر الطالب عن نف�س���ه: وميكن اأن يكون التقرير �سوتي���ًا اأو مكتوبًا كما يف . 5
جامع���ة �ستانفورد وجامعة كامردج وفيها يق���دم الطالب معلومات �سخ�سية 
مف�سلة، ومواهبه واملقررات التي متيز فيها واأهدافه من اللتحاق اجلامعة.

اإجراء مقابلة �سخ�سية مع الطالب:وذلك بعد كتابة تقرير الطالب عن نف�سه . 6
كم���ا يف جامعة كام���ردج، وبعد ح�ساب معدل القبول الكل���ي للطالب، كما يف 

جامعة ا�ستانفورد وهارفارد واأيوا.
اعتم���اد بع�ض اجلامعات على معادلة القبول والتي متثل: درجة موؤ�سر القبول . 7

=2* درج���ة اختب���ار القب���ول يف اجلامع���ة+1* ترتيب املدر�س���ة الثانوية التي 
تخ���رج منها الطالب+20*متو�سط درجة املرحل���ة الثانوية+5* عدد املقررات 
الأ�سا����ض املتطلبة للقبول يف اجلامعة والكلية التي يرغب الدرا�سة فيها. وهي 

تفيد كثريا يف القبول التناف�سي لختيار الأكفاأ من الطالب.
 )Office of Admissions at Iowa university، internet، 2010(

وعند مقارنة تلك املعايري مبعايري جامعة امللك �سعود، جند اأن اجلامعة تعتمد 
عل���ى بع�ض ه���ذه املعايري، كاملعاي���ري الكمية الت���ي تعتمد على اختب���ارات الثانوية 
العام���ة واختبار القدرات العامة والختب���ار التح�سيلي، اإىل جانب اعتمادها على 
بع����ض املعايري النوعي���ة كدرا�سة مقررات معينة قبل اللتح���اق بالكلية كما احلال 
بالن�سبة للرامج التح�سريي���ة باجلامعة، اإىل جانب اعتماد املقابالت ال�سخ�سية 

ك�سرط للقبول ببع�ض الرامج الأكادميية.
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ولك���ن يظل التطوير يف معايري قبول الأجدر هاج�سًا لدى املعنيني باجلامعات، 
ولعلنا مع توفر املعايري التي متثل احلد الأدنى للتوجهات العاملية اأن نعيد النظر يف 
وزن كل معيار مبا يحقق الهدف الإ�سرتاتيجي الثالث جلامعة امللك �سعود: الكيف 

ولي�ض الكم . 

�صابعًا: الدرا�صات ال�صابقة:

)Donald G. Meagher,2005( : 1. درا�سة
عنوان الدرا�سة: اختبار �سالحية اختبار القبول يف كلية ال�سيدلة.

اله���دف من الدرا�سة: لختبار �سالحية اختبار القبول يف كلية ال�سيدلة للتنبوؤ 
مبعدل الطالب الرتاكمي يف ال�سنوات اجلامعية الأربع الأوىل

 Pharmacy College ال�سيدل���ة  بكلي���ة  القب���ول  اختب���ار  القب���ول:  معاي���ري 
)Admission Test )PCAT

اأه���م النتائج: وجود عالقة طردي���ة بني نتيجة اختبار القبول يف كلية ال�سيدلة 
PCAT وبني معدل الطالب الرتاكمي يف اجلامعة.

2. درا�سة : ) اأمل ال�سيف , 1425(

عن���وان الدرا�سة : القيم���ة التنبوؤية ملعايري القبول بجامع���ة امللك فهد للبرتول 
واملعادن.

الهدف من الدرا�سة: هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على القدرة التنبوؤية ملعايري 
القبول امل�ستخدمة يف جامع���ة امللك فهد للبرتول واملعادن، والتعرف على الأهمية 
الن�سبية ملعايري القبول للتنبوؤ باملع���دل الرتاكمي لل�سنة التح�سريية. واملقارنة بني 

كليات اجلامعة للتنبوؤ بالنجاح الأكادميي.

عين���ة الدرا�س���ة: مت اختيار العينة من خالل العين���ة الق�سدية  ومثلت )619( 
طالبًا مت قبولهم باجلامعة لكل من العام الدرا�سي )1420/1419/1418ه�(
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نتائج الدرا�سة: تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج من اأهمها:
املتغريات امل�ستقلة تف�سر )38%( تقريبًا من تباين املتغري التابع.. 1
اأظه���ر معدل ال�سنة التح�سريية ارتباطًا اأعل���ى باملعدل الرتاكمي ويف�سر نحو . 2

)35%( من التباين، تليه ن�سبة الثانوية العامة، ثم رام-1 وا�ستبعد رام-2.
عند ا�ستبعاد متغري ال�سنة التح�سريية اأظهرت النتائج ما ياأتي: . 3
بلغت قيمة معام���ل الرتباط املتعدد )42%( وتف�سر )17%( من تباين املتغري . 4

التابع.
با�ستخ���دام اأ�سلوب حتليل النحدار املتدرج، كانت قيمة معامل الرتباط عند . 5

اإدخال متغ���ري الثانوية )38%( ويف�سر نحو )15%( م���ن تباين املتغري التابع، 
وعن���د اإ�سافة املتغ���ري رام-2 اإىل املعادلة ارتفعت قيم���ة معامل الرتباط اإىل 
)42%( مف�س���رة نح���و )17%( من تباين املتغري التاب���ع، بينما ا�ستبعد رام-1 

من املعادلة.
يوجد اختالف بني كليات اجلامعة يف القيمة التنبوؤية للمتغريات امل�ستقلة.. 6
درج���ات ال�سن���ة التح�سريية متل���ك القيمة التنبوؤي���ة الأعلى مبع���دل الطالب . 7

يف نهاي���ة ال�سنة اجلامعي���ة الأوىل، تليها ن�سبة الثانوي���ة العامة، واأن اختباري 
القبول اللذين ت�ستخدمها اجلامعة كانت قيمتها التنبوؤية منخف�سة.

م���ع انخفا�ض القيم���ة التنبوؤي���ة لختب���ارات )رام-1 ، رام-2( اإل اأن رام-1 . 8
يتف���وق عل���ى رام-2 ، وعن���د ا�ستبعاد متغ���ري ال�سنة التح�سريية م���ن املعادلة 
مل تتغ���ري النتائج كثريا، واإن ارتفع���ت القيمة التنبوؤية لن�سب���ة الثانوية العامة 

ارتفاعًا ب�سيطًا وتفوق رام-2 على رام-1.
)Peskun, Allan etsky,2007( :3. درا�سة

عنوان الدرا�سة:  فاعلية معايري القبول يف كليات الطب يف التنبوؤ بتحديد ت�سنيف 
م�ستوى برامج المتياز  ل 4 �سنوات لحقة.

اله���دف م���ن الدرا�سة: ه���ذه الدرا�سة بنيت عل���ى نتيجة درا�سة �سابق���ة تفيد باأن 
مع���دل التح�سي���ل الأكادمي���ي يف ) GPA-)MCAT يرتب���ط ب�س���كل وثي���ق ب���اأداء 
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 الطالب الأكادميي يف كلية الطب، وتهدف هذه الدرا�سة اإىل درا�سة معايري اأخرى 
غري معرفية.

. MCAT 4 ويجب األ يقل عن 3.60 من GPA معايري القبول: معدل الثانوية العامة

مقايي����س غ���ري اأكادميية مث���ل: )اجلن�ض، كتاب���ة مقالة، مقابل���ة، 3تو�سيات من  
)ع�س���و هيئ���ة تدري����ض- طالب طب- ع�س���و جمتم���ع، ال�سرية الذاتي���ة ( وتعطى 

املقايي�ض غري الأكادميية 60 درجة .

اأه���م النتائ���ج: وج���دت الدرا�سة وج���ود عالقة طردي���ة وثيقة بني مع���دل الطالب 
 الرتاكم���ي وب���ني نتائ���ج حت�سيل���ه الأكادمي���ي يف الكلي���ة واأك���ر عالق���ة ه���ي بني
)GPA-MCAT( وبني التح�سيل الأكادميي اجلامعي اإ�سافة اإىل اأن العوامل غري 

املعرفية لها تاأثري على التح�سيل الأكادميي اأي�سًا.

) Erik Mattson , 2007( :4. درا�سة

عن���وان الدرا�س���ة: م���ا وراء الت�سجيل: العالقة بني معايري القب���ول باجلامعة وبني 
جناح الطالب الذين يتوقع عدم اإكمال درا�ستهم اجلامعية.

اله���دف من الدرا�س���ة:  التع���رف على املتغريات التي ميك���ن التنبوؤ بها يف النجاح 
الأكادميي.

 - -SAT -معاي���ري القب���ول: معايري القبول هو معدل تراكم���ي- اختبارات مقننة
اجلن�ض- مهارات قيادية .

اأهم النتائج:

ثالثة عوامل من العوامل التي خ�سعت لها الدرا�سة لها دور كبري يف التنبوؤ بالنجاح 
الأكادميي وهي: اجلن�ض- املهارات القيادية- واملعدل الرتاكمي يف املرحلة الثانوية 

وخ�سو�سا يف الف�سل الدرا�سي اجلامعي الأول وال�سنة الأوىل اإجماًل .
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)Davia Taylor,2007( :5. درا�سة

عن���وان الدرا�س���ة: هل العوامل الأخرى غري مع���دل GPA-GRE لها دور يف التنبوؤ 
بنجاح الطالب اجلامعي؟

Do Other Factors Associate To Graduate School Success

الهدف من الدرا�س���ة: تهدف الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على عوامل اأخرى غري 
)GPA-GRE( ملعرف���ة اأثره���ا يف التنب���وؤ بالنجاح الأكادمي���ي للطالب اجلامعي، 

وهذه العوامل هي: العمر- اجلن�ض- ال�ستقرار العاطفي- التحفيز

معايري القبول:)GPA-GRE(العمر- اجلن�ض- ال�ستقرار العاطفي- التحفيز

اأهم النتائج: ت�ساوؤلت الدرا�سة والنتائج:
• ماهي املالمح الدميوغرافية للطالب املتوقع تخرجهم؟	
• عينة الدرا�سة 64%ن�ساء و36% رجال، والأعمار بني22 اإىل 45 ومتو�سط 	

نتائج GPA بني 2.80 اإىل3.94

• هل هناك عالقة بني العمر ومعدل GRE؟	

• 	GRE بينت الدرا�سة اأن هناك عالقة عك�سية بني العمر ومعدل

• هل هناك عالقة وا�سحة بني الن�ساء والرجال يف معدل GRE؟	

• 	GRE بينت الدرا�سة اأن الرجال يحققون نتائج اأعلى يف اختبار

• ه���ل هناك عالقة ب���ني معدل GPA وب���ني ا�ستقرار الط���الب العاطفي 	
وم�ستوى التحفيز لديه؟

ل توج���د عالقة، لكن الدرا�سة اأ�سارت يف البحث اإىل عوامل اأخرى اأو�ست بها 
. GPA-GRE عند قبول اأو رف�ض الطالب وعدم العتماد فقط على
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)Truell, Allen .Woosley, Sherry )2008 :6. )درا�سة

عن���وان الدرا�س���ة : ا�ستخدام معاي���ري القبول وغريها من معاي���ري القبول كموؤ�سر 
لتخرج طالب كلية اإدارة الأعمال.

اله���دف م���ن الدرا�س���ة : الغر����ض من ه���ذه الدرا�سة حتديد م���ا اإذا كانت معايري 
القبول يف الكلية ت�ساعد على التنبوؤ بقدرة الطالب اجلامعيني على التخرج.

معايري القبول : املتغريات املحددة  ت�سمل اجلن�ض والعرق / الإثنية ، والتح�سيل 
الأكادمي���ي يف م���ادة الريا�سيات، واملع���دل الرتاكمي يف م���ادة املحا�سبة، واملعدل 
الرتاكم���ي يف الكف���اءة يف ا�ستخدام الكمبيوتر،  واملع���دل الرتاكمي يف الإح�ساء، 

واللغة الإجنليزية والريا�سيات.

اأه���م النتائ���ج : اأ�س���ارت نتائج حتليل النح���دار اإىل وجود عالق���ة اإيجابية، فكلما 
ارتفع���ت املتغريات الإح�سائية اخلا�سة بالإدارة، زادت احتمالية التخرج. حوايل 
87 % م���ن ط���الب الكلي���ة الذين ا�ستوف���وا معايري القب���ول يف الإدارة مم���ن بداأوا 

درا�ستهم يف خريف عام 2000 تخرجوا بحلول متوز / يوليو من عام 2005.

 )American College Test,2008( :7. درا�سة

عنوان الدرا�س���ة : اللتحاق بالكلية وجناح الطالب من خالل موؤ�سرات التح�سيل 
باختبار القبول يف الكليات الأمريكية. 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج منها:
الط���الب الذين يجت���ازون الختبار تكون ن�سب���ة التحاقهم بالكلي���ة اأعلى من . 1

نظرائهم الذي مل يجتازوه.
الط���الب الذين �سنحت له���م الفر�سة لاللتحاق برام���ج )التهيئة للجامعة( . 2

مث���ل برنام���ج Plan يف ال�سف العا�سر واختب���ار Act يف ال�سف احلادي ع�سر 
وال�سف الثاين ع�سر تكون فر�سة التحاقهم بالكلية اأكر من نظرائهم الذين 

التحقوا فقط باختبار Act )بن�سبة 7 :1(.
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الط���الب الذين ينخرطون يف برامج التهيئة مثل برنامج Plan ،Act، من غري . 3
املرج���ح اأن يحتاج���وا اإىل عالج اأو تطوي���ر يف الإجنليزي���ة اأو الريا�سيات من 

اأولئك الذين ي�ساركون فقط يف Act )من 3 اإىل 12 نقطة مئوية(.
الطالب الذين حققوا درجة عالية يف ACT فر�ستهم يف حتقيق معدل تراكمي . 4

من 2.0 اأو اأعلى اأو 3.0 اأو اأعلى من الطالب الذين حققوا درجات منخف�سة 
يف ACT بغ�ض النظر عن اجلن�ض اأو العن�سر اأو العرق ، اأو دخل الأ�سرة.

الط���الب الذي���ن يح�سلون على اأعل���ى م�ستوى املق���ررات يف املدار�ض الثانوية . 5
اأك���ر عر�س���ة لتحقيق معدل 2.0 اأو اأعلى اأو 3.0 اأو اأعلى يف ال�سنة اجلامعية 
الأوىل م���ن الط���الب الذين ل يتناول���ون هذه الدورات )بن�سب���ة ت�سل اإىل 27 

نقطة مئوية(. 
الط���الب الذين درجة التحفيز لديهم عالية)طبق���ًا ملقيا�ض ACT( فر�ستهم . 6

اأعلى يف احل�سول على معدل تراكمي عال يف ال�سنة اجلامعية الأوىل.
الط���الب الذين يدر�س���ون مناهج اأ�سا�سي���ة يف املرحلة الثانوي���ة يح�سلون يف . 7

الأغلب عل���ى معدل تراكمي 2.5 اأو اأعلى )بن�سب���ة 11 نقطة مئوية(، مقارنة 
بنظرائهم الذين مل يدر�سوا املنهاج الأ�سا�ض. 

الط���الب الذين يلتحقون ب���دورات متقدمة يف الريا�سيات ه���م اأكر احتمال . 8
للتو�س���ل اإىل مع���دل تراكمي 2.5 اأو  اأعلى، م���ن اأولئك الذين ل ياأخذون هذه 

الدورات.   
9 . ACT Interest كلم���ا كانت اهتمام���ات الطال���ب )والذي يقا����ض با�ستخ���دام

Inventory( تنا�س���ب تخ�س�س���ه اجلامع���ي، كلم���ا قل���ت احتمالي���ة تغي���ريه 

لتخ�س�سه.
الط���الب الذي���ن لديهم ا�ستع���داد يب���دون كف���اءة اأكادميية عالي���ة يف ال�سنة . 10

 Collegiate Assessment of اأو مقيا����ض ACT الثاني���ة )كما يو�سح مقيا����ض
Academic Proficiency، or CAAP( من اأولئك الذين لي�سوا على ا�ستعداد.

الط���الب الذي���ن يح�سل���ون على اأعل���ى الدرج���ات يف ACT يك���ون اإجنازهم . 11
الأكادميي اأعلى.
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 )Ibrahim A. Alwan, 2009( : 8. درا�سة

عن���وان الدرا�س���ة : الرتب���اط بني درج���ات اختبارات املدر�س���ة الثانوية والقدرات 
والتح�سيلي،  والتقدم الأكادميي يف ال�سنوات الأوىل يف كلية العلوم ال�سحية.

الهدف من الدرا�سة :  اكت�ساف الرتباط بني معايري القبول يف اجلامعة والتقدم 
الأكادميي يف ال�سنتني الأوليني ) الرنامج التمهيدي( يف كلية العلوم ال�سحية يف 

جامعة امللك عبد العزيز وجامعة امللك �سعود.

نتائ���ج الدرا�س���ة : يوجد معامل ارتب���اط قوي بني التق���دم الأكادميي يف ال�سنوات 
الأوىل يف كلي���ة العل���وم ال�سحي���ة وكل من درج���ات الختب���ار التح�سيلي الوطني 
ال�سع���ودي واختبار القدرات والختبار النهائي للثانوية العامة بالرتتيب كما يلي : 
0.96 – 0.93 – 0.87  مما يدل على وجود ارتباط قوي بني معايري القبول يف 

اجلامعات وبني التقدم الأكادميي.

 )Aboma Olani,2009( :9. درا�سة

عنوان الدرا�سة : التنبوؤ بالنجاح الأكادميي لطالب ال�سنة الأوىل باجلامعة.

الهدف من الدرا�س���ة: الك�سف عن قدرة معايري القبول ) درجات اختبار الثانوية 
العام���ة ، اختب���ار القدرات واختب���ار القب���ول باجلامعة( يف جامع���ة جرونينجني 

بهولندا يف التنبوؤ بنجاح طالب ال�سنة الأوىل باجلامعة.

نتائج الدرا�سة: ميكن العتماد فقط على درجات اختبار الثانوية العامة يف التنبوؤ 
بنجاح الطالب يف ال�سنة الأوىل باجلامعة.

تعليق على الدرا�صات ال�صابقة: 

ت�س���ري العدي���د من الدرا�س���ات اإىل اأهمية التنوع يف معايري القب���ول والتي تتيح 
فر�سة للتنبوؤ مبعدل تق���دم الطالب باجلامعة، اإذ تو�سلت الدرا�سات ال�سابقة اإىل 

جمموعة ثرية من النتائج، من اأبرزها:
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 التنوع يف معايري القبول بني املعايري الكمية والنوعية.. 1
 وج���ود عالقة اإيجابية بني معايري القب���ول يف اجلامعة والتقدم الأكادميي يف . 2

اجلامعات ب�سفة عامة.
 ملعاي���ري القبول يف بع�ض اجلامع���ات القدرة على التنبوؤ بالتقدم الأكادميي يف . 3

ال�سنة التح�سريية.
 ميك���ن ا�ستخدام معاي���ري نوعية )غري معرفية كامله���ارات القيادية والتحفيز . 4

والتهيئة للجامعة( يف التنبوؤ بالتقدم الأكادميي يف اجلامعة.
 اختبارات القبول الوطنية املقننة لها قدرة اأعلى يف التنبوؤ بالتقدم الأكادميي.. 5

وتدع���م مثل هذه النتائج ه���ذه الدرا�سة لإعادة ق���راءة معايري القبول بجامعة 
املل���ك �سعود واقرتاح روؤي���ة تطويرية - يف �سوء ما تتو�سل اإلي���ه هذه الدرا�سة من 
نتائج – لتكون باإذن اهلل قادرة على قبول الأجدر باجلامعة مما ي�ساعد يف حتقيق 

روؤيتها ور�سالتها امل�ستقبلية باإذن اهلل.

الف�صل الثالث : اإجراءات الدرا�صة

يجيب الف�سالن الثالث والرابع على اأ�سئلة البحث التالية :-
م���ا العالقة بني معايري القبول بجامعة املل���ك �سعود ومعدل تقدم الطالب يف . 1

ال�سنة التح�سريية؟
ما ترتيب معايري القبول يف قوة تنبوؤها بتقدم الطالب يف ال�سنة التح�سريية؟. 2

عينة الدرا�صة :

ميث���ل جمتمع الدرا�سة جمي���ع الطلبة الذين اأنهوا ال�سن���ة التح�سريية بجامعة 
املل���ك �سعود بنجاح منذ تطبيقه���ا يف العام الدرا�س���ي 1429/1428ه� ، وحلداثة 
التجرب���ة يف ال�سن���ة الأوىل، اقت�س���ر الباح���ث عل���ى عينة متث���ل من اأنه���وا ال�سنة 
التح�سريي���ة خالل العامني التالي���ني )1430/1429 – 1431/1430ه�( على اأن 
تتوف���ر لديهم بيانات القبول التح�سيلي���ة واملتمثلة يف ن�سبة الثانوية العامة ودرجة 
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الق���درات العامة ودرجة الختبار التح�سيلي، وقد بل���غ جمموع عددهم )8943( 
طالبًا وطالبة، مثل الطالب )66،7%( والطالبات )33،3%(. وقد اعتمد الباحث 
يف اختي���ار العينة عل���ى اأ�سلوب العين���ة الق�سدية، اأو العمدي���ة لختيار عينة متثل 

جمتمع الدرا�سة. 

منهج الدرا�صة :

لتحقي���ق اأهداف الدرا�سة، �سيت���م اتباع مناهج البحث التالية وما تت�سمنه من 
اأدوات واأ�ساليب منا�سبة جلمع معلوماتها وبياناتها:  

املنهــج الوثائقي: بهدف احل�س���ول على �سجالت ووثائ���ق لبع�ض املعلومات 
امل�سجل���ة واملوثق���ة والت���ي تو�سح ن�س���اط الفرد، ومن ث���م ربطه���ا ببع�سها بغر�ض 
الو�س���ول اإىل ا�ستخال�ض وتف�س���ريات منطقية ت�ساعد على فه���م املا�سي للو�سول 
اإىل قواع���د متكننا من التنب���وؤ بامل�ستقبل. )قنديلج���ي، 2008، 92 ، 94(. و�سيتم 
م���ن خالل هذا املنهج احل�سول عل���ى البيانات واملعلومات الت���ي تو�سح موؤ�سرات 
الطالب والطالب���ات التح�سيلية قبل دخول اجلامعة وبعدها. عن طريق التقارير 

الدورية ال�سادرة عن عمادة القبول والت�سجيل بجامعة امللك �سعود.

املنهــج امل�صحي: بهدف احل�سول على معلومات وحقائق ت�سف حالة الأ�سياء 
اأو الأم���ور كما هي موجودة يف الوقت احلا�س���ر. )عو�ض، 2008، 18( و�سيتم من 
خ���الل ه���ذا املنهج م�سح لواق���ع القب���ول يف موؤ�س�سات التعليم الع���ايل ، من خالل 
ا�ستعرا����ض بع�ض الأدبيات التي تناول���ت مو�سوع الدرا�س���ة، والنماذج والتجارب 

والجتاهات العاملية يف هذا املجال.

املنهــج االرتباطــي: به���دف حتديد العالقة ب���ني متغريات البح���ث الكمية، 
وحتدي���د درجة العالق���ة بينهم، وم���ع اأن العالق���ات الرتباطية لي�س���ت من النوع 
ال���ذي يظهر ال�سبب والأثر اإل اأن وجود عالق���ة قوية بني متغريين، اأو اأكر ي�ساعد 
عل���ى ا�ستخدام تل���ك العالقة لأغرا����ض تنبوؤية. )النعيم���ي، 2009، 252، 253(. 
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و�سيت���م م���ن خالل ه���ذا املنهج حتديد العالق���ة الرتباطية بني متغ���ريات البحث 
الكمية واملتمثلة يف ن�سب���ة الثانوية العامة ودرجة القدرات العامة ودرجة الختبار 
التح�سيل���ي واملع���دل الرتاكمي لل�سن���ة التح�سريية، وحتديد العالق���ة الأقوى بني 

املتغريات مما ي�ساعد يف التنبوؤ بنجاح الطالب يف ال�سنة التح�سريية. 

اأدوات الدرا�صة واإعدادها:
يف اإطار ا�ستخدام الدرا�سة للمنهج الو�سفي الوثائقي وامل�سحي ، اعتمد الباحث 
على امل�سادر الوثائقية الأولية وهي امل�سادر التي دونت و�سجلت بياناتها ومعلوماتها 
ب�س���كل مبا�سر بوا�سطة اجله���ة املعنية بجمع املعلومات ون�سره���ا، وتكون معلوماتها 

اأقرب اإىل ال�سحة والدقة، ومن الأق�سام التي اعتمد عليها الباحث ما ياأتي:
التقاري���ر الدورية ال�سادرة عن عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل بجامعة امللك . 1

�سع���ود. وقد مت تزويد الباحث ببيانات من قواع���د املعلومات باجلامعة ت�سمل 
مع���دل الثانوي���ة العامة ودرجة الق���درات العامة ودرجة الختب���ار التح�سيلي 
واملع���دل الرتاكمي بنهاية ال�سنة التح�سريية للط���الب والطالبات، مما يزيد 

من الثقة مبثل هذه البيانات.
نتائ���ج البح���وث والدرا�سات والتج���ارب العلمي���ة املن�سورة، �س���واء كانت على . 2

م�ستوى الر�سائل العلمية اأو بحوث املوؤمترات واملجالت العلمية.
الوثائ���ق الر�سمية التي ت�سمل البيانات واملعلومات التي تعك�ض ن�ساط املوؤ�س�سة . 3

وعالقاتها الإدارية واملهنية.
االأ�صلوب االإح�صائي امل�صتخدم:

ا�ستخ���دم الباح���ث يف عر����ض وتلخي����ض البيانات الت���ي توفرت لدي���ه، ويف اإجراء 
املقارنات بني البدائل املختلفة حول مو�سوعات الدرا�سة، الأ�ساليب الإح�سائية الآتية:

التكرار، والن�سب املئوية، لو�سف بع�ض البيانات ب�سكل كمي.. 1
معام���ل ارتباط بري�س���ون : وهو موؤ�س���ر ارتباط ي�ستخدم حني يك���ون املقيا�ض . 2

فرتي���ًا اأو ن�سبي���ًا، وين�ض على اأن العالقة بني املتغريي���ن عالقة خطية، اأي اأن 
هناك خطًا م�ستقيمًا اأو منحنيًا لت�ستت البيانات، يعطي تعبريًا مقبوًل لعالقة 
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متغ���ري باآخ���ر. اإىل جان���ب اأن العالق���ة، اأو الرتب���اط بني املتغ���ريات ل ميكن 
تف�سريه بال�سرورة �سببي���ًا،  )اآري، 2004، 168، 169(، ويعتمد الباحث على 

هذا الأ�سلوب لقيا�ض العالقة بني متغريات الدرا�سة.
النح���دار املتعدد : ت�ستخدم اأ�ساليب النحدار املتعدد ل�ستق�ساء العالقة بني . 3

متغ���ري تاب���ع واحد، وعدة متغ���ريات م�ستقلة، ويعتمد النح���دار بني متغريات 
الدرا�س���ة على الرتباط بينهما. مع اأن الرتباط يتناول العالقة املتزامنة بني 
متغريي���ن، اأو اأك���ر دون حتدي���د اأي املتغريات هو التابع، واأيهم���ا امل�ستقل، اإل 
اأن النح���دار يفرت�ض-اإجرائيا على الأقل- متغ���ريًا تابعًا واحدًا يتم التنبوؤ به 
ومتغريًا م�ستقاًل اأو اأكر يعمل به كمتنبئ، ويفرت�ض اأن هناك عالقة ارتباطية 
متفاوت���ة يف قوتها بني متغريات التنبوؤ )امل�ستقل���ة( وكذلك بينها وبني املتغري 
املتنب���اأ ب���ه )التاب���ع(. )الكي���الين، 2007، 436( ويعتمد الباح���ث على هذا 
الأ�سل���وب للتنبوؤ مبعدل الطالب من خالل حتديد املتغريات )املنبئة( باملعدل 

الرتاكمي لل�سنة التح�سريية.   
اختبار )ت( : ي�ستخدم هذا املوؤ�سر لإيجاد دللة الفروق بني متو�سطي عينتني . 4

م�ستقلت���ني. )اآري، 2004، 210(،  ويعتمد الباحث على هذا الأ�سلوب لتحديد 
دللة الفروق بني متغريات الدرا�سة ح�سب اختالف اجلن�ض.

خ�صائ�ص عينة الدرا�صة:

متثل عينة الدرا�سة الطلبة الذين اأنهوا ال�سنة التح�سريية بنجاح خالل العامني 
الدرا�سيني 1430/1429ه� و 1431/1430ه� بجامعة امللك �سعود، ويبني اجلدول 
الت���ايل توزيعهم ح�س���ب اجلن�ض، اإذ متثل عينة الدرا�سة م���ا ن�سبته )66،7%( من 

الطالب ، وما ن�سبته )33،3%( من الطالبات.  
جدول رقم )3(  توزيع عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�ض

ن�سبةعدداجلن�ض
66.7%5965طالب

33.3%2978طالبات
100.00%8943املجموع
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ال�سكل )1( توزيع عينة الدرا�سة ح�سب اجلن�ض

الف�صل الرابع : حتليل نتائج الدرا�صة والتو�صيات
االرتباط بني متغريات الدرا�صة: 

جدول رقم )4(
 معامالت ارتباط بري�سون لقيا�ض العالقة بني معايري القبول ومعدل ال�سنة التح�سريية )طالب(

درجة املتغرياتالعينة
القدرات

درجة 
التح�سيلي

معدل ال�سنة 
التح�سريية

طالب

ن�سبة الثانوية 
العامة

592156305487العدد

0.461**0.415**0.348**معامل الرتباط

درجة القدرات
56255451العدد

0.498**0.634**معامل الرتباط

درجة 
التح�سيلي

5192العدد

0.587**معامل الرتباط

          ** دالة عند مستوى 0,01
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جدول رقم )5(
 معامالت ارتباط بري�سون لقيا�ض العالقة بني معايري القبول ومعدل ال�سنة التح�سريية )طالبات(

درجة املتغرياتالعينة
القدرات

درجة 
التح�سيلي

معدل ال�سنة 
التح�سريية

ن�سبة الثانوية طالبات
العامة

284028232894العدد

0.456**0.312**0.343**معامل الرتباط

28182760العدددرجة القدرات

0.509**0.631**معامل الرتباط

درجة 
التح�سيلي

2744العدد

0.507**معامل الرتباط

          ** دالة عند مستوى 0,01

الرتباط بني متغريات الدرا�سة امل�ستقلة والتابعة:

اإن الرتب���اط ب���ني متغريات الدرا�س���ة ل يف�سر بال�سرورة وج���ود عالقة �سببية 
بينهم���ا، اإمن���ا ي�سري اإىل عالقة بيني���ة بينهما، اأي اأن التغ���ريات يف اأحد املتغريين 
تقرتن بتغ���ريات متنا�سبة معها يف املتغري الثاين، وميكن حتديد ن�سبة التباين بني 
متغريي���ن من خالل ح�س���اب مربع معامل الرتب���اط بينهما.)الكي���الين، 2007، 
431، 432(. وبعب���ارة اأخ���رى، ميك���ن الق���ول اإن معام���ل الرتباط ي�س���ري اإىل اأن 
ال�سخ����ض ال���ذي يح�سل على درجة ف���وق املتو�سط يف اختبار واح���د يحتمل له اأن 
يح�سل على درجة ف���وق املتو�سط يف الختبار الآخر، وحتدد ن�سبة الحتمالية من 
خ���الل )ح�ساب مربع معامل الرتباط(، اأو ما ي�سمى معامل التحديد الذي يعطي 
الن�سب���ة املئوية للتباين يف املتغري الأول التي ترتبط م���ع التباين يف املتغري الثاين.

)اآري، 2004، 169، 170(

ويب���ني اجل���دولن )4 ، 5(  الرتباط بني متغ���ريات الدرا�سة )ن�سب���ة الثانوية 
العام���ة، درج���ة الق���درات العام���ة، درج���ة الختب���ار التح�سيل���ي، مع���دل ال�سنة 
التح�سريي���ة(  ويالحظ منه اأن الختب���ار التح�سيلي لدى الطالب يظهر ارتباطًا 
اأعل���ى مبعدل ال�سنة التح�سريي���ة دون غريه من املتغريات الأخرى اإذ بلغ ما ن�سبته 
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)59%( مبعن���ى اأن )35%( م���ن التباين يف درجة الختب���ار التح�سيلي يرتبط مع 
التباي���ن يف معدل ال�سنة التح�سريية، فمتغ���ري درجة القدرات العامة بن�سبة بلغت 
)50%( اأي اأن )25%( من التباين يف درجة اختبار القدرات ترتبط مع التباين يف 
معدل ال�سنة التح�سريية، واأخريًا متغري ن�سبة الثانوية العامة بارتباط بلغت ن�سبته 
)46%( مبعن���ى اأن )21%( من التباين يف ن�سبة الثانوية العامة ترتبط مع التباين 

يف معدل ال�سنة التح�سريية. 

ولكن مل تبتعد موؤ�سرات الرتباط لدى الطالبات عن ذات التوجه اإل يف ارتباط 
متغ���ري درجة الق���درات مبعدل ال�سن���ة التح�سريي���ة بن�سبة تفوق بقي���ة املتغريات 
اإذ بلغ���ت )50،9%( مبعن���ى اأن )26%( م���ن التباي���ن يف درج���ة اختب���ار القدرات 
ترتبط م���ع التباين يف معدل ال�سنة التح�سريية، يلي���ه يف الرتتيب درجة الختبار 
التح�سيلي بن�سبة ارتباط بلغت )50،7%( مبعنى اأن )26%( من التباين يف درجة 
الختبار التح�سيلي يرتبط مع التباين يف معدل ال�سنة التح�سريية، فمتغري ن�سبة 
الثانوي���ة العام���ة بارتباط بلغ���ت ن�سبته )46%( مبعن���ى اأن )21%( من التباين يف 

ن�سبة الثانوية العامة ترتبط مع التباين يف معدل ال�سنة التح�سريية.

كم���ا اأظه���رت النتائ���ج ل���دى اجلن�سني وج���ود عالق���ة بينية جيدة ب���ني درجة 
الق���درات ودرج���ة الختب���ار التح�سيلي اإذ بلغ���ت ن�سبة الرتب���اط بينهما )%63( 
مبعن���ى اأن )40%( م���ن التباين يف درج���ة اختبار القدرات ترتب���ط مع التباين يف 
درج���ة الختبار التح�سيلي، ولكن مل تظهر العالقة البينية بذات القوة بني متغري 
ن�سب���ة الثانوية العام���ة ومتغريي درجة القدرات العام���ة والختبار التح�سيلي، اإذ 
بلغت ن�سبة الرتباط بني ن�سبة الثانوية العامة ودرجة الختبار التح�سيلي للطالب 
)41.5%( بتباي���ن بلغت ن�سبته )17%( ب���ني املتغريين، وللطالبات بن�سبة ارتباط 
بلغ���ت )31.2%( بتباي���ن بلغ )9.7%(، اأم���ا الرتباط بني ن�سب���ة الثانوية العامة 
ودرج���ة القدرات العامة فبلغ لدى اجلن�سني ما ن�سبته )34%( تقريبا بتباين بلغت 

ن�سبته )12%( تقريبا.
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النتائج التي ا�صتخل�صها الباحث: 

من خالل حتليل عالق���ات الرتباط بني متغريات الدرا�سة ي�ستنتج الباحث ما 
ياأتي:

درج���ة الختب���ار التح�سيل���ي متغري يعر ع���ن عالقة اقرتانية مبع���دل ال�سنة . 1
التح�سريية لدى الطالب والطالبات وتف�سر الدرجة ما ن�سبته )35% للطالب 

و 26% للطالبات( من التباين يف معدل ال�سنة التح�سريية.
درج���ة اختب���ار القدرات العام���ة متغري اآخ���ر موؤثر يعر عن عالق���ة اقرتانية . 2

مبع���دل ال�سن���ة التح�سريية اإذ تف�س���ر )26% للطالب���ات و 25% للطالب( من 
التباين يف معدل ال�سنة التح�سريية. 

تظهر متغريات الدرا�سة لدى الطالب والطالبات ارتباطًا متباينًا فيما بينها، . 3
حيث تظهر عالقة بينية جيدة بني درجة الختبار التح�سيلي ودرجة القدرات 

العامة، بينما تظهر عالقة بينية متدنية مع ن�سبة الثانوية العامة. 
ويرج���ع الباح���ث ح�س���ول درجة الختب���ار التح�سيل���ي لدى الط���الب ودرجة 
الق���درات ل���دى الطالبات على ارتباط مبعدل ال�سن���ة التح�سريية اأعلى من متغري 

ن�سبة الثانوية العامة، اإىل بع�ض العوامل ومنها:
اأ - مع���دل ال�سن���ة التح�سريية يقي����ض القدرة التح�سيلي���ة واملهارية لدى الطالب 
والطالب���ات، ويبني اجلدول رقم )2( الوزن الن�سبي للمهارات التي يهدف برنامج 
ال�سن���ة التح�سريي���ة اإىل اكت�سابه���ا للطلبة، وه���ذا يف�سر -ح�س���ب راأي الباحث- 
الرتب���اط اجليد ن�سبي���ًا بني درجة الق���درات العامة ودرجة الختب���ار التح�سيلي 

ومعدل ال�سنة التح�سريية.  
ب -ت�ست���ت درجات معايري القب���ول كما يف الأ�س���كال )2، 3، 4، 5، 6، 7( ي�سري اإىل 
وجود عالقة موجبة معتدلة ملتغريات درجات الختبار التح�سيلي ودرجات القدرات 
م���ع معدل ال�سن���ة التح�سريية، بينم���ا تظهر ن�سب���ة الثانوية العامة ت�ستت���ًا متطرفًا 
يف�س���ره املتو�سط احل�سابي املرتفع لها اإذ بلغ للطالب���ات )97%( وللطالب )%95(. 
 )2008(Act و )Truell 2008 (وتتفق هذه النتائج مع ما تو�سلت اإلية درا�سة كل من 
و )Peskun 2007( و) Davia 2007( و) Donald 2005( ودرا�سة ال�سيف )1425(.
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تدعم قيمة )F( الدالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0.01( العالقات البينية بني . 4
املتغ���ريات امل�ستقلة واملتغ���ري التابع )انظر اجلدول���ني 9-13( مما يعني اأنها 
ل ت�س���رتك يف تف�سري جزء واحد من التابع، مم���ا يدعم الثقة وامل�سداقية يف 

النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة.

حتليل االنحدار للتنبوؤ مبعدل ال�صنة التح�صريية:

2-1- حتليل النحدار للتنبوؤ مبعدل ال�سنة التح�سريية )لعينة الطالب(:

للتع���رف على املتغريات التي تتنباأ باملعدل الرتاكمي لطالب وطالبات اجلامعة 
 Stepwise Multiple Regressionمت ا�ستخ���دام حتليل النح���دار املتعدد املت���درج
Analysis    للتع���رف على اأقوى املتغريات امل�ستقل���ة )ن�سبة الثانوية العامة، درجة 

الق���درات العام���ة، درجة الختب���ار التح�سيل���ي( التي ت�ساعد عل���ى التنبوؤ مبعدل 
الطالب بال�سنة التح�سريية.

 ويعتم���د هذا الأ�سلوب عل���ى اإدراج اأقوى املتغريات امل�ستقل���ة التي تتنباأ مبعدل 
ال�سن���ة التح�سريي���ة يف اخلط���وة الأوىل، ويف اخلط���وة الثانية يت���م اإدراج املتغري 
الثاين من حيث القوة يف التنبوؤ باملعدل، لن�سل بالنهاية اإىل معادلة انحدار ت�سمل 
املتغ���ريات، اأو بع����ض املتغ���ريات التي ت�سه���م يف التنبوؤ باملع���دل الرتاكمي لطالب 

وطالبات اجلامعة .)اآري، 2004، 447(

وق���د اأ�سفرت نتائج حتليل النحدار املتعدد املت���درج عن اإدراج ثالثة متغريات 
يف معادل���ة النح���دار املتعدد التي ت�سهم بالتنبوؤ مبع���دل ال�سنة التح�سريية، حيث 
مت اإدراج )درج���ة الختبار التح�سيلي( يف اخلطوة الأوىل بح�سبانه اأقوى العوامل 
امل�ستقلة اإ�سهام���ًا بالتنبوؤ باملتغري التابع )معدل ال�سنة التح�سريية(، ويف اخلطوة 
الثاني���ة مت اإدراج )ن�سبة الثانوية العام���ة( بح�سبانه ثاين اأقوى املتغريات امل�ستقلة 
اإ�سهام���ًا يف التنبوؤ مبعدل ال�سنة التح�سريية، ويف اخلطوة الثالثة مت اإدراج )درجة 
الق���درات العام���ة( بح�سبانه ثال���ث املتغريات امل�ستقل���ة اإ�سهام���ًا يف التنبوؤ مبعدل 

ال�سنة التح�سريية.
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جدول رقم )6( 
يو�سح ا�ستبعاد معايري القبول التي لي�ض لها قدرة على التنبوؤ، وترتيب تاأثريها على املعدل الرتاكمي 

للطالب
املعايري التي املعايري التي مت اإدخالها 

مت حذفها 
الطريقة 
امل�ستخدمة

املتدرجمل يتم حذفهدرجات الختبار التح�سيلي
درجات اختبار الثانوية 

العامة
املتدرجمل يتم حذفه

املتدرجمل يتم حذفهدرجات اختبار القدرات

م���ن اجل���دول ال�سابق، يت�سح اأن جمي���ع معايري القبول لها الق���درة على التنبوؤ 
باملع���دل الرتاكمي لطالب ال�سن���ة التح�سريية حيث اإنه مل يتم حذف اأي منها من 
قب���ل الرنامج ، كما اأن قوة تاأثري تلك املعايري يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي لطالب 
ال�سن���ة التح�سريي���ة ترتب من الأك���ر قوة اإىل الأق���ل قوة اإىل: درج���ات الختبار 

التح�سيلي، درجات الثانوية العامة، درجات اختبار القدرات (.
جدول رقم )7(

يو�سح مقدار تاأثري معايري القبول يف ن�سبة التباين للمعدل الرتاكمي لطالب ال�سنة التح�سريية من 
خالل:

 معامل التحديد ) مربع معامل الرتباط(

معامل املعايري
الرتباط

مربع معامل الرتباط
 ) معامل التحديد(

معامل التحديد 
املعدل

اخلطاأ 
املعياري للتنبوؤ

0.5870.3440.3440.693الختبار التح�سيلي

0.6310.3980.3980.664التح�سيلي ومعدل الثانوية العامة
التح�سيلي ومعدل الثانوية العامة 

0.655 0.6440.4150.414واختبار القدرات

م���ن اجلدول رقم )7( يو�سح مربع معامل الرتباط ) معامل التحديد( ن�سبة 
التباين )التاأثري( التي حتدثها معايري القبول على املعدل الرتاكمي لطالب ال�سنة 
التح�سريية ، ومنه يت�سح اأن ن�سبة تاأثري  الختبار التح�سيلي على املعدل الرتاكمي 
لط���الب ال�سن���ة التح�سريية مبق���دار 34.4% ون�سب���ة تاأثري الختب���ار التح�سيلي 
واختب���ارات الثانوي���ة العام���ة مبق���دار 39.8 % ون�سبة تاأثري الختب���ار التح�سيلي 
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واختب���ارات الثانوية العامة واختبار القدرات مبق���دار 41.4% .وهذا يوؤكد اأهمية 
ا�ستخدام معدلت الختبارات الثالثة يف التنبوؤ بالتقدم الأكادميي لطالب ال�سنة 
التح�سريية مع اإعطاء ن�سبة اأكر لالختبار التح�سيلي، تليها ن�سبة اأقل لختبارات 

الثانوية العامة ، ثم ن�سبة اأقل لختبار القدرات.
جدول )8(

 يو�سح معامالت بيتا ) معامالت النحدار اجلزئية( وقيمة )ت( وم�ستوى الدللة.

املتغريات امل�ستقلة
قيمة ثابت

التنبوؤ
اخلطاأ 
قيمة تقيمة بيتا  βاملعياري

26,059**0،0370،0010،375الختبار التح�سيلي

20,604**0،0560،0030،243ن�سبة الثانوية العامة

12,184**0،0210،0020،168درجة القدرات العامة

-24,661** 0،240-5،910ثابت النحدار

** دالة عند م�ستوى )0.01(

تفيد قيم )بيتا( بتاأث���ري املتغريات امل�ستقله وهي : درجة الختبار التح�سيلي، 
ون�سب���ة الثانوي���ة العام���ة ودرجة الق���درات العامة عل���ى املتغري التاب���ع وهو املعدل 
الرتاكم���ي يف ال�سن���ة التح�سريي���ة مبعن���ى اأن تغ���ري كل درجة معياري���ة لالختبار 
التح�سيل���ي ي�سهم يف تغيري الدرجة املعيارية للمعدل الرتاكمي لل�سنة التح�سريية 
مبقدار 0.375 وتغري كل درج���ة معيارية لختبار الثانوية العامة، ي�سهم يف تغيري 
الدرج���ة املعيارية للمعدل الرتاكمي لل�سن���ة التح�سريية مبقدار 0.243 وتغري كل 
درج���ة معيارية لختبار القدرات العامة ي�سه���م يف تغيري الدرجة املعيارية للمعدل 
الرتاكم���ي لل�سنة التح�سريية مبقدار0.168 كما اأن تاأثريات كل هذه املعايري دالة 
عند م�ستوى 0.001 ولذلك ل ميكن ا�ستبعاد اأي منها يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي 

لل�سنة التح�سريية. 
ولدعم الثقة يف هذه النتيجة ي�ستخدم الباحث الختبار الفائي )F( لدللة ما 
اإذا كان���ت املتغ���ريات امل�ستقلة ت�ساهم فعال ب�سورة دال���ة يف التنبوؤ باملتغري التابع، 
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ويب���ني اجلدول رقم )9( قيمة )ف( والتي يت�سح اأنها دالة عند م�ستوى )0.01( 
مم���ا ي�سري اإىل وجود تاأث���ري ذي دللة اإح�سائي���ة للمتغريات امل�ستقل���ة )الختبار 
التح�سيل���ي ومعدل الثانوية العام���ة ودرجة القدرات العامة( عل���ى التنبوؤ مبعدل 

الطالب يف ال�سنة التح�سريية.
جدول رقم )9(

 قيمة )F( يف حتليل تباين النحدار املتعدد )اخلطوة الثالثة( للتعرف على
املتغريات التي ت�سهم يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي للطالب

قيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

1575.8903525.297النحدار
**1222.972

2225.3665181البواقي

** دال عند م�ستوى )0.01(

2-2- حتليل النحدار للتنبوؤ مبعدل ال�سنة التح�سريية )لعينة الطالبات(:

اأ�سف���رت نتائج حتليل النح���دار املتعدد املتدرج ع���ن اإدراج ثالثة متغريات يف 
معادل���ة النحدار املتع���دد التي ت�سهم بالتنبوؤ مبعدل ال�سن���ة التح�سريية، حيث مت 
اإدراج )درج���ة الختب���ار التح�سيلي( يف اخلطوة الأوىل بح�سبان���ه اأقوى العوامل 
امل�ستقلة اإ�سهام���ًا بالتنبوؤ باملتغري التابع )معدل ال�سنة التح�سريية(، ويف اخلطوة 
الثاني���ة مت اإدراج )ن�سبة الثانوية العام���ة( بح�سبانه ثاين اأقوى املتغريات امل�ستقلة 
اإ�سهامًا يف التنبوؤ مبعدل ال�سنة التح�سريية ، ويف اخلطوة الثالثة مت اإدراج )درجة 
الق���درات العام���ة( بح�سبانه ثال���ث املتغريات امل�ستقل���ة اإ�سهام���ًا يف التنبوؤ مبعدل 

ال�سنة التح�سريية.

واجل���دولن التالي���ان يو�سحان نتائ���ج حتليل النح���دار املتع���دد للتعرف على 
املتغريات التي تتنباأ مبعدل ال�سنة التح�سريية لدى الطالبات.
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جدول رقم )10(
 يو�سح ا�ستبعاد معايري القبول التي لي�ض لها قدرة على التنبوؤ وترتيب تاأثريها على املعدل الرتاكمي 

للطالب
الطريقة امل�ستخدمةاملعايري التي مت حذفها املعايري التي مت اإدخالها 

املتدرجمل يتم حذفهدرجات الختبار التح�سيلي
املتدرجمل يتم حذفهدرجات اختبار الثانوية العامة

املتدرجمل يتم حذفهدرجات اختبار القدرات

م���ن اجلدول ال�سابق يت�س���ح اأن جميع معاي���ري القبول لها الق���درة على التنبوؤ 
باملعدل الرتاكمي لطالبات ال�سنة التح�سريية حيث اإنه مل يتم حذف اأي منها من 
قبل الرنامج ، كما اأن قوة تاأثري تلك املعايري يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي لطالبات 
ال�سن���ة التح�سريي���ة ترتب من الأك���ر قوة اإىل الأق���ل قوة اإىل: درج���ات الختبار 

التح�سيلي، درجات الثانوية العامة، درجات اختبار القدرات (
جدول رقم )11(

يو�سح مقدار تاأثري معايري القبول يف ن�سبة التباين للمعدل الرتاكمي لطالبات ال�سنة التح�سريية.

معامل املعايري
الرتباط

مربع معامل الرتباط
 ) معامل التحديد(

معامل التحديد 
املعدل

اخلطاأ 
املعياري للتنبوؤ

0.5080.2580.2580.512الختبار التح�سيلي
0.5900.3490.3480.48التح�سيلي ومعدل الثانوية العامة

التح�سيلي ومعدل الثانوية العامة 
0.47 0.6180.3820.381واختبار القدرات

يو�س���ح اجلدول رقم )11( مرب���ع معامل الرتباط ) معام���ل التحديد( ن�سبة 
التباي���ن )التاأث���ري( التي حتدثها معاي���ري القبول على املع���دل الرتاكمي لطالبات 
ال�سن���ة التح�سريية ، ومنه يت�س���ح اأن ن�سبة تاأثري  الختبار التح�سيلي على املعدل 
الرتاكم���ي لطالب���ات ال�سن���ة التح�سريية مبق���دار 25.8% ون�سبة تاأث���ري الختبار 
التح�سيلي واختبارات الثانوية العامة  معا، مبقدار 34.8 % ون�سبة تاأثري الختبار 
التح�سيلي واختبارات الثانوية العامة واختبار القدرات معا، مبقدار 38.1 .وهذا 
يوؤكد اأهمي���ة ا�ستخدام معدلت الختبارات الثالثة يف التنب���وؤ بالتقدم الأكادميي 
لطالب���ات ال�سن���ة التح�سريية مع اإعط���اء ن�سبة اأكر لالختب���ار التح�سيلي، تليها 
ن�سب���ة اأقل لختبارات الثانوي���ة العامة، تليها ن�سبة اأقل لختب���ار القدرات، وي�سبه 
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ترتيب ق���درة املعايري يف التاأثري على املعدل الرتاكمي لدى الطالبات ترتيب قدرة 
املعاي���ري يف التاأثري على املعادل الرتاكمي للطالب مما يدل على اأن عامل اجلن�ض 

ليوؤثر على قدرة املعايري على التنبوؤ بالتقدم الأكادميي يف ال�سنة التح�سريية.
جدول )12( 

يو�سح معامالت النحدار اجلزئي املعيارية وغري املعيارية ودللتها الإح�سائية.
قيمة تقيمة بيتا βاخلطاأ املعياريقيمة الثابتاملتغريات امل�ستقلة

13,927**0،0210،0020،272درجة الختبار التح�سيلي
17,331**0،0620،0040،279ن�سبة الثانوية العامة

12,152**0،0170،0010،239اختبار القدرات العامة
-14,419**0،328-4،724ثابت النحدار

** دالة عند مستوى )0,01(

تفيد قيم )بيتا( يف التعرف على قيم التنبوؤ للمتغريات امل�ستقلة، كل على حدة 
وه���ي: درجة الختب���ار التح�سيلي ون�سبة الثانوية العام���ة ودرجة القدرات العامة 
عل���ى املتغري التابع وه���و املعدل الرتاكم���ي يف ال�سنة التح�سريي���ة  مبعنى اأن تغري 
كل درج���ة معيارية لالختبار التح�سيل���ي ي�سهم يف تغيري الدرجة املعيارية للمعدل 
الرتاكم���ي لل�سنة التح�سريي���ة للطالبات مبقدار 0.272وتغ���ري كل درجة معيارية 
لختب���ار الثانوي���ة العام���ة ي�سه���م يف تغي���ري الدرج���ة املعيارية للمع���دل الرتاكمي 
لل�سن���ة التح�سريي���ة مبق���دار 0.279 وتغ���ري كل درجة معيارية لختب���ار القدرات 
العام���ة، ي�سه���م يف تغيري الدرجة املعياري���ة للمعدل الرتاكم���ي لل�سنة التح�سريية 
مبق���دار0.239 كما اأن تاأثريات كل هذه املعايري دالة عند م�ستوى 0.001 ولذلك 

ل ميكن ا�ستبعاد اأي منها يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي لل�سنة التح�سريية.

ولدعم الثقة يف النتيجة ال�سابقة ي�ستخدم الباحث الختبار الفائي )F( لدللة 
ما اإذا كانت املتغريات امل�ستقلة ت�ساهم فعال ب�سورة دالة يف التنبوؤ باملتغري التابع، 
ويبني اجلدول رقم )10( قيمة )ف( والتي يت�سح اأنها دالة عند م�ستوى )0.01( 
مم���ا ي�سري اإىل وجود تاأث���ري ذي دللة اإح�سائي���ة للمتغريات امل�ستقل���ة )الختبار 
التح�سيل���ي ومع���دل الثانوي���ة العامة ودرجة الق���درات العام���ة( يف التنبوؤ مبعدل 

الطالبة يف ال�سنة التح�سريية.
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جدول رقم )13(
 قيمة )F( يف حتليل تباين النحدار املتعدد )اخلطوة الثالثة( للتعرف على

املتغريات التي ت�سهم يف التنبوؤ باملعدل الرتاكمي للطالبات
قيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

369.0693123.023النحدار
**563.714 597.09627360.218البواقي

** دال عند مستوى )0,01(

نتائج الدرا�صة : 
اأوال : نتائج االرتباط بني متغريات الدرا�صة:

الختب���ار التح�سيل���ي ل���دى الط���الب يظه���ر ارتباط���ًا اأعل���ى مبع���دل ال�سنة . 1
التح�سريي���ة م���ن بقية املتغ���ريات مبا ن�سبت���ه )59%( مبعن���ى اأن )35%( من 
التباي���ن يف درج���ة الختب���ار التح�سيلي ترتب���ط مع التباين يف مع���دل ال�سنة 
التح�سريي���ة، ث���م تاأتي درجة الق���درات العام���ة بن�سبة ارتب���اط تبلغ )%50( 

وبتباين بلغت ن�سبته )25%( بني املتغريين.
 تظه���ر درجة الق���درات العامة ودرجة الختب���ار التح�سيلي ل���دى الطالبات . 2

ارتباط���ًا اأعلى مبعدل ال�سن���ة التح�سريية من ن�سبة الثانوي���ة العامة مع فارق 
ب�سي���ط جدًا ل�سالح اختبار القدرات مب���ا ن�سبته )50.9%( ولدرجة الختبار 
التح�سيلي بن�سبة )50.7%( مبعنى اأن )26%( من التباين يف متغريي درجة 
اختب���ار الق���درات العامة ودرجة الختب���ار التح�سيلي ترتبط م���ع التباين يف 

معدل ال�سنة التح�سريية.
اأظهرت ن�سبة الثانوية العامة ارتباطًا متجان�سًا مبعدل ال�سنة التح�سريية لدى . 3

اجلن�سني بن�سبة بلغت )46%( مبعنى اأن )21%( من التباين يف ن�سبة الثانوية 
العامة ترتبط مع التباين يف معدل ال�سنة التح�سريية.

توج���د عالقة بينية جي���دة بني درجة الختب���ار التح�سيلي ودرج���ة القدرات . 4
العامة لدى اجلن�سني، اإذ بلغت ن�سبة الرتباط بني املتغريين )63%( مبعنى اأن 
)40%( من التباين يف درجة الختبار التح�سيلي يرتبط مع التباين يف درجة 
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القدرات العامة، بينما مل تظهر ن�سبة الثانوية العامة عالقة بينية بذات القوة 
مع املتغريي���ن، اإذ بلغت ن�سبة ارتباطها بدرج���ة الختبار التح�سيلي للطالب 
)31.2%( بتباي���ن بل���غ 09.7%( وللطالب���ات بن�سب���ة )41.5%( بتباي���ن بلغ 
)17%(، اأم���ا مع اختبار القدرات العامة فبلغت ن�سبة الرتباط لدى اجلن�سني 

)34.5%( تقريبًا بن�سبة تباين بلغت )12%( تقريبًا.
تدعم قيمة )F( الدالة اإح�سائيا عند م�ستوى )0.01( العالقات البينية بني . 5

املتغ���ريات امل�ستقلة واملتغ���ري التابع مما يعني اأنها ل ت�س���رتك يف تف�سري جزء 
واحد من التابع، مما يدعم الثقة يف النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة.

ثانيًا: نتائج حتليل االنحدار املتعدد للتنبوؤ مبعدل ال�صنة التح�صريية، ي�صتنتج 
الباحث ما ياأتي:

اأظه���ر حتلي���ل النحدار املت���درج للتنبوؤ مبع���دل بال�سن���ة التح�سريية للطالب . 1
والطالبات يف خطوتها الأوىل، اأن متغري درجة الختبار التح�سيلي اأبرز متغري 
ميك���ن اأن ي�سهم بالتنب���وؤ مبعدل الطالب، اأو الطالب���ة بال�سنة التح�سريية، ثم 
اأدرجت املعادلة يف خطوتها الثانية متغري ن�سبة الثانوية العامة، ومتغري درجة 
الق���درات العامة يف خطوته���ا الثالثة، وهذه النتيجة اأب���رزت دور متغري ن�سبة 
الثانوي���ة العامة يف التنبوؤ مبع���دل الطالب، اأو الطالب���ة يف ال�سنة التح�سريية 

عندما مت قيا�ض عالقته ب�سكل كلي مع املعيارين الآخرين. 
تف�س���ر ه���ذه النتيجة اأهمي���ة متغريات الدرا�س���ة امل�ستقلة )درج���ات الختبار . 2

التح�سيل���ي، درجة القدرات العامة، ن�سبة الثانوي���ة العامة( يف التنبوؤ مبعدل 
ال�سنة التح�سريية ومل يرف�ض اأ�سلوب حتليل النحدار املتعدد اأي متغري منها، 

مما يعزز اأهمية وجودها كمعيار للقبول بال�سنة التح�سريية.
تب���ني قيم���ة معام���ل التحدي���د R2 للط���الب اأن املتغ���ريات )درج���ة الختبار . 3

التح�سيلي، ن�سبة الثانوية العامة ، درجة الختبار التح�سيلي(  تف�سر )%42( 
تقريبًا من التباين الكلي ملعدل ال�سنة التح�سريية للطالب.

تب���ني قيمة معام���ل التحدي���د R2 للطالب���ات، اأن املتغريات )درج���ة الختبار . 4
التح�سيل���ي، ن�سبة الثانوية العامة، درجة القدرات العامة(  تف�سر )%38،2( 

من التباين الكلي ملعدل ال�سنة التح�سريية للطالبات.
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تبني النتائج اأن ا�ستخدام معايري القبول جمتمعة، اأف�سل من ا�ستخدام معيار . 5
واحد للتنبوؤ بالتقدم الأكادميي يف ال�سنة التح�سريية.

ويف املجمل تبني نتائج الدرا�سة اأن معايري القبول )درجة الختبار التح�سيلي، 
درج���ة الثانوية العامة، درج���ة اختبار القدرات( كل على ح���دة، اأو جمتمعة تفيد 
يف التنب���وؤ مبعدل ال�سنة التح�سريية، مم���ا يعني اأن معايري القبول )ن�سبة الثانوية 
العام���ة، درجة الق���درات، درجة الختبار التح�سيلي(، ميك���ن العتماد عليها يف 

التنبوؤ مبعدل ال�سنة التح�سريية للطالب والطالبة.  

ويدع���م الختبار الفائي )F( الثقة بهذه النتيجة اإذ تبني قيمة )ف( اأنها دالة 
عن���د م�ستوى )0.01( مما ي�س���ري اإىل وجود تاأثري ذي دللة اإح�سائية للمتغريات 
امل�ستقل���ة )الختب���ار التح�سيلي ومعدل الثانوية العام���ة ودرجة القدرات العامة( 

على التنبوؤ مبعدل الطالب والطالبات يف ال�سنة التح�سريية.

التو�صيات
تعزيز العتماد على معايري القبول احلالية لقدرتها على التنبوؤ مبعدل الطالب . 1

برنامج ال�سنة التح�سريية.
زي���ادة الوزن الن�سبي لدرجة الختبار التح�سيل���ي يف معيار القبول التناف�سي . 2

لتقدمه���ا يف التنبوؤ مبعدل الطالب والطالب���ة برنامج ال�سنة التح�سريية على 
بقية املعايري.

اعتم���اد الن�سب���ة املركبة يف قبول الط���الب والطالبات للكلي���ات التي ت�سرتط . 3
الختبار التح�سيلي كاأحد معايري القبول بها على النحو الآتي )50% لالختبار 

التح�سيلي، 25% لن�سبة الثانوية العامة، 25% لدرجة اختبار القدرات(
الهتم���ام برامج موؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والبداع واملركز . 4

الوطن���ي للقيا�ض والتقومي يف اقرتاح معايري نوعية جنبا اإىل جنب مع املعايري 
الكمية لتح�سني اأحد مدخالت العملية التعليمية.

بح���ث ال�ستفادة م���ن رتب املدار����ض الذي ي�س���دره املركز الوطن���ي للقيا�ض . 5
والتقومي بناء على نتائج الختبارات التي يقدمها.
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بحوث ودرا�صات مقرتحة:
مقارن���ة بني معايري القب���ول يف جامعة امللك �سعود وجامع���ات عاملية متقدمة . 1

يف الت�سنيف العاملي ومدى قدرة كل منها على التنبوؤ مبعدل تخرج الطالب.
مقارنة بني ال�سنة التح�سريية يف جامعة امللك �سعود وجامعات عاملية متقدمة . 2

يف الت�سني���ف العامل���ي ومدى تاأث���ري كل منها على التق���دم الأكادميي لطالب 
مرحلة البكالوريو�ض.

الجتاه���ات العاملي���ة احلديثة يف معاي���ري القبول لل�سن���ة التح�سريية ومعايري . 3
القب���ول للرام���ج املتخ�س�س���ة وال�ستف���ادة منه���ا يف تطوير معاي���ري القبول 

بجامعة امللك �سعود.
ربط برامج ال�سنة التح�سريية بالرامج الأكادميية بالكليات املتجان�سة )مثل . 4

كليات هند�سية، �سحية، علوم طبيعية، اإدارية، تعليمية، لغات..(
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