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يـة إلـى معرفـة القـدرة التنبؤيـة لمعـدل الثانويـة العامـة         هـدفت الدراسـة الحال   :ملخص

ــدل التراكمــي الجــامعي بــأداء طلبــة البكــالوريوس فــي الجامعــات األردنيــة عــن          والمع

 18طالبــًا وطالبــة فــي   4865تكونــت عينــة الدراســة مــن  . امتحــان الكفــاءة الجامعيــة 

ــُا ــدد     . تخصصـ ــي المتعـ ــي الهرمـ ــدار الخطـ ــل االنحـ ــتخدم تحليـ  Hierarchicalاسـ
Multiple Linear Regression (MLR).  متغيــر الثانويــة أشــارت النتــائج إلــى أن

الهندسـة  : العامة كان األكثر تنبؤًا باألداء في امتحان الكفاءة الجامعية في تخصصـات 

أمــا . الكهربائيــة، والهندســة الكيميائيــة، والهندســة الميكانيكيــة، والمحاســبة بالترتيــب   

ــي امتحــان        المعــدل التراكمــي الجــامعي   ــة ف ــاين أداء الطلب ــؤًا لتب ــر تنب ــان األكث فقــد ك

التمــريض، : الكفــاءة الجامعيــة، وبشــكل دال إحصــائيًا علــى المســتوى فــي تخصصــات 

ــة الطفــل، وهندســة       وعلــم المكتبــات والمعلومــات، والحقــوق، والفقــه وأصــوله، وتربي

. بالترتيــبالبرمجيــات، ومعلــم الصــف، ونظــم المعلومــات الحاســوبية، وإدارة األعمــال 

إلى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين قـدرة معـدالت الـذكور          النتائج كما أشارت 

ومعــدالت االنــاث فــي الثانويــة العامــة علــى التنبــؤ بالــدرجات علــى امتحــان الكفــاءة           

ــوبية       ــات الحاسـ ــم المعلومـ ــدا تخصـــص نظـ ــا عـ ــات مـ ــع التخصصـ ــي جميـ ــة فـ الجامعيـ

صـالح اإلنـاث، كمـا اظهـرت النتـائج عـدم       وهندسة البرمجيات والهندسـة الصـناعية، ول  

وجود فروق دالة إحصائيًا بين قدرة معدالت اإلناث ومعدالت الذكور التراكمية علـى  

التنبؤ بالدرجات على امتحان الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات، عدا تخصصي 

ة وأخيـرًا أوصـت الدراسـ   . ولصالح اإلناث. الحقوق والهندسة الصناعية بكافة فروعها

بضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة، وإمكانية االستمرار في اعتمـاد نتـائج   

إمتحــان : الكلمــات المفتاحيــة( .الكفــاءة الجامعــة محكــًا للحكــم علــى نتاجــات الــتعلم  

امتحــــان الكفـــاءة الجامعيــــة، الطلبــــة   ،المعــــدل التراكمـــي الجــــامعي ، الثانويـــة العامــــة 

  ).ية، تحليل االنحدار المتعددالجامعات األردن. الخريجين

  

تســتند الجامعـات فــي العــالم   :اإلطـار النظــري والدراســات الســابقة 

ــة    ــول الطلبـ ــر لقبـ ــد أو أكثـ ــار واحـ ــى معيـ ــات  . إلـ ــن الجامعـ ــد مـ فالعديـ

: األمريكية تلجأ إلى قبول الطلبة بناًء على أدائهم على اختبـارات مثـل  

، Scholastic Aptitude Test (SAT)اختبـار االسـتعداد المدرسـي    

 American College Test (ACT)واختبــار القبــول األمريكـــي   

(Robert, 2001) .   وتعتمــد معظــم الــدول العربيــة فــي قبــول الطلبــة

على امتحان الثانوية العامة وبعضها يضيف معـايير أخـرى كاختبـارات    

وفــي األردن يعــد ). 2002حــداد المشــار إليــه فــي فريحــات، (القبــول 

ة العامــة المعيـار الوحيـد المســتخدم لقبـول الطلبـة فــي     امتحـان الثانويـ  

  تـم اعتمـاده   1968الجامعات األردنية الرسـمية والخاصـة، فمنـذ عـام     
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Students at the Jordanian Universities 
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Abstract: This study aimed at investigating the prediction ability of 
the General Secondary Exam (GSE) and university grade point 
average (GPA) for the performance on University Proficiency Exam 
(UPE). Subjects were 4865 students who took the UPE in 18 majors. 
Multiple Linear Regression (MLR) analysis revealed that the GSE is a 
better predictor (p<0.05) of UPE scores in the following majors than 
university GPA: electrical engineering, chemical engineering, 
mechanical engineering, and accounting. But university GPA is a 
better predictor than the GSE in the following majors: nursing, 
library and information technology, law, fiqh, child education, 
software engineering, class teachers, computer information system, 
and business administration. Also the results showed that there are no 
differences between males' and females' GSE results' ability to predict 
UPE scores' except in computer information system, software 
engineering and industrial engineering. Results indicate that there are 
no differences between males' and females' GPA ability to predict 
UPE scores except in: industrial engineering and law. The study 
presented some suggestions for decision makers and researchers. 
(Keywords: General Secondary Exam (GSE), University grade-point 
average (GPA), University Proficiency Exam (UPE), Graduate 
Students, Jordanian Universities, Multiple Regression). 

  
  

بشكل يضمن فرص النجاح األكاديمي للطلبة وتوزيعهم على 

استعداداتهم التخصصات الجامعية التي تتوافق وقدراتهم و

في المقابل اعتمد المعدل التراكمي الجامعي ). 2002القوابعة، (

معيارًا وحيدًا للحكم على كفاءة الخريج من الجامعات األردنية 

(Tbaishat, 2002).  

وفي ظل وجود معياري القبول والتخرج من الجامعات بدأ 

 موضوع القدرة التنبؤية لمعايير القبول المستخدمة في الجامعات

إذ زخر األدب التربوي المشار إليه . يشغل بال العديد من الباحثين

 الملق،(بالعديد من الدراسات العربية ) 1998اللطايفة، (في 

 & Liwies, Statte)، واألجنبية )1985؛ أبو عالم والديب، 1982
Brakamp, 1964; Snowman, Linter & Snyder, 1980; 

Streiker, Schiffman & Ross,1965)  التي تناولت التنبؤ

وفي هذا . بالتحصيل األكاديمي الجامعي من خالل الثانوية العامة

بأن ما  )2002(الصدد يذكر الملق المشار إليه في فريحات 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 148

بحثًا أجريت في الواليات المتحدة األمريكية في الفترة  65مجموعه 

بحثت العالقة بين الدراسة الجامعية والثانوية  1980-1960ما بين 

   .العامة

وعلى المستوى المحلي بدأت الدراسات لبحث القدرة التنبؤية 

بعد مرور أربع سنوات على اعتماده معيارًا  المتحان الثانوية العامة

لقبول الطلبة في الجامعات األردنية فكانت طالئعها في دراسْتي التل، 

ثم توالت ). 1998(المشار إليهما في اللطايفة  والخوالدة وفودة

اسات التي تناولت القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة في الدر

إذ أشارت نتائج دراسات . التحصيل األكاديمي بالجامعات األردنية

 ؛ فريحات،1991 ؛ غرايبة،1986 ؛ جرادات،1994 الثوابية،(

إلى ضعف القدرة ) 1998؛ اللطايفة، 2002 ،؛ القوابعة2002

ي التحصيل األكاديمي الجامعي، التنبؤية لمعدل الثانوية العامة ف

وبأن معدل الثانوية العامة ال يصلح معيارًا منفردًا لقبول الطلبة في 

كما تباينت توصيات . الجامعات والتنبؤ بتحصيلهم األكاديمي فيها

هذه الدراسات حول بدائل تحسين القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية 

عادة النظر في إ: العامة بالتحصيل الجامعي والتي تمثلت في

استخدام امتحان الثانوية العامة لغايات القبول الجامعي، واستخدام 

كالتحصيل في الصفوف السابقة، واختبارات القدرات : معايير أخرى

العامة والخاصة إلى جانب معدل الثانوية العامة، أو االستناد إلى 

ة عالمة مركبة تتكون من مجموع عالمات بعض مواد الثانوية العام

التي ترتبط بالتخصص المنوي دراسته في الجامعة بدًال من معدل 

ولعل تعدد الدراسات حول امتحان الثانوية . الثانوية العامة منفردًا

العامة ينبع من أهميته؛ فهو يمثل نهاية التحصيل المدرسي، ويعد 

المعيار الوحيد لقبول الطلبة في الجامعات األردنية، وفيه يتحدد 

مهني للطالب األمر الذي يتطلب تهيئة كافة الظروف لالمستقبل ا

البيئية والصحية السليمة لتمكين الطلبة من أداء االمتحان بسهولة، 

وهذا يجعل منه موقفًا يبعث على التوتر والقلق لدى الطلبة 

  .وأسرهم، باإلضافة إلى زيادة األعباء االقتصادية واالجتماعية عليهم

لتنبؤية المتحان الثانوية العامة أما عن أسباب ضعف القدرة ا

: في التحصيل الجامعي فثمة من يعزو ذلك إلى عاملين رئيسيين

المعدل (األول يتصل بامتحان الثانوية العامة واآلخر يتصل بالمحك 

؛ وفيما يتعلق بامتحان الثانوية العامة فيعزى ذلك )التراكمي الجامعي

ا وقدرتها إلى خلل في إعداد االمتحانات من حيث صعوبته

التمييزية، باإلضافة إلى خلل عملية التطبيق وما يرافقها من حاالت 

غش ووصف األسئلة من قبل الطلبة واألهالي بأنها من خارج 

المنهاج أو أنها صعبة، يضاف إلى ذلك عملية التصحيح وما يرافقها 

من ضغوط نفسية يخضع لها المصححون أو عدم كفاءة المصححين 

، وهذا كله من شأنه أن يضعف االمتحان من في تخصصات معينة

أما ما يتعلق بالعامل الثاني أي المحك فقد . حيث العدالة والشمولية

) 5، ص2002 المشار إليهما في فريحات،( ةعزا عودة والحوامد

ضعف القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة إلى مجموعة عوامل 

من افتراض أن المعدل التراكمي انطالقًا "متعلقة بالمعدل التراكمي 

يفترض به أن يمايز بين الطلبة لكن هذا االفتراض غالبًا ما ينتهك 

المقياس المعتمد في التصحيح، والخصائص : تبعًا لعدة أسباب مثل

الشخصية للمدرس الجامعي، وطبيعة المادة الدراسية، ونوع 

لبة أنفسهم االمتحانات وأساليب التقويم، باإلضافة إلى خصائص الط

ولقد عزا عوده . "بالمواد الدراسية ممن حيث عددهم واهتماماته

 المشار إليهم في القوابعة،( (Anastansi)والخليلي، وانستازي 

ضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة إلى عاملين ) 2002

يرتبطان عكسيًا وآخرين يرتبطان ايجابيًا في تقدير دقة العالقة بين 

والمتغيرات المتنبئة  (Criterion)) المتنبأ به(ك المح

(Predictors)ا العامالن اللذان يرتبطان عكسياًَ فهماشكل : ، أم

حيث تزاد دقة تقدير العالقة كلما كانت ) ةخطية أم انحنائي(العالقة 

فكلما زاد  )تجانس المجموعة(العالقة خطية، وضيق المدى 

يرين أو كالهما وبالتالي قل التجانس قل التباين في أحد المتغ

حجم العينة : أما العامالن اللذان يرتبطان ايجابيًا فهما. االرتباط

حيث يزيد دقة معامل االرتباط بزيادة حجم العينة، وتجانس التباين 

(Homoscedasticity)  قصد به ثبات القيم على المحك المتغيروي

والذي يعد في ، عند أي قيمة من قيم المتغير المتنبئ) التابع(

  .الوقت نفسه شرطًا أساسيًا لصحة االنحدار الخطي

ومقابل ضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة أشارت 

 ,Downey) ؛1982ناصر،  ؛1992عيلبوني، (نتائج عدة دراسات 
Collins, & Browning, 2002; Lam, Doverspike, Zaho & 

Mawasha, 2005; Trusheim & Crousa, 1982)  إلى إمكانية

االعتماد على المعدل في الثانوية العامة معيارًا للقبول في الجامعات، 

وتأكيدها لفاعلية معدل الثانوية العامة في التنبؤ بالمعدل التراكمي، 

. الحديثة وهذا ما اتفقت عليه نتائج العديد من الدراسات األجنبية

ثالثة قدرة لمن خالل فحصه  (Scogin, 2007)وجد سكوجن  فقد

 اختبار القبول األمريكيفي معدل الثانوية، والمعدل : متغيرات هي

American College Test (ACT)، منحة ( وطبيعة الدراسة

الجامعي في التنبؤ بالمعدل التراكمي ) دراسية، أو على نفقته الخاصة

لطلبة السنة األولى في كلية الرياضة في جامعة ميزوري 

(Missouri) 354يات المتحدة األمريكية البالغ عددهم في الوال 

من التباين % 50طالبة بأن المتغيرات مجتمعًة فسرت  216طالبًا و

الكلي في المعدل التراكمي، وفسرت كال منها على حدة ما نسبته 

على التوالي من التباين في المعدل التراكمي % 2,5 ،5%، 42%

 (Hudy, 2006)هدي  أظهرت دراسةو. الجامعي لطلبة السنة األولى

التي هدفت إلى تحليل عوامل الدافعية المرتبطة بالنجاح األكاديمي 

 2001-2000للعام "Indiana"والمثابرة لدى طلبة جامعة انديانا 

ية كانت أكثر بأن الرتبة المئينية المكافئة لمعدل الطالب في الثانو

تطوعوا طالب  1700الجامعي لـ داللة بالتنبؤ بالمعدل التراكمي 

للمشاركة في الدراسة مقارنًة بمتنبئات كالدافعية، وعالمة امتحان 

القبول، وجنس الطالب، وعمره، وِعرقه، ونوع اإلعاقة لديه، ودخله 

وأن المعدل التراكمي في السنة األولى كان األكثر تنبؤًا . المادي

بعدد الفصول الدراسية التي يكملها الطالب أثناء دراسته في 

التي  ,Morgan) (2005 مورجاندراسة  كما أظهرت نتائج. عةالجام

هدفت إلى استقصاء قدرة بعض المتغيرات األكاديمية المختارة وغير 

لطلبة الرياضيين في جامعة من ا 469المختارة باألداء األكاديمي لـ 
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المتغيرات  أنب 2004-2003األمريكية للعام  (Louisiana) الويزيان

معدل في ال، وACTالكلية األمريكي اختبار اء علىاألد(األكاديمية 

 تالجنس والمستوى الدراسي فسر إلى جانب متغيري) الثانوية

في المعدل التراكمي  الكلي من التباين %55 ما مقداره مجتمعًة

 بالمعدل كمتنبئانكان األكثر فاعلية  معدل الثانوية وأنالجامعي، 

مفهوم (األكاديمية المتغيرات غير السنة الرابعة مقارنًة بالتراكمي في 

الذات اإليجابي للطالب، والتخطيط األكاديمي، واالنهماك في العمل 

  ). االجتماعي

وبالرغم من اختالف نتائج الدراسات السابقة حول القدرة 

التنبؤية المتحان الثانوية العامة، إال أن ذلك ال يعني عدم تمتعه 

المحتوى والصدق  بدرجة معقولة من الصدق وخاصًة صدق

فقد تبين من خالل دراسة أوراق امتحان الثانوية العامة في . التنبؤي

الفرع األدبي،  -الفرع العلمي، واللغة العربية -مباحث الرياضيات

مستوى متقدم لألدبي على مدار ست  - ومبحث اللغة االنجليزية

تمّتع االمتحان ) 2001(سنوات من قبل عدس والبطش وغرايبة 

معقولة من صدق المحتوى، وكذلك تمّتعه بدرجة عالية من بدرجة 

الثبات من حيث نمط أسئلته وتوزيع أوزان عالماته على األسئلة في 

؛ 1994 الثوابية،(ويذكر أن العديد من الدراسات . هذه المباحث

التي أجريت ) 1998؛ اللطايفة، 2002 ؛ القوابعة،2002 فريحات،

قد ركزت على توفير دالالت الصدق  حول امتحان الثانوية العامة

له من خالل فحص عالقة معدل الثانوية العامة بالمعدل  يالتنبؤ

التراكمي الجامعي مقابل عدم تركيزها على توفير دالالت ثبات له؛ 

وقد يعزى ذلك إلى طبيعة االمتحان وخصوصيته، وسريته، وكونه 

امعة، وهذا يرتبط بقرارات حاسمة بالنسبة للطلبة وقبولهم في الج

 يجعل من عملية تحقيق بعض معاني الثبات لالمتحان كاالستقرار

(Stability)  ،فطبيعة االمتحان وأغراضه ال تسمح أمرًا صعبًا

بإعادته على الطلبة أنفسهم بفاصل زمني محدد، باإلضافة إلى 

صعوبة إيجاد صور متكافئة له األمر الذي يجعل معنى االتساق 

(Consistency) ى الوحيد الذي يمكن توفيره لالمتحان نظريًا المعن

لكن توفيره عمليًا يتطلب توفير بيانات ألداء الطلبة على فقرات 

المباحث المختلفة، وهذا ال تسمح به خصوصية االمتحان وأغراضه، 

فحتى إن توفرت بيانات لمباحث معينة واستخرجت في ضوئها 

يعني بالضرورة  خصائص سيكومترية لالمتحان في سنٍة ما فهذا ال

أن االمتحان يتمتع بخصائص يمكن االعتماد عليها على المدى 

الطويل وذلك بسبب اختالف عينات المفحوصين والفقرات من عام 

: آلخر، باإلضافة إلى العوامل األخرى التي تؤثر في ثبات االختبار

كعدد الفقرات، وصعوبتها، وتمييزها، وحجم العينة وتجانسها، 

  . تطبيقية، وغيرها من العواملوالظروف ال

 غرايبة،(وبالرغم من أن العديد من الدراسات المحلية 

خرجت بتوصيات تؤكد ) 1998، اللطايفة، 2002؛ القوابعة، 1991

ضرورة وجود بديل المتحان الثانوية العامة معيارًا للقبول الجامعي، 

فقد  وعلى أية حال. إال أن هذه التوصيات لم تجد طريقها للتنفيذ

ه، فعمدت وتجويد التعليم الجامعيظهر في األردن اهتمام بتطوير 

وزارة التعليم العالي إلى أنشاء هيئة متخصصة العتماد الجامعات 

التشريعات ( 2007واألقسام والبرامج األكاديمية فيها منذ عام 

ومن أجل توفير محك تقويمي جديد يحكم . )األردنية، بدون تاريخ

 ايات الخريجين في التخصصات المختلفة ويتسمخالله على كف من

 (Institutional Evaluation)في الوقت نفسه  الطابع المؤسسيب

لتقييم تلك  جاءت فكرة االستناد إلى امتحان الكفاءة الجامعية وسيلًة

بعد أن أصبحت عالماته تشكل معيارًا آخر إلى جانب  المخرجات

األردنية من االستناد إليه والذي يمكن الجامعات  المعدل التراكمي

لتقييم مخرجاتها التعليمية، وضبط معايير الجودة فيها كما أشارت 

امتحان  حيث يخضع. )2008 ظاظا وربابعة وطناش،(لذلك دراسة 

ظروف الكفاءة الذي تعقده وزارة التعليم العالي في األردن إلى 

ن يهدف امتحاو. النتائج وتفسير ،والتطبيق اإلعداد،في  موحدة

الكفاءة إلى قياس مستوى المعرفة األساسية للطالب في حقل 

سؤاًال من  150-120تخصصه حيث يتراوح عدد أسئلته ما بين 

نوع االختيار من متعدد تقيس المعارف، والمهارات األساسية، 

والمفاهيم، والمبادئ العامة التي يتوقع من الطالب الخريج اكتسابها 

بدون  التعليم العالي،( معينخالل دراسته الجامعية لتخصص 

الجامعات األردنية باإلضافة من  أساتذة هيشترك في إعدادو .)تاريخ

 التربوية االختباراتإلى مشاركة المؤسسة الدولية لخدمات 

Educational Testing Services (ETS) ويكون تقديمه ألول ،

 وهو إلزامي للطلبة ،مرة في الفصل الذي يتوقع فيه تخرج الطالب

وتحدد العالمة الكلية على ، األردنيين المتوقع تخرجهم في فصل ما

االمتحان بعدد اإلجابات الصحيحة التي يحصل عليها الطالب، وتبعًا 

في و لتلك العالمة يتحدد مستوى الطالب بالنسبة ألقرانه في جامعته

ويشار هنا  ).بدون تاريخالتعليم العالي، ( الجامعات األردنية األخرى

أنه بالرغم من عدم وجود دراسات خاصة بصدق امتحان الكفاءة  إلى

الجامعية وثباته فقد اكتفت الجهة القائمة عليه باعتماد جملة 

اإلجراءات المستخدمة في تطويره، وإعداده، والضوابط الخاصة 

ومؤخرًا سارت . بهذه اإلجراءات دليًال كافيًا على صدق االختبار

ق امتحان الكفاءة الجامعية على الطلبة بعض الدول العربية نحو تطبي

العربية السورية بتطبيق امتحان  ةالخريجين، إذ بدأت الجمهوري

الكفاءة الجامعية على طلبتها الخريجين بدءًا من الفصل الثاني للعام 

، الجماهير(بهدف االرتقاء بجودة التعليم العالي  2009-2010

2009.(  

لجامعية إلى بيئة وبسبب حداثة دخول امتحان الكفاءة ا

إال أن الدراسات . الجامعات العربية فقد ندرت الدراسات حوله

األجنبية تناولت امتحانات شبيهة بمسميات مختلفة ال تحمل االسم 

، ومنها دراسة (Exit exam)نفسه من مثل امتحان التخرج 

التي هدفت إلى تحديد قدرة  (Vandenhouten, 2008)فاندينهوتن 

معدل الطالب في امتحان التقييم الشامل الذي (ت ثالثة متغيرا

يجلس له الطالب في نهاية الدراسة الجامعية، وعالماته في المواد 

على التنبؤ بالنجاح ) الجامعية، وعمر الطالب عند قبوله في الجامعة

خريجًا في امتحان مزاولة مهنة التمريض  296األكاديمي لـ 

إذ . اليات المتحدة األمريكيةوالمسجلين في نقابة التمريض في الو

حيث أظهرت النتائج أن جميع المتغيرات الثالثة تتنبأ بشكل جيد 
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كما قامت فلدمان . بالنجاح األكاديمي في امتحان مزاولة المهنة

(Feldman, 2006)  ل التراكمي الجامعيبفحص قدرة كل من المعد

بؤ بنجاح للطلبة الخريجين ودرجات الطلبة على اختبار قدرات بالتن

، )امتحان يؤهل لمزاولة المهنة(الطلبة في اختبار المعالجة المهنية 

 -2000طالبًا خريجًا في الفترة  234حيث تضمنت العينة من 

إذ أظهرت النتائج أن المعدل التراكمي للخريجين وعالمات . 2005

 تنبئيناختبار القدرة لم يصَل إلى مستوى الداللة اإلحصائية ك

دراسة رينفرو أما . ي امتحان المعالجة المهنيةبالنجاح ف

(Renfrow, 2004) إلى تحديد قدرة ملف االنجاز التي هدفت 

للطلبة الذين يتحدثون اللغة االنجليزية  (portfolio)"البورتفوليو"

ثانية في التنبؤ بدرجاتهم نحو امتحان الكفاءة الجامعية  لغًة

ارتباط درجات  رت نتائجهافقد أظه. الجامعية وبمعدالتهم التراكمية

 انجاز امتحان الكفاءة الجامعية بالمعدل التراكمي من جهة وبملفات

  . أخرى الطلبة من جهٍة

في ضوء ما تقدم، يتضح تباين نتائج الدراسات وعدم وصولها 

إلى حسم القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة في التحصيل 

، وينطبق ذلك جه التحديداألكاديمي في الجامعات األردنية على و

على العالقة بين المعدل التراكمي الجامعي واختبارات التخرج من 

أيضًا إلى تضارب النتائج المتعلقة  الجامعة التي أشارت الدراسات

ومن هنا يبقى موضوع توفير أكبر قدر ممكن  .بفحص العالقة بينهما

الباحثين من دالالت الصدق المتحان الثانوية العامة موضع اهتمام 

لذا، تأتي الدراسة الحالية مكملة لجهود . والخبراء والمهتمين

الباحثين بشأن التحقق من القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة في 

التحصيل األكاديمي بالجامعات األردنية على وجه التحديد، وذلك 

باستخدام محك جديد هو نتائج اختبار الكفاءة الجامعية إلى جانب 

الذي شاع استخدامه في معظم الدراسات (ل التراكمي المعد

، ومحاولة إضافة نتيجة جديدة إلى الجهود المبذولة في )كمحك

مجال توفير دالالت صدق المتحان الثانوية العامة خاصًة وأن 

الدراسة الحالية تسعى لتوفير هذه الداللة من خالل أعداد كبيرة من 

  .حليلالمفحوصين اللذين خضعت بياناتهم للت

  وأسئلتها شكلة الدراسةم

حظي موضوع التحقق من الصدق التنبؤي والقدرة التنبؤية 

وتعظيم الصدق التنبؤي المتحان الثانوية العامة باهتمام العديد من 

إذ لم تصل معظمها إلى نتائج . الدراسات التي تضاربت نتائجها

جاح حاسمة حول قدرة المعدل في الثانوية العامة على التنبؤ بالن

لذا، تأتي الدراسة . األكاديمي في الجامعة وتأكيد صدقه التنبؤي

الحالية بهدف تقصي القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة والمعدل 

التراكمي الجامعي في التنبؤ بالتحصيل األكاديمي الجامعي ممثًال 

وبشكل أكثر تحديدًا تسعى . بالعالمة على امتحان الكفاءة الجامعية

  :الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية هذه

 الجامعي التراكمي والمعدل العامة الثانوية معدل قدرة ما .1

 عند الجامعية الكفاءة امتحان في بدرجته التنبؤ في للطالب

 ؟تخرجه

 التراكمي والمعدل العامة الثانوية معدل قدرة تختلف هل .2

 جامعيةال الكفاءة امتحان في بدرجته التنبؤ في للطالب الجامعي

 الجنس؟ لمتغير تبعًا المختلفة التخصصات في تخرجه عند

  الدراسة أهمية

  :يأتي ما خالل من الحالية الدراسة أهمية تظهر

 والمعدل العامة الثانوية امتحان بين العالقة واقع استقصاء   -

 الكفاءة وامتحان العامة الثانوية امتحان وبين جهة، من التراكمي

 المتغيرين عالقة أن من نطالقًاا أخرى، جهة من الجامعية

 الثانوية معدل مع )الجامعية الكفاءة وامتحان التراكمي المعدل(

 إذ أظهرت بعض الدراسات .واضحة غير مازالت العامة

ارتباطًا عاليًا بين امتحان  )1982؛ ناصر، 1992عيلبوني، (

الثانوية العامة والمعدل الجامعي، وبعضها أظهر ارتباطًا ضعيفًا 

 ؛ فريحات،1991؛ غرايبة، 1986 ؛ جرادات،1994 الثوابية،(

 .)1998؛ اللطايفة، 2002 ،؛ القوابعة2002
 )األردنية( والمحلية العربية الدراسات لندرة جديدة نتائج إضافة  -

 الكفاءة وامتحان العامة الثانوية امتحان بين العالقة تبين التي

 تطبيق فترة لقصر ندرتها تعزى ربما والتي جهة من الجامعية

 ت،سنوا األربع تتجاوز لم التي األردنية البيئة في الكفاءة امتحان

 من الجامعية الكفاءة امتحان بمعدل التراكمي المعدل وعالقة

 دائمًا التراكمي المعدل استخدام اقتصر أن بعد أخرى جهٍة

 .السابقة التنبؤية الدراسات في كمحك
 دورًا الجامعية الكفاءة وامتحان العامة الثانوية امتحان يلعب   -

 االختبارات من بوصفهما الجامعي الطالب مصير رسم في رئيسًا

 نتائج ستقدم لذا .(High Stakes Tests) العالية الرهانات ذات

 الثانوية المتحان جديدة تنبؤي صدق داللة الحالية الدراسة

 صدق دالالت بتوفير الخاصة البحثية الجهود إلى تضاف العامة

 .الخصوص وجه على األردن في العامة الثانوية المتحان

   حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الجامعات األردنية 

الحكومية والخاصة الذين قبلوا فيها وفق معدل الثانوية العامة 

بعد أن تقدموا  2008-2007وتخرجوا فيها في العام الدراسي 

وبالتالي ال يمكن تعميم . صهالمتحان الكفاءة الجامعية كلُّ في تخص

  . لها في الخصائص نتائجها إال على مجتمعات مماثلة

  التعريفات اإلجرائية

ويقصد به النسبة المئوية النهائية التي : معدل الثانوية العامة -

الفرع الذي ) مواد(حصل عليها الطالب أو الطالبة في مباحث 

ي، أو اإلدارة العلمي، أو األدب( التحق به في الثانوية العامة

كما يبينه كشف عالمات ) المعلوماتية، أو الشرعي، أو المهني

 .الثانوية العامة
ويقصد بها الجامعات الحكومية والخاصة  :الجامعات األردنية -

التي تنطوي تحت مظلة وزارة التعليم العالي في األردن، 

  .وتخضع لجميع تعليماتها وأنظمتها
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صد به معدل الطالب أو ويق :المعدل التراكمي الجامعي -

الطالبة في جميع المواد الدراسية الواردة في خطة التخصص 

األكاديمي في الجامعة، ويحسب المعدل التراكمي بإيجاد 

مجموع حاصل ضرب عالمات المواد التي درسها الطالب بعدد 

ونظرًا . ساعاتها مقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة

في أنظمة المعدل التراكمي بين الختالف الجامعات األردنية 

، فقد جرى اعتماد مكافأة المعدل التراكمي مئوي ونقطي

المئوي بنظام النقاط الرباعي وما يقابلهما من تقديرات 

كالجامعة األردنية : المعمول به في بعض الجامعات األردنية

 ).1( والجامعة الهاشمية، كما في الجدول
النظامين المئوي والنقاط المعدل التراكمي حسب ): 1(الجدول 

 وما يقابلهما من تقديرات
  المعدل التراكمي

  وفق النظام المئوي

  المعدل التراكمي وفق

  نظام النقاط الرباعي

  التقدير المقابل

  للنظامين

  ممتاز  4,00 – 3,65  100 – 84

  جيد جدًا  3,64 – 3,00  83,9 -  76

  جيد  2,99 – 2,50  75,9 – 68

  مقبول  2,49 – 2,00  67,9 – 60

  ضعيف  2,00<   59,9 – 50

استحدثتها  -  معدلةهي درجات  :درجة امتحان الكفاءة الجامعية -

للدرجات الخام في امتحان الكفاءة مقابلة  -وزارة التعليم العالي

 400الجامعية اشتقت من خالل إجراء تحويل خطي متوسطه 

ية تمثله المعادلة درجة الكفاءة الجامع 50وانحرافه المعياري 

إلى الدرجة المعيارية المقابلة ) ز(وتشير . ز 50+  400=

للعالمة الخام، وقد استخدمت الدرجات المعدلة لغايات 

التحليل اإلحصائي بدًال من العالمات الخام وذلك لتوحيد 

  .معايير الدرجات في التخصصات المختلفة

  افتراضات الدراسة

نظام  التراكمية محسوبة استنادًا إلى تجميع المعدال .1

تتعامل به جميع الجامعات األردنية  يالت" الساعات المعتمدة"

 .الرسمية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي
التعامل مع درجة الكفاءة الجامعية للتعبير عن مستوى أداء  .2

للحكم على  (Cut score)الطالب دون تحديد درجة قطع 

 .نجاح أو فشل الطالب في األداء على االمتحان
المعدل التراكمي يمثل حصيلة أداء الطالب في مواد الجامعة  .3

المختلفة، بصرف النظر إن كان هذا الطالب قد حول من 

 .تخصص آلخر أو من كلية إلى أخرى

  

  مجتمع الدراسة وعينتها

من جميع الطلبة الخريجين الذين مجتمع الدراسة  تكون

التعليم العالي ة تعقده وزارالذي  تقدموا المتحان الكفاءة الجامعية

في تخصصات تقدمها الجامعات  )ممثلة بهيئة اعتماد التعليم العالي(

-2007الدراسي  من العام خالل الفصل األولالرسمية والخاصة 

جامعة رسمية  22ًة في وطالب ًاطالب 10,427والبالغ عددهم  2008

تخصص  32 :ًا بواقعتخصص 42موزعين على  )1الملحق( وخاصة

تخصصات تضع اختباراتها  9الرسمية والخاصة، و في الجامعات

 1، وتخصص واحد (ETS)مؤسسة خدمات االختبارات التربوية 
  . خاضع لمجلس التمريض األردني

طالبًا وطالبة %) 46,7( 4865أما عينة الدراسة فتكونت من 

طالبًة تم %) 54,7( 2659طالبًا و%) 45,3( 2206بواقع 

تخصصًا؛ إذ جرى استبعاد  32 تخصصًا من أصل 18في  اختيارهم

تخصصًا، إما لقلة أعداد الطلبة المتقدمين فيها لالمتحان  14

بين  تونقص بيانات بعضهم، أو الختالف تسمية تلك التخصصا

القبول بين الجامعات  ةالجامعات، باإلضافة إلى اختالف سياس

الحكومية والخاصة؛ فبعض الجامعات تعمل على قبول الطلبة مباشرًة 

التخصص وبعضها اآلخر منها يقبل الطلبة على مستوى الكلية  في

ثم يختار الطالب التخصص الذي يريده في السنة الثانية األمر الذي 

  .يجعل من الصعوبة بمكان دمج تلك التخصصات معًا

 (ETS)كما تم استبعاد التخصصات التي قامت مؤسسة 

يزية وآدابها، علم الحاسوب، اللغة االنجل: بإعداد اختباراتها وهي

ترجمة، اللغة االنجليزية ألغراض خاصة تطبيقية،  -اللغة االنجليزية

، الكيمياء؛ وذلك بسبب اللغة االنجليزية والفرنسية، األحياء، الفيزياء

عدم رفع المؤسسة لنتائج الطلبة في اختباراتها على موقع وزارة 

الذين تم  ، وقد بلغ إجمالي عدد الطلبةالتعليم العالي ألسباب خاصة

%). 53,3(وهم يشكلون ما نسبته  5,562استبعادهم بلغ 

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصصات ) 2( والجدول

  .التي خضعت للتحليل

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص في : )2(دول الج

  الجامعات األردنية

%النسبة  عدد الطلبة التخصص  

 1,93 94  المحاسبة
 8,12 395 عمالاأل إدارة

 3,88 189 التسويق
 6,93 337 نظم المعلومات الحاسوبية

 4,28 208 هندسة البرمجيات
 21,62 1052 معلم الصف
 10,15 494 تربية الطفل

 6,89 335 الحقوق
 1,60 78  علم المكتبات والمعلومات

 3,23 157  وأصولهالفقه 
 1,19 58 الهندسة الطبية

 2,20 107 الهندسة الصناعية 
 7,07 344 الهندسة الكهربائية 

 1,75 85   ةالكيميائيالهندسة 
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%النسبة  عدد الطلبة التخصص  

 2,84 138  ةالميكانيكيالهندسة 
 1,21 59 التصميم الجرافيكي

 1,97 96 اللغة العربية
 9,19 447 التمريض

    المجموع الكلي

 .www. mohe)موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  :المصدر
edu. gov) 

  رات الدراسةمتغي

  :تعالج الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية

   :المتغيرات المتنبئة

 .معدل الثانوية العامة )1
 .المعدل التراكمي الجامعي )2
 Dummyتم التعامل معه كمتغير تشبيهي (الجنس  )3

Variable(. 
  . درجة الطالب في امتحان الكفاءة الجامعية :المتغير المتنبأ به

  إجراءات جمع البيانات

م الحصول على بيانات هذه الدراسة من الموقع االلكتروني ت

بحيث تضمن .  )(www. mohe. edu. gov لوزارة التعليم العالي

جنس الطالب، وتخصصه، ومعدله في الثانوية : الملف البيانات التالية

العامة، ومعدله التراكمي، ودرجته في الكفاءة الجامعية المعدلة، 

الطلبة  وقد تم استبعاد أسماء. الطالب والجامعة التي تخرج منها

  .للحفاظ على الخصوصية

  

  

  المعالجة اإلحصائية

حسبت معامالت االرتباط بين معدل الثانوية العامة والمعدل 

وأستخدم . التراكمي الجامعي ودرجات امتحان الكفاءة الجامعية

 Hierarchical Multiple) أسلوب تحليل االنحدار الهرمي المتعدد
Linear Regression)  للكشف عن القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية

العامة والمعدل التراكمي الجامعي في التنبؤ بدرجات الطلبة في 

إذ يسمح هذا األسلوب بترتيب . "امتحان الكفاءة الجامعية

المتغيرات المتنبئة بخطوات يحددها الباحث لفحص مقدار ما ُتضيفه 

التحليل من قيم تفسيرية ُتضاف  متغيرات جديدة أدخلت إلى نموذج

وتجدر . (Harlow, 2005, p.44) "إلى ما يفسره المتنبئ األصلي

اإلشارة إلى انه جرى التحقق من االفتراضات النظرية األربعة لتحليل 

، normal distributedسوية المتغيرات "االنحدار الهرمي المتعدد 

، واالرتباطات linear relationshipوالعالقة الخطية بين المتغيرات 

بين المتغيرات المتنبئة والمتغير التابع، وتساوي تباين الخطأ عبر 

) ,Homoscedasticity "Harlow  مستويات المتغير المستقل
2005; Osborne, Jason & Elaine Waters, 2002).  

  نتائج الدراسة

ما هي قدرة معدل الثانوية العامة والمعدل ( :السؤال األول: أوًال

لتراكمي الجامعي للطالب على التنبؤ بدرجته في امتحان ا

ولإلجابة عن السؤال األول، ). ؟الكفاءة الجامعية عند تخرجه

 Hierarchical)استخدم تحليل االنحدار الهرمي المتعدد 
MR)  إلدخال المعدل التراكمي أوًال في معادلة االنحدار

 ;Harlow, 2005)كمتنبئ أصلي حيث أن عددًا من الباحثين
Vandenhouten, 2008)  أتبعوا هذا األسلوب، ثم أدخل

 (B)معدل الثانوية العامة وحسبت معامالت االنحدار الخام 

لكل من معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي، كما حسبت 

بين المتغير المتنبأ به  (R2)معامالت االرتباط الكلية 

والجدول ، والمتغيرين المتنبئين في كل تخصص على حدة

  .يوضح نتائج السؤال األول) 3(

نتائج تحليل االنحدار الهرمي المتعدد لقدرة متغيري معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي على التنبؤ بدرجات الطلبة ): 3(الجدول 

  في امتحان الكفاءة الجامعية في كل تخصص على حدة

  المتنبئات  التخصص

معامل 

 االرتباط

(R) 

التغير 

  في

R2  

 )ف(قيمة 
القيمة 

 االحتمالية

 معادلة االنحدار

  المكونات
 معامل االنحدار

B 
  )ت(قيمة 

القيمة 

 االحتمالية

  المحاسبة

  *0.030  2.205  32.956 المعدل التراكمي *0,003  9,540 0,094 0,307  المعدل التراكمي

 * 0.000  3.799 2.524 يةمعدل الثانو *0,000 14,282 0,123 0,418 معدل الثانوية

  *0,000 12,600 0,217 0,466  **المجموع
+ 2,524× معدل الثانوية + 144,90= امتحان الكفاءة 

  32,956× معدل التراكمي 

  *0.000  8.190  52.536 المعدل التراكمي *0,000 81,219 0,171 0,414  المعدل التراكمي إدارة
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 اإلعمال
 *0.004  2.857 0.685 معدل الثانوية  *0,004 8,164 0,017 0,222 معدل الثانوية

 *0,000 45,432 0,188 0,434  المجموع
+ 0,685× معدل الثانوية + 213,906= امتحان الكفاءة 

  52,536× معدل التراكمي 

  التسويق
المعدل 

  ***التراكمي
0,413 0,171 38,466 0,000* 

  *0.000  6.202  68.471 المعدل التراكمي

  68,471× معدل التراكمي + 220,432= لكفاءة امتحان ا

نظم 

المعلومات 

 الحاسوبية

  *0.000  7.467  50.865 المعدل التراكمي *0,000 71,191 0,175 0,419  المعدل التراكمي

 *0.000  4.142 1.237 معدل الثانوية *0,000 17,160 0,040 0,291 معدل الثانوية

  *0,000 45,893 0,216 0,464  المجموع
+ 1,237× معدل الثانوية + 171,538= متحان الكفاءة ا

  50,865× معدل التراكمي 

هندسة 

 البرمجيات

  *0.000  6.697  50.921 المعدل التراكمي *0,000 57,825 0,219 0,468  المعدل التراكمي

 *0.009  2.647 0.961 معدل الثانوية *0,009 7,005 0,026 0,282 معدل الثانوية

  *0,000 33,257 0,245 0,495  المجموع
+ 0,961× معدل الثانوية + 188,767= امتحان الكفاءة 

  50,921× معدل التراكمي 

 معلم الصف

  *0.000  12.957  60.907 المعدل التراكمي *276,0730,000 0,208 0,456  المعدل التراكمي

  *0.000  5.877 0.944 معدل الثانوية *0,000 34,539 0,025 0,333 معدل الثانوية

  *159,7150,000 0,233 0,483  المجموع
+ 0,944× معدل الثانوية + 158,456= امتحان الكفاءة 

  60,907× معدل التراكمي 

 تربية الطفل

  *0.000  10.59  55.259 المعدل التراكمي *140,8920,000 0,223 0,472  المعدل التراكمي

 *0.000  3.495 1.002 يةمعدل الثانو *0,001 12,218 0,019 0,261 معدل الثانوية

  0,000 78,161 0,241 0,491  المجموع
+ 1,002× معدل الثانوية + 161,764= امتحان الكفاءة 

  55,259× معدل التراكمي 

  الحقوق

  *0.000  10.390  70.206 المعدل التراكمي *120,5360,000 0,266 0,516  المعدل التراكمي

 *0.001  3.416 0.778 معدل الثانوية *0,001 11,666 0,025 0,245 معدل الثانوية

  *0,000 68,032 0,291 0,539  المجموع
+ 0,778× معدل الثانوية + 153,398= امتحان الكفاءة 

  70,206× معدل التراكمي 

علم 

المكتبات 

 والمعلومات

  *0.000  6.056  62.873 المعدل التراكمي *0,000 31,268 0,291 0,540  المعدل التراكمي

 *0.046  2.03- 1.365- معدل الثانوية *0,046  4,126 0,037 0,001 ثانويةمعدل ال

  *0,000 18,341 0,328 0,573  **المجموع 
+ 1,365-× معدل الثانوية + 317,10= امتحان الكفاءة 

  62,873× معدل التراكمي 

الفقه وأصوله

  *0.026  5.960  58.960 المعدل التراكمي *0,000 47,647 0,235 0,485  المعدل التراكمي

 *0.000  2.252 1.131 معدل الثانوية *0,026  5,071 0,024 0,297 معدل الثانوية

  *0,000 26,985 0,260 0,509  المجموع
+ 1,131× معدل الثانوية + 145,29= امتحان الكفاءة 

  58,960× معدل التراكمي 

الهندسة 

 الطبية
المعدل 

  ***التراكمي
0,437 0,191 13,245 0,001* 

  *0.001 3.639  53.661 لمعدل التراكميا

  53,661× معدل التراكمي + 258,308= امتحان الكفاءة 
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الهندسة 

الصناعية 

بكافة فروعها

*** المعدل 

  التراكمي
0,422 0,178 22,693 0,000*  

  *0.000  4.764  55.775 المعدل التراكمي

 55,775× معدل التراكمي + 243,248= امتحان الكفاءة 

الهندسة 

الكهربائية 

بكافة فروعها

  *0.000  12.254  48.638 المعدل التراكمي *0,002  9,478 0,027 0,164  المعدل التراكمي

  *0.000  9.032  2.750 معدل الثانوية *150,1550,000 0,297 0,404 معدل الثانوية

  *0,000 81,884 0,324 0,570  المجموع
+ 2,750× الثانوية  معدل+ 30,784= امتحان الكفاءة 

  48,638× معدل التراكمي 

الهندسة 

الكيميائية 

بكافة فروعها

  *0.008  2.698  34.620 المعدل التراكمي 0,715 0,135 0,002  0,04-  المعدل التراكمي

  *0.000  6.435  2.847 معدل الثانوية *0,000 41,410 0,335 0,527 معدل الثانوية

  *0,000 20,805 0,337 0,580  الكلي
+ 2,847× معدل الثانوية + 67,576= امتحان الكفاءة 

  34,620× معدل التراكمي 

الهندسة 

الميكانيكية 

بكافة فروعها

  *0.000  5.173  42.638 المعدل التراكمي 0,089 2,939 0,021 0,145  المعدل التراكمي

  *0.000  6.911  2.825 معدل الثانوية  *0,000 47,758 0,256 0,366 معدل الثانوية

  *0,000 25,854 0,277 0,526  المجموع
+ 2,825× معدل الثانوية + 61,354= امتحان الكفاءة 

  42,638× معدل التراكمي 

التصميم 

  الجرافيكي

المعدل 

  ***التراكمي
0,334 0,111 7,149  0,010*  

  *0.010  2.674  72.606 المعدل التراكمي

  72,606×  معدل التراكمي+ 194,247= امتحان الكفاءة 

 اللغة العربية
  

المعدل 

  ***التراكمي
0,627 0,394 60,995 0,000*  

  *0.000  7.810  101.638 المعدل التراكمي

 101,638× معدل التراكمي + 108,261= امتحان الكفاءة 

 التمريض

 *0.0000  3.646  0.867 معدل الثانوية *0,0000 13,296 0,019 0,389 معدل الثانوية

  *0.000  12.593  69.474 المعدل التراكمي *245,6720,0000 0,356 0,596  ل التراكميالمعد

 *0,0000 13,296 0,374 0,612  المجموع
+ 0,867× معدل الثانوية + 142,890= امتحان الكفاءة 

  69,474× معدل التراكمي 

   > 0.05pدال إحصائيًا عند * 

  ي ومعدل الثانوية العامة معًاتشير إلى متغيري المعدل التراكم: المجموع** 

  المتغير المتنبئ اآلخر لم يضيف شيئًا*** 

  

إلى أن متغير الثانوية العامة كان ) 3(تشير نتائج الجدول 

المتغير األكثر تفسيرًا لتباين أداء الطلبة على امتحان الكفاءة 

الجامعية عند إدخاله كمتغير متنبئ إلى جانب المعدل التراكمي 

الهندسة الكهربائية بفروعها : إحصائيًا في تخصصات وبشكل دال

، والهندسة %)33,5(، والهندسة الكيميائية بفروعها %)29,7(

وبالرغم من %). 12,3(، المحاسبة %)25,6(الميكانيكية بفروعها 

 –الداللة اإلحصائية لمعظم قيم معامالت االرتباط في التخصصات 

العملية ضعيفة، وهذا يعني أن  إال أنها من حيث الداللة -سالفة الذكر

القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة لم تتجاوز في أفضل حاالتها 

كقيمة تفسيرية لتباين أداء الطلبة على امتحان الكفاءة %  33.5

أما بقية التخصصات فلم يفسر . الجامعية في تلك التخصصات

فاءة فيها بشكل امتحان الثانوية العامة من تباين درجات امتحان الك

دال إحصائيًا بسبب ضعف معامالت االرتباط بين معدل الثانوية 

  .العامة والمعدل التراكمي فيها

أما المعدل التراكمي الجامعي فقد كان األكثر تفسيرًا لتباين 

أداء الطلبة على امتحان الكفاءة الجامعية عند إدخاله كمتغير متنبئ 

التمريض : صصات التاليةفي التخ وبشكل دال إحصائيًامستقل 

، والحقوق %)29,1(، وعلم المكتبات والمعلومات %)35,6(

، %)22,3(، وتربية الطفل %)23,5(، والفقه وأصوله %)26,6(

، ونظم %)20,8(، ومعلم الصف %)21,9(وهندسة البرمجيات 

  %).17,1(، وإدارة األعمال %)17.5(المعلومات الحاسوبية 

يدخل معادلة  كما تشير النتائج إلى أن معدل الثانوية العامة لم

اللغة العربية، والهندسة الطبية، والهندسة : االنحدار في تخصصات

الصناعية، والتسويق، والتصميم الجرافيكي، أي أن معدل الثانوية 

العامة في هذه التخصصات لم يضف شيئًا، وهذا يحد من قدرته 

 معدل الثانوية العامة ال يتنبأ التنبؤية باألداء الجامعي مما يعني أن

  . بشكل جيد في هذه التخصصات

 القدرة تختلف هل(: عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

 التراكمي والمعدل العامة الثانوية معدل لمتغيرات التنبؤية
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 عند الجامعية الكفاءة امتحان في بدرجته للطالب الجامعي

 تبعًا المختلفة التخصصات في األردنية الجامعات من تخرجه

ولإلجابة عن هذا السؤال، استخدم تحليل . )؟الجنس لمتغير

حيث أعتبر متغير الجنس متغيرًا االنحدار المتعدد الهرمي، 

وذلك بإعطاء القيمة واحد  (Dummy)) تشبيهيًا(افتراضيًا 

يوضح ) 4(والجدول للذكور، والقيمة صفر لإلناث، 

  . متغير الجنس ذا داللة إحصائيةالتخصصات التي كان فيها 

نتائج تحليل االنحدار الهرمي المتعدد في القدرة لمتغيري معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي على التنبؤ باألداء على : )4(الجدول 

   امتحان الكفاءة الجامعية تبعًا لمتغير الجنس في كل تخصص على حدة

  التخصص

 

 قيمة التغير

R2 لمتغير الجنسفي    

 معامل االنحدار
  قيمة

  )ت(

  القيمة

  االحتمالية

(p)  
  الخام

B  

  المعياري

Β  
 0,617 0,502 0,047 12,343 0,002 المحاسبة

  *0,025  2,245 0,105 10,100 0,010  اإلعمال إدارة

 0,354 0,929- 0,063- 7,729- 0,004 التسويق
 *0,000 4,211 0,212 20,598 0,040 نظم المعلومات الحاسوبية

 *0,004 2,893 0,184 20,962 0,030 هندسة البرمجيات
 0,208 1,259- 0,035- 5,092- 0,001 معلم الصف
 0,581 0,552- 0,022- 6,940- 0,000 تربية الطفل

 *0,000 3,572 0,180 18,966 0,026 الحقوق
 0,995 0,006 0,001 0,102 0,000 علم المكتبات والمعلومات

 *0,000 4,737 0,316 33,547 0,095 أصولهوالفقه 
 0,065 1,879 0,225 23,257 0,049 الهندسة الطبية

 *0,003 3,080 0,270 26,672 0,069 الهندسة الصناعية بكافة فروعها
 *0,000 4,607 0,200 24,133 0,040 الهندسة الكهربائية بكافة فروعها

 0,071 1,829 0,165 17,373 0,026 بكافة فروعها الكيمائيةالهندسة 
 0,151 1,445 0,107 29,478 0,011 بكافة فروعها ةالميكانيكيالهندسة 

 0,390 0,867 0,108 10,910 0,012 التصميم الجرافيكي
 *0,017 2,430 0,192 21,084 0,036 اللغة العربية

 0,112 1,590- 0,062- 6,558- 0,004 التمريض
  >p)0.05(دال إحصائيًا عند ∗

  

إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في ) 4(ير نتائج الجدول تش

القدرة التنبؤية لمعدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي باألداء على 

دارة إ: امتحان الكفاءة الجامعية باختالف الجنس في تخصصات

، هندسة البرمجيات، ونظم المعلومات الحاسوبية، وعمالاأل

، سة الصناعية بكافة فروعهاالهندوأصوله، والفقه ، والحقوقو

وقد تراوحت قيم . اللغة العربية، والهندسة الكهربائية بكافة فروعهاو

باستثناء % 4إلى  0,00التباين المفسر من قبل الجنس ما بين 

، %5ثالث تخصصات تجاوزت فيها القدرة التنبؤية بما يزيد عن 

  .في تخصص الفقه وأصوله% 9,5وفي أفضل حال بلغت 

من تدني نسب التباين المفسر من قبل الجنس، إال وبالرغم 

انه ظهر أن هناك داللة إحصائية مما يشير إلى أن هناك شكلين 

مختلفين للتنبؤ بدرجات امتحان الكفاءة الجامعية باختالف جنس 

الطالب في بعض التخصصات، وألغراض تفسير هذه النتيجة فقد 

كمي وامتحان الكفاءة حساب معامالت االرتباط بين المعدل الترا

الجامعية لدى اإلناث والذكور من جهة، وبين معدل الثانوية العامة 

وامتحان الكفاءة الجامعية لدى اإلناث والذكور من جهٍة أخرى، ثم 

 (Fisher r-to-z Transformation)  لفيشر) ز(أستخدم اختبار 

 لفحص فرضية تساوي معاملي االرتباط عند مستوى الداللة

0,05p< يوضح ذلك) 5(والجدول  ،في كل تخصص على حدة.  
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لفحص داللة الفروق في معامالت االرتباط بين المعدل التراكمي وامتحان الكفاءة الجامعية من جهة ) ت(نتائج االختبار اإلحصائي ): 5(الجدول 

  ض التخصصات وبين معدل الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية بين الجنسين من جهة أخرى في بع

 التخصص
  المتغيرات

 المتنبئة

  الجنس

  قيمة

z 
  القيمة االحتمالية

(P) 
  ذكر  أنثى

  امتحان الكفاءة الجامعية  امتحان الكفاءة الجامعية

 اإلعمال إدارة
  0,359  0,36 )208=ن( 0,41 )187=ن( 0,44  المعدل التراكمي

  0,458  0,10 0,24 0,23  معدل الثانوية

 مات الحاسوبيةنظم المعلو
  0,412  0,22 )209=ن(0,46 )128= ن( 0,44  المعدل التراكمي

  *0,014  2,19 0,22 0,44  معدل الثانوية

 هندسة البرمجيات
  0,441  0,15 )154=ن(0,49 )54= ن(0,47  المعدل التراكمي

  *0,010  2,33 0,41 0,03  معدل الثانوية

 الحقوق
  *0,000  4,22 )216=ن(0,38 )119=ن(0,71  المعدل التراكمي

  0,173  0,94 0,23 0,33  معدل الثانوية

 وأصولهالفقه 
  0,363  0,35 )36=ن(0,50 )121= ن(0,55  المعدل التراكمي

  0,168  0,96 0,23 0,40  معدل الثانوية

 الهندسة الصناعية بكافة فروعها
  *0,007  2,48 )61=ن(0,27 )46=ن(0,65  المعدل التراكمي

  *0,049  1,66 0,15 0,45  معدل الثانوية

 الهندسة الكهربائية بكافة فروعها
  0,500  0,00 )271=ن(0,16 )73= ن(0,16  المعدل التراكمي

  0,427  0,18 0,42 0,44  معدل الثانوية

 اللغة العربية
  0,169  0,96 )28=ن(0,74 )68=ن(0,62  المعدل التراكمي

  0,263  0,63 0,17 0,31  معدل الثانوية

  >p)0,05(نددال إحصائيًا ع ∗

  

في إلى وجود فروق دالة إحصائيًا ) 5(تشير نتائج الجدول 

معامالت ارتباط معدالت الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية 

بين الذكور واإلناث في أربعة تخصصات من أصل ثمانية تخصصات 

ظهر لمتغير الجنس فيها داللة إحصائية في القدرة التنبؤية، كما ظهر 

فرق الجوهري في العالقة بين المعدل التراكمي وامتحان الكفاءة أن ال

الحقوق والهندسة : لدى الذكور واإلناث في تخصصات مثل

الصناعية، هي سبب وجود الفرق ذو الداللة اإلحصائية في القدرة 

وكذلك الفرق الجوهري في العالقة بين معدل الثانوية . التنبؤية

: ذكور واإلناث في تخصصات مثلالعامة وامتحان الكفاءة لدى ال

هندسة المعلومات الحاسوبية، والهندسة الصناعية، وهندسة 

 .البرمجيات
  

  

  مناقشة النتائج 

سيتم مناقشة نتائج الدراسة تبعُا لتسلسل أسئلة الدراسة 

  :ونتائجها

أشارت نتائج السؤال األول إلى ضعف  :مناقشة السؤال األول: أوًال

وية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية في العالقة بين معدل الثان

المحاسبة، والهندسة الكهربائية : معظم التخصصات عدا

بفروعها، والهندسة الكيميائية بفروعها، والهندسة الميكانيكية 

حيث كان معدل الثانوية العامة األكثر تفسيرًا لتباين . بفروعها

 درجات الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية وبشكل دال

إال أنه وبالرغم من الداللة . إحصائيًا في تلك التخصصات

اإلحصائية لمعامالت االرتباط بين المعدل في الثانوية العامة 

إال أنها ضعيفة وغير ) درجة امتحان الكفاءة الجامعية(والمحك 

مجدية من حيث الداللة العملية، يضاف إلى ذلك أن المعدل 
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وذج التحليل وذلك لضعف قيمة في الثانوية العامة لم يدخل نم

امتحان (معامالت االرتباط بين معدل الثانوية العامة والمحك 

في تخصصات اللغة العربية، والهندسة ) الكفاءة الجامعية

. الطبية، والهندسة الصناعية، والتسويق، والتصميم الجرافيكي

لذا، فإن إمكانية التنبؤ بالتحصيل الجامعي من خالل معدل 

العامة قليلة؛ وهذا يعني أن معدل الثانوية العامة الثانوية 

متنبئ غير جيد بالتحصيل الجامعي مقاسًا بدرجة امتحان 

   .الكفاءة الجامعية

وبمقارنة ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج مع نتائج 

أنها تصب في اتجاه الدراسات المحلية  الدراسات السابقة، نجد

 ؛ غرايبة،2003 ؛ جرادات،1986 ت،؛ جرادا1994 الثوابية،(

التي ) 1998 ؛ اللطايفة،2002 ؛ القوابعة،2002 ؛ فريحات،1991

وبأن معدل  أكدت ضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة

الثانوية العامة ال يصلح معيارًا منفردًا لقبول الطلبة في الجامعات 

ختلف مع ما توصلت كما أنها ت .والتنبؤ بتحصيلهم األكاديمي فيها

التي أظهرت نتائجها أن معدل ) 1984(إليه دراسة جرادات وآخرون 

اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية في : الثانوية العامة في كليات

جامعة اليرموك كان أول متغير يدخل معادلة االنحدار ليفسر مع بقية 

ين الكلي في من التبا% 13,2المتغيرات التي دخلت المعادلة بنسبة 

وتختلف أيضًا مع نتائج دراسات .المعدل التراكمي للطلبة الخريجين

 & ,Downey, Collins) ؛1982ناصر،  ؛1992عيلبوني، (
Browning, 2002; Lam, Doverspike, Zaho & Mawasha, 

2005; Trusheim & Crousa, 1982)  التي أكدت إمكانية االعتماد

ة معيارًا للقبول في الجامعات، على المعدل في الثانوية العام

  .وتأكيدها لفاعلية القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة

وقد يعود السبب في ذلك اختالف محتوى المواد ومستوياتها 

يضاف إلى ذلك اختالف بين الثانوية العامة والمرحلة الجامعية، 

في  المناهج وطرق التدريس االمتحانات والظروف المحيطة بالدراسة

وقد يبدو الفارق الزمني بين تقديم . كل من المدرسة والجامعة

أربع (امتحان الثانوية العامة وتقديم امتحان الكفاءة الجامعية 

سببًا في ذلك إذ تدخل فيه عوامل كثيرة من شانها أن ُتؤثر ) سنوات

في تحصيل الطالب في الجامعة كما هو الحال لتأثيرها في المعدل 

يقلل من العالقة بين التحصيل في كلتا المرحلتين  التراكمي، مما

. وبالتالي تقل امكانية التنبؤ بإحداهما من اآلخر) الثانوية والجامعة(

التي ُتساهم في ) العوامل(يضاف إلى ذلك أيضًا اختالف المكونات

: اختالف التحصيل فيما بين المرحلتين الثانوية والجامعية مثل

تلك  تالفترة الزمنية إلنهاء متطلباطبيعة المواد الدراسية، و

المرحلة، والضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلبة في امتحان 

الثانوية العامة؛ فالطالب في الثانوية العامة أمام برنامج محدد من 

المواد الدراسية تضعه وزارة التربية والتعليم، وهو أمام ضغوط 

ن الثانوية العامة األسرة، والمدرسة، والمجتمع بحيث يأتي امتحا

أما المرحلة الجامعية فتمثل فترة . لقياس تحصيله في تلك المواد

طويلة من الزمن بالنسبة للطالب إلنهاء متطلبات التخرج األمر الذي 

يزيد سهولة تعامل الطالب مع المواد الدراسية، ويعتبر التحصيل في 

غوط كل مادة مستقل عن المواد األخرى مما يخلص الطالب من الض

النفسية التي كان يخضع لها أثناء الثانوية العامة، ويجعل اإلخفاق 

في بعض المواد أمرًا يمكن معالجته بطرق شتى أثناء المرحلة 

الجامعية مما يجعل الطالب يشعر بقلق أكاديمي منخفض حيال 

كما يمكن القول إن اختالف سياسات القبول بين . تقدمه في الجامعة

والخاصة من حيث معدالت الثانوية العامة يظهر الجامعات الرسمية 

  .فروق في أداء الطلبة في التخصص الواحد

أما فيما يتعلق بالمعدل التراكمي الجامعي، فقد كان األكثر 

تفسيرًا لتباين درجات الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية مقارنًة 

التمريض، وعلم المكتبات : بمعدل الثانوية العامة في تخصصات

والمعلومات، والحقوق، والفقه وأصوله، وتربية الطفل، وهندسة 

البرمجيات، ومعلم الصف، ونظم المعلومات الحاسوبية، وإدارة 

باإلضافة إلى ذلك فقد كان المعدل التراكمي وحده المتغير . األعمال

األكثر تفسيرًا لتباين درجات الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية في 

اللغة العربية، والهندسة الطبية، والهندسة : يبعض التخصصات وه

وقد تبدو هذه  .الصناعية بفروعها، والتسويق، والتصميم الجرافيكي

بين تقديم امتحان ) تزامن(النتيجة منطقية لقصر الفترة الزمنية 

الكفاءة الجامعية ونهاية مرحلة الدراسة الجامعية، األمر الذي يزيد 

هما، كما تحمل هذه النتيجة في طياتها من قيم معامالت االرتباط بين

تأييد بأن امتحان الكفاءة الجامعية يقيس أو يغطي ما تعلمه الطالب 

 ,Vandenhouten)في الجامعة، وفي هذا اتفاق مع نتائج دراسة 

2008).  

عدم إلى أشارت نتائج السؤال الثاني  :مناقشة السؤال الثاني: ثانيًا

قدرة معدالت الذكور ومعدالت بين  إحصائيًاوجود فروق دالة 

اإلناث في الثانوية العامة على التنبؤ بالدرجات على امتحان 

: الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات ما عدا تخصصات

نظم المعلومات الحاسوبية، وهندسة البرمجيات، والهندسة 

الصناعية، حيث كان الفرق داال إحصائيًا بين قدرة معدالت 

اإلناث في الثانوية العامة على التنبؤ الذكور ومعدالت 

بالدرجات على امتحان الكفاءة الجامعية ولصالح االرتباط بين 

معدالت الثانوية العامة وامتحان الكفاءة الجامعية لدى اإلناث 

في تخصصي نظم المعلومات الحاسوبية، والهندسة الصناعية 

وهذه هندسة البرمجيات،  ولصالح الذكور في تخصص نظم

التي أظهرت أن اإلناث  (Hudy, 2006)تيجة تتفق مع نتيجة الن

وفي هذا إشارة . حّققن أعلى معدالت تراكمية مقارنة بالذكور

إلى أن القدرة التنبؤية لمعدالت الطلبة في الثانوية العامة 

بامتحان الكفاءة الجامعية هي أفضل لدى اإلناث عنها لدى 

  .الذكور في تخصصين فقط

بين قدرة إحصائيًا لنتائج عدم وجود فروق دالة كما أظهرت ا

معدالت اإلناث ومعدالت الذكور التراكمية على التنبؤ بالدرجات على 

امتحان الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات ما عدا تخصصي 

وفي هذا إشارة إلى أن . الحقوق والهندسة الصناعية بكافة فروعها

تراكمية عند التخرج من الجامعة القدرة التنبؤية لمعدالت الطلبة ال

بامتحان الكفاءة هي أفضل لدى اإلناث عنها لدى الذكور في 
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، وقد يعزى ذلك تخصصي الحقوق والهندسة الصناعية بكافة فروعها

 الحقوق والهندسة الصناعيةإلى الطبيعة العملية لهذين التخصصين 

في هذين حيث يقوم الطالب بالتدرب العملي أثناء الدراسة الجامعية 

التخصصين مما يجعلها يكتسب خبرة عملية إلى جانب المعرفة 

  .النظرية

  : التوصيات

 أوصت ؛في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج

على النحو والباحثين  ،القرار ألصحابتوصيات  ةالدراسة بمجموع

  :اآلتي

إعادة النظر في اعتماد معدل الثانوية العامة كشرط لقبول  -

 .لبة في التخصصات المختلفة في الجامعات األردنيةالط
إعادة النظر في أسلوب إعداد امتحان الثانوية العامة،  -

وإجراءات تطبيقه بهدف الوصول إلى خصائص سيكومترية 

 .مقبولة لالمتحان تزيد من عدالته وصالحية استخدامه
االستمرار في اعتماد المعدل التراكمي الجامعي كشرط لتخرج  -

من الجامعات المختلفة إلى جانب درجاتهم في امتحان  الطلبة

 .الكفاءة الجامعية
االستمرار في اعتماد امتحان الكفاءة الجامعية معيارًا لتخرج  -

 .الطلبة من الجامعات األردنية
إجراء المزيد من الدراسات الموجهة نحو الخصائص  -

 .السيكومترية المتحان الثانوية العامة

  عـــلمراجالمصادر وا

قانون هيئة اعتماد مؤسسات ). بدون تاريخ. (التشريعات األردنية

مستمدة . األردنية الهاشمية، عمان المملكة. التعليم العالي

: من الصفحة االلكترونية 2009-4-24بتاريخ 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=2
0&year=2007.  

التعليم العالي والبحث  إستراتيجية). بدون تاريخ. (التعليم العالي

، المملكة األردنية 2006حتى  2004العلمي لألعوام 

من الصفحة  2009-3-20مستمدة بتاريخ . الهاشمية، عمان

:االلكترونية

http://www.mohe.gov.jo/UniversityAchievementE
xam /tabid/463/Default.aspx.  

الثالثة فاعلية العالمات في الصفوف  ).1994. (الثوابية، أحمد

األخيرة كمتنبئ بتحصيل الطلب في امتحان شهادة 

الدراسة الثانوية العامة والتحصيل الجامعي لدى عينة من 

رسالة ماجستير غير . الطلبة الملتحقين بالجامعة األردنية

  .منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

تقييم القدرة التنبؤية لمعدل امتحان ). 2003. (جرادات، ضرار

: الثانوية العامة بالمعدل التراكمي عند التخرج من الجامعة

سلسلة العلوم اإلنسانية : أبحاث اليرموك. دراسة حالة

  .400- 383، )1(19، واالجتماعية

 ،جرادات، ضرار؛ عودة، أحمد؛ مرعي، توفيق؛ لطيفة، لطفي؛ حسن

عالمات الثانوية العامة ). 1984. (محمد والعلي، نصر

  .دراسة حالة: في جامعة اليرموككمعايير للقبول 

اتجاهات ). 2008. (ظاظا، حيدر؛ ربابعة، جعفر وطناش، سالمة

مجلة . طلبة الجامعات األردنية نحو امتحان الكفاءة الجامعية

  ).1(، العدد )9(المجلد . العلوم التربوية والنفسية

). 2001. (وغرايبة، عايش عدس، عبد الرحمن؛ البطش، محمد

. االمتحانات العامة واالختبارات المدرسيةتقويم برنامج 

، عمان، )3( المركز الوطني للموارد البشرية، تقرير رقم

  .األردن

العالقة بين معدل الدراسة الثانوية ). 1992. (عيلبوني، سمير

العامة والمعدل التراكمي للطلبة في الكلية مع معدل 

غير  رسالة ماجستير. امتحان دبلوم كليات المجتمع األردنية

  .منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن
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