أثز تزنامج تدريثي على أداء عينة من الطالب والطالثات
يف اختثار القدرات العامة يف حمافظة مهد الذهة
عيسى فرج عوض العزيزي*
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أثز تزنامج تدريثي على أداء عينة من الطالب والطالثات
يف اختثار القدرات العامة يف حمافظة مهد الذهة
الممخص _ ىدفت الدراسة الحالية إلى إنشاء برنامج تدريبي لمطمبة

 .1المقدمة

والطالبات عمى اختبار القدرات العامة وذلك لتقميل أسباب التباين في

يقوم القياس والتقويم التربوي بدور كبير في تطوير العممية

نتائج الطمبة والطالبات بين اختبار مركز القياس والتقويم مقارنة بنتائج

التعميمية من خالل التعرف عمى مستوى أدائيا وتوجيو مساراتيا

الثانوية العامة من وجية نظر المعممين والطالب ومعرفة الفروق بين

بما ينسجم مع األىداف العامة لمتربية .لذا يحظى مجال تطوير

أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة وفقاً لمتغيرات

نظم وأساليب التقويم واالمتحانات باىتمام كبير من الباحثين

البحث ومعرفة الفروق ايضا في أداء المجموعة التجريبية في اختبار

سواء في الدول المتطورة والنامية عمى حد سواء استناداً إلى ما

القدرات العامة وفقاً لمتغير الجنس .ولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم

أكدتو الدراسات والبحوث التربوية والنفسية المعاصرة من األىمية

برنامج تدريبي لمطمبة والطالبات باستخدام اختبار القدرات العقمية

البالغة لعمميات التقويم وأساليبو في تحديد مدى تحقيق النظام

بقسمية الكمي والمفظي وكانت عينة البحث تتكون من ( )061طالباً

التعميمي ألىدافو المرجوة.

وطالبة قسموا الى نصفين من الذكور واإلناث وكل نصف مجموعة

وتعتبر االختبارات من الوسائل الميمة والضرورية لمعظم

تجريبية ومجموعة ضابطة .وقد أوضحت نتائج البحث وجود فروق

عمميات إجراءات التقويم التي تعتمد عمييا المؤسسات التعميمية

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية

وىى أيضا من األدوات الرئيسية والفعالة في يد المعمم وذلك أنيا

والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمجزء المفظي لصالح
المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة بالنسبة لمبنين .ووجود

تيسر الحصول عمى معمومات عن التالميذ سواء عند التخطيط

فروق دالة إحصائياً بين كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية

لمتعميم الصفي أو عند تقييم الطرق أو االستراتيجيات التي

والقياس البعدي لممجموعة الضابطة في الجزء الكمي وذلك لصالح

يستخدميا في التدريس وتساعده في معرفة مدى نموىم وتقدميم

المجموعة التجريبية .وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من القياس

أو تأخرىم ،ومن ثم رصد مواطن القوة والضعف عند التالميذ

البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي لممجموعة الضابطة في

ومراعاة اإلجراءات التدريسية أثناء البرنامج التعميمي [.[0

الدرجة الكمية وذلك لصالح المجموعة التجريبية لمبنين .وجود فروق

والوسيمة األساسية لدراسة القدرات العقمية والتعرف عمى

دالة إحصائياً بين كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس

مستوياتيا ودرجة نموىا ىي االختبارات النفسية فحقيقة أن الناس

البعدي لممجموعة الضابطة في الجزء المفظي وذلك لصالح المجموعة

يختمفون في قدراتيم العقمية معروفو منذ قرون عديدة بل منذ بدأ

التجريبية لمبنات .ووجود فروق دالة إحصائياً بين كل من القياس

اإلنسان يدرك ويالحظ الفروق ،ولكن دراسة الفروق بين الناس

البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي لممجموعة الضابطة في

في ىذه الخصائص والقدرات ووسائل االستفادة منيا في

الجزء الكمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية لمبنات .ووجود فروق
دالة إحصائية بين كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية لمبنات

المجاالت التي تتطمبيا لم تبدأ إال منذ بداية ىذا القرن وعمى

والقياس البعدي لممجموعة التجريبية لمبنين في الدرجة الكمية لصالح

وجو التحديد مع بداية وضع اختبارات الذكاء ومنذ بدأ االىتمام

المجموعة التجريبية لمبنات.

في عمم النفس يتجو إلى النتائج الكمية التي نحصل عمييا نتيجة

الكممات المفتاحية :اختبار القدرات العامة ،برنامج تدريبي ،محافظة

مالحظة السموك كما تعطى العموم الطبيعية نفس االىتمامية

ميد الدىب.

وتعتبرىا منيجيا األساسي فاألرقام أكثر داللة في أغمب األحوال
2

معتمدة لتدريب الطالب عمي اختبار القدرات ،كما صرح بذلك

من مجرد الوصف المفظي ألى ظاىرة [.[6
ولذلك كان ال بد من وضع معايير أكثر دقة لقبول األفضل

مدير عام مركز القياس والتقويم في التعميم العالي من أن المركز

من بين المتقدمين إلى ىذه المؤسسات التعميمية والى التمييز بين

لم يعتمد أياً من المعاىد أو المراكز أو المدارس لتقديم دورات

ىؤالء الطالب كل حسب قدرتو العممية وقدرتو العقمية ،ومن ىنا

تأىيمية لدخول اختبار القدرات العامة [ .]4ولكون الباحث عمل

ظيرت اختبارات القبول المعدة من قبل المركز الوطني لمقياس

رئيساً لمركز اختبار القدرات العامة بمحافظة الميد لمدة ثالث

والتقويم بالمممكة العربية السعودية كمعيار إضافي إلى شيادة

سنوات ،فقد الحظ الحيرة التي تعتري بعض الطالب المختبرين

الثانوية العامة لقبول الطالب في مؤسسات التعميم العالي،

وتعامميم في اإلجابة عمى بعض األسئمة بشكل عشوائي.

ويسعى ىذا المركز بصورة خاصة والعديد من المراكز المشابية

وتتبمور مشكمة الدراسة في أن ىذه االختبارات التي يتعرض ليا

لو ،في كثير من بمدان العالم اليوم إلى تزويد المؤسسات واألفراد

الطالب ىي ركناً أساسياً وىاماً في العممية التعميمية وذلك ألنيا

الراغبين في القياسات التربوية بطرق عممية موضوعية لمزيد من

تيدف إلى تقييم المجيود التربوي بشكل عام وتقييم أثرة في

اإلنصاف في قبول الطمبة لمدراسة فوق الثانوية وتصنيفيم في

سموك الطالب بشكل خاص وبذلك فيي عممية تشخيصية

البرامج المختمفة بحسب أىميتيم ومتابعة البحث العممي لتحسين

وعالجية في نفس الوقت ونظ اًر لحاجة المجتمعات لموارد بشرية

وسائل القياس وأدواتو ولدراسة صدق ىذه االختبارات ومعاييرىا

ذات كفاءة عالية ،فقد حرصت معظم دول العالم عمى إنشاء

ويتركز عمل ىذه المراكز أساساً في تصميم االختبارات

مراكز لمقياس والتقويم بيدف التعرف عمى أىمية المتعممين

وتطويرىا وتطبيقيا عمى نطاق واسع .ومن أعمال ىذه المراكز

لاللتحاق بمؤسسات التعميم العالي من حيث أىميتيم العممية

أيضاً االىتمام بتوفير الخبرة لتصميم االختبارات لممؤسسات أو

ولتساعد الطمبة عمى التوجو لمتخصصات التي تناسب قدراتيم

الييئات التعميمية العميا الراغبة في ذلك [.[3

ومستوياتيم العممية ،وكانت المممكة العربية السعودية من ضمن

وتعتبر سياسة القبول في الجامعات من أكثر الموضوعات

ىذه الدول التي حرصت عمى إنشاء مركز لمقياس والتقويم وعمى

التي تشغل بال المسئولين عن التعميم في أي مجتمع من

الرغم من األفكار والتوجيات الرائعة التي يسعى ىذا المركز

المجتمعات وذلك أن تحديد المعايير التي يتم في ضوئيا قبول

لتحقيقيا إال أنو يواجو جممة من االنتقادات سواء من طرف

الطمبة في مؤسسات التعميم العالي تعتبر مشكمة تواجو معظم

الطالب أو المعممين وذلك نظ اًر لتدنى نتائج الطالب في

المجتمعات.

اختبارات ىذا المركز كما ال يخفى عمى أحد األثار النفسية التي

ومن ىذا المنطمق نجد أن مشكمة انتقاء الطالب وتوزيعيم

يعيشيا المتعمم نتيجة إخفاقو في تحقيق ذاتو بعدم التمكن من

عمى الكميات والتخصصات المختمفة تثير داخل تمك الكميات

الحصول عمى مقعد في الدراسة الجامعية عمماً بأنو في كثير من

اىتمام المسئولين عن ىذه المؤسسات خاصة في ظل تدنى

االحيان يحصل عمى معدل مرتفع في اختبارات الثانوية العامة.

مستوى بعض الطالب في الثانوية العامة في الميارات االساسية

ومن ىنا تكمن مشكمة البحث من خالل اإلجابة عمى السؤال

التي قد تعتبر مؤش اًر في عممية االنتقاء.

الرئيس التالي" :ما أثر برنامج تدريبي عمى أداء الطالب
والطالبات في أداء اختبار القدرات لدى عينة من طالب مدارس

 .2مشكمة الدراسة

محافظة ميد الذىب؟" ويتفرع عن ىذا السؤال األسئمة التالية:

انتشرت في السنوات األخيرة دورات تدريبية يعتقد القائمين
عمييا أنيا تسيم في رفع درجات الطالب والطالبات الممتحقين

أ .أسئمة الدراسة
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

بيا في اختبار القدرات العامة عمى الرغم أنو ال توجد برامج
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المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

العامة بالنسبة لمبنات.

لمجزء المفظي في اختبار القدرات لطالب البنين؟

 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

لمدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

لمجزء الكمي في اختبار القدرات لطالب البنين؟

العامة بالنسبة لمبنات.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي

 -7توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس

المجموعة التجريبية لمبنين والمجموعة التجريبية لمبنات في

البعدي لمجزء المفظي في اختبار القدرات لطالب البنات؟

القياس البعدي لصالح البنات في اختبار القدرات العامة.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات

ج .أهداف الدراسة
تكمن الحاجة إلى انتقاء الطالب في مؤسسات التعميم

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي
لمجزء الكمي في اختبار القدرات لطالب البنات؟

العالي إلى عمميات اختيار دقيقة من بين الطالب المتقدمين ليا

ب .فرضيات الدراسة

وىذا االختيار يعتمد بالدرجة األولى عمى ما أنجزه الطالب في

 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

الماضي من أجل التنبؤ بإنجازه المستقبمي .وىذا يتم من خالل

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

بناء مجموعو من المقاييس المقننة لقياس األداء الماضي

لمجزء المفظي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

لمطالب من أجل استخدامو لمتنبؤ باألداء المستقبمي .وبناء عمى

العامة بالنسبة لمبنين.

نتائج تمك االختبارات تتم عممية اختيار نوعية الطالب الذين

 -6توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

يمتحقون بتمك الكميات .وقد ىدفت الدراسة الحالية إلى قياس أثر

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

برنامج تدريبي لمطمبة والطالبات عمى اختبار القدرات العامة

لمجزء الكمي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

وذلك لتقميل أسباب التباين في نتائج الطمبة والطالبات بين

العامة بالنسبة لمبنين.

اختبار مركز القياس والتقويم مقارنة بنتائج الثانوية العامة من

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

وجية نظر المعممين والطالب ومعرفة الفروق بين أداء

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة وفقاً لمتغيرات

لمدرجة الكمية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

البحث ومعرفة الفروق ايضا في أداء المجموعة التجريبية في

العامة بالنسبة لمبنين.

اختبار القدرات العامة وفقاً لمتغير الجنس.

 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

د .أهمية الدراسة

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

تنبع أىمية الدراسة الحالية من االعتبارات اآلتية:

لمجزء المفظي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

 -وضع معايير لمقبول في التعميم الجامعي مبنية عمى اختبار

العامة بالنسبة لمبنات.

القدرات العامة واختبار شيادة الثانوية العامة.

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

 -قمة الدراسات التربوية (حسب عمم الباحث) التي أىتمت

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

بتشخيص تجربة اختبار القدرات العامة التي يتعرض لو الطمبة

لمجزء الكمـ ـي لصالـ ـح المجموعـ ـة التجريبيـ ـة ف ـ ـي اختب ـ ـار الق ـدرات

بعد الثانوية العامة.
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الموضوع نفسة.

 كثرة االنتقادات الموجية إلى اختبارات القدرات العامة ومطالبةكثير من الطمبة والمعممين بتعديميا وتغييرىا.

 3اإلطار النظري

 -انتشار البرامج التدريبية التي يدعي القائمون عمييا أنيا تسيم

يواجو النظام التعميمي العديد من التحديات ،خاصة تمك

في الرفع من درجة الطالب في اختبار القدرات العامة والحاجة

المرتبطة بالجوانب المعرفية والتكنولوجية التي تتطمب إصالحاً

إلى تقييميا.

وتطوي اًر مستم اًر ،ونظ اًر ألىمية مرحمة التعميم الثانوي في أي

 -تدنى مستوى نتائج الطمبة لالختبا ارت القدرات العامة مقارنة

مجتمع حيث إنو يمثل اإلعداد الجاد لممواطنة ،واعداد األفراد

بمستوياتيم في اختبار الثانوية العامة من وجية نظر المعممين

سواء لمحياة أو االلتحاق بالتعميم العالي ،فإن تطوير ىذا التعميم

والطمبة.

يمثل حجر األساس في تحقيق التنمية المستدامة في بناء جيل

 -أىمية البرنامج التدريبي في كونو يقمل الفجوة في التفاوت بين

يستطيع التكيف مع متطمبات عصر المعمومات ومجتمع

الدرجات التي يحصل عمييا الطالب الثانوية العامة واختبار

المعرفة.
وبناء عمى ذلك يحتاج التعميم الثانوي إلى رؤية منظومة

القدرات اذا حقق لو البرنامج التدريبي التييئة المناسبة لو قبل
امتحان القدرات العامة.

تتكامل فييا األىداف واالستراتيجيات والنظم الفرعية عمى

 -يمكن أن تكون ىذه الدراسة نواة لبحوث ودراسات أخرى.

المستوى السياسي واالقتصادي والثقافي والمجتمعي لتشكل في

ه .حدود الدراسة

مجمميا توجياً ومسا اًر يمكن التوافق عميو من كافة األطراف
المعنية ،وحيث أن الميدان التربوي أصبح يحظى باىتمام

تم إجراء الدراسة في إطار الحدود اآلتية:
 -الحدود الزمانية :نفذ ىذا البحث في الفصل الدراسي الثاني

المجتمعات عمى اختالف مستوياتيا فقد أصبح واضحا أن تقدم

0437ه.

األمم ما ىو إال نتيجة طبيعية لفاعمية قيادتيا في العديد من

 -الحدود المكانية :يطبق ىذا البحث في عينة من المدارس

المجاالت ومنيا التعميم ،فأغمب الدول أصبحت تقوم بجيود

الثانوية في محافظة ميد الذىب.

كبيرة لتحسين جودة التعميم كإصالح األنظمة التربوية وتطوير

 -الحدود الموضوعية :استخدم الباحث برنامج تدريبي من

المناىج الدراسية سعياً إلى تكوين أطر وكوادر بشرية تمبى

مدرسة الفالح بمكة المكرمة ونتائج اختبار القدرات العامة

احتياجات المجتمع ومتطمبات التنمية االقتصادية [.[5

لمفترتين لعام 0437ه والتي تم الحصول عمييا من موقع

وفي ىذا السياق ورغبة من المممكة العربية السعودية في

المركز الرسمي عن طريق رقم ىوية الطالب والطالبات أفراد

التطوير قامت بإنشاء مركز القياس والتقويم الوطني ،لمقيام

العينة.

بإجراء اختبارات موحدة لقياس التحصيل العممي لمطالب

و .مصطمحات الدراسة

والطالبات المتقدمين لمدراسة الجامعية ومساعدة القائمين عمى

اختبار القدرات العامة :اختبار يقدم بالغة العربية ويقيس القدرة

التعميم والمخططين لو في اكتشاف الطمبة ذوى القدرات

التحميمية واالستداللية لدى الطالب وذلك في جزأين :أحدىما

والميارات وإلبداعات ثم توجيييم حسب ميوليم وامكاناتيم نحو

لغوى واآلخر كمي (رياضي) وىذه القدرة بطبيعتيا تبنى مع

التخصصات المناسبة ليم في المرحمة الجامعية واعدادىم ليكونوا

االنسان يوما بعد يوم من خالل المواقف والتجارب التي يواجييا

وسائل فعالة إلحداث التطوير المنشود وركائز داعمة التنمية

في حياتو العامة سواء داخل المدرسة أم خارجيا فاختبار القدرات

الشاممة [.[3

يقيـ ـس القابميـ ـة لمتعمـ ـم بص ـ ـرف النظ ـ ـر ع ـ ـن براعت ـ ـو الخاص ـة في
5

5

اختبار القدرات العامة:

7

6106

الطمبة ذوي الميارات والقدرات العالية إال أن بعضيم ال يستطيع.

ىو اختبار مدتو ساعتان ونصف ،يقدم بالغة العربية،

لسبب أو آلخر إبراز ىذه القدرات من خالل التحصيل الدراسي

ويقيس القدرة التحميمية واالستداللية لدى الطالب ،وذلك في

فتكون درجاتو منخفضة؛ مما يقمل من فرص التحاقو بذلك

جزأين :أحدىما لغوى واآلخر كمي (رياضي) .وىذه القدرة

المستوى من التعميم .ليذا فإن من أىداف اختبار القدرات العامة

بطبيعتيا تُبنى مع اإلنسان يوماً بعد يوم من خالل المواقف

اآلتي [.[3

والتجارب التي يواجييا في حياتو العامة سواء داخل المدرسة أم

 .0تحقيق عدالة عامة في القبول في التعميم الجامعي؛ بناء عمى

خارجيا .فاختبار القدرات يقيس القابمية لمتعمم بصرف النظر عن

معايير موحدة ومحددة تقيس القدرات والميارات المطموبة.

براعتو الخاصة في الموضوع نفسو ،فيو يقيس:

 .6تساوى الفرص بين الطمبة في االلتحاق بالجامعات.

 -0القدرة عمى القراءة بفيم وعمق.

 .3تقدير أحقية الطمبة ذوي القدرات العالية في مواصمة دراستيم

 -6فيم التعابير في سياق القراءة.

الجامعية.

 -3القدرة عمى إدراك العالقات المنطقية.

 .4مساعدة الطالب عمى إدراك مستوى قدراتو المرتبطة

 -4القدرة عمى حل المسائل بمفاىيميا الرياضية األساسية.

باالستعداد الدراسي لمتعميم الجامعي؛ وذلك من خالل قياس
القدرات المفظية والكمية.

وىناك فرق بين اختبار القدرات واالختبارات التحصيمية،
فاختبار القدرات يقيس القدرة عمى الفيم والتطبيق واالستدالل،

 .5تبصير الطالب باحتماالت نجاحة في التعميم الجامعي؛

والتحميل في مجالي المغة والرياضيات ،وىو بطبيعتو يعتمد عمى

ليتخذ القرار المناسب حيال ذلك.

القدرات العقمية التي تنمو وتتطور باالجتياد الخاص والعمل

 .6إعداد دراسات عممية لمجيات التعميمية في ضوء نتائج

العقمي المستمر عبر السنين سواء في المدرسة أم الحياة العامة.

االختبار من أجل تحسين ميارات التعمم الموجية لمقدرات العقمية

فيو ال يعتمد اعتماداً مباش اًر عمى المعمومات المجردة .أما

المرغوبة في مراحل التعميم العام.

اختبار التحصيل فيقيس مستوى المعرفة التي حصميا الطالب

أقسام االختبار الرئيسة.

مما درسو في المدرسة من مقررات تكون عادة عمى شكل

يقسم االختبار إلى قسمين رئيسيين ىما :القسم المغوي

تخصصات مثل الرياضيات أو الكيمياء أو الفيزياء أو المغة

والقسم الكمي وتقدم األسئمة بشكل متناوب بين ىذين القسمين

اإلنجميزية أو التاريخ أو النحو .ويعد اختبار القدرات أداة لقياس

في أجزاء يعطى كل جزء منيا نصف ساعة من الوقت .كما أن

ميارات ال تقيسيا اختبارات الثانوية العامة ،حيث أظير البحث

جميع األسئمة عمى شكل اختيار من متعدد .أي أن يختار

العممي أن ارتباط الدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار

الطالب اإلجابة الصحيحة من بين أربع إجابات معطاة (أ ،ب،

القدرات مع درجة الثانوية العامة ضعيف [.[3

ج ،د) .وىذه نبذه مختصرة عن ىذين القسمين من االختبار:
 -0تقدم األسئمة بشكل متناوب بين ىذين الجزأين في ستة

ويمكن لمطالب من حيث المبدأ دخول االختبار خالل
دراستو لمصف الثالث الثانوي ،ولكن سيقتصر موعد تطبيقو في

أقسام.

البداية عمى أوقات محددة يجب أن يمتزم بيا الطالب الراغب في

 -6مدة االختبار ساعتان ونصف الساعة ،لكل قسم خمس

االلتحاق بالجامعات.

وعشرون دقيقة.

أىداف اختبار القدرات العامة.

 -3يضم كل قسم من األقسام المفظية  66سؤاالً.
 -4يضم كل قسم من األقسام الكمية  66سؤاالً بحد أقصى.

ىناك حاجة ُممحة لدى مؤسسات التعميم العال ـي الستقط ـ ـاب
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 -5جميع األسئمة عمى شكل اختيار من متعدد .أي أن الطالب

صدر السؤال وتحديد ما يماثميا من االختيارات.

يختار اإلجابة المناسبة.

 -4استيعاب المقروء :فيم النصوص وتحميميا من خالل اإلجابة

(أ) يشمل الجزء المفظي من االختبار عمى أنواع األسئمة اآلتية:

عن أسئمة تدور حول مضمون النصوص المعطاة.

 -0المفردات :معرفة معانى بعض المفردات.

ويتضمن ىذا الجزء:

 -6إكمال الجمل :فيم النصوص القصيرة واستنباط ما تحتاج

 - 68سؤاالً لمتخصصات العممية في الثانوية العامة.

إليو من تكميالت لتكون جمالً مفيدة.

 - 91سؤاالً لمتخصصات النظرية.

 -3التناظر المفظي :معرفة العالقة بين زوج من المفردات في

والجدول رقم ( )0يبين توزيع أسئمة ىذا الجزء:
جدول 1

توزيع أسئمة الجزء المفظي
نوع األسئمة

نظري

عممي

ال
 07سؤا ً

ال
المفردات  03سؤا ً

ال
 66سؤا ً

ال
إكمال الجمل  06سؤا ً

 63سؤاالً

التناظر المفظي  07سؤاالً

 69سؤاالً

استيعاب المقروء  66سؤاالً

(ب) يشتمل الجزء الكمي عمى أنواع األسئمة الرياضية المناسبة

 - 43سؤاالً من نوع االختيار من متعدد.

الختبار القدرات العامة التي تحتاج إلى معمومات تحصيمية

 - 9أسئمة من نوع المقارنات ،حيث يطمب من الطالب المقارنة

أساسية بسيطة .ويتضمن ىذا الجزء:

بين شيئين إحداىما في العمود األول واآلخر في العمود الثاني.

 - 52سؤاالً موضوعياً لمتخصصات العممية مقسمة عمى نوعين

والجدول رقم ( )6يبين توزيع أسئمة ىذا الجزء:
جدول 2

توزيع أسئمة الجزء الكمي
نسبة السؤال

نوع األسئمة
أسئمة حسابية

%41

أسئمة جبرية

%63

أسئمة ىندسية

%64

أسئمة تحميل إحصائي

%03

ما يقيسو اختبار القدرات العامة:

أما اختبار التخصصات النظرية فيتضمن  31سؤاالً كمياً،
تشمل الحساب واليندسة والتحميل .ويضم االختبار بجزأيو

يقيس اختبار القدرات العامة مدى استعداد الطالب لمواصمة

(المفظي والكمي) عدداً من االسئمة التجريبية ،لكنيا ال تحسب

الدراسة الجامعية ،ويعتمد في ذلك عمى فحص عدد من القدرات

ضمن الدرجة التي يحصل عمييا الطالب.

من خالل الميارات المفظية والكمية.
ويركز الجانب المفظي منو عمى قياس قدرة الطالب عمى

وقد راعى المركز اختالف القدرات في الجانب الكمي لالختبار،
بحسب تصنيف الطالب إلى طالب "التخصصات العممية"

االستفادة من المخزون لديو إلى جانب قدرتو عمى:

وطالب " التخصصات النظرية " فوضع لكل فئة منيما اختبا اًر

 -0االحتفاظ بالمعمومات

مستقالً لكن ذلك ال يعنى أن االختبار الخاص بطالب

 -6فيم تراكيب الجمل

"التخصصات النظرية" يخمو من الجزء الكمي غير أن ىذا الجزء

 -3تحديد العالقة الداللية بين زوجين من الكممات

موضوع بصورة تراعى قدراتيم في ىذا الجانب [.[3

 -4استيعاب النصوص والقدرة عمى االستنتاج.
7
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أما الجزء الكمي فيركز عمى قياس قدرة الطالب عمى:

( .)35.8وأشارت عينة الطالب إلى أن استحقاق الطالب الفعمي

 -0حل المسائل الرياضية.

لمدرجة التي حصل عمييا قد جاء في المرتبة األولى بنسبة

 -6القياس.

( )%58ضمن أسباب حصول الطمبة عمى معدالت مرتفعة في

 -3االستنتاج.

الثانوية العامة .في حين أشار المعممون إلى أن مساعدة

إن اختبار القدرات العامة ليس اختبا اًر تحصيمياً فيو ال

المعممين ومراعاة حاجة الطالب لمحصول عمى معدل مرتفع

يعتمد عمى المعمومات المباشرة في مناىج التعميم العام الدراسية،

لمدخول الى الجامعة قد جاء في المرتبة األولى ضمن أسباب

ويرى الباحث أنو يتطمب االستعداد من خالل التدريب عمى

ارتفاع معدالت الثانوية العامة بنسبة مئوية تصل إلى

طريقة االسئمة والتدريب عمى اختبار القدرات يتيح لمطالب زيادة

( )%66.13من مجموع استجابات المعممين والمعممات.
كما أجرى صالح [ ]7دراسة بعنوان صدق تنبؤ اختبار

قدراتو العقمية وعدم وجود عنصر المفاجئة الذى يمكن بدورة ان

القدرات العامة وامتحان شيادة الثانوية العامة بالمعدل التراكمي

يقمل من درجات الطالب والطالبات.

الجامعي بالمممكة العربية السعودية .وىدفت الدراسة إلى معرفة

 .4الدراسات السابقة
لم يعثر الباحث عمى الكثير من الدراسات واألبحاث

الصدق التنبؤي الختبار القدرات العامة المعمول بو لدى خريجي

المتعمقة بموضوع الدراسة ولعل ذلك مرده إلى حداثة تأسيس

الثانوية العامة .والذى يتبناه المركز الوطني لمقياس والتقويم

مركز القياس والتقويم بالمممكة العربية السعودية .ومن أىم

بالمممكة العربية السعودية وتكونت عينة الدراسة من ()661

الدراسات المرتبطة بالدراسة الحالية:

طالباً من الذكور ،اختيروا من خمسة كميات جامعية ،وأظيرت

أوالً :الدراسات العربية:

نتائج الدراسة أىمية اختبار القدرات العامة في المعدل التراكمي

أجرى كل من آل مريع وكداي [ ]6دراسة بعنوان أسباب

وأنو يعمل كمنبئ جيد لممعدل التراكمي الجامعي ،حيث فسر

تباين تحصيل الطالب بين اختبارات الثانوية العامة ونتائج مركز

اختبار القدرات العامة نسبة ( )%66من المعدل التراكمي

القياس والتقويم في المممكة العربية السعودية .وىدفت الدراسة

لمطالب .كذلك اثبت اختبار شيادة الثانوية العامة أىميتو كمعيار

عمى الوقوف عمى أسباب التباين في نتائج الطمبة بين اختبارات

لمقبول والتنبؤ بالتحصيل الجامعي .وتم التوصل أيضاً إلى أىمية

مركز القياس والتقويم مقارنة بنتائج الثانوية العامة من وجية

االختبارين معاً (اختبار القدرات العامة واختبار شيادة الثانوية

نظر المعممين والطمبة وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية

العامة) في المعدل التراكمي لمطالب الجامعي ،فقد فسر

من طالب المستوى الثالث الثانوي بمغت ( )88طالباً إضافة إلى

االختبارين معاً بنسبة ( )%66من المعدل التراكمي لمطالب ،وان

عينة عشوائية من معممي المستوى الثالث ثانوي شممت 53

في اجتماعيما معاً تنبؤاً قويا بتحصيل الطالب في الجامعة.

معمماً .ولتحقق أىداف الدراسة استخدم المنيج الوصفي .وأشارت

دراسة الغمدى [ ]8التي ىدفت إلى التعرف عمى الصدق

النتائج إلى أن نسبة ( )31.3من المعممين يروون أن المسؤولية

التنبؤي الختبار القدرات العامة ومعدل الثانوية العامة في النجاح

مشتركة بين مركز القياس والتقويم والمعمم والطالب في أسباب

في الجامعة دراسة عمى عينة من طالب جامعة أم القرى ،وقد

إخفاق الطمبة في اختبارات مركز القياس والتقويم .وفيما يتعمق

تناولت ىذه الدراسة مدى إمكانية التنبؤ بمستوى النجاح المتوقع

بالصعوبات التي يواجييا الطالب في اختبارات مركز القياس

لمطالب في المرحمة الجامعية انطالقا من العالقة بين معدل

والتقويم فقد أشارت النتائج إلى أن طبيعة أسئمة االختبارات التي

الثانوية العامة واختبار القدرات العامة ،وقد طبقت الدراسة عمى

يقدميا المركز قد حصمت عمى أعمى نسبة مئوية بواقع

عينة من طالب جامعة أم القرى مع تتبع معدالتيم الفصمية
8

والتراكمية خالل األربع سنوات األولى في الجامعة وقد توصل

االستمرار في اعتماد نتائج الكفاءة الجامعية محكاً لمحكم عمى

الباحث إلى :أىمية معدل الثانوية العامة كأىم متغير مستقل في

نتائج التعمم لضعف القدرة التنبؤية المتحان الثانوية العامة

الدراسة الحالية وذلك في قدرة الطالب عمى النجاح أكاديمياً في

والمعدل التراكمي.

المرحمة الجامعية .كما أكدت الدراسة وجود فروق ذات دالالت

وجاءت دراسة بالخيور [ ]00لتقيس أثر فاعمية طرق

إحصائية حسب نوع الكمية ،حيث تميزت الكميات العممية بوجود

معادلة نماذج اختبار القدرات العامة بالمركز الوطني لمقياس

عالقة قوية دالة إحصائياً مع جميع المعدالت التراكمية أكثر من

والتقويم وفق نظريتي القياس التقميدية والحديثة في ضوء بعض

باقي الكميات األخرى ،وان القوة التنبؤية يمكن االعتماد عمييا

المتغيرات التي ىدفت إلى مقارنة طرق معادلة النماذج

كمعيار لمدى النجاح واالستمرار في المرحمة الجامعية بالنسبة

االختبارية األربعة الختبار القدرات العامة الذى أعده المركز

لمتخصصات العممية.

الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العالي والذى تم تطبيقو عمى

أما دراسة النمري [ ]9فقد حاولت التعرف عمى أثر برنامج

طالب الصف الثالث الثانوي كمعيار لقبوليا بالجامعات ومعظم

ميني لتييئة طالب المرحمة الثانوية ألداء اختبار القدرات العامة

الكميات ،وقد توصل الباحث إلى تناسب االختبار مع المستوى

بمحافظة الطائف ،فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من أثر

المعرفي لطالب ىذه المرحمة ،وتعادل نماذج االختبار األربعة

البرنامج اإلرشادي الميني المعد من قبل الباحث في تييئة

بدرجة كبيرة.

طالب المرحمة الثانوية ألداء اختبار القدرات العامة ومعرفة

كما أجرى جرادات [ ]06دراسة ىدفت إلى تقييم القدرة

الفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تبعاً

التنبؤية لمعدل امتحان شيادة الدراسة الثانوية العامة بالمعدل

لمتخصص وطبيعة االختبار ،وقد توصمت إلى وجود فروق بين

التراكمي عند التخرج من الجامعة وقد توصمت الدراسة إلى أن

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس

معدل الثانوية العامة عاجز تماماً عن التبوء بالنجاح في

البعدي لمجزء المفظي والكمي من اختبار القدرات لصالح

الجامعة كما يقاس بالمعدل التراكمي عند التخرج من الجامعة،

المجموعة التجريبية في العموم الطبيعية والعموم الشرعية

بالرغم من الداللة اإلحصائية لو وان االستمرار في االعتماد

والعربية .ومن الدراسات التي حاولت الوقوف عمى نتائج الثانوية

عمى شيادة الدراسة الثانوية العامة معيار لقبول الطمبة إلى

العامة ودورىا في القبول الجامعي فقد أجرى الصمادي []01

جامعة اليرموك ليس لو أي مبرر عممي كما كشفت ىذه الدراسة

دراسة حول معدل الثانوية العامة والمعدل التراكمي الجامعي

عن ثالث حاالت لتحيز معدل الثانوية العامة كمتنبئ بالمعدل

بصفتيما متنبئين بمستوى تحصيل طمبة الجامعة األردنية في

التراكمي عند التخرج من الجامعة فقد تحيز سمبا في اثنتين منيا

امتحان الكفاءة وبينت الدراسة أن امتحان الثانوية العامة كان

نحو اإلناث وايجابيا نحو الذكور وتحيز سمبا نحو الذكور،

أكثر تنبؤا باألداء في امتحان الكفاءة الجامعية في تخصصات

واوصت الدراسة بضرورة حساب معادالت انحدار منفصمة واحدة

اليندسة الكيربائية واليندسة الميكانيكية والمحاسبة بالترتيب ،وال

لمذكور وواحدة لإلناث بدل االعتماد عمى معادلة انحدار عامة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين قدرة معدالت الذكور

تشمل الذكور واإلناث معا.

ومعدالت اإلناث في الثانوية العامة عمى التنبؤ بالدرجات عمى

وقام القوابعة [ ]03بدراسة بعنوان القدرة التنبؤية المتحان

امتحان الكفاءة الجامعية في جميع التخصصات ما عدا

شيادة الدراسة الثانوية العامة في التحصيل األكاديمي الجامعي

تخصص نظم المعمومات والحاسوبية وىندسة البرمجيات

حيث وجدت الدراسة عدم كفاية امتحان الثانوية العامة كمعيار

واليندسة الصناعية ولصالح اإلناث ،وأوصمت الدراسة بإمكانية

لقبول الطمبة في الجامعات وتوزيعيم عمى التخصصات المختمفة
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الن معامالت االرتباط بين معدل الثانوية العامة والمعدل

والمجموعة التجريبية .كذلك وجود فروق بين المجموعة التجريبية

التراكمي ضعيف مما يقمل القدرة التنبؤية ليم نسبة ما يفسر كل

في القياس القبمي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي.

مبحث من مباحث شيادة الدراسة الثانوية العامة من معدل

وجاءت دراسة زىران [ ]06لمتعرف عمى أثر برنامج

الطالب الجامعي غير دال إحصائياً لذلك يجب إعادة النظر في

إرشادي قائم عمى إكساب الطالب ميارات أداء االختبار ،وقد

بنية ومحتوى ىذه المباحث ،وضرورة تصميم اختبار عام

أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في قمق االختبار بين

واختبارات قبول لكل تخصص جامعي.

متوسطات درجات المجموعة التجريبية ،ومتوسطات درجات

وأجرى الرشدان [ ]04دراسة بعنوان الترابط بين المعدالت

المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في الدرجة

التراكمية في الجامعات األردنية والمعدالت في الثانوية العامة

الكمية لقمق االختبار ،وفي درجات المقاييس الفرعية الستة رىبة

وقد توصل الباحث إلى أن معامالت االرتباط بين معدل الطالب

االمتحان ،وارتباك االمتحان ،وتوتر أداء االمتحان ،وانزعاج

في الثانوية العامة ومعدلو التراكمي تراوح بين ضعيفة وضعيفة

االمتحان ونقص ميارات االمتحان واضطراب االمتحان.

جدا في معظم التخصصات وكان متوسط معدالت الثانوية

الدراسات األجنبية:

العامة لطمبة العينة  %79بينما كانت معدالتيم التراكمية 69

دراسة وولف وجونسون [ ]07التي ىدفت إلى معرفة أىم

مما يؤيد ظاىرة انحدار المعدل التراكمي مقارنة بمعدل الثانوية ا

عوامل التنبؤ لألداء في الكمية بين العوامل األتية -0 :اختبار

لعامة ،وىذا ما يفسر معدل الثانوية العامة من معدل الطالب

السات  (SAT) -2معدل الطالب في الثانوية العامة-3 .

التراكمي  %4.5ومن ىنا البد من البحث عن متغيرات أخرى

( 36متغير) من متغيرات الشخصية .وتكونت عينة الدراسة من

تفسر الجزء األكبر من التباين  %95.5ويوصى الباحث ببناء

( )610طالب .وأظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أن معدل

امتحانات قبول خاصة بالكميات الجامعية واعتماد نتائجيا بأوزان

الثانوية من أفضل عوامل التنبؤ حيث يفسر ( )%09من التباين

معينة تضاف إلى امتحان الثانوية العامة كأساس لمقبول في

الكمي لألداء .ويأتي بعد ذلك عامل التحكم الذاتي (أحد متغيرات

الجامعات.

الشخصية) حيث يفسر ( )%9من التباين الكمى لألداء .ويأتي

أما دراسة النجار [ ]05فقد ىدفت الدراسة إلى التعرف

بعد ذلك اختبار ) (SATحيث يفسر ( )%5من التباين الكمى

عمى مشاكل االختيار الميني لدي طمبة العاشر في مدينة خان

لألداء ،ثم خمص الباحثان إلى أىمية عامل التحكم الذاتي (يقظة

يونس .حيث طبق الباحث برنامجو عمى عينة قواميا ()76

الضمير) في ق اررات القبول ،وكذلك معل الثانوية العامة واختبار

طالبا من طالب الصف العاشر وتم تقسيم العينة إلي مجموعتين
ً

السات.

األولي تجريبية والثانية ضابطة ،حيث استخدم أدوات لجمع

وفى دراسة أجراىا كال من كومرى وشن [ ]08ىدفت إلى

المعمومات منيا اختبار الذكاء المصور وتقدير المستوي

التنبؤ باألداء األكاديمي لطالب الطب من خالل قدرتيم المعرفية

االجتماعي االقتصادي لألسرة ومقياس االختيار الميني وقد

وخصائصيم الشخصية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )97طالباً

استخدم أساليب إحصائية لمعالجة البيانات مثل اختبار مان

وتم استخدام اختبار كومرى لمشخصية لمعرفة السمات الشخصية

وتني واختبار (ت) ومعامل ارتباط بيرسون ،وقد أظيرت النتائج

لمطالب ومعدالت الطالب في المواد العممية (في المرحمة

أن مشاكل الطالب المينية ترجع إلي مشكل مينية متعمقة

الثانوية ) GPAودرجة اختبار القبول في الكمية لمتنبؤ بأداء

باألصدقاء وتمييا مشكالت مينية مرتبطة بالمجتمع واألسرة ،كما

الطالب مقاساً بمعدالت المواد اإلكمينيكية واألداء المعرفي

أظيرت نتائجHانو يوجد فروق بين المجموعتين الضابطة

والمجموع لممعدالت واألداء وكان معامل االرتباط بين اختبار
10

القبول في الجامعة ومعدل الثانوية العامة معاً وبين األداء

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

األكاديمي ( .)1.65غير أن ىذه العالقة انخفضت عند أخذ

يتبين من استعراض نتائج الدراسات السابقة إجماع

األداء اإلكمينيكي والموائمة الشخصية معاً كجزء من تقويم األداء

معظميا عمى ضرورة عدم االعتماد عمى مؤشر واحد عند اتخاذ

( )1.54كذلك فإن السمات الشخصية ترتبط ارتباطا داالً

قرار قبول الطالب في مختمف التخصصات بالكميات المختمفة،

إحصائياً مع األداء األكاديمي .وخمصت الدراسة إلى أنو من

بل يجب تنوع معايير القبول التي تساعد عمى اكتشاف قدرات

غير المتوقع استعمال سمة أو سمتين لمشخصية لمتنبؤ بموائمة

واستعدادات وميول واتجاىات الطالب مع ضرورة مراعاة

الطالب لمطب وكذلك إلى أىمية معدل الثانوية لمتنبؤ بالنجاح

إمكانات تمك الكميات واحتياجات المجتمع .كما أكدت الدراسات

بكمية الطب.

عمى القوة التنبؤية لدرجات الثانوية العامة ،مما يؤكد أىمية مثل
ىذا المعيار كمؤشر أساسي في قرار قبول أو رفض الطالب

كما أجرى أرمسترونج [ :]09دراسة ىدفت إلى كشف
العالقة بين اختبارات القبول واألداء العممي لمطالب .حيث تم

والتنبؤ بتحصيميم الدراسي في المرحمة الجامعية.

تطبيق اختبارات القبول في ميارات المغة اإلنجميزية عمى عينة

 .5الطريقة واإلجراءات

مكونة من ( )91طالب في بداية فصل الخريف ومن ثم تم

أ .منهج الدراسة

إعطاء أفراد العينة مقر اًر تمييدياً في المغة االنجميزية ،وبعد

استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي في ىذا البحث،

انتياء الفصل الدراسي طبق عمييم اختبار بعدي ،وقد أظيرت

باعتبار البحث ييدف إلى معرفة أثر برنامج تدريبي (كمتغير

النتائج أنو ال توجد عالقة بين أداء الطالب في المقرر التمييدي

مستقل) في تييئة واعداد الطالب والطالبات ألداء اختبار

لمغة االنجميزية وبين درجاتيم في اختبار القبول ،وانو توجد

القدرات العامة (كمتغير تابع) واستخدم الباحث منيج تصميم

عالقة دالة بين درجات اختبارات القبول الذى أعطى لمطالب

مجموعتين ،مجموعة ضابطة ،ومجموعة تجريبية ،مع استخدام

في أول الفصل وبين درجاتيم في االختبار البعدي الذى أعطى

القياس القبمي والبعدي لكل المجموعتين تحت نفس الظروف.

ليم في نياية العام.

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

وىدفت دراسة روزنوسكى وباسيت [ ]61إلى التعرف عمى

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات مدارس

الفروق بين ثالث مجموعات متجانسة في اختبار االستعداد

محافظة ميد الذىب الثانوية ،ثم قام الباحث باختيار عينة

الدراسي الذي يعقد كأحد متطمبات القبول بالجامعة ،بعد أن تم

بالطريقة العمدية في ( )4مدارس ثانوية بواقع (مدرستين بنين)

تدريب إحداىا عمى ميارة حكمة االختبار ،والثانية تم وضعيا

و(مدرستين بنات) حيث تكونت عينة الدراسة من ( )061طالباً

تحت حالة من التشجيع والتحفيز ،واألخرى لم تتمق أي تدريب

وطالبة ،الذكور عددىم ( )81طالباً تم تقسيميم إلى ( )41طالباً

أو إثارة ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عمى وجود فروق دالة

كعينة تجريبية و( )41طالباً كعينة ضابطة ،أما بالنسبة

إحصائياً لصالح المجموعة التي تمقت تدريباً عمى ميارة حكمة

لمطالبات فقد تكونت العينة اإلجمالية من ( )81طالبة مقسمة

االختبار في العدد الكمى لالستجابات الصحيحة عمى المفردات

إلى ( )41طالبة كعينة تجريبية و( )41طالبة كعينة ضابطة.

التي تماثل المفردات التي تدربت عمييا ،ولم توجد فروق في

تجانس عينة الدراسة:

العدد الكمى لالستجابات الصحيحة عمى المفردات التي لم يتم

قام الباحث بإجراء التجانس بين أفراد عينة الدراسة قبل تطبيق

التدريب عمييا.

البرنامج في متغيرات العمر والمستوى االجتماعي والمستوى
االقتصادي وذلك بأخذ العينة من محافظة ميد الدىب.
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يشتمل كل نص عمى  5أسئمة

ج .أدوات الدراسة

ثانياً :الجزء الكمي ويتكون من ( )31اختبا ار يحتوي كل اختبار

لتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث أداتين كما يمي:
 -1نتائج اختبار القدرات العامة لعام 0437ه (إعداد المركز

عمى ( )01أسئمة

الوطني لمقياس والتقويم) والتي تم الحصول عمييا بواسطة

مدة البرنامج

الدخول عمى موقع مركز القياس والتقويم بواسطة رقم السجل

) (12ساعة تدريبية موزعو عمى ( )3أيام بواقع ( )4ساعات

لكل طالب وطالبة في كال العينتين التجريبية والضابطة.

تدريبية في كل يوم.

 -2البرنامج التدريبي (من إعداد مدرسة الفالح بمكة المكرمة

صدق البرنامج التدريبي:
تم عرض البرنامج التدريبي عمى مجموعة من الخبراء

0437ه) حيث شارك الباحث في االشراف عمى تنفيذه.

والمحكمين ممن يحممون درجة الدكتوراه في التربية ويعممون في

أوالً :اختبار القدرات العامة:
وىو من إعداد المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم

مركز القياس والتقويم والبالغ عددىم ( )8إلبداء مقترحاتيم

العالي بالمممكة العربية السعودية لعام 0437ه حيث أعتمد

العممية حول البرنامج التدريبي ومدى صالحيتو وقد تم تصميم

الباحث عمى نتائج الطالب والطالبات – عينة البحث  .-قبل

البرنامج بعد أن اجمع عمية مجموعة من الخبراء في مجال

البرنامج التدريبي وبعده .ويتكون االختبار من قسمين (قسم

التربية.
 .6النتائج

لمجزء المفظي وقسم لمجزء الكمي).

سيتم عرض النتائج وفق فرضيات الدراسة كالتالي:

البرنامج التدريبي:

أوال :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:

تكون البرنامج التدريبي من جزأين أساسيين:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

أوالً :الجزء المفظي ويشتمل عمى خمسة أقسام
القسم األول :معاني المفردات ويتكون من ( )81سؤاالً

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

القسم الثاني :الخطأ السياقي ويتكون من ( )034سؤاالً

لمجزء المفظي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

القسم الثالث :التناظر المفظي ويشتمل عمى ( )061سؤاالً

العامة بالنسبة لمبنين .والختبار الفرضية استخدم اختبار (ت)

الجمل ويشتمل عمى ( )081سؤاالً
القسم الرابع :إكمال ُ

كما ىو موضح في الجدول التالي:

القسم الخامس :استيعاب المقروء ويتكون من ( )01نصوص
جدول 3
نتائج اختبار (ت) لمقياس البعدي لمجزء المفظي في اختبار القدرات العامة لعينة الذكور
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

-4.39

39

54.06

63.8451

لممجموعة الضابطة

لممجموعة التجريبية

الداللة اإلحصائية
111.

ويتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمجزء الكمي

القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي لممجموعة

لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة بالنسبة

الضابطة في الجزء المفظي وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

لمبنين .والختبار الفرضية استخدم اختبار (ت) كما ىو موضح

ثانيا :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:

في الجدول التالي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درج ـ ـات المجموع ـ ـة
12

جدول 4
نتائج اختبار (ت) لمقياس البعدي لمجزء الكمي في اختبار القدرات العامة لعينة الذكور
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

الداللة اإلحصائية

6.546-

39

59.0651

64.7051

105.

لممجموعة الضابطة

لممجموعة التجريبية

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمدرجة الكمية

القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي لممجموعة

لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة بالنسبة

الضابطة في الجزء الكمي وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

لمبنين .والختبار الفرضية استخدم اختبار (ت) كما ىو موضح

ثالثا :النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة

في الجدول التالي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـ ـات المجموعـة
جدول 5

نتائج اختبار (ت) لمقياس البعدي لمدرجة الكمية في اختبار القدرات العامة لعينة الذكور
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

4.176-

39

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

لممجموعة الضابطة

لممجموعة التجريبية

56.6511

64.6651

الداللة اإلحصائية
111.

يتضح من الجدول وجود فروق دالة إحصائياً بين كل من

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمجزء المفظي

القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي لممجموعة

لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة بالنسبة

الضابطة في الدرجة الكمية وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

لمبنات .والختبار الفرضية استخدم اختبار (ت) كما ىو موضح

رابعا :النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة:

في الجدول التالي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة
جدول 6
نتائج اختبار (ت) لمقياس البعدي لمجزء المفظي في اختبار القدرات العامة لعينة اإلناث
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

0.009

39

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

لممجموعة الضابطة

لممجموعة التجريبية

67.8651

65.25

الداللة اإلحصائية
671.

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي

لممجموعة الضابطة في الجزء المفظي وذلك لصالح المجموعة

لمجزء الكمي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات

التجريبية لمبنات.

العامة بالنسبة البنات .والختبار الفرضية استخدم اختبار (ت)

خامساً :النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة:

كما ىو موضح في الجدول التالي:
جدول 7

نتائج اختبار (ت) لمقياس البعدي لمجزء الكمي في اختبار القدرات العامة لعينة اإلناث
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

0.349

39

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

لممجموعة الضابطة

لممجموعة التجريبية

66.1751

64.0751

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بين

الداللة اإلحصائية
085.

كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي
13
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لممجموعة الضابطة في الجزء الكمي وذلك لصالح المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لمدرجة الكمية

التجريبية لمبنات.

لصالح المجموعة التجريبية في اختبار القدرات العامة بالنسبة

سادساً :النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة

لمبنات .والختبار الفرضية استخدم اختبار (ت) كما ىو موضح

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة

في الجدول التالي:
جدول 8

نتائج اختبار (ت) لمقياس البعدي لمدرجة الكمية في اختبار القدرات العامة لعينة اإلناث
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

الداللة اإلحصائية

0.333

39

67.3751

65.1651

091.

لممجموعة الضابطة

لممجموعة التجريبية

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بين

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة

كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية والقياس البعدي

التجريبية لمبنين والمجموعة التجريبية لمبنات في القياس البعدي

لممجموعة الضابطة في الدرجة الكمية وذلك لصالح المجموعة

لصالح البنات في اختبار القدرات العامة .والختبار الفرضية

التجريبية لمبنات.

استخدم اختبار (ت) كما ىو موضح في الجدول التالي:

سابعاً :النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة:
جدول 9

نتائج اختبار (ت) لمفروق بين متوسطات العينة التجريبية من الذكور واإلناث في القياس البعدي الختبار القدرات العامة
قيمة ت المحسوبة

درجة الحرية

394.-

39

المتوسط في القياس البعدي

المتوسط في القياس البعدي

لممجموعة التجريبية بنين

لممجموعة التجريبية بنات

64.6651

65.1651

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائية بين

الداللة اإلحصائية
695.

 -3وضع البرنامج التدريبي الختبار القدرات العقمية في كتاب

كل من القياس البعدي لممجموعة التجريبية لمبنات والقياس

دليل المعمم بغض النظر عن التخصص.

البعدي لممجموعة التجريبية لمبنات في الدرجة الكمية لصالح

 -4ضرورة أن تخصص و ازرة التربية والتعميم جزًء من الوقت
التدريسي لكل مقرر من المقررات الدراسية لتدريب الطمبة عمى

المجموعة التجريبية لمبنات.

اختبار القدرات العقمية.

 .7التوصيات

 .8المراجع

يمكن من خالل البحث الحالي الخروج بمجموعة من
التوصيات والتي منيا:

أ .المراجع العربية

 -0ضرورة توجيو برنامج تدريبي متعدد الوسائط نحو اكتساب

] [1أبو ناىية ،صالح الدين ( )٤٩٩١القياس التربوي ،القاىرة:
مكتبة األنجمو المصرية.

الطمبة المستجدين التدريب عمى اختبار القدرات العقمية وان يتم
تضمينو كجزء من البرنامج الدراسي لمثانوية العامة بغض النظر

] [2وجيو ،إبراىيم ( :)0985القدرات العقمية ،الطبعة الثالثة ،دار

عن التخصص.

المعارف ،القاىرة ،مصر.

 -6ضرورة تقديم البرنامج التدريبي عمى اختبار القدرات العقمية

] [3المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العالي بالمممكة

إلى طمبة كمية التربية كجزء من اإلعداد التربوي حتى يصبحوا

العربية السعودية ( )6116دليل الطالب التدريبي الختبار

قادرين عمى تدريب الطالب عمية.

القدرات العامة.
14

] [11بالخيور ،شفاء عبد القادر ( )6119معادلة نماذج اختبار

] [4المركز الوطني لمقياس والتقويم في التعميم العالي ()6104

القدرات العامة في ضوء النظرية التقميدية والنظرية الحديثة

متوفر عمى الرابط http: //www.qiyas.sa/

الختبارات في ضوء بعض المتغيرات ،رسالة دكتوراه غير

] [5عمي ،منصور ( )6113مبادئ اإلدارة (أسس ومفاىيم)

منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

مجموعة النيل العربية لمتوزيع والنشر ،ليبيا.

] [12جردات ،ضرار ( )6113تقييم القدرة التنبؤية لمعدل

] [6آل مريع ،عمي ،وكداي ،عبد المطيف ( .)6104أسباب

امتحان شيادة الثانوية العامة بالمعدل التراكمي عند التخرج

تباين تحصيل الطالب بين اختبارات الثانوية العامة ونتائج

من الجامعة ،مجمة أبحاث اليرموك-383 :)0(09 ،

مركز القياس والتقويم في المممكة العربية السعودية ،المجمة

.411

التربوية الدولية المتخصصة ،المجمد ( .)3العدد (.)9

] [13القوابعة ،محمد ( .)6116القدرة التنبؤية المتحان شيادة

] [7صالح ،محمد الشيري ( )6117الصدق التنبؤي الختبار

الدراسة الثانوية العامة في التحصيل األكاديمي الجامعي،

القدرات العامة وامتحان شيادة الثانوية العامة في المعدل

(رسالة ماجستير غير منشورة) جامعة اليرموك ،إربد،

التراكمي الجامعي بالمممكة العربية السعودية ،رسالة

المممكة األردنية الياشمية.

ماجستير في القياس والتقويم قسم اإلرشاد والتربية الخاصة

] [14الرشدان ،محمود ( ،)6116الترابط بين المعدالت التراكمية

جامعة مؤتة.

في الجامعات االردنية والمعدالت في الثانوية العامة ،مجمة

] [8الغمدي ،حسين عبد الرحمن ( )6101الصدق التنبؤي

اتحاد الجامعات العربية (.613-066 :)41

الختبار القد ارت العامة ومعدل الثانوية العامة في النجاح
في الجامعة .دارسة عمى عينة من طالب جامعة أم القرى،

] [15النجار ،يحيى محمود (" :)6114فعالية برنامج مقترح في

رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

التوجيو الميني لتخفيف مستوى مشكالت االختيار الميين
لطالب الصف العاشر األساسي ،رسالة دكتوراه (غير

] [9النمري ،محمود معتوق ( )6101أثر برنامج إرشادي ميني

منشورة) ،برنامج الدراسات العميا المشترك بين جامعتي

لتييئة طالب المرحمة الثانوية ألداء اختبار القدرات العامة

عين شمس بالقاىرة وجامعة األقصى بغزة.

بمحافظة الطائف ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم

] [16زىران ،محمد حامد ( )6111مدى فعالية برنامج إرشاد

القرى ،مكة المكرمة.

مصغر لمتعامل مع قمق الدراسة وقمق االمتحان بأسموب

] [10الصمادي ،يحيى ،وظاظا ،حيدر ( )6101معدل الثانوية

قراءة الموديوالت مع شرائط الفيديو والمناقشة الجماعية.

العامة والمعدل الت ار كمي الجامعي بصفتيما متنبئين

مجمة كمية التربية ،جامعة عين شمس ،العدد ( ،)64الجزء

بمستوى تحصيل طمبة الجامعات األردنية في امتحان

األول ،ص ص .081-663

الكفاءة ،مؤتمر مؤسسة التعميم ،المجمة األردنية في العموم
التربوية.059-047 ،
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THE IMPACT OF A TRAINING PROGRAM ON
THE PERFORMANCE OF A SAMPLE OF
STUDENTS IN THE GENERAL ABILITIES TEST
IN THE PROVINCE OF MAHD AL-THAHAB
ISSA F. A. AL-OZAIZY
Shaqra University
ABSTRACT_ The present study aimed to establish a training program for male and female students on
the test overall capacity so as to reduce the causes of differences in male and female students the results
of the test measurement center and the calendar compared to the high school the results from the
viewpoint of students and find out the differences between the experimental group's performance and the
performance of the control group, according to the research variables and also knowing the differences
in the performance of the experimental group to test the overall capacity according to gender. To achieve
the objective of the study was a training program for male and female students using brainpower both
parts quantitative and verbal test design and research sample was composed of 160 students divided into
two halves, male and female and each half and a control group experimental group. These results showed
the existence of significant differences between the average scores of the experimental group and control
group differences in telemetric the verbal part of the experimental group in the general test capabilities
for boys. And the presence of statistically significant differences between each of the telemetric
experimental group and telemetric control group in the quantitative part in favor of the experimental
group. The presence of statistically significant differences between each of the telemetric experimental
group and telemetric control group in the total score in favor of the experimental group of boys. The
presence of statistically significant differences between each of the telemetric experimental group and
telemetric control group in the verbal part, to the experimental group for girls. The presence of
statistically significant differences between each of the telemetric experimental group and telemetric
control group in the quantitative part in favor of the experimental group for girls. The presence of
statistically significant differences between each of the telemetric experimental group for girls and
telemetric experimental group of boys in the total score for the experimental group for girls.
KEYWORD: General Abilities Test, Training Program, The Province Of Mahd Al-Thahab
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