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هدف البحث إىل التعرف على مستوايت حتصيل طلبة جامعة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغة اإلجنليزية املكثف خالل فرتة  مستخلص الدراسة:
هدف البحث إىل التعرف على مدى وجود فروق يف ه. كما 1440/1441هـ وحىت عام 1436/1437مخسة أعوام ابتداء من العام األكادميي 

 هذ  متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املقرر والعام األكادميي واملسار. وكذلك التعرف على مدى وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة يف
ائج البحث أن متوسط درجات الطالب يف هذ  املقررات بلغ املقررات ومعدالهتم الرتاكمية، ومدى قدرهتا على التنبؤ مبعدالهتم الرتاكمية، وأظهرت نت

%. كما أظهرت النتائج فروق يف التحصيل تعزى ملتغري املقرر، ومتغري املسار، ومتغري  95.3، وبلغت نسبة النجاح فيها جمتمعة 100درجة من  76.3
ه. كما توصل البحث إىل وجود عالقة 1440/1441ألكادميي جنل، واملسار الصحي، والعام ا 019العام األكادميي وكانت الفروق لصاحل مقرر 

الطلبة طردية موجبة بني درجات الطلبة وبني معدالهتم الرتاكمية، وكذلك وجود أتثري موجب لدرجات مقررات الربانمج املكثف على التنبؤ مبعدالت 
 الرتاكمية.

 حتصيل، اللغة االجنليزية، جامعة امللك خالد الكلمات املفتاحية:
 

Achievement Levels of King Khalid University Students in The Intensive English Language 
Program Courses 

Dr. Ahmed Atef Alshehry (2) 

(2)  Associate Professor TEFL, Faculty of Education - King Khalid University, alshshahri@kku.edu.sa 

Abstract: This research aimed at identifying the achievement levels of King Khalid University students in the 
Intensive English language program (IELP) courses during a five-year period. The research also aimed at 
identifying the differences in the students' achievement due to the course, the academic year and the track 
variables. Another aim was to discover if there is a correlation between students’ grades in the IELP courses and 
their grade point averages (GPA). The results showed that the average score in these courses was 76.3 out of 100 
and the success rate was 95.3%. The results also found differences in achievement attributed to the course, the 
track and the academic year variables. These differences were in favor of 019 ENG, the health track, and the 
academic year 1440/1441 AH. The research also found a positive relationship between students’ grades and their 
GPAs and the ability of these grades to predict students' GPAs. 
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 لالستشهاد من البحث 
(. مستويات حتصيل طلبة جامعةة اللة    2021الشهري، أمحد عاطف عبدالرمحن )

خالد يف مقررات برنامج اللغة االجنليزية الكثةف، للةة جامعةة أل القةرع للعلةول      
 (  2(، العدد )13الرتبوية والنفسية، اجمللد )

 

 :ةـــمقدم

ة يف ااجامعـــات الســـعودية كــون اللغـــة االجنليزيـــة هـــي لغـــة التـــدريغ أل لـــب الـــربامج حيظــى تـــدريغ اللغـــة االجنليزيـــة   يـــة كبـــري 
الصــحية وادندســية والعلميــة واةاســوبية، وتقــدم بــرامج اللغــة االجنليزيــة للطلبــة عــادة يف الســنة األوىل مــن دراســتهم ااجامعيــة  ــدف 

التعلـيم العـام وااجـامعي، حيـث أ ـارت الدراسـات إىل وجـود  حتسني مستوايت الكفاءة اللغوية لديهم وملعااجـة الفجـوة بـني ارجـات
-Al-Juhani, 1991; Al-Jumhur, 1999; Qhedh, 2004; Alضـعف يف اةصـيلة اللغويـة يراـي املرحلـة الثانويـة  

Sonei, 2005الـب بعـ  (. وعادة ما يقدم هذا املستوى من اللغة يف السنة التحضريية، واليت يتم الرتكيز فيهـا علـى إكسـاب الط
 املهارات األكادميية ومنها مهارات اللغة االجنليزية.

ويف جامعة امللك خالد، يقدم قسم اللغة االجنليزية بكلية اللغات والرتمجة ثالثة مقررات تٌكون برانجما يطلق عليه برانمج اللغة 
آليل وادندسة وإدارة األعمـال والعلـوم االنسـانية. االجنليزية املكثف، وُتدرس هذ  املقررات لطلبة الكليات الطبية والعلوم واةاسب ا

ويــدرس طلبــة التتصصــات الطبيــة وادندســية واةاســوبية هــذ  املقــررات يف الســنة األوىل مــن دراســتهم يف الــربامج امل ــرتكة  ُتســمى 
ة، واملسـار ادندسـي السنة التحضريية يف بع  ااجامعات(، ويتوزعـون علـى ثالثـة مسـاراتس املسـار الصـحي لطلبـة الكليـات الصـحي

لطلبــة كليــة ادندســة، واملســار اةاســوي لطلبــة كليــة علــوم اةاســب. وتــوىل تــدريغ هــذ  املقــررات الحقــا مركــز اللغــة االجنليزيــة بعــد 
 م بدال من قسم اللغة االجنليزية بكلية اللغات والرتمجة..2019إن ائه يف عام 

غـة االجنليزيـة، فـملن ملسـتوايت التحصـيل يف هـذ  املقـررات أ يـة للغـة، فكلمـا  وأتكيدا ملا ذكر أعال  من أ يـة إتقـان الطلبـة لل
كان التحصيل عاليا، كان ذلك مؤ را جيدا ملستوى الكفاءة اللغوية للطلبة، وللتايل قدرة أكرب على فهم لغة الدراسة، وهـي اللغـة 

املقـــررات. حيـــث ي ـــري كونـــغ ولورز وســـتار وويليمـــز اإلجنليزيـــة يف أ لـــب املقـــررات، وســـينعكغ ذلـــك علـــى األداء ااجيـــد يف بقيـــة 
 2012 )Kong, Powers, Starr and Williams  إىل أن اللغة االجنليزية تُعد وهتيء لألداء األكادميي ااجيد يف املقررات اليت

جناح الطلبـة يف  ، حيث أ ارا إىل أنWilson & Komba( 2013ُتدرس لللغة االجنليزية. ويؤكد هذ  األ ية ويلسون وكومبا  
دراســتهم ااجامعيــة يعتمــد علــى مــدى إتقــاام للغــة الدراســة كواــا تلعــب دورا مهمــا يف عمليــة الــتعلم. وتتفــق مــ  هــذ  الر يــة بــولني 

حيث بينت أن الطلبة الذين يفتقرون للمهارات اللغوية الضرورية لن يكونوا قادرين على االخنراط يف  Pauline( 91، ص2015 
، وســـيواجهون صــعوبة يف اجتيـــاز املقــررات، وهـــذا بــدور  قـــد يــؤدا إىل ضـــعف الدافعيــة، واإلحبـــاط، وعــدم االهتمـــام عمليــة الــتعلم

واتفقتا على  Pauline( 2015م  ما ذكرته بولني   Dev & Qiqieh( 2016حبضور احملاضرات. وأيضا، تتفق ديف وكيكيه  
 حيث أن عدم إتقااا سيولد  عورا للقلق وضعف الدافعية واإلحباط. أ ية إتقان اللغة ملا دا من دور يف النجاح األكادميي

وقـد تتلـف مســتوايت التحصـيل يف هـذ  املقــررات لخـتالف املقـررات ذاهتــا، كواـا تقـدم يف مســتوايت اتلفـة ويـزداد عمقهــا  
توايت التحصـيل تتلــف لخــتالف كلمـا تقــدم الطالـب يف دراســته، ولــذا، مـن املهــم النظـر مــن هــذ  الزاويـة ملعرفــة مـا إذا كانــت مســ

 املقررات.
ويعد ااجنغ  النوع( من املتغريات املهمـة الـيت ال يغفـل عنهـا البـاحثون يف دراسـاهتم وخصوصـا يف تعلـم اللغـات، وقـد ك ـفت 

، على سبيل Mcmullen( 2014بع  الدراسات عن فروق تعزى للجنغ يف كثري من جماالت تعلم اللغات. فدراسة مكمولن  
ل، تناولت أثر ااجنغ  النوع( على آراء طلبة ااجامعات السعودية حنو برامج اللغة االجنليزية التحضريية وخصائصها. واستطلعت املثا

طالبــا وطالبــة مــن ثــال  جامعــات ســعودية وأســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق يف اآلراء حنــو الــربامج التحضــريية  497الدراســة آراء 
اك بع  الدراسات مل جتد أتثريا ملتغري ااجنغ على النتائج اليت توصـلت دـا. فعلـى سـبيل املثـال، كـان تعزى ملتغري ااجنغ. إال أن هن
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ة يف ااجامعـــات الســـعودية كــون اللغـــة االجنليزيـــة هـــي لغـــة التـــدريغ أل لـــب الـــربامج حيظــى تـــدريغ اللغـــة االجنليزيـــة   يـــة كبـــري 
الصــحية وادندســية والعلميــة واةاســوبية، وتقــدم بــرامج اللغــة االجنليزيــة للطلبــة عــادة يف الســنة األوىل مــن دراســتهم ااجامعيــة  ــدف 

التعلـيم العـام وااجـامعي، حيـث أ ـارت الدراسـات إىل وجـود  حتسني مستوايت الكفاءة اللغوية لديهم وملعااجـة الفجـوة بـني ارجـات
-Al-Juhani, 1991; Al-Jumhur, 1999; Qhedh, 2004; Alضـعف يف اةصـيلة اللغويـة يراـي املرحلـة الثانويـة  

Sonei, 2005الـب بعـ  (. وعادة ما يقدم هذا املستوى من اللغة يف السنة التحضريية، واليت يتم الرتكيز فيهـا علـى إكسـاب الط
 املهارات األكادميية ومنها مهارات اللغة االجنليزية.

ويف جامعة امللك خالد، يقدم قسم اللغة االجنليزية بكلية اللغات والرتمجة ثالثة مقررات تٌكون برانجما يطلق عليه برانمج اللغة 
آليل وادندسة وإدارة األعمـال والعلـوم االنسـانية. االجنليزية املكثف، وُتدرس هذ  املقررات لطلبة الكليات الطبية والعلوم واةاسب ا

ويــدرس طلبــة التتصصــات الطبيــة وادندســية واةاســوبية هــذ  املقــررات يف الســنة األوىل مــن دراســتهم يف الــربامج امل ــرتكة  ُتســمى 
ة، واملسـار ادندسـي السنة التحضريية يف بع  ااجامعات(، ويتوزعـون علـى ثالثـة مسـاراتس املسـار الصـحي لطلبـة الكليـات الصـحي

لطلبــة كليــة ادندســة، واملســار اةاســوي لطلبــة كليــة علــوم اةاســب. وتــوىل تــدريغ هــذ  املقــررات الحقــا مركــز اللغــة االجنليزيــة بعــد 
 م بدال من قسم اللغة االجنليزية بكلية اللغات والرتمجة..2019إن ائه يف عام 

غـة االجنليزيـة، فـملن ملسـتوايت التحصـيل يف هـذ  املقـررات أ يـة للغـة، فكلمـا  وأتكيدا ملا ذكر أعال  من أ يـة إتقـان الطلبـة لل
كان التحصيل عاليا، كان ذلك مؤ را جيدا ملستوى الكفاءة اللغوية للطلبة، وللتايل قدرة أكرب على فهم لغة الدراسة، وهـي اللغـة 

املقـــررات. حيـــث ي ـــري كونـــغ ولورز وســـتار وويليمـــز اإلجنليزيـــة يف أ لـــب املقـــررات، وســـينعكغ ذلـــك علـــى األداء ااجيـــد يف بقيـــة 
 2012 )Kong, Powers, Starr and Williams  إىل أن اللغة االجنليزية تُعد وهتيء لألداء األكادميي ااجيد يف املقررات اليت

جناح الطلبـة يف  ، حيث أ ارا إىل أنWilson & Komba( 2013ُتدرس لللغة االجنليزية. ويؤكد هذ  األ ية ويلسون وكومبا  
دراســتهم ااجامعيــة يعتمــد علــى مــدى إتقــاام للغــة الدراســة كواــا تلعــب دورا مهمــا يف عمليــة الــتعلم. وتتفــق مــ  هــذ  الر يــة بــولني 

حيث بينت أن الطلبة الذين يفتقرون للمهارات اللغوية الضرورية لن يكونوا قادرين على االخنراط يف  Pauline( 91، ص2015 
، وســـيواجهون صــعوبة يف اجتيـــاز املقــررات، وهـــذا بــدور  قـــد يــؤدا إىل ضـــعف الدافعيــة، واإلحبـــاط، وعــدم االهتمـــام عمليــة الــتعلم

واتفقتا على  Pauline( 2015م  ما ذكرته بولني   Dev & Qiqieh( 2016حبضور احملاضرات. وأيضا، تتفق ديف وكيكيه  
 حيث أن عدم إتقااا سيولد  عورا للقلق وضعف الدافعية واإلحباط. أ ية إتقان اللغة ملا دا من دور يف النجاح األكادميي

وقـد تتلـف مســتوايت التحصـيل يف هـذ  املقــررات لخـتالف املقـررات ذاهتــا، كواـا تقـدم يف مســتوايت اتلفـة ويـزداد عمقهــا  
توايت التحصـيل تتلــف لخــتالف كلمـا تقــدم الطالـب يف دراســته، ولــذا، مـن املهــم النظـر مــن هــذ  الزاويـة ملعرفــة مـا إذا كانــت مســ

 املقررات.
ويعد ااجنغ  النوع( من املتغريات املهمـة الـيت ال يغفـل عنهـا البـاحثون يف دراسـاهتم وخصوصـا يف تعلـم اللغـات، وقـد ك ـفت 

، على سبيل Mcmullen( 2014بع  الدراسات عن فروق تعزى للجنغ يف كثري من جماالت تعلم اللغات. فدراسة مكمولن  
ل، تناولت أثر ااجنغ  النوع( على آراء طلبة ااجامعات السعودية حنو برامج اللغة االجنليزية التحضريية وخصائصها. واستطلعت املثا

طالبــا وطالبــة مــن ثــال  جامعــات ســعودية وأســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق يف اآلراء حنــو الــربامج التحضــريية  497الدراســة آراء 
اك بع  الدراسات مل جتد أتثريا ملتغري ااجنغ على النتائج اليت توصـلت دـا. فعلـى سـبيل املثـال، كـان تعزى ملتغري ااجنغ. إال أن هن
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معرفة العالقة بني ااجنغ ومهارة  Koosha, Ketabi and Kassaian( 2001من ضمن أهداف دراسة كو ا وكتاي وكاسيان  
إيـران، وأسـفرت نتـائج الدراسـة عـن عـدم وجـود أا عالقـة بـني  طالب وطالبة يدرسون يف جامعة أزاد االسالمية يف 20التحد  لـ 

 مهارة التحد  وااجنغ.
وقــد حظيــت العالقــة بــني التحصــيل األكــادميي والكفــاءة اللغويــة أو التحصــيل يف مقــررات اللغــة االجنليزيــة بنصــيب وافــر مــن 

 ميكــن الركــون إليهــا يف اةكــم علــى جنــاح ايطــط اهتمامــات البــاحثني يف هــذا اتــال. وتعــد العالقــات االرتباطيــة مــن املؤ ــرات الــيت
والربامج الرتبوية، فكلما زاد االرتباط االااي بني عاملني، كان ذلك مؤ را جيدا إلعطاء هذ  العوامل مزيدا من االهتمام واملراجعة 

زايدة التحصـيل األكـادميي للطلبـة. والتقييم. وقد تباينت نتائج الدراسات حول مدى إسهام التحصيل يف اللغـة اإلجنليزيـة وعالقتـه بـ
 Maleki( 2008فمن الدراسات اليت وجدت أثرا أو عالقة إاابية بني التمكن اللغوا واألداء األكادميي دراسة مالكي وزجناين  

& Zangani   50حيث هدفت دراستهما إىل تعرف العالقة بني الكفاءة اللغوية والتحصيل األكادميي. ومتثلت عينة الدراسـة يف 
. English as a foreign language (EFL) يف إيـران يدرسـون اللغـة اإلجنليزيـة كلغـة أجنبيـةطالب وطالبة من جامعة أزاد اإلسالمية 

ـــار للتوفـــل  ، واعتمـــدت الدراســـة علـــى املعـــدل الرتاكمـــي لقيـــاس التحصـــيل. TOEFLومت قيـــاس الكفـــاءة اللغويـــة مـــن خـــالل اختب
 اابية بني الكفاءة اللغوية واملعدل الرتاكمي للطلبة.وأسفرت نتائجها عن وجود عالقة إ

( 2008النتيجـــة الـــيت توصـــل إليهـــا مـــالكي وزجنـــاين   Hasan & Akhand( 2014وأكـــدت دراســـة حســـن وأكانـــد  
Maleki & Zangani حيث حبثا يف مدى وجود أثر للمهارة يف اللغة اإلجنليزية على التحصيل األكادميي، ومشلت عينة الدراسة ،

طالبا وطالبة مـن ااجامعـة العامليـة املتحـدة يف بـنغالديس، واسـتتدما الباحثـان اختبـارا لقيـاس املهـارة اللغويـة، ومت االعتمـاد علـى  90
املعدل الرتاكمي للطلبة لقياس التحصيل، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيـة إاابيـة بـني الـتمكن اللغـوا والتحصـيل 

 ية.يف الدراسة ااجامع
مــ  نتــائج  Sahragard, Baharloo &Soozandehfar( 2013كمــا اتفقــت دراســة ســارا ارد و ــارلو وســوزاندفار  

طالبـا  151الدراستني السابقتني، حيـث ك ـفت عـن وجـود عالقـة ارتباطيـة إاابيـة بـني الكفـاءة اللغويـة والتحصـيل. ومشلـت العينـة 
واللغـة اإلجنليزيــة، ومت قيــاس كفــاءهتم اللغويــة لسـتتدام نســتة مــن اختبــار التوفــل  وطالبـة يف جامعــة  ــرياز اإليرانيــة يدرســون األدب

TOEFL. 
( 2012وأيضـــا، مـــن الدراســـات الـــيت توصـــلت إىل وجـــود عالقـــة بـــني الكفـــاءة اللغويـــة والتحصـــيل دراســـة ويلســـون وكومبـــا  

Wilson & Komba مــن الثــانوايت التنزانيــة يف اللغــة  طالبــا وطالبــة 89، حيــث مشلــت بيــاانت الدراســة درجــات التحصــيل لـــ
 اإلجنليزية.

م  نتائج الدارسات أعـال   Aina, Ogundele and Olanipekun( 2013واتفقت دراسة آينا وأو ندل وأوالنبيكون  
بـة طالـب وطال 120وتوصلت إىل وجود عالقة بـني املهـارة يف اللغـة اإلجنليزيـة واألداء األكـادميي، حيـث تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

 يدرسون الرتبية العملية يف املرحلة ااجامعية.
ـــتمكن يف اللغـــة االجنليزيـــة والتحصـــيل األكـــادميي دراســـة كومـــار   ( 2014ومـــن الدراســـات الـــيت أثبتـــت وجـــود عالقـــة بـــني ال

Kumar   2004ودراســة اةــداد وومــد واةب ــي )Alhaddad, Mohamed & Alhabshi   2002ودراســة فيســت )
Feast 2013ي وكا ــانني ومــالكي وهادوســت  ودراســة صــدق )Sadeghi, Kashanian, Maleki and Haghdoost 

 .Maleki & Zangani( 2007ودراسة مالكي وزاجناين  

وللــر م  ــا أ ــارت إليــه الدراســات الســابقة مــن وجــود أثــر للكفــاءة اللغويــة علــى التحصــيل األكــادميي، إال أن نتــائج بعــ  
حيـث ك ـفت دراسـتهما عـن عـدم  Chen & Sun( 2006ذلك. ومنها دراسة ت ن وسـن   الدراسات كانت على النقي  من

وجــود عالقــة بــني الكفــاءة اللغويــة والتحصــيل األكــادميي، وكــذلك عــدم وجــود عالقــة بــني اجتيــاز بــرانمج اللغــة بنجــاح والتحصــيل 
طالــب وطالبــة مــن إحــدى ااجامعــات  712لـــ  األكــادميي. واســتتدما الباحثــان يف دراســتهما اختبــار التوفــل لقيــاس الكفــاءة اللغويــة

 اةكومية األمريكية، كما مشلت بياانت الدراسة أداء الطلبة يف برانمج اللغة اإلجنليزية يف ااجامعة ذاهتا.
هذ  النتيجـة مـن خـالل حتليـل  Addow, Abubakar & Abukar( 2013وأيضا، أكدت دراسة أدو وأبوبكر وأبوكار  

طالب وطالبة من خراي املرحلة الثانوية واملنتظمني يف جامعة سيماد يف الصومال والبحث يف  100الثانوية لـ درجة اللغة اإلجنليزية 
 عالقتها للتحصيل األكادميي حيث تبني عدم وجود عالقة بني درجة اللغة اإلجنليزية يف املرحلة الثانوية والتحصيل األكادميي.

القة بـني التحصـيل يف اللغـة االجنليزيـة والتحصـيل األكـادميي دراسـة سـيفاراماان ومن الدراسات اليت توصلت إىل عدم وجود ع
 .Sivaramana, Balushib and Rao( 2014وللو يب وراو  

ودائما ما حيرص صناع القرار الرتبوا على جناح ايطط والربامج الدراسية، ويعد التنبؤ بنجاحها مـن خـالل جنـاح الطالـب يف 
رية ميكن الركون إليها يف اةكم على جناح ايطط والربامج. وقد تناولت العديد من الدراسات، وخصوصا مسار  نقطة مهمة وجوه

يف جمال تعليم اللغات، البحث يف قدرة الكفاءة اللغوية على التنبؤ مبستوايت التحصيل يف دراسة الطلبـة الالحقـة. ومـن الدراسـات 
( 2014اح األكـــادميي مـــن خـــالل التحصـــيل يف اللغـــة االجنليزيـــة دراســـة فيكـــي  الـــيت تناولـــت البحـــث يف القـــدرة علـــى التنبـــؤ للنجـــ

Fakeye حيــث أ ــارت إىل قــدرة الكفــاءة اللغويــة علــى التنبــؤ للتحصــيل، وخلصــت الدراســة إىل هــذ  النتيجــة مــن خــالل قيــاس ،
، فلــم تؤكــد Wille( 2006ويلــي  طالــب وطالبــة يدرســون يف اــان مــدارس ينويــة نيجرييــة. أمــا دراســة  400الكفــاءة اللغويــة لـــ 

 طالب وطالبة يدرسون يف مقاطعة مشال ويسكنسون. 29نتائجها قدرة الكفاءة اللغوية على التنبؤ بتحصيل 
جنـــل لطلبـــة املســـار  019ويتكـــون بـــرانمج اللغـــة اإلجنليزيـــة املكثـــف مـــن ثالثـــة مقـــررات تُقـــدم لطلبـــة الـــربامج امل ـــرتكة وهـــيس 

جنـل  019لطلبة املسار ادندسي واةاسوي. ووفقا ملا ورد يف توصيف هذ  املقررات، فملن مقرر جنل  011جنل و 012الصحي، و
، ويُـدرس يف املســتوى األول مـن الدراســة ااجامعيــة، ويهـدف إىل حتســني مسـتوى الكفــاءة اللغويــة (credits 6)يـزن ســت سـاعات 

 Common Europeanعيـــار اإلطــار األوري حســب م B1و A2لطلبــة الكليــات الصــحية والــذين تـــرتاوح مســتوايهتم بــني 
Framework of Reference  for Languages (CEFR)،  ومــن ضــمن أهدافــه إكســاب الطلبــة املفــردات ومهــارات

جنــل فيــزن ســت ســاعات، ويُــدرس يف املســتوى األول لطلبــة املســار ادندســي  011االتصــال ذات العالقــة لتــال الطــق. أمــا مقــرر 
وفقــا لتصـنيف االطــار  A2و  A1إىل حتســني مهـارات الطلبـة اللغويــة واألكادمييـة الـذين تــرتاوح مسـتوايهتم بـني واةاسـوي، ويهـدف 

جنــل فيعــادل ســت ســاعات، ويقــدم يف مرحلــة أعلــى  املســتوى الثــاين مــن الدراســة ااجامعيــة(  012. أمــا مقــرر (CEFR)األوروي 
ســني مســتوايت الكفــاءة اللغويــة و املهــارات األكادمييــة للطلبــة الــذين تقــ  ويقــدم لطلبــة املســار ادندســي واةاســوي، ويهــدف إىل حت

 وفقا لتصنيف االطار األوروي.  B1و A1مستوايهتم بني 
 (س مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف1جدول  

 مستوى الطلبة يف اللغة االجنليزية املستوى الذا يقدم فيه املسار عدد الساعات املقرر
 B1, A2 األول الصحي 6 جنل 019
 A2, A1 األول ادندسي واةاسوي 6 جنل 011
 B1, A1 الثاين ادندسي واةاسوي 6 جنل 012
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وللــر م  ــا أ ــارت إليــه الدراســات الســابقة مــن وجــود أثــر للكفــاءة اللغويــة علــى التحصــيل األكــادميي، إال أن نتــائج بعــ  
حيـث ك ـفت دراسـتهما عـن عـدم  Chen & Sun( 2006ذلك. ومنها دراسة ت ن وسـن   الدراسات كانت على النقي  من

وجــود عالقــة بــني الكفــاءة اللغويــة والتحصــيل األكــادميي، وكــذلك عــدم وجــود عالقــة بــني اجتيــاز بــرانمج اللغــة بنجــاح والتحصــيل 
طالــب وطالبــة مــن إحــدى ااجامعــات  712لـــ  األكــادميي. واســتتدما الباحثــان يف دراســتهما اختبــار التوفــل لقيــاس الكفــاءة اللغويــة

 اةكومية األمريكية، كما مشلت بياانت الدراسة أداء الطلبة يف برانمج اللغة اإلجنليزية يف ااجامعة ذاهتا.
هذ  النتيجـة مـن خـالل حتليـل  Addow, Abubakar & Abukar( 2013وأيضا، أكدت دراسة أدو وأبوبكر وأبوكار  

طالب وطالبة من خراي املرحلة الثانوية واملنتظمني يف جامعة سيماد يف الصومال والبحث يف  100الثانوية لـ درجة اللغة اإلجنليزية 
 عالقتها للتحصيل األكادميي حيث تبني عدم وجود عالقة بني درجة اللغة اإلجنليزية يف املرحلة الثانوية والتحصيل األكادميي.

القة بـني التحصـيل يف اللغـة االجنليزيـة والتحصـيل األكـادميي دراسـة سـيفاراماان ومن الدراسات اليت توصلت إىل عدم وجود ع
 .Sivaramana, Balushib and Rao( 2014وللو يب وراو  

ودائما ما حيرص صناع القرار الرتبوا على جناح ايطط والربامج الدراسية، ويعد التنبؤ بنجاحها مـن خـالل جنـاح الطالـب يف 
رية ميكن الركون إليها يف اةكم على جناح ايطط والربامج. وقد تناولت العديد من الدراسات، وخصوصا مسار  نقطة مهمة وجوه

يف جمال تعليم اللغات، البحث يف قدرة الكفاءة اللغوية على التنبؤ مبستوايت التحصيل يف دراسة الطلبـة الالحقـة. ومـن الدراسـات 
( 2014اح األكـــادميي مـــن خـــالل التحصـــيل يف اللغـــة االجنليزيـــة دراســـة فيكـــي  الـــيت تناولـــت البحـــث يف القـــدرة علـــى التنبـــؤ للنجـــ

Fakeye حيــث أ ــارت إىل قــدرة الكفــاءة اللغويــة علــى التنبــؤ للتحصــيل، وخلصــت الدراســة إىل هــذ  النتيجــة مــن خــالل قيــاس ،
، فلــم تؤكــد Wille( 2006ويلــي  طالــب وطالبــة يدرســون يف اــان مــدارس ينويــة نيجرييــة. أمــا دراســة  400الكفــاءة اللغويــة لـــ 

 طالب وطالبة يدرسون يف مقاطعة مشال ويسكنسون. 29نتائجها قدرة الكفاءة اللغوية على التنبؤ بتحصيل 
جنـــل لطلبـــة املســـار  019ويتكـــون بـــرانمج اللغـــة اإلجنليزيـــة املكثـــف مـــن ثالثـــة مقـــررات تُقـــدم لطلبـــة الـــربامج امل ـــرتكة وهـــيس 

جنـل  019لطلبة املسار ادندسي واةاسوي. ووفقا ملا ورد يف توصيف هذ  املقررات، فملن مقرر جنل  011جنل و 012الصحي، و
، ويُـدرس يف املســتوى األول مـن الدراســة ااجامعيــة، ويهـدف إىل حتســني مسـتوى الكفــاءة اللغويــة (credits 6)يـزن ســت سـاعات 

 Common Europeanعيـــار اإلطــار األوري حســب م B1و A2لطلبــة الكليــات الصــحية والــذين تـــرتاوح مســتوايهتم بــني 
Framework of Reference  for Languages (CEFR)،  ومــن ضــمن أهدافــه إكســاب الطلبــة املفــردات ومهــارات

جنــل فيــزن ســت ســاعات، ويُــدرس يف املســتوى األول لطلبــة املســار ادندســي  011االتصــال ذات العالقــة لتــال الطــق. أمــا مقــرر 
وفقــا لتصـنيف االطــار  A2و  A1إىل حتســني مهـارات الطلبـة اللغويــة واألكادمييـة الـذين تــرتاوح مسـتوايهتم بـني واةاسـوي، ويهـدف 

جنــل فيعــادل ســت ســاعات، ويقــدم يف مرحلــة أعلــى  املســتوى الثــاين مــن الدراســة ااجامعيــة(  012. أمــا مقــرر (CEFR)األوروي 
ســني مســتوايت الكفــاءة اللغويــة و املهــارات األكادمييــة للطلبــة الــذين تقــ  ويقــدم لطلبــة املســار ادندســي واةاســوي، ويهــدف إىل حت

 وفقا لتصنيف االطار األوروي.  B1و A1مستوايهتم بني 
 (س مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف1جدول  

 مستوى الطلبة يف اللغة االجنليزية املستوى الذا يقدم فيه املسار عدد الساعات املقرر
 B1, A2 األول الصحي 6 جنل 019
 A2, A1 األول ادندسي واةاسوي 6 جنل 011
 B1, A1 الثاين ادندسي واةاسوي 6 جنل 012
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 Traditional Teaching لتوصيفاهتا املعتمدة، في كل التدريغ التقليداأما فيما يتعلق بنمط التدريغ دذ  املقررات، ووفقا 
%. ويقصــد للتــدريغ التقليــدا التــدريغ الــذا يكــون وجهــا E-learning 15وين %، و ي ــكل الــتعلم االلكــرت 85مــا نســبته  

 لوجه داخل قاعة الدرس، ولستتدام طرق التدريغ املعتادة، أما التدريغ االلكرتوين فيكون عن بعد متزامنا أو  ري متزامن.
، وطريقة احملاضرة. كمـا أن نـوع املهـارة وتتنوع طرق التدريغ املستتدمة بني طريقة املناق ة، وحل امل كالت، ولعب االدوار

  استماع، أو حتد ، أو قراءة، أو كتابة( حيدد طبيعة ونوع طريقة التدريغ املستتدمة.
أمــا أســاليب تقيــيم الطالــب فتتكــون ب ــكل أساســي مــن اختبــارين فصــليني واختبــار اــائي، لإلضــافة إىل التكليفــات املنزليــة، 

 ون داخل القاعة أو من خالل نظام التعلم االلكرتوين.واالختبارات القصرية اليت قد تك
ويعتمد نظام القبول يف جامعة امللك خالد على قبول الطلبة مبا رة يف تصصاهتم، فيكون القبول يف التتصصـات الصـحية 

ن االختبـار % مـ30% مـن اختبـار القـدرات، و40من نصيب أصحاب النسب املوزونة العالية. وحتتسب النسـبة املوزونـة كالتـايلس 
% من معدل الثانوية العامة، وقد تتلـف هـذ  اآلليـة مـن سـنة ألخـرى. كمـا أنـه ميكـن للطالـب بعـد إاـاء السـنة  30التحصيلي، و

األوىل يف الربامج امل رتكة  السنة التحضـريية( التحويـل لتتصـخ آخـر، وحيـرص بعـ  الطلبـة علـى بـذل جهـود اسـتثنائية واةصـول 
 هم من االلتحاق للتتصصات الطبية.على معدالت عالية متكن

 مشكلة البحث

تعد اللغة االجنليزية لغة التدريغ يف أ لب املقررات يف التتصصات الصحية، وادندسية، واةاسوبية، وللتايل، ولكي يتمكن 
الـذا ميكنـه مـن السـري يف  الطالب من فهم واسـتيعاب املـادة العلميـة دـذ  املقـررات ال بـد لـه مـن الـتمكن يف اللغـة االجنليزيـة للقـدر

 ,Kong, Powers, Starr and Williams, 2012; Wilson & Komba 2013; Pauline)دراسـته ب ـكل جيـد 
2015; Dev & Qiqieh, 2016) كمـا أن الــوزن املعتمــد لكــل مقــرر مــن هـذ  املقــررات هــو ســت ســاعات وفــق التوصــيف .

أ يــة للغــة ملعــدل الطالــب حيــث أن اةصــول علــى درجــات عاليــة يف هــذ  (، وميثــل هــذا الــوزن 1املعتمــد دــذ  املقــررات  جــدول 
 املقررات سريف  املعدالت الرتاكمية، كما أن االخفاق فيها سيؤثر على املعدل الرتاكمي سلبا.

 ومن األ ية مبكان أن تتعرف املؤسسة التعليمية على مدى جناح خططها من خالل حتليل نتائج ومستوايت الطلبة وايلوص
بنتائج قد تعطي مؤ رات عن مدى جناح الربانمج أو إخفاقه. كما ميكن أيضا مـن خـالل حتليـل مسـتوايت ونتـائج الطلبـة اةصـول 
على مؤ رات متكن من التنبؤ بنسب النجاح املتوقعة، سواء علـى مسـتوى الطلبـة ومـدى اسـتمرارهم يف مسـاراهتم، أو علـى مسـتوى 

م جهود التطوير والتحسني يف هذا ااجانب من خالل التعرف على مستوايت حتصيل الطلبـة الربامج. ولذلك أتى هذا البحث ليدع
 يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على مدى مخغ سنوات وميكن حتديد م كلة البحث يف األسئلة التاليةس

 أسئلة البحث

الجنليزيـــة املكثـــف خـــالل األعـــوام األكادمييـــة مـــن مـــا مســـتوايت حتصـــيل طلبـــة جامعـــة امللـــك خالـــد يف مقـــررات بـــرانمج اللغـــة ا -1
 ؟1440/1441إىل  1436/1437

 هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املقرر؟ -2
 هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري العام األكادميي؟ -3
 هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املسار؟ -4
 عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف ومعدالهتم الرتاكمية؟ هل توجد -5
 ما قدرة درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على التنبؤ مبعدالهتم الرتاكمية؟ -6

 أهداف البحث

 يهدف البحث اةايل إىلس
معة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف خالل األعوام األكادميية التعرف على مستوايت حتصيل طلبة جا -1

 .هـ1440/1441إىل  1436/1437من 
 التعرف على مدى وجود فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املقرر. -2
 التعرف على مدى وجود فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري العام األكادميي. -3
 التعرف على مدى وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف ومعدالهتم الرتاكمية. -4
 التعرف على مدى قدرة درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على التنبؤ مبعدالهتم الرتاكمية. -5

 أهمية البحث

 يفس متكن أ ية البحث اةايل
مساعدة جامعة امللك خالد  ثلة يف وحدة الربامج امل رتكة ومركز اللغة االجنليزية على التعرف علـى مسـتوايت حتصـيل طلبتهـا  -1

 يف مقررات برانمج اللغة اإلجنليزية املكثف.
 .التعرف على املقررات اليت يكون فيها التحصيل جيدا أو اليت يتعثر فيها الطلبة أو يواجهون صعوبة فيها -2
 اةصول على مؤ رات تساعد يف اةكم على جناح برانمج اللغة اإلجنليزية املكثف. -3
 التعرف على مدى جناح الطلبة يف مساراهتم واستمرارهم فيها. -4
 إمكانية التنبؤ لملعدالت الرتاكمية للطلبة من خالل معرفة حتصيلهم يف هذ  املقررات. -5

 مصطلحات البحث

إىل أن "التحصيل يستتدم لقياس مدى النجاح أو اإلجناز الذا حققه الفرد يف   Padian (19، ص2013ي ري لداين  
جمال ودد" و يضيف "يقاس التحصيل األكـادميي عـادة مـن خـالل االختبـارات أو التقـوم املسـتمر لكـن ال يوجـد اتفـاق عـام علـى 

سة مقدار ما حققه الطلبة يف مقررات برانمج اللغة الطريقة املثلى اليت يقاس من خالدا". ويقصد مبستوايت التحصيل يف هذ  الدرا
االجنليزية املكثف، ويقاس من خالل االختبارات الفصلية والنهائية وجمموعها النهائي الذا حيدد التقدير املعطى بنهاية دراسة املقرر 

 (.6وفق نظام التقديرات املعتمد يف ااجامعة  جدول 
الـــربانمج الـــذا يقـــدم للطلبـــة يف ســـنتهم األوىل  ـــدف حتســـني مســـتوايهتم يف اللغـــة  ويقصـــد بـــربانمج اللغـــة االجنليزيـــة املكثـــف

جنـــل وتقـــدم لطلبـــة كليـــات العلـــوم، واةاســـب، وادندســـة، وإدارة  012جنـــل، و  011االجنليزيـــة ويتكـــون مـــن ثالثـــة مقـــررات هـــيس 
 جنل ويقدم لطلبة الكليات الصحية. 019األعمال، والعلوم اإلنسانية، و 

 حثحدود الب

 اقتصر البحث اةايل على التايلس
جنل( املقدمة لطلبة الربامج امل رتكة  019جنل، و  012جنل، و 011مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف وعددها ثالثة   -1

 يف جامعة امللك خالد يف املسار الصحي وادندسي واةاسوي.
هـ. وت مل النتائج درجة 1440/1441إىل  1436/1437نتائج الطلبة يف هذ  املقررات خالل فرتة مخسة أعوام من  -2

 األعمال الفصلية، ودرجة االختبار النهائي، واتموع الكلي، والتقدير، واملعدل الرتاكمي.
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 أهداف البحث

 يهدف البحث اةايل إىلس
معة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف خالل األعوام األكادميية التعرف على مستوايت حتصيل طلبة جا -1

 .هـ1440/1441إىل  1436/1437من 
 التعرف على مدى وجود فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املقرر. -2
 التعرف على مدى وجود فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري العام األكادميي. -3
 التعرف على مدى وجود عالقة ارتباطية بني درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف ومعدالهتم الرتاكمية. -4
 التعرف على مدى قدرة درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على التنبؤ مبعدالهتم الرتاكمية. -5

 أهمية البحث

 يفس متكن أ ية البحث اةايل
مساعدة جامعة امللك خالد  ثلة يف وحدة الربامج امل رتكة ومركز اللغة االجنليزية على التعرف علـى مسـتوايت حتصـيل طلبتهـا  -1

 يف مقررات برانمج اللغة اإلجنليزية املكثف.
 .التعرف على املقررات اليت يكون فيها التحصيل جيدا أو اليت يتعثر فيها الطلبة أو يواجهون صعوبة فيها -2
 اةصول على مؤ رات تساعد يف اةكم على جناح برانمج اللغة اإلجنليزية املكثف. -3
 التعرف على مدى جناح الطلبة يف مساراهتم واستمرارهم فيها. -4
 إمكانية التنبؤ لملعدالت الرتاكمية للطلبة من خالل معرفة حتصيلهم يف هذ  املقررات. -5

 مصطلحات البحث

إىل أن "التحصيل يستتدم لقياس مدى النجاح أو اإلجناز الذا حققه الفرد يف   Padian (19، ص2013ي ري لداين  
جمال ودد" و يضيف "يقاس التحصيل األكـادميي عـادة مـن خـالل االختبـارات أو التقـوم املسـتمر لكـن ال يوجـد اتفـاق عـام علـى 

سة مقدار ما حققه الطلبة يف مقررات برانمج اللغة الطريقة املثلى اليت يقاس من خالدا". ويقصد مبستوايت التحصيل يف هذ  الدرا
االجنليزية املكثف، ويقاس من خالل االختبارات الفصلية والنهائية وجمموعها النهائي الذا حيدد التقدير املعطى بنهاية دراسة املقرر 

 (.6وفق نظام التقديرات املعتمد يف ااجامعة  جدول 
الـــربانمج الـــذا يقـــدم للطلبـــة يف ســـنتهم األوىل  ـــدف حتســـني مســـتوايهتم يف اللغـــة  ويقصـــد بـــربانمج اللغـــة االجنليزيـــة املكثـــف

جنـــل وتقـــدم لطلبـــة كليـــات العلـــوم، واةاســـب، وادندســـة، وإدارة  012جنـــل، و  011االجنليزيـــة ويتكـــون مـــن ثالثـــة مقـــررات هـــيس 
 جنل ويقدم لطلبة الكليات الصحية. 019األعمال، والعلوم اإلنسانية، و 

 حثحدود الب

 اقتصر البحث اةايل على التايلس
جنل( املقدمة لطلبة الربامج امل رتكة  019جنل، و  012جنل، و 011مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف وعددها ثالثة   -1

 يف جامعة امللك خالد يف املسار الصحي وادندسي واةاسوي.
هـ. وت مل النتائج درجة 1440/1441إىل  1436/1437نتائج الطلبة يف هذ  املقررات خالل فرتة مخسة أعوام من  -2

 األعمال الفصلية، ودرجة االختبار النهائي، واتموع الكلي، والتقدير، واملعدل الرتاكمي.
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 منهج البحث 

 اتب  البحث اةايل املنهج الوصفي املسحي.

 جمتمع البحث

لبــات( الــذين درســوا مقــررات بــرانمج اللغــة االجنليزيــة يتمثـل جمتمــ  البحــث يف مجيــ  طلبــة جامعــة امللــك خالــد  الطــالب والطا
 .67025هـ. وعددهم 1440/1441هـ إىل 1436/1437خالل فرتة مخسة أعوام جامعية من 

 عينة البحث

مشلــت عينــة البحــث الطلبــة الــذين درســوا مقــررات بــرانمج اللغــة االجنليزيــة املكثــف يف الــربامج امل ــرتكة  الســنة التحضــريية( يف 
هـ. وعددهم 1440/1441هـ إىل 1436/1437الثالثة؛ الصحي وادندسي واةاسوي يف فرتة مخسة أعوام جامعية من  املسارات
 موزعني على النحو التايلس 67025

 (س توزي  عينة الدراسة وفق املقرر2جدول  
 النسبة العدد املقرر
 %53.9 36157 جنل 011
 %35.7 23896 جنل 012
 %10.4 6972 جنل 019
 %100.0 67025 موعات

 (س توزي  عينة الدراسة وفق السنة الدراسة3جدول  
 النسبة العدد السنة الدراسة

 %19.3 12958 هـ 1436عام 
 %20.7 13900 هـ 1437عام 
 %20.7 13848 هـ 1438عام 
 %20.0 13384 هـ 1439عام 
 %19.3 12935 هـ 1441عام 

 %100.0 67025 اتموع

   عينة الدراسة وفق املسار(س توزي4جدول  
 النسبة العدد املسار

 %89.6 60053 ادندسي واةاسوي
 %10.4 6972 الصحي
 %100.0 67025 اتموع

 أدوات البحث

جنـل( يف بـرانمج اللغـة االجنليزيـة املكثـف لطلبـة الـربامج  019جنـل،  012جنـل،  011متثل نتائج الطلبة يف املقـررات الثالثـة  
ة هــذا البحــث. وت ــمل النتــائج درجــة األعمــال الفصــلية ودرجــة االختبــار النهــائي، واتمــوع الكلــي، والتقــدير، واملعــدل امل ــرتكة أدا

فصـال دراسـيا مبـا فيهـا  14هـ وتضمنت 1440/1441هـ إىل 1436/1437الرتاكمي وذلك خالل فرتة مخسة أعوام جامعية من 
انت الـيت مت اةصــول عليهـا مــن عمـادة القبــول والتسـجيل بنهايــة العـام ااجــامعي الفصـول الصـيفية. وااجــدول التـايل يقــدم وصـفا للبيــا

 هـس1440/1441

 (س وصف بياانت البحث5جدول  
 مالحظات القيمة الوصف البياانت

   رقم الطالب ااجامعي ويتكون من سب  خاانت الرقم ااجامعي
   م ااجامعيي مل الفصل األول أو الثاين أو الصيفي من العا الفصل الدراسي

 أرقام وثالثة أحرف 3يتألف رمز املقرر من  رمز املقرر
 جنل 011
 جنل 012
 جنل 019

 

   ي ري إىل اسم املقرر اسم املقرر
  درجة 50 جمموع ما حققه الطالب من درجات األعمال الفصلية درجة األعمال الفصلية
  درجة 50 درجة االختبار النهائي درجة االختبار النهائي

  درجة 100 جمموع درجة االعمال الفصلية م  درجة االختبار النهائي موع الدرجاتجم
 6التفاصيل يف جدول   تقدير املقرر يكون وفق نظام سلم التقديرات يف ااجامعة التقدير

  5حيتسب من  املعدل الرتاكمي للطالب املعدل الرتاكمي

 (س نظام التقديرات يف ااجامعة6جدول  
 (5وزن التقدير من   رمز التقدير ديرالتق الدرجة

 5 أ+  تاز مرتف  95-100
 4.75 أ  تاز 95إىل أقل من  90
 4.5 ب+ جيدجدا مرتف  90إىل أقل من  85
 4 ب جيدجدا 85إىل أقل من  80
 3.5 ج+ جيد مرتف  80إىل أقل من  75
 3 ج جيد 75إىل أقل من  70
 2.5 د+ مقبول مرتف  70إىل أقل من  65
 2 د مقبول 65إىل أقل من  60

 1 ه راسب 60أقل من 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها

( اإلجابة عن سؤال البحث األول "ما مستوايت حتصيل طلبة جامعة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغة 7يوضح ااجدول  
تضمن وصفا ملستوايت حتصيل الطلبـة  ؟" وقد1440/1441إىل  1436/1437االجنليزية املكثف خالل األعوام األكادميية من 

مــن حيــث العــدد، واملتوســط اةســاي، واالحنــراف املعيــارا، وأقــل الــدرجات وأعالهــا، وعــدد النــاجحني والراســبني، ونســبة النجــاح 
 والرسوب يف هذ  املقررات.

 ة االجنليزية املكثف (س البياانت اليت توضح مستوايت حتصيل طلبة جامعة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغ7جدول  
 1440/1441إىل  1436/1437خالل األعوام األكادميية من 

 املقرر                
 مجي  املقررات جنل 019 جنل 012 جنل 011 البيان

 67025 6972 23896 36157 العدد
 76.30 82.17 76.60 74.97 املتوسط اةساي
 14.43 12.57 13.96 14.77 االحنراف املعيارا

 2 10 6 2 قل درجةأ
 100 100 100 100 أعلى درجة

 63897 6863 23041 33993 عدد الناجحني
 %95.3 %98.4 %96.4 %94.0 نسبة الناجحني
 3128 109 855 2164 عدد الراسبني
 %4.7 %1.6 %3.6 %6.0 نسبة الراسبني



م�صتويات حت�صيل طلبة جامعة امللك خالد  ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 73المجلد )13(  العـدد )2( 72

اأحمد عاطف عبدالرحمن ال�صهري 

 (س وصف بياانت البحث5جدول  
 مالحظات القيمة الوصف البياانت

   رقم الطالب ااجامعي ويتكون من سب  خاانت الرقم ااجامعي
   م ااجامعيي مل الفصل األول أو الثاين أو الصيفي من العا الفصل الدراسي

 أرقام وثالثة أحرف 3يتألف رمز املقرر من  رمز املقرر
 جنل 011
 جنل 012
 جنل 019

 

   ي ري إىل اسم املقرر اسم املقرر
  درجة 50 جمموع ما حققه الطالب من درجات األعمال الفصلية درجة األعمال الفصلية
  درجة 50 درجة االختبار النهائي درجة االختبار النهائي

  درجة 100 جمموع درجة االعمال الفصلية م  درجة االختبار النهائي موع الدرجاتجم
 6التفاصيل يف جدول   تقدير املقرر يكون وفق نظام سلم التقديرات يف ااجامعة التقدير

  5حيتسب من  املعدل الرتاكمي للطالب املعدل الرتاكمي

 (س نظام التقديرات يف ااجامعة6جدول  
 (5وزن التقدير من   رمز التقدير ديرالتق الدرجة

 5 أ+  تاز مرتف  95-100
 4.75 أ  تاز 95إىل أقل من  90
 4.5 ب+ جيدجدا مرتف  90إىل أقل من  85
 4 ب جيدجدا 85إىل أقل من  80
 3.5 ج+ جيد مرتف  80إىل أقل من  75
 3 ج جيد 75إىل أقل من  70
 2.5 د+ مقبول مرتف  70إىل أقل من  65
 2 د مقبول 65إىل أقل من  60

 1 ه راسب 60أقل من 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها

( اإلجابة عن سؤال البحث األول "ما مستوايت حتصيل طلبة جامعة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغة 7يوضح ااجدول  
تضمن وصفا ملستوايت حتصيل الطلبـة  ؟" وقد1440/1441إىل  1436/1437االجنليزية املكثف خالل األعوام األكادميية من 

مــن حيــث العــدد، واملتوســط اةســاي، واالحنــراف املعيــارا، وأقــل الــدرجات وأعالهــا، وعــدد النــاجحني والراســبني، ونســبة النجــاح 
 والرسوب يف هذ  املقررات.

 ة االجنليزية املكثف (س البياانت اليت توضح مستوايت حتصيل طلبة جامعة امللك خالد يف مقررات برانمج اللغ7جدول  
 1440/1441إىل  1436/1437خالل األعوام األكادميية من 

 املقرر                
 مجي  املقررات جنل 019 جنل 012 جنل 011 البيان

 67025 6972 23896 36157 العدد
 76.30 82.17 76.60 74.97 املتوسط اةساي
 14.43 12.57 13.96 14.77 االحنراف املعيارا

 2 10 6 2 قل درجةأ
 100 100 100 100 أعلى درجة

 63897 6863 23041 33993 عدد الناجحني
 %95.3 %98.4 %96.4 %94.0 نسبة الناجحني
 3128 109 855 2164 عدد الراسبني
 %4.7 %1.6 %3.6 %6.0 نسبة الراسبني



م�صتويات حت�صيل طلبة جامعة امللك خالد  ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 75المجلد )13(  العـدد )2( 74

اأحمد عاطف عبدالرحمن ال�صهري 

 019ان أعالهـا مـن نصـيب طلبـة مقـرر % كـ95.3ويتضح من ااجدول أن نسبة النـاجحني يف هـذ  املقـررات جمتمعـة بلغـت 
 %.94.0جنل بنسبة  011%، مث طلبة مقرر 96.4جنل بنسبة  012%، تال  طلبة مقرر 98.4جنل بنسبة جناح 

جنـل، تـال   011%، وكانت أعلى نسبة رسوب مـن نصـيب طلبـة مقـرر 4.7أما نسبة الرسوب فقد بلغت يف مجي  املقررات 
 %.1.6جنل بنسبة رسوب  019%، مث مقرر 3.6جنل بنسبة  012مقرر 

ة امللــك ويقابلــه يف تقــدير الــدرجات  امعــ 100مــن  76.30وبلــغ املتوســط اةســاي لــدرجات الطــالب يف املقــررات جمتمعــة 
جنـل حيـث بلـغ  019( جيد مرتف . وكـان أعلـى متوسـطات التحصـيل مـن نصـيب طلبـة املسـار الصـحي يف مقـرر 6خالد  جدول 

درجة وميثلـه تقـدير جيـد  76.60جنل  012وميثله يف نظام التقديرات لاجامعة جيدجدا، تال  متوسط حتصيل طلبة مقرر  82.17
 بتقدير جيد. 74.97ل حيث بلغ جن011مرتف ، مث متوسط حتصيل طلبة مقرر 

جنـل. وميكـن تفسـري حصـول طلبـة مقـرر 011جنـل، مث  012جنـل، مث مقـرر  019ويتضح من هذ  النتـائج تفـوق طلبـة مقـرر 
جنل على أعلى نسبة جناح وأقل نسبة رسوب وأعلى متوسط للـدرجات يعـود ألن املقـرر يـدرس لطلبـة املسـار الصـحي حيـث   019

جنـل  012املسار عالية،  ا يعين قبول املتميزين منهم، وللتايل حتقيقهم لنسبة جناح عالية. تلى ذلـك مقـرر  كانت معايري قبودم يف
وهو يدرس لطلبة املسار ادندسي واةاسوي، حيث كانت معايري قبودم يف هذين املسارين أقل من معايري املسار الصحي، وللتايل 

جنــل فقــد حظــي  قــل  011قــرر علــى الرتتيــب الثــاين يف مســتوى التحصـيل. أمــا مقــرر قـد يكــون ذلــك تفســريا ةصــول طلبــة هـذا امل
نســبة جنــاح وأعلــى نســبة رســوب وأقــل متوســط حســاي، وميكــن إيعــاز ذلــك إىل كــون املقــرر يقــدم يف املســتوى األول لطلبــة املســار 

جنـل الـذا يـدرس يف املسـتوى الثـاين  012 ادندسي واةاسوي يف الوقـت الـذا مل تتطـور فيـه حصـيلتهم اللغويـة بعـد، بعكـغ مقـرر
وذلــك بعــد اكتســاب الطلبــة ألساســيات اللغــة يف املســتوى األول. وجتــدر اال ــارة هنــا إىل الدراســات الــيت أ ــارت إىل الفجــوة بــني 

 ,Al-Juhani, 1991; Al-Jumhurارجـات التعلــيم العــام وااجــامعي والضـعف يف اةصــيلة اللغويــة يراــي املرحلـة الثانويــة  
1999; Qhedh, 2004; Al-Sonei, 2005.) 

 إجابة السؤال الثاين: هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املقرر؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث لستتدام اختبار حتليل التباين األحادا  ف( لداللة الفروق بني أكثر من جممـوعتني 
 إليهاس وااجداول التالية تبني النتائج اليت مت التوصل درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري املقرر. مستقلتني للتعرف على الفروق يف
 (س اختبار حتليل التباين األحادا لداللة الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري املقرر8جدول  

 التعليق مستوى الداللة قيمة ف اتمتوسط املربع درجات اةرية جمموع املربعات مصدر التباين
 203.67 67022 13650363.22 داخل اتموعات 0.01دالة عند مستوى  0.000 751.62 153082.69 2 306165.39 بني اتموعات

،  ـــا ي ـــري إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف 0.01( أن قيمـــة  ف( دالـــة عنـــد مســـتوى 8يتضـــح مـــن ااجـــدول رقـــم  
 (س9يل الطلبة تبعا  الختالف متغري املقرر. ولستتدام اختبار  يفيه للك ف عن مصدر تلك الفروق  جدول رقم درجات حتص

 (س اختبار  يفيه لتوضيح مصدر الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري املقرر9جدول  
 الفرق لصاحل جنل 019 جنل 012 جنل 011 املتوسط اةساي املقرر
     74.97 لجن 011
 جنل 012   * 76.60 جنل 012
 جنل 019  * * 82.17 جنل 019

   0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى       

 على النحو التايلس 0.05( وجود فروق دالة عند مستوى 9يتضح من ااجدول رقم  
جنل(، وذلك لصاحل نتائج الطلبة يف  012رر  جنل(، وبني نتائج الطلبة يف مق 011توجد فروق بني نتائج الطلبة يف مقرر   -1

 جنل(. 012مقرر  
جنل(، وذلك لصاحل  019جنل(، وبني نتائج الطلبة يف مقرر   012جنل،  011توجد فروق بني نتائج الطلبة يف مقررا   -2

 جنل(. 019نتائج الطلبة يف مقرر  
جـة السـؤال األول حيـث أن طلبـة املسـار الصـحي والـذين وميكن تفسري هذ  النتيجة لألسباب ذاهتـا الـيت وردت يف تفسـري نتي

جنل كانت معايري قبودم عالية، وكانت لديهم أعلى النسب املوزونة  حتتسـب النسـب املوزونـة للقبـول يف ااجامعـة  019درسوا مقرر 
 011جنل و 012ق بني مقررا بناء على معدل الثانوية العامة ونتيجة اختبار القدرات و االختبار التحصيلي(. وعند مقارنة الفرو 

جنـل يقــدم لطلبـة املســتوى األول وتـدرس فيــه أساســيات  011جنـل ويعــود تفسـري ذلــك لكـون مقــرر  012جنـل كانــت لصـاحل مقــرر 
جنل فيقدم يف املستوى الثاين حيث قد اكتسب الطلبة قبل دراسته معرفة جيدة من خـالل دراسـتهم  012مهارات اللغة، أما مقرر 

 وى األول  ا قد يفسر فروق التحصيل لصاةه.للغة يف املست
 إجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري العام األكادميي؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث لستتدام اختبار حتليل التباين األحادا  ف( لداللة الفروق بني أكثر من جممـوعتني 
على الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري العام األكادميي. وااجداول التالية تبني النتائج اليت مت مستقلتني للتعرف 

 التوصل إليهاس
 (س اختبار حتليل التباين األحادا لداللة الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري العام األكادميي10جدول  

 التعليق مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات اةرية ربعاتجمموع امل مصدر التباين
 195.52 67020 13103557.08 داخل اتموعات 0.01دالة عند مستوى  0.000 1090.66 213242.88 4 852971.52 بني اتموعات

وق ذات داللــة إحصــائية يف ،  ــا ي ــري إىل وجــود فــر 0.01( أن قيمــة  ف( دالــة عنــد مســتوى 10يتضــح مــن ااجــدول رقــم  
درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري السنة الدراسية. ولستتدام اختبار  يفيه للك ـف عـن مصـدر تلـك الفـروق  جـدول 

 (س11رقم 
 (س اختبار  يفيه لتوضيح مصدر الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري العام األكادميي11جدول  

/1437 1436/1437 املتوسط اةساي يالعام األكادمي
1438 

1438/
1439 

1439/
1440 

1440/
 الفرق لصاحل 1441

1436/1437 73.67       
1437/1438 73.68       
1438/1439 74.46 * *    1438/1439 
1439/1440 76.77 * * *   1438/1439 
1440/1441 83.22 * * * *  1440/1441 

   0.05ند مستوى * تعين وجود فروق دالة ع

 على النحو التايلس 0.05( وجود فروق دالة عند مستوى 11يتضح من ااجدول رقم  
هـ(، وبني نتائج الطلبة يف العام 1437/1438 -هـ 1436/1437توجد فروق بني نتائج الطلبة يف األعوام األكادميية   -1

 هـ(.1438/1439كادميي  هـ(، وذلك لصاحل نتائج الطلبة يف العام األ1438/1439األكادميي  
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 على النحو التايلس 0.05( وجود فروق دالة عند مستوى 9يتضح من ااجدول رقم  
جنل(، وذلك لصاحل نتائج الطلبة يف  012رر  جنل(، وبني نتائج الطلبة يف مق 011توجد فروق بني نتائج الطلبة يف مقرر   -1

 جنل(. 012مقرر  
جنل(، وذلك لصاحل  019جنل(، وبني نتائج الطلبة يف مقرر   012جنل،  011توجد فروق بني نتائج الطلبة يف مقررا   -2

 جنل(. 019نتائج الطلبة يف مقرر  
جـة السـؤال األول حيـث أن طلبـة املسـار الصـحي والـذين وميكن تفسري هذ  النتيجة لألسباب ذاهتـا الـيت وردت يف تفسـري نتي

جنل كانت معايري قبودم عالية، وكانت لديهم أعلى النسب املوزونة  حتتسـب النسـب املوزونـة للقبـول يف ااجامعـة  019درسوا مقرر 
 011جنل و 012ق بني مقررا بناء على معدل الثانوية العامة ونتيجة اختبار القدرات و االختبار التحصيلي(. وعند مقارنة الفرو 

جنـل يقــدم لطلبـة املســتوى األول وتـدرس فيــه أساســيات  011جنـل ويعــود تفسـري ذلــك لكـون مقــرر  012جنـل كانــت لصـاحل مقــرر 
جنل فيقدم يف املستوى الثاين حيث قد اكتسب الطلبة قبل دراسته معرفة جيدة من خـالل دراسـتهم  012مهارات اللغة، أما مقرر 

 وى األول  ا قد يفسر فروق التحصيل لصاةه.للغة يف املست
 إجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري العام األكادميي؟

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث لستتدام اختبار حتليل التباين األحادا  ف( لداللة الفروق بني أكثر من جممـوعتني 
على الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري العام األكادميي. وااجداول التالية تبني النتائج اليت مت مستقلتني للتعرف 

 التوصل إليهاس
 (س اختبار حتليل التباين األحادا لداللة الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري العام األكادميي10جدول  

 التعليق مستوى الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات اةرية ربعاتجمموع امل مصدر التباين
 195.52 67020 13103557.08 داخل اتموعات 0.01دالة عند مستوى  0.000 1090.66 213242.88 4 852971.52 بني اتموعات

وق ذات داللــة إحصــائية يف ،  ــا ي ــري إىل وجــود فــر 0.01( أن قيمــة  ف( دالــة عنــد مســتوى 10يتضــح مــن ااجــدول رقــم  
درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري السنة الدراسية. ولستتدام اختبار  يفيه للك ـف عـن مصـدر تلـك الفـروق  جـدول 

 (س11رقم 
 (س اختبار  يفيه لتوضيح مصدر الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري العام األكادميي11جدول  

/1437 1436/1437 املتوسط اةساي يالعام األكادمي
1438 

1438/
1439 

1439/
1440 

1440/
 الفرق لصاحل 1441

1436/1437 73.67       
1437/1438 73.68       
1438/1439 74.46 * *    1438/1439 
1439/1440 76.77 * * *   1438/1439 
1440/1441 83.22 * * * *  1440/1441 

   0.05ند مستوى * تعين وجود فروق دالة ع

 على النحو التايلس 0.05( وجود فروق دالة عند مستوى 11يتضح من ااجدول رقم  
هـ(، وبني نتائج الطلبة يف العام 1437/1438 -هـ 1436/1437توجد فروق بني نتائج الطلبة يف األعوام األكادميية   -1

 هـ(.1438/1439كادميي  هـ(، وذلك لصاحل نتائج الطلبة يف العام األ1438/1439األكادميي  
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هـ(، وبني 1438/1439 -هـ 1437/1438 -هـ 1436/1437توجد فروق بني نتائج الطلبة يف األعوام األكادميية   -2
 هـ(.1439/1440هـ(، وذلك لصاحل نتائج الطلبة يف العام األكادميي  1439/1440نتائج الطلبة يف العام األكادميي  

 -هــــــ 1438/1439 -هــــــ 1437/1438 -هــــــ 1436/1437يف األعـــــوام األكادمييـــــة   توجـــــد فـــــروق بـــــني نتـــــائج الطلبـــــة -3
هـ(، وذلك لصاحل نتائج الطلبة يف العام األكادميي 1440/1441هـ(، وبني نتائج الطلبة يف العام األكادميي  1439/1440

 هـ(.1440/1441 
األعوام اليت تسبقها فعلى سـبيل املثـال كـان حتصـيل  يالحظ من نتيجة هذا السؤال أن األعوام األكادميية املتأخرة تتفوق على

متوفقا على حتصـيل الطلبـة يف األربعـة األعـوام السـابقة، وكـذا اةـال مـ  العـام األكـادميي  1440/1441الطلبة يف العام األكادميي 
ور م عدم وجود تفسري حيث كان مستوى حتصيل الطلبة فيه أفضل من حتصيل الطلبة يف الثالثة األعوام السابقة.  1439/1440

 واضح دذ  النتيجة إال أن هناك بع  العوامل اليت قد يكون دا دور يف ذلك منهاس
 املراجعة املستمرة لتوصيف املقررات وحتديثها. .1
 تطور التعلم االلكرتوين يف ااجامعة يف اآلونة األخرية ولألخخ زايدة أدوات نظام إدارة التعلم االلكرتوين  البالك بورد( .2
 سن نوعية التعاقد م  األستاذة حيث أصبح الرتكيز على التعاقد م  املتحدثني االصلني للغة اإلجنليزية.حت .3

 إجابة السؤال الرابع: هل توجد فروق يف متوسطات حتصيل الطلبة تعزى ملتغري املسار؟

مسـتقلتني للتعـرف علـى الفـروق لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث لستتدام اختبـار  ت( لداللـة الفـروق بـني جممـوعتني 
الصــحي(. وااجــداول التاليــة تبــني النتــائج الــيت مت  -يف درجــات حتصــيل الطلبــة تبعــا  الخــتالف متغــري املســارس  ادندســي واةاســوي 

 التوصل إليهاس
 (س اختبار  ت( لداللة الفروق يف درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري املسار12جدول  

 التعليق مستوى الداللة قيمة ت االحنراف املعيارا املتوسط اةساي العدد املسار
 12.57 82.17 6972 الصحي 0.01دالة عند مستوى  0.000 40.52 14.48 75.62 60053 ادندسي واةاسوي

ة يف ،  ــا ي ــري إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائي0.01( أن قيمــة  ت( دالــة عنــد مســتوى 12يتضــح مــن ااجــدول رقــم  
 الصحي(، وكانت تلك الفروق لصاحل الطلبة يف املسار الصحي. -درجات حتصيل الطلبة تبعا  الختالف متغري املسارس  ادندسي واةاسوي 

جنل حيـث كانـت معـايري  019وميكن إرجاء هذ  النتيجة إىل ما ذكر سابقا حول طلبة املسار الصحي الذين يدرسون مقرر 
نعكـــاس ذلـــك علـــى حتصـــيلهم ب ـــكل أفضـــل مـــن بقيـــة املســـارات. وتتفـــق هـــذ  النتيجـــة مـــ  دراســـة الفهيـــد قبـــودم عاليـــة وللتـــايل ا
Alfehaid (2018) .حيث توصلت إىل فروق يف التحصيل تعزى ملتغري املسار 

 الهتم الرتاكمية؟إجابة السؤال اخلامس: هل توجد عالقة ارتباطيه بني درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف ومعد

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال قــام الباحــث لســتتدام معامــل ارتبــاط بريســون لقيــاس العالقــة بــني درجــات أفــراد عينــة البحــث يف 
 مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف، وبني معدالهتم الرتاكمية. وااجداول التالية توضح النتائج اليت مت التوصل داس

 معدالهتم الرتاكمية ت اجمي  العينةس معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني درجات أفراد عينة البحث يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف، وبني(س العالقا13جدول  
 وصف العالقة مستوى الداللة معامل االرتباط عدد العينة املقرر

 بة(طردية  موج 0.01دالة عند مستوى  0.8484 36157 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8008 23896 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9317 6972 جنل 019

( أن هنـــاك عالقـــات طرديـــة  موجبـــة( بـــني درجـــات الطلبـــة يف مقـــررات بـــرانمج اللغـــة االجنليزيـــة 13يتضـــح مـــن ااجـــدول رقـــم  
وبني معدالهتم الرتاكمية،  ا ي ري إىل أنه كلما ارتفعت درجات الطلبة يف مقررات  جنل(، 019جنل،  012جنل،  011املكثفس  

 .0.01برانمج اللغة االجنليزية املكثف، ارتف  معددم الرتاكمي، وكانت تلك العالقات دالة إحصائيا  عند مستوى 
 درجات أفراد عينة البحث يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف، وبني معدالهتم الرتاكمية (س العالقات لكل عام دراسيس معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني14جدول  

 وصف العالقة مستوى الداللة معامل االرتباط عدد العينة املقرر العام األكادميي

1436/1437 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8368 7332 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01عند مستوى  دالة 0.7815 4299 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9473 1327 جنل 019

1437/1438 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8550 7627 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7652 4607 جنل 012
 موجبة(طردية   0.01دالة عند مستوى  0.9404 1666 جنل 019

1438/1439 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8531 7293 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7571 5063 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9465 1492 جنل 019

1439/1440 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8356 7135 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7879 4865 لجن 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9157 1384 جنل 019

1440/1441 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8298 6770 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7587 5062 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01مستوى  دالة عند 0.9000 1103 جنل 019

( أن هنـــاك عالقـــات طرديـــة  موجبـــة( بـــني درجـــات الطلبـــة يف مقـــررات بـــرانمج اللغـــة االجنليزيـــة 14يتضـــح مـــن ااجـــدول رقـــم  
جنل( يف كل عام من األعوام األكادميية، وبني معدالهتم الرتاكمية،  ـا ي ـري إىل أنـه كلمـا  019جنل،  012جنل،  011املكثفس  
جات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف يف تلك األعوام، ارتف  معددم الرتاكمي، وكانت تلـك العالقـات ارتفعت در 

 .0.01دالة إحصائيا  عند مستوى 
وميكن تفسري هـذ  النتيجـة أن لغـة الدراسـة يف كثـري مـن مقـررات ااجامعـة يف املسـارات العلميـة والصـحية هـي اللغـة اإلجنليزيـة، 

لتايل فملن إتقان اللغة له دور يف فهم واستيعاب معارف ومهارات املقرر، وأيضا النقا  م  أساتذة املقرر  ن ليست العربية لغتهم ول
 Kong, Powers, Starr and( 2012األم. وتتفــق هــذ  النتيجــة مــ  مــا أيدتــه دراســات كونــغ ولورز وســتار وويليمــز  

Williams  2013، وويلسون وكومبا )Wilson & Komba  2015، وبولني )Pauline  2016، وديف وكيكيه )Dev 
& Qiqieh   2008، ومـالكي وزجنـاين )Maleki & Zangani   2014، وحسـن وأكانـد )Hasan & Akhand ،

، وآينــــا وأو نــــدل وأوالنبيكــــون Sahragard, Baharloo &Soozandehfar( 2013وســــارا ارد و ــــارلو وســــوزاندفار  
 2013 )Aina, Ogundele and Olanipekun و ريهـا مـن الدراسـات الـيت وردت يف مـ  هـذا البحـث. واختلـف نتيجـة ،

( 2013، ودراسـة أدو وأبـوبكر وأبوكـار  Chen & Sun( 2006هذا السؤال م  النتائج اليت توصلت إليها دراسـة ت ـن وسـن  
Addow, Abubakar & Abukar ،  2014ودراسة سيفاراماان وللو يب وراو) Sivaramana, Balushib and Rao. 

 إجابة السؤال السادس: ما قدرة درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على التنبؤ مبعدالهتم الرتاكمية؟
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( أن هنـــاك عالقـــات طرديـــة  موجبـــة( بـــني درجـــات الطلبـــة يف مقـــررات بـــرانمج اللغـــة االجنليزيـــة 13يتضـــح مـــن ااجـــدول رقـــم  
وبني معدالهتم الرتاكمية،  ا ي ري إىل أنه كلما ارتفعت درجات الطلبة يف مقررات  جنل(، 019جنل،  012جنل،  011املكثفس  

 .0.01برانمج اللغة االجنليزية املكثف، ارتف  معددم الرتاكمي، وكانت تلك العالقات دالة إحصائيا  عند مستوى 
 درجات أفراد عينة البحث يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف، وبني معدالهتم الرتاكمية (س العالقات لكل عام دراسيس معامالت ارتباط بريسون لقياس العالقة بني14جدول  

 وصف العالقة مستوى الداللة معامل االرتباط عدد العينة املقرر العام األكادميي

1436/1437 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8368 7332 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01عند مستوى  دالة 0.7815 4299 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9473 1327 جنل 019

1437/1438 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8550 7627 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7652 4607 جنل 012
 موجبة(طردية   0.01دالة عند مستوى  0.9404 1666 جنل 019

1438/1439 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8531 7293 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7571 5063 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9465 1492 جنل 019

1439/1440 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8356 7135 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7879 4865 لجن 012
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.9157 1384 جنل 019

1440/1441 
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.8298 6770 جنل 011
 طردية  موجبة( 0.01دالة عند مستوى  0.7587 5062 جنل 012
 طردية  موجبة( 0.01مستوى  دالة عند 0.9000 1103 جنل 019

( أن هنـــاك عالقـــات طرديـــة  موجبـــة( بـــني درجـــات الطلبـــة يف مقـــررات بـــرانمج اللغـــة االجنليزيـــة 14يتضـــح مـــن ااجـــدول رقـــم  
جنل( يف كل عام من األعوام األكادميية، وبني معدالهتم الرتاكمية،  ـا ي ـري إىل أنـه كلمـا  019جنل،  012جنل،  011املكثفس  
جات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف يف تلك األعوام، ارتف  معددم الرتاكمي، وكانت تلـك العالقـات ارتفعت در 

 .0.01دالة إحصائيا  عند مستوى 
وميكن تفسري هـذ  النتيجـة أن لغـة الدراسـة يف كثـري مـن مقـررات ااجامعـة يف املسـارات العلميـة والصـحية هـي اللغـة اإلجنليزيـة، 

لتايل فملن إتقان اللغة له دور يف فهم واستيعاب معارف ومهارات املقرر، وأيضا النقا  م  أساتذة املقرر  ن ليست العربية لغتهم ول
 Kong, Powers, Starr and( 2012األم. وتتفــق هــذ  النتيجــة مــ  مــا أيدتــه دراســات كونــغ ولورز وســتار وويليمــز  

Williams  2013، وويلسون وكومبا )Wilson & Komba  2015، وبولني )Pauline  2016، وديف وكيكيه )Dev 
& Qiqieh   2008، ومـالكي وزجنـاين )Maleki & Zangani   2014، وحسـن وأكانـد )Hasan & Akhand ،

، وآينــــا وأو نــــدل وأوالنبيكــــون Sahragard, Baharloo &Soozandehfar( 2013وســــارا ارد و ــــارلو وســــوزاندفار  
 2013 )Aina, Ogundele and Olanipekun و ريهـا مـن الدراسـات الـيت وردت يف مـ  هـذا البحـث. واختلـف نتيجـة ،

( 2013، ودراسـة أدو وأبـوبكر وأبوكـار  Chen & Sun( 2006هذا السؤال م  النتائج اليت توصلت إليها دراسـة ت ـن وسـن  
Addow, Abubakar & Abukar ،  2014ودراسة سيفاراماان وللو يب وراو) Sivaramana, Balushib and Rao. 

 إجابة السؤال السادس: ما قدرة درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على التنبؤ مبعدالهتم الرتاكمية؟
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 لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث لستتدام حتليل االحندار البسيط، للتعرف مدى قدرة املتغري املستقل  درجات الطلبـة
 يف مقــررات بــرانمج اللغــة االجنليزيــة املكثــف(. يف التنبــؤ لملتغــري التــاب   معــددم الرتاكمــي(. وااجــداول التاليــة توضــح النتــائج الــيت مت

 التوصل دا.
 لتنبؤ مبعددم الرتاكمي(س حتليل تباين االحندار البسيط للتعرف على مدى قدرة درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف يف ا15جدول  

 قيمة  ف( متوسط املربعات درجات اةرية جمموع املربعات مصدر التباين
 153676.497 47122.548 1 47122.548 االحندار

 0.307 67023 20551.578 البواقي (0.01 دالة عند 
 R 0.834معامل االرتباط 
 R2 0.696معامل التحديد 

 ا ي ـري إىل وجـود أتثـري ذو داللـة إحصـائية لـدرجات الطلبـة  0.01ف دالة عند مستوى ( أن قيمة 15يتضح من ااجدول  
 يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف على التنبؤ مبعددم الرتاكمي.

أا أن درجـات الطلبـة يف مقـررات بـرانمج اللغـة  0.696بلغـت  R2كما يتضح من ااجـدول أيضـا أن قيمـة معامـل التحديـد 
 %( من التباين الكلي ملعددم الرتاكمي.69.6زية املكثف تفسر  االجنلي

وللحصـــول علـــى معادلـــة االحنـــدار الـــيت ميكـــن مـــن خالدـــا التنبـــؤ لملعـــدل الرتاكمـــي يوضـــح ااجـــدول التـــايل قـــيم ثوابـــت معامـــل 
 االحندار  قيم ثوابت العوامل اليت تتنبأ لملعدل الرتاكمي(
 دار(س قيم ثوابت معادلة االحن16جدول  

 مستوى داللة  ت( قيمة  ت( قيمة بيتا  ايطأ املعيارا قيمة الثابت املتغريات املستقلة
 0.000 88.684  0.012 1.021- يبت االحندار

 0.000 392.016 0.834 0.000 0.058 درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف

( لـــدرجات الطلبـــة يف مقـــررات بـــرانمج اللغـــة 0.01 دال عنـــد مســـتوى  ( أنـــه يوجـــد أتثـــري موجـــب16يتضـــح مـــن ااجـــدول  
 االجنليزية املكثف على معددم الرتاكمي. وللتايل ميكن أن تكون املعادلة على النحو التايلس 

 تقدير املعدل الرتاكمي للطالب = أ س + ب
 1.021 –س ×  0.058تقدير املعدل الرتاكمي للطالب = 

 حيث أن س

 هي قيمة يبت املتغري  درجات الطلبة يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف(  0.058أ =  -1
 سس درجة الطالب يف مقررات برانمج اللغة االجنليزية املكثف -2
 1.021-ب س يبت االحندار =  -3

 80جنل =  011تقدير املعدل الرتاكمي لطالب درجته يف مقرر  مثالس
 3.62=  1.021 – 80×  0.058تقدير املعدل الرتاكمي للطالب = 

وميكــن أن يعــود التــأثري املوجــب لــدرجات مقــررات الــربانمج املكثــف علــى التنبــؤ مبعــدالت الطلبــة الرتاكميــة إىل الــوزن العــايل 
(. هــذا يعــين أن اةصــول 1سـاعات  جــدول  6للسـاعات املتصصــة دــذ  املقــررات، حيــث أن السـاعات املعتمــدة لكــل منهــا هــي 

ية يف هذ  املقررات سريف  املعدالت الرتاكمية، كما أن االخفاق فيها سيؤثر على املعـدل الرتاكمـي. واتفقـت هـذ  على درجات عال
 .Wille( 2006، إال أاا اختلفت م  دراسة ويلي  Fakeye( 2014النتيجة م  ما توصلت إليه دراسة فيكي  

 التوصيات

 آليسيف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، يوصي البحث ل
 جنل مقارنة م  بقية مقررات الربانمج املكثف. 011تقصي أسباب اخنفاض التحصيل يف مقرر  -1
 جنل. 011تقصي أسباب ارتفاع نسبة الرسوب يف مقرر  -2
إااد برامج هتيئة ملعااجة الضعف يف حصيلة بع  خراي املرحلة الثانوية وذلك ملواءمة ما لديهم من معارف ومهارات لغوية  -3

 طلبه الربانمج املكثف يف املستوى األول من دراستهم.م  ما يت
 إيالء تعليم اللغة االجنليزية مزيدا من االهتمام والرتكيز ملا له من أتثري إااي يف زايدة التحصيل األكادميي. -4

 املقرتحات

 البحث يف اسباب الفروق يف التحصيل بني مقررات الربانمج املكثف. -1
مقــررات الــربانمج املكثــف يف التتصصــات واملســارات األخــرى  العلــوم، واةاســب، وإدارة البحــث يف مســتوايت التحصــيل يف  -2

 األعمال، والعلوم اإلنسانية(
 البحث يف أتثري الكفاءة اللغوية على التحصيل يف املقررات األخرى. -3
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 التوصيات

 آليسيف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، يوصي البحث ل
 جنل مقارنة م  بقية مقررات الربانمج املكثف. 011تقصي أسباب اخنفاض التحصيل يف مقرر  -1
 جنل. 011تقصي أسباب ارتفاع نسبة الرسوب يف مقرر  -2
إااد برامج هتيئة ملعااجة الضعف يف حصيلة بع  خراي املرحلة الثانوية وذلك ملواءمة ما لديهم من معارف ومهارات لغوية  -3

 طلبه الربانمج املكثف يف املستوى األول من دراستهم.م  ما يت
 إيالء تعليم اللغة االجنليزية مزيدا من االهتمام والرتكيز ملا له من أتثري إااي يف زايدة التحصيل األكادميي. -4

 املقرتحات

 البحث يف اسباب الفروق يف التحصيل بني مقررات الربانمج املكثف. -1
مقــررات الــربانمج املكثــف يف التتصصــات واملســارات األخــرى  العلــوم، واةاســب، وإدارة البحــث يف مســتوايت التحصــيل يف  -2

 األعمال، والعلوم اإلنسانية(
 البحث يف أتثري الكفاءة اللغوية على التحصيل يف املقررات األخرى. -3
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