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تقدٌس الثبات للعالهات اجلاهعٍة يف ضوء هتغريي املسحلة الدزاسٍة 
 والقسن الري ٌنتوً إلٍه املساق على عٍنة هي املساقات 

 يف كلٍة إزبد اجلاهعٍة

 :الممخص
 إربادىدفت ىذه الدراسة إلى تقدير الثبات لعالماات ييناة مان المساافات فاة كمياة 

والقسم الاذي ينتماة إلياو المسااا، باساتخدام  الجامعية فة ضوء متغيري: المرحمة الدراسية
( مساااف ا ماان 21(، واختياارت يينااة ييااواوية مكونااة ماان )Raju, 1977معادلااة راجااو )

العمااوم ااداريااة والماليااة، الجامعيااة الساابعة ) إرباادالمسااافات المطروحااة فااة أفسااام كميااة 
العربيااااة، والمغااااة  والمكتبااااات والمعمومااااات، والعمااااوم التربويااااة، والعمااااوم األساسااااية، والمغااااة

(، فاااااة اللدااااال الدراساااااة األول مااااان العاااااام الجاااااامعة االنجميزياااااة، والعماااااوم التطبيقياااااة
( مساف ا لمرحمة البكالوريوس، 52( مساف ا لمرحمة الدبموم، و)52(، منيا )5162/5161)

 حيث تم اختيار أربعة مسافات من كل فسم من األفسام المعنية. 
(. وأن نسبة المسافات 1.12م لتقديرات الثبات )وأظيرت النتاوج أن المتوسط العا

%(، 33.3%(، ونساابة المسااافات ذات الثبااات المتوسااط )3..6ذات الثبااات الماانخلض )
%( ماان المسااافات تتمتاام بمعااامالت ثبااات مقبولااة )مرتلاام( زاد معاماال ثباتيااا 26.2وأن )

وجااود  ( لالسااتقاللية إلاى2(، وأياارت نتاااوج ااحدااوة مرباام كااي )1..1الُمقادر ياان )
( يان تماا التاة يزياد أو 1..1اختالف فة نسا  المساافات التاة يقال معامال ثباتياا يان )

وجاااود اخاااتالف فاااة نسااا  يااادم وجاااود ( وفاااا متغيااار المرحماااة دراساااية، و 1..1يسااااوي )
( وفا 1..1( ين تما التة يزيد أو يساوي )1..1المسافات التة يقل معامل ثباتيا ين )

 القسم الذي ينتمة إليو المساا.ر متغي
 الكممات الملتاحية: تقدير الثبات، العالمات الجامعية، العالمة المركبة، معادلة راجو.

 

This study aimed to estimate the reliability of the for 
university scores in a sample of courses in Irbid University 
College in light of variables: Educational stage and section to 
which it belongs Course, using Raju equation (Raju, 1977), a 
random sample was selected of (56) course of courses offered at 
the seven sections in the College (administrative and financial 
Sciences, libraries and information, educational sciences, basic 
sciences, Arabic language, English language, and Applied 
Science), in the first semester of the academic year (2015/2016), of 
which (28) courses from diploma Educational stage, and (28) 
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courses from bachelor Educational stage, was chosen as the four 
courses from each of the sections concerned.  

The results showed that the overall average of reliability 
estimates (0.68). And courses with low reliability with ratio 
(14.3%), and the ratio of courses with medium average (33.9%), 
and (51.8%) of the courses have acceptable reliability estimate 
(high) which reliability estimate coefficient above (0.70), the Chi 

square results ( 2 ) for independency indicated a difference in the 
ratio of courses which reliability coefficients’ less than (0.70) for 
those with more than or equal (0.70) in accordance with the 
variable of study Educational stage, and no a difference in the 
ratio of courses which reliability coefficients’ less than (0.70) for 
those with more than or equal (0.70) in accordance to section 
which belongs to a variable course. 

Key words: estimating reliability, university scores, composed 
score, Raju equation. 

 المقدمة:
تستند المؤسسات التربوية والتعميمية فة اتخاذ فراراتيا يمى نتااوج التقاويم، الاذي 

أساليبو وأدواتو، فأسالي  التقويم تمثل الطرا وااجراءات المتبعاة مان فبال  وتعددتتنويت 
م لتنليذ يممية التقويم، فة حين ُتمثال أدوات التقاويم الوسااول المساتعان بياا فاة تماا  الُمقوِّ
األسالي  لمحدول يمى المعمومات، لذلا؛ دفة القرارات المتخذة تعتماد ايتمااد ا رويس اا يماى 

 دفة المعمومات المتوفرة من خالل أدوات القياس. 
اااا لمكثيااار مااان ااجاااراءات والقااارارات فاااة  وُتياااكل العالماااات الجامعياااة أساس اااا ميم 

وجية نظرىا؛ تقادير العالماات  مراحل التعميم، فمن جميمفة والتعميمية المؤسسات التربوية 
ُيحاادد مسااتوا كلاااءة الطالاا  فااة الوفاااء بالمسااتويات األكاديميااة التااة تتطمبيااا، وليااا دور ا 

 (. 6332ىام ا فة التنبؤ بقدرتو يمى النجاح واالستمرار فة دراستو المستقبمية )سوالمو، 
ة أو مان كما كانت يمى الدوام محط الكثير من االنتقاادات ساواء مان جانا  الطمبا

جان  أيضاء ىيوة التدريس، ومن أىم االنتقادات التاة توجاو لياا أن نظام تقاديرىا تخضام 
 (. 6335ألمور ذاتية وتلتقر إلى الموضويية واليمول )المسند، 

ومان أجاال تحساين القاادرة التنبؤياة بالتحداايل الجاامعة يجاا  أن تعكاس العالمااات 
نسبيا ، ويتطم  ذلا أن تتمتم العالماات  الجامعية تحديل الطمبة فة المسافات بدورة نقية

فااة المسااافات المختملااة بدرجااة مقبولااة ماان الثبااات لعالمااات الطمبااة فااة المسااافات التااة 
تطرحيا فة برامجيا المختملة. لذلا ُيعدُّ وضام العالماات وتقادير تحدايل الطالا  مساؤولية 

أثر العالماة بياذه يج  يدم التياون فيياا، بحياث ال يتاأثر باأي انطباياات يخداية؛ ألن تا
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العوامل أو غيرىا سيزيد من أخطاء القياس، ويزيد من التيكيا فاة أىميتياا، خدوداا  إذا 
 (. 5161كانت فدرتيا التنبؤية بالمحا ضعيلة )يودة، 

فد اختملت ممارسات منح العالمات فة مؤسسات التعميم العالة باختالف فمسالة و 
فيا، ومااان فسااام أكااااديمة إلاااى  خااار داخااال التعميماااة وأىااادا ونظاميااااالمؤسساااة التربوياااة 

المؤسسة الواحدة، ليتعدا ذلا إلى اختالفات متعمقة بأيضاء ىيوة التادريس؛ مان اخاتالف 
فة درجة تيددىم داخل القسم األكاديمة نلسو، ويدم اتساا ممارساتيم فاة بداياة اللدال 

ختالفاات إلاى الدراسة معيا فة نياية اللدل، أو من فدل دراساة إلاى  خار. وأدت تماا اال
بأسالي  التقويم الُمتبعة فييا؛ بسب  أىمياة القارارات التاة تساتند إلاى نتااوج زيادة االىتمام 

التقويم، وتعتمد دفة القرارات يمى ساالمة المعموماات والمعطياات التاة تقاوم يميياا. وتاؤدي 
ىااذه أدوات القياااس بيااكل يااام، واالختبااارات يمااى وجااو التحديااد دورا  أساساايا  فااة تااوفير 

المعمومااات التااة تساابا يمميااة التقااويم واتخاااذ القاارارات، فكممااا ازدادت درجااة الثقااة بااأدوات 
 (..511)الياي ،  رات.القياس المستخدمة فة جمم المعمومات، ازدادت دفة القرا

ويتوافر فة التعميم الجامعة أسالي  متعددة لجمام البياناات يان مقادار ماا ُيحققاو 
الجامعيااة، وتتمثاال ىااذه األسااالي  فااة أنااواع ماان التمااارين  المسااافات أىاادافالطالاا  ماان 

والتدريبات، وما فد يطم  من أبحاث وتقارير، وما يطباا مان اختباارات فدايرة، حياث تاوفر 
ىاذه األساالي  مؤيارات تجماام باأوزان مختملاة لمحداول يمااى العالماة الكمياة فاة المساااا، 

الكمياة حسا  األىمياة النسابية. ومان ويتم ذلا بإيطاء كال منياا وزن اا مناساب ا مان العالماة 
الضروري أن يعتمد الاوزن المناسا  لناوع البياناات المتحققاة مان نيااط معاين، أو تادري ، 

 (.6323أو تقرير، أو اختبار يمى ددا البيانات وثباتيا )ثورندايا، وىيجن، 
وفة مجال القياس والتقويم التربوي ُيعدُّ الثبات مان الخدااوص األساساية الواجا  

، 5161فرىا فة االختبارات التحديمية، حيث ُييير إلى دفاة القيااس، وفاد ير فاو ياودة )تو 
مربام معامال لحقيقاة إلاى التبااين الكماة"، أو "( إحداوي ا يمى أنو: "نسبة التباين ا.33ص

االرتباط بين العالمات الحقيقية والعالمات الظاىرية"، ومن خالل التعريلات الساابقة فاناو ال 
الثبات؛ نظر ا لعدم توفر العالمات الحقيقية، لذلا وجادت طارا مختملاة لتقادير  ُيمكن حسا 

الثبات، تبع ا لعدد مرات )مرة واحدة أو مارتين( تطبياا االختباار يماى مجموياة الملحوداين 
نلسيا )يينة الثبات(، فعند تطبيا االختبار يمى مجموياة الملحوداين لمارة واحادة، ُيمكان 

قااة النداالي ة، أو بطريقااة كرونباااخ أللااا والمعااادالت الُميااتقة منيااا. تقاادير الثبااات إمااا بالطري
وتقاااوم الطريقاااة الندااالي ة يماااى حساااا  معامااال االرتبااااط الندااالة باااين يالماااات مجموياااة 
الملحودين )يينة الثبات( يمى ندلْين متكافوْين يتم تكوينيما بتجزوة االختباار نلساو إلاى 

تسمسال اللقارات فاة االختباار؛ فاردي وزوجاة(، ندلْين متكاافوْين )إماا يياواوي ا، أو حسا  
ُحس  لنداف العادد األدامة مان اللقارات بعاد  ،-لينتج تقدير ا لمعامل ثبات ندف االختبار 
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، وُيدحح باستخدام إحدا معادالت التدحيح المعروفة مثل: -تجزوة االختبار إلى ندلْين 
، (Guttman)ان ، أو معادلة جتما(Spearman – Brown)براون  -معادلة سبيرمان 

. أمااا طريقااة كرونباااخ أللااا والمعااادالت الُميااتقة منيااا، فتقااوم (Rulon)أو معادلااة رولااون 
فكرتيا يمى حسا  متوساط االرتباطاات الداخمياة باين يالماات الملحوداين )ييناة الثباات( 
يمى كل فقرة من فقرات االختبار، وُيقدر الثبات بيذه الطريقة من خالل يدة معادالت مثال: 

                   ريتياردساااااون  -(، ومعادلاااااة كاااااودرCronbach Alphaادلاااااة كرونبااااااخ أللاااااا )مع
(Kuder-Richardson (KR-20)ومعادلاااااااااااة ريتياردساااااااااااون ،) -  كاااااااااااودر
(Richardson-Kuder (KR-21) أمااااا ينااااد تطبيااااا االختبااااار يمااااى مجمويااااة .)

بطريقاااة االساااتقرار  الملحوداااين )ييناااة الثباااات( لمااارتْين، فاناااو ُيمكااان تقااادير الثباااات إماااا
(Stability )- ( وتساااااااامى باايااااااااادةTest Re-test)- أو بطريقااااااااة التكااااااااافؤ ،
(Equivalence( أو بطريقة استقرار التكافؤ ،)Stability-Equivalence .) 

( إلااى أن الطاارا السااابقة الااذكر )الطريقااة Qualls, 1995وفااد أيااار كااولس )
ادة، وطريقااة الدااور المتكافوااة( ال تناساا  النداالي ة، وطريقااة كرونباااخ أللااا، وطريقااة ااياا

العالمات الجامعية فة تقدير الثبات. فكل طريقة تندرج تحت أحد نموذجة التاوازي اتتياين: 
نموذج التوازي الكالسيكة، نموذج التوازي بالتكافؤ، ولكة يتم تطبيا الطريقة وفا النماوذج 

ية تنادرج تحات نماوذج التاوازي الذي تنطوي تحتو، يج  تحقياا متطمباتاو، فالطريقاة الندال
(، الااذي يتطماا  تساااوي متوسااطات وتباينااات Classically Parallelismالكالساايكة )

توزيعااات الاادرجات الحقيقيااة والاادرجات الخاطوااة لوجاازاء المكونااة لمعالمااة الكميااة، وبمعنااى 
جات  خر، يج  أن تسيم األجازاء المكوناة لمعالماة النياوياة بالمقادار نلساو فاة تبااين الادر 

 الحقيقية والدرجات الخاطوة لمعالمة الكمية. 
–Tau) طريقااة كرونباااخ أللااا التااة تناادرج تحاات نمااوذج التااوازي بالتكااافؤ  وأمااا 

Equivalenty parallelism الاذي يتحارر مان تسااوي متوساطات وتبايناات الادرجات ،)
المكونااة الخاطوااة، ولكنااو يتطماا  تساااوي متوسااطات وتباينااات الاادرجات الحقيقيااة لوجاازاء 

لمعالمة الكمية. وأما طريقاة ااياادة، وطريقاة الداور المتكافواة فطبيعاة القياساات المتاوافرة 
يااان العالماااات الجامعياااة تقتضاااة اساااتبعادىما فاااة حاااال تاااوافر مجماااويتين مااان القياساااات 

باالرغم مان  -( لتقادير الثباات Raju, 1977لممجموية نلسيا. لذلا ظيرت معادلة راجاو )
ت المستخرج ال يزال تقدير ا متحيز ا سمبي ا إال أنو أكبر من المعامال المساتخرج أن معامل الثبا

التااة تناادرج تحاات نمااوذج التااوازي  -فااة النمااوذج الثااانة باسااتخدام معادلااة كرونباااخ اللااا
بالتجاااانس األفااال تحلظاااا ، فاااال يتطمااا  أياااا مااان المتطمباااات الساااابقة التاااة يتطمبياااا التاااوازي 

فؤ، لكنااو فااة المقاباال يلتاارض أن مكونااات العالمااة الكميااة تقاايس الكالساايكة والتااوازي بالتكااا
الميااارات نلساايا. وبالتااالة يمكاان اسااتخدام معادلااة راجااو لتقاادير ثبااات العالمااات الجامعيااة، 
يمااى افتااراض أن القياساااات متجانسااة، بمعناااى؛ وجااود يالفاااة خطيااة تاماااة بااين الااادرجات 
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 ,6332Raju)ساوالمة،  ت معموماةاألوزان النسابية لمقياسااالحقيقياة، ياريطة أن تكاون 

1977 ;) . 
حدا كميات جامعة البمقااء إ -إربد الجامعية ويقوم يضو ىيوة التدريس فة كمية 

التطبيقيااة التااة تقاام فااة ياامال المممكااة األردنيااة الياياامية، ويلاادُرس فييااا فقااط الطالبااات 
ح( سااااااية معتمااااادة بنجاااااا 5.لمرحمتااااة: الااااادبموم المتوساااااط )يجااااا  أن تجتاااااز الطالباااااة 

سااية معتمادة بنجااح(، وتضام سابعة أفساام  635والبكالوريوس )يجا  أن تجتااز الطالباة 
ىة: العموم اادارية والمالية، والمكتباات والمعموماات، والعماوم التربوياة، والعماوم األساساية، 

كغيره من أيضاء ىيوة التدريس فاة  -والمغة العربية، والمغة االنجميزية، والعموم التطبيقية 
ت جامعة البمقاء التطبيقية بإدخال العالمات إلكتروني ا يماى كياوفات خاداة مبين اا فيياا كميا

األوزان النسااابية لياااذه العالماااات  -%( 51يالماااة الطالااا  فاااة االمتحاااان األول ووزنياااا )
وفاة االمتحاان الثاانة ووزنياا  -موحدة فة كل المسافات ويند كل أيضاء ىيواة التادريس 

%(، ويمثال 21%(، وفة االمتحان النياوة ووزنياا )61زنيا )%(، وفة المياركة وو 51)
الجامعية تتبم  إربدمجموع ىذه العالمات يالمة الطال  فة المساا. ومن المعموم أن كمية 

نظام السايات المعتمادة، وتياترط مواظباة الطالا  فاة جميام المساافات التاة ُيساجل فيياا، 
ر  ياادد دااحيح، والعالمااة النياويااة وتحساا  العالمااة النياويااة لكاال مساااا ماان ماوااة ألفاا

لممساا ىة مجموع يالمة االمتحان النياوة ويالمات األيماال اللدامية، وتيامل األيماال 
اللدمية لكل مساا امتحانين كتابيين، والمياركة، مثل: االمتحانات اليالوية، أو التقاارير، 

 أو األبحاث. 
 :الدراسات السابقة

، حياث فميماة تقدير ثباات العالماات الجامعياة الدراسات التة تناولت موضوعتعتبر 
( 6323( دراسااة يربيااة وأجنبيااة ُأجرياات بااين يااام )65اسااتطاع الباحثااان الحدااول يمااى )

( فااام خضاار ويجاااوي بدراسااة تحميميااة لنظااام التقااويم فااة 6323(، فلااة يااام ).516و)
كوناات يينااة جامعااة اامااارات العربيااة المتحاادة مقارنااة باابعض الجامعااات العربيااة األخاارا، وت

( طالبااا  وطالبااة ماان خريجااة الكميااات المختملااة فااة الجامعااة مماان أنيااوا .1الدراسااة ماان )
دراسة جميام متطمباات الجامعاة والكمياة وبعاض مساافات التخداص الرويساة، حياث فاورن 
نظااام التقااويم بااالتوزيم الطبيعااة، ووجاادا أن نظااام التقااويم المسااتخدم فااة جامعااة اامااارات 

وزيم الطبيعة مقارنة بنظم التقويم المستخدمة فة ثاالث جامعاات يربياة يقتر  أكثر من الت
 أخرا ىة: جامعة الكويت، والجامعة األردنية، وجامعة المما فيدل.

تقاادير ثبااات العالمااات الجامعيااة فااة  إلااى( بدراسااة ىاادفت 6332وفااام سااوالمة )
لعاام الجاامعة يينة مان المساافات فاة جامعاة اليرماوا خاالل اللدال الدراساة الثاانة مان ا

. وباساااتخدام معادلاااة راجاااو التاااة تلتااارض تيااااكل المساااافات، فُااادِّر ثباااات 6335/6333
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( مساااف ا ماان مسااتويات دراسااية مختملااة )ساانة 2.( طالبااا  وطالبااة فااة )6.22يالمااات )
أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(، وفة أربم كميات جامعياة ىاة: اتدا ، والعماوم، 

%( مااان المساااافات 21ربياااة واللناااون، وأياااارت نتااااوج الدراساااة إلاااى أن )واالفتدااااد، والت
(، وأن يالماااات مساااافات كمياااة اتدا  وكمياااة 1..1الجامعياااة يزياااد معامااال ثباتياااا يماااى )

االفتدااااد تميااال ألن تكاااون أكثااار ثبات اااا مااان يالماااات مساااافات كمياااة العماااوم وكمياااة التربياااة 
 الف المستوا الدراسة. واللنون، ولم يختمف متوسط ثبات العالمات باخت

( دراسااة ىاادفت إلااى تحديااد أثاار تحمياال نتاااوج الطمبااة فااة 5116وأجاارا سااوالمة )
المسافات الجامعية فة ثبات االتساا الداخمة لمعالمات الجامعية، وتكونات بياناات الدراساة 

( يعبة لمسافات جرا تدريسيا فة كمية .612من العالمات النياوية واللريية لمطمبة فة )
وم اانسااانية واالجتماييااة فااة جامعااة اامااارات العربيااة المتحاادة خااالل العااام الدراسااة العماا

( يعبة 231. وفد رددت يالمات الطمبة فة يع  اللدل األول ويددىا )6332/.633
فباال القيااام بااأول دراسااة تحميميااة لنتاااوج الطمبااة، بينمااا رداادت يالمااات الطمبااة فااة يااع  

بعد إجراء الدراسة التحميمياة لنتااوج الطمباة واالساتلادة  ( يعبة.22اللدل الثانة ويددىا )
منيا فة تحسين الممارسات التقويمية. وأيارت النتااوج بتطبياا معادلاة راجاو لتقادير ثباات 
العالمات الجامعية فاة كال ياعبة إلاى أن العالماات الجامعياة فاة اللدامين تتمتام بمساتوا 

(، كماا 1..1%( من المسافات يماى )22مرتلم من الثبات، حيث يزيد معامل الثبات فة )
توجاااد فاااروا دالاااة إحدااااوي ا فاااة توزيعاااات الثباااات باااين اللدااامين لداااالح اللدااال الثاااانة، 
وارتلعات نساابة المسااافات ذات الثباات المرتلاام، نتيجااة االسااتلادة مان تحمياال نتاااوج الطمبااة، 

 %( فة اللدل الثانة.15%( فة اللدل األول إلى )23من )
( دراسااة ىاادفت إلااى تقاادير الثبااات لمعالمااات المدرسااية فااة 5113وأجاارا يميااان )

(، وايااتممت 5115/5113الكباارا لملداال الدراسااة األول ) إربااديينااة ماان ماادارس مدينااة 
( يااعبة داالية، اختياارت بالطريقااة العيااواوية البساايطة ماان .51يمااى يينااة بمااا يااددىا )

اختيارىا باألسمو  نلسو  : الحكومية، والخادة، ووكالة الغوث، والتة تمإربدمدارس مدينة 
فااااة المباحااااث اتتيااااة: االجتماييااااات، والرياضاااايات، والمغااااة االنجميزيااااة، والمغااااة العربيااااة 
لمداالوف: الراباام، والسااابم، والعاياار. ولتقاادير الثبااات ُطب قاات معادلااة راجااو التااة تلتاارض 

النتااوج تياكل المكوناات اللريياة لمعالماة الكمياة فاة المباحاث الدراساية المختملاة، وأياارت 
%( من العينة بتقديرات يالية من الثبات، حيث يزيد معامال 35.3إلى تمتم العالمات فة )

%(. ويدم وجود فاروا دالاة إحدااوي ا باين توزيعاات مساتويات الثباات 21الثبات ليا ين )
وفا متغيري: نوع المدرسة، والمبحث، ووجود فروا ذ دالاة إحدااوي ا فاة التوزيام التكاراري 

 العالمات المدرسية وفا الدف. لقيم ثبات 
( إلى تقادير ثباات العالماات النياوياة لعيناة مكوناة .511وىدفت دراسة الياي  )

( مساااف ا ماان المسااافات الدراسااية المطروحااة فااة اللداال الدراسااة األول ماان العااام .1ماان )
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( فااة جامعااة  ل البياات، باااختالف مسااتوا المساااا ماان جيااة، 5116/5115الجااامعة )
مياااة التاااة ينتماااة لياااا المسااااا مااان جياااة ثانياااة، وبطريقاااة العيناااة العياااواوية واخاااتالف الك

العنقودية اختيرت أربعاة مساافات مان كال فسام أكااديمة موزياة يماى المساتويات الدراساية 
األربعااة، وكياالت النتاااوج باسااتخدام معادلااة راجااو لتقاادير الثبااات ياان تاادنة معااامالت ثبااات 

%( 36.52(. وأن )1.11العام لتقديرات الثباات )العالمات بيكل يام، حيث بما المتوسط 
χ)فقط من المسافات تتمتم بمعامالت ثبات مقبولة، وأيارت نتاوج ااحداوة مربم كاي 

2
) 

لالستقاللية إلى يدم وجود يالفة دالة إحداوي ا بين ثبات يالمة المساا ومستوا المساا 
 أو الكمية التة ينتمة ليا.

ة ىاادفت إلااى إيطاااء دااورة تحميميااة ساايكومترية ( دراساا5113وأجاارا أبااو جااراد )
لعالمات الطمبة فة ييناة مان المقاررات فاة جامعاة القادس الملتوحاة، وتام تحميال يالماات 

( ياعبة مان مختماف المساتويات الدراساية )أولاى، 25( طالب ا وطالبة  موزيين فة )662.)
رياااة واالفتداااادية، وثانياااة، وثالثاااة، ورابعاااة(، ومااان مختماااف بااارامج الجامعاااة )العماااوم اادا

والتربيااة، والتكنولوجيااا والعمااوم التطبيقيااة، والخدمااة االجتماييااة(. وأظياارت النتاااوج وجااود 
فروا دالة إحداوي ا فة متوسطات يالماات الطمباة ُتعازا لمتغيار البرناامج الدراساة  لداالح 

غياار برناامج التربياة، ووجاود فاروا دالاة إحداااوي ا فاة متوساطات يالماات الطمباة ُتعازا لمت
%( 22المستوا الدراسة  لدالح طمباة السانة الثالثاة والرابعاة، كماا أظيارت النتااوج تمتام )

من المسافات بدرجة مقبولة من الثباات، وأن معاامالت الثباات مساتقمة يان البرناامج الاذي 
 ينتمة إليو المساا، والمستوا الدراسة لممساا.

عالمااات الجامعيااة فااة ( دراسااة ىاادفت إلااى تقاادير ثبااات ال5161وأجاارا األحمااد )
جامعااة جاادارا األىميااة باسااتخدام معادلااة راجااو لالختبااارات المتياااكمة التااة تلتاارض تليلاااُكل 
المكونااات اللرييااة لمعالمااة الكميااة فااة المسااافات الدراسااية يمااى مسااتوا اليااعبة الدراسااية، 

ة وتكون مجتمم الدراسة من جميم يالمات المسافات الجامعية فة مرحماة البكاالوريوس فا
(، حياث بماا 5112/5113جامعة جدارا خالل اللدل الدراساة األول مان العاام الجاامعة )

( يااعبة ماان مختمااف الكميااات، فيمااا تكوناات يينااة الدراسااة ماان جمياام .65ياادد اليااع  )
ينادار المجتمام، مسااتخدم ا باذلا أساامو  المساح اليااامل. وأياارت النتاااوج إلاى أن نساابة 

%(، ونساااابة المسااااافات ذات الثبااااات .33.1) المسااااافات ذات الثبااااات الماااانخلض بمغاااات
%(، وأن 2..32%(، بينما بمغت نسبة المسافات ذات الثبات المرتلم )2..36المتوسط )

كمية الدراسات القانونية واادارية من الكمياات التاة لام تظيار أي نسابة تاذكر مان معاامالت 
حجام الياعبة الدراساية الثبات المرتلعة، فة حاين تدادرت كمياة التربياة ذلاا. أماا بالنسابة ل

(، ولمياعبة المتوساطة 1.22فقد بما الوسط الحساابة لمعاامالت الثباات لمياعبة الداغيرة )
(، وبذلا تكون اليعبة الدغيرة أكبر ثبات ا من المتوسطة 1.23(، ولميعبة الكبيرة )2..1)
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 والكبياارة، بينمااا كاناات النتاااوج متقاربااة باااختالف جاانس الماادرس حيااث أظياارت النتاااوج أن
 (.1.23ااناث )     (، فيما بما لنس  1.25متوسط الثبات فة يع  الذكور بما )

( دراسة ىدفت إلاى الكياف يان أثار حجام الياعبة .516وأجرا العمري ويكور )
 -( ياعبة دراساية يياواوي ا 13الدراسي ة يمى تقديرات الثبات لمدرجات الجامعية، واختيرت )

ماان الُيااع  المطروحااة فااة  - المتوسااطة والكبياارة( يااعبة لكاال  ماان اليااع  الدااغيرة و 56)
(، وتاام تقااادير 5166/5165جامعااة جاادارا لملداال الدراسااة الثااانة ماان العااام الجااامعة )

الثبااات باسااتخدام معادلااة راجااو. وأظياارت النتاااوج انخلاااض مسااتوا تقاادير الثبااات لماادرجات 
ة كاناات %( ماان اليااع  الدراسااي52(، وأن )1.22الجامعيااة بيااكل يااام بوسااط حسااابة )

%( منيا غير مقبولة الثبات، وتمتم درجاات الطمباة فاة الياع  12منخلضة الثبات، وأن )
الدااغيرة بدرجااة ياليااة نساابي ا ماان الثبااات مقارنااة باليااع  المتوسااطة والكبياارة، حيااث بمااا 

 ( فة اليع  الكبيرة.6..1(، مقابل )1.12متوسط الثبات فة اليع  الدغيرة )
ات األجنبيااة، فقاااد وجااد الباحثاااان ياادم اساااتخداميا وينااد مراجعاااة أدبيااات الدراسااا

معادلااة راجااو فااة تقاادير ثبااات العالمااات الجامعيااة، حيااث تناااول بعضاايا موضااوع تضااخم 
 ,Millmanالعالمات، ومن ىذه الدراسات؛ دراسة ميمماان وسموفاسايا وكولياا ومييايل )

Slovacek, Kulick, & Mitchell, 1983 ثر الكياف يان مادا تاأ إلاى( التاة ىادفت
تضااخم الاادرجات يمااى مداادافية متوسااط المعاادل التراكمااة العااام لماادرجات، واختياارت يينااة 
ييواوية من طمباة مرحمتاة البكاالوريوس والماجساتير فاة جامعاة كورنال، وأظيارت النتااوج 
أن مددافية الدرجات تعتمد يمى نظام التقدير المستخدم، وأن ثبات المعدل العام لمطمبة فد 

( يند استخدام تدريج لمتقييم مكون مان خماس نقااط ..1.1) إلى( 2...1انخلض من )
(A, B, C, D, F بينماا كاان االنخلااض فاة الثباات أفال يناد اساتخدام تادريج لمتقيايم ،)

(، A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D+, D, D-, F( نقطاة )63مكاون مان )
 (. 31..1( إلى )....1حيث انخلض الثبات من )

( 2113يمااى يالمااات ) (Sawyer, 1989)ام بيااا دااوير وفااة دراسااة أخاارا فاا
(، American Collage Tests: ACTماان الطمبااة فااة اختبااارات الكميااة األمريكيااة )

أيارت نتاوجيا إلاى أن ضاعف الثباات فاة العالماات الجامعياة كاان مان األسابا  التاة أدت 
ومن أجل تحسين القدرة  إلى تدنة القدرة التنبؤية الختبارات القبول فة الجامعات األمريكية،

التنبؤيااة لمتحداايل الجااامعة فإنااو يجاا  أن تعكااس العالمااات الجامعيااة تحداايل الطمبااة فااة 
 المسافات الجامعية بعالمة مرضية من الثبات. 

إلاى أناو مان أسابا  تادنة القادرة التنبؤياة  (Noble, 1991)وتيير دراساة نوبال 
ات فاة العالماات الجامعياة فاة أربعااة المتحاناات القباول فاة الجامعاة األمريكياة ضااعف الثبا

مواضااايم مختملاااة ىاااة: المغاااة اانجميزياااة، والرياضااايات، والدراساااات االجتمايياااة، والعماااوم 
 الطبيعية. 



 م 5162( أبريل لسنة الخامس الجزء 613مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -..- 

( دراسااة ىاادفت الااى الكيااف ياان Rojstaczer, 2003كمااا أجاارا روجسااتيزر )
اوج ( مدرسة ثانوية، وأظيرت النتا21( جامعة أمريكية و)31مستوا تضخم العالمات فة )

وجود تضخا فة العالماات الجامعياة والمدرساية، وبادأ التضاخم فاة الساتينات، وتراجام فاة 
 منتدف السبعينات، وياد لالرتلاع فة نياية الثمانينات.

ومن مراجعة الدراسات السابقة نجد ُندرة الدراساات األجنبياة التاة تناولات موضاوع 
، ووجاااود يااادد ال باااأس باااو مااان تقااادير ثباااات العالماااات الجامعياااة باساااتخدام معادلاااة راجاااو

الدراسات العربية التة تناولت الموضوع نلسو، باختالف متغيرات متنوية، فدراستة سوالمة 
( تناولتا تقدير ثبات العالمات الجامعية )جامعة اليرموا، جامعة ااماارات 5116، 6332)

لييااا المساااا العربيااة المتحاادة( باااختالف متغياار المسااتوا الدراسااة، والكميااة التااة ينتمااة إ
( فقاد تناولات تقادير ثباات العالماات 5113الجامعة، واللدل الدراسة. وأما دراسة يميان )

الكبرا( وفاا متغيار: ناوع المدرساة والمبحاث، والداف. وأماا  إربدالمدرسية )مدارس مدينة 
( فقد تناولت تقدير ثبات العالمات الجامعية )جامعة  ل البيت( وفا .511دراسة الياي  )

( فقاد تناولات تقادير ثباات 5161ر: مستوا المساا، والكمياة. وأماا دراساة أباو جاواد )متغي
العالمااات الجامعيااة )جامعااة القاادس الملتوحااة( وفااا متغياار: البرنااامج الااذي ينتمااة إليااو 

( تقادير ثباات 5161فة حين تناولت دراسة األحمد ) المساا، والمستوا الدراسة لممساا(
دارا( وفااا متغياار: الكميااة، وحجاام اليااعبة، وجاانس الماادرس. العالمااات الجامعيااة )جامعااة جاا

الجامعياة التابعاة  إربدوأما الدراسة الحالية فقد تناولت تقدير ثبات العالمات الجامعية )كمية 
لجامعة البقاء التطبيقياة( باساتخدام معادلاة راجاو، وفاا متغيار: المرحماة الدراساية، والقسام 

 الذي ينتمة إليو المساا.
 :راسة وأسومتياميكمة الد

تكمااان أىمياااة المعااادل التراكماااة لمطالااا  الجاااامعة الاااذي يمثااال الوساااط الحساااابة 
المرجح لعالماتو فة المسافات المختملة فة استخدامو فة اتخاذ كثير من القرارات التربوياة 
المتعمقااة بااو، فيااو يسااتخدم كمعيااار لمقبااول فااة باارامج الدراسااات العميااا، وكمتنبااأ بالنجاااح 

ة مرحماة أكاديمياة الحقاة، أو لمنجااح الميناة. لاذلا يجا  أن تتمتام العالماات األكاديمة فا
الجامعياة بدرجااة مقبولااة ماان الثبااات. وتباارز مياكمة ثبااات يالمااات المسااافات فااة الجامعااة 
نتيجة لتلااوت معاايير التقاويم التاة يساتخدميا أيضااء ىيواة التادريس، األمار الاذي يترتا  

عية ويدم اتسافيا، ودعوبة مقارنتيا بعضايا بابعض، يميو اليا فة ددا العالمات الجام
ونتيجااة لااذلا، فااإن داادا المعاادل التراكمااة لمطالاا ، يتياادد ويداابح موضاام يااا، كمااا أن 
فدرتو التنبؤية تنخلض، فضال  ين تدنة ثقة الطمبة أنلسايم وأوليااء أماورىم فاة يالمااتيم 

 الجامعية والمعايير المستخدمة فة تقويم أداء الطمبة. 
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( إلى أن نتاوج تقويم الطمبة فة التعميم الجاامعة Bligh, 1988وفد أيار بميف )
غياار متسااقو )منخلضااة الثبااات(، ويرجاام ذلااا إلااى اخااتالف أيضاااء ىيوااة التاادريس فااة مااا 
ن كاانوا ُيدرِّساون نلاس المسااا، نظار ا الخاتالف وجياات  بينيم فة إيطااء الادرجات حتاى واك

ؤمناون بياا. ومان ىناا تاأتة ىاذه الدراساة كمحاولاة لتقادير النظر واللمسلات التربوية التة ي
ثبات يالمات يينة من المسافات الدراساية التاة طرحتياا األفساام األكاديمياة المختملاة فاة 

(، 5162/5161الجامعياااة فاااة اللدااال الدراساااة األول مااان العاااام الجاااامعة ) إربااادكمياااة 
 وبالتحديد سعت الدراسة إلى ااجابة ين األسومة اتتية:

الجامعياااة  إربااادماااا توزيااام تقاااديرات الثباااات لعالماااات المساااافات فاااة أفساااام كمياااة  .6
 المختملة؟

الجامعيااة باااختالف  إرباادىاال تختمااف تقااديرات ثبااات يالمااات المسااافات فااة كميااة  .5
 )دبموم، بكالوريوس(؟ المرحمة الدراسي ة

الجامعيااة باااختالف  إرباادىاال تختمااف تقااديرات ثبااات يالمااات المسااافات فااة كميااة  .3
قساام الااذي ينتمااة إليااو المساااا الدراسااة: العمااوم ااداريااة والماليااة، والمكتبااات ال

 والمعمومااااات، والعمااااوم التربويااااة، والعمااااوم األساسااااية، والمغااااة العربيااااة، والمغااااة
 االنجميزية، والعموم التطبيقية؟

 :أىمية الدراسة

اول تأتة أىمية الدراسة الحالية من أىمية موضاوييا لمطالا  الجاامعة، فياة تتنا
العالمااات الجامعيااة التااة تسااتخدم فااة اتخاااذ كثياار ماان القاارارات التربويااة المتعمقااة بااو، ماان 
خالل تقدير ثباتيا، لذلا يج  أن تتمتم العالمات الجامعية بدرجة مقبولة مان الثباات. كماا 
تكمااان أىمياااة الدراساااة مااان خاااالل الكياااف يااان اخاااتالف تقااادير ثباااات العالماااات الجامعياااة 

.باختالف المرحمة   الدراسي ة، والقسم الذي ينتمة إليو المساا الدراسة 
  :محددات الدراسة

افتداارت ىااذه الدراسااة يمااى يينااة ماان العالمااات لممسااافات المطروحااة لطالبااات 
الجامعيااة )العمااوم ااداريااة  إرباادمرحمااة الاادبموم والبكااالوريوس فااة سااتة أفسااام فااة كميااة 

ربوية، والعموم األساسية، والمغة العربية، والمغاة والمالية، والمكتبات والمعمومات، والعموم الت
، 5162/5161االنجميزية، والعماوم التطبيقياة( لملدال الدراساة األول مان العاام الجاامعة 

 كما افتدرت ىذه الدراسة يمى تقدير الثبات باستخدام معادلة راجو.
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 :التعريلات ااجراوية

 يتم حسابو باستخدام معادلة راجو. تقدير الثبات: ىو معامل الثبات لمعالمات التة 
  العالماة الجامعيااة: ىاة العالمااة النياوياة التااة يحداال يميياا الطالاا  فاة المساااا فااة

%(، 51الجامعية ومكونو من مجماوع يالماتاو فاة االمتحاان األول ووزناو ) إربدكمية 
%(، 51) ،واالمتحاااان الثاااانة، والميااااركة، واالمتحاااان النيااااوة بحياااث تكاااون األوزان

 %(، يمى الترتي .%21(، )61)
  العالمااة المركبااة: ىااة تركياا  خطااة مكااون ماان مجمااوع يالمااات ناتجااة ماان اختبااارات

 فريية بأوزان مختملة.

  معادلاة راجااو: داايغة رياضاية إحداااوية تسااتخدم لتقاادير ثباات العالمااات الجامعيااة فااة
 حالة وجود العالمات المركبة.

 ونة من يدة اختبارات فريية. االختبارات المتياكمة: ىة االختبارات المك 

 :مجتمم الدراسة ويينتيا

الجامعيااة،  إربااد( طالب ااة فااة كميااة 5352تكااون مجتماام الدراسااة ماان يالمااات )
م(، 5162/5161مسجمين فة جميم مسافات اللدل الدِّراساة  األول مان العاام الجاامعة )

الماليااة، والمكتبااات ( مساااف ا ضاامن أفساااميا الساابعة: العمااوم ااداريااة و 2.3البااالا يااددىا )
والمعمومات، والعموم التربوية، والعموم األساسية، والمغة العربية، والمغة االنجميزياة، والعماوم 

( مساااف ا لمرحمااة البكااالوريوس. 316( مساااف ا لمرحمااة الاادبموم، و)5.2التطبيقيااة، منيااا )
فاة كمياة  وبعد حدول الباحثاان يماى كياوفات رداد العالماات مان داوارة القباول والتساجيل

( يااعبة كعينااة لمدراسااة، منيااا 21الجامعيااة، وبالطريقااة العيااواوية الطبقيااة اختياارت ) إربااد
( يعبة 52( يعبة من مسافات مرحمة الدبموم من كل فسم أربعة مسافات مختملة، و)52)

ايتمادت العالماات  -من مسافات مرحمة البكالوريوس، من كل فسم أربعة مساافات مختملاة
 .-الثبات فة تقدير 611من 

 :المعالجة ااحداوية
لإلجابة يان أساومة الدراساة ُحسابت المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة 
والتبااااين لعالماااات كااال مسااااا مااان مساااافات المجموياااات المختملاااة، ثااام تااام تقااادير الثباااات 

 ( اتتية:Raju, 1977لمعالمات النياوية لكل مساا باستخدام معادلة راجو )
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الثبات معامل
للمكووات الىسبية االوزان مربعات مجموع-1
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، iالاااوزن النسااابة لالختباااار  :λiو: معامااال ثباااات العالماااات النياوياااة، Rحياااث؛ 
2و

i تباين العالمات اللريية لالختبار :i، وi = 1,2,3,4  كون العالمة النياوية مركبة مان
2أربم يالمات فريية، و

xعالمات.: تباين العالمات النياوية فة كيف ال 
اااا باااأن مجماااوع مربعاااات األوزان النسااابية لممكوناااات ىاااو فيماااة ثابتاااة تسااااوي  يمم 

(، حيث يقوم نظام التقويم لممساا الواحاد فاة الجامعاة يماى توزيام العالماات يماى 6.25)
المكونااات األربعااة )االمتحااان األول، واالمتحااان الثااانة، والمياااركة، واالمتحااان النياااوة(، 

%(. وداااان لت فاااايم معااااامالت الثبااااات إلااااى فوتااااين: 21%، 61%، 51%، 51بنساااابة )
(، وياااأتة ىاااذا التدااانيف 1..1، ومعاااامالت أكثااار أو تسااااوي 1..1)معاااامالت أفااال مااان 

انسااجاما  ماام االيتقاااد الساااود بااأن األدوات والبيانااات التااة يكااون معاماال ثباتيااا أفاال ماان 
 Feldt)    ن األفاراد ( ليست مناسبة ألغراض التقويم اللردي واتخاذ القارارات بياأ1..1)

& Brennan, 1989( واساتخدم اختباار كااي تربيام لالساتقاللية ،)5
χ لمعرفاة اخاتالف )

( ينياا بالنسابة لمعاامالت الثباات 1..1نس  معامالت الثبات التة زادت يمى أو تسااوي )
( وفاا متغيار: المرحماة الدراساي ة والقسام الاذي ينتماة إلياو المسااا، 1..1التة فمت ين )

يف ين فوة العالفة )االرتبااط( باين نسابة لمعاامالت الثباات وكال مان متغيار: المرحماة ولمك
 Contingencyالدراسااي ة والقساام الااذي ينتمااة إليااو المساااا ُحساا  معاماال التوافااا )

Coefficient:وديغتو الرياضية ىة ،) 

n
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العدد ااجمالة لممياىدات فاة جادول  :nو : فيمة اختبار كاي تربيم،2حيث؛ 
 (.21التوافا ويساوي )

 يمم ا بأن أفدى فيمة لمعامل التوافا ُتعطى بالعالفة اتتية:
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 يدد اللوات فة المتغير ذي اللوات األفل. :kحيث
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 :نتاوج الدراسة ومنافيتيا
يااام تقاااديرات الثباااات لعالماااات ماااا توز ماااى: "الاااذي ناااص يلإلجاباااة يااان الساااؤال األول 

الجامعياااة المختملااة ولمرحمتاااة الااادبموم والبكاااالوريوس؟"،  إربااادالمسااافات فاااة أفساااام كميااة 
ُحسابت معااامالت الثباات الُمقاادرة لكال مساااا مان مسااافات ييناة الدراسااة باساتخدام معادلااة 

(، وُفسامت إلااى ثاالث فواات )ماانخلض، متوساط، مرتلاام( وفاا فيمااة Raju, 1977راجاو )
امل الثباات الُمقادرة: اللواة األولاى تمثال المساافات التاة تقادير معامال ثباتياا )مانخلض( مع

، واللواة الثانياة تمثال المساافات التاة 1.21وتيمل معامالت الثباات التاة فيمتياا أفال مان 
تقاادير معاماال ثباتيااا )متوسااط( وتياامل معااامالت الثبااات التااة فيمتيااا أكباار ماان أو تساااوي 

واللواة الثالثاة تمثال المساافات التاة تقادير معامال ثباتياا )مرتلام( ، 1..1وأفل مان  1.21
، حيااث ُحساابت التكاارارات 1..1وتياامل معااامالت الثبااات التااة فيمتيااا أكباار ماان أو تساااوي 

( 6والنس  المووية لقيم معامالت الثبات الُمقدرة فة كل فوة مان اللواات الاثالث، والجادول )
 يبين ذلا.

   المووية لقيم معامالت الثبات الُمقدرة (: التكرارات والنس6جدول )
 فة كل فوة من اللوات الثالث

فيمة معامل الثبات 
 الُمقدر

 النسبة المووية% التكرار (يدد المسافات( مستوا التقدير

 14.3 8 منخلض 1.21أفل من 

أفل من  - 1.21من 
1..1 

 33.9 19 متوسط

 51.8 29 مرتلم فأكثر 1..1من 

 100.0 56  المجموع

%( مان المساافات فياد الدراساة معامال ثباتياا ..22( أن )6يالحظ من الجادول )
فاأكثر(. كماا فاام  1..1%( مان المساافات معامال ثباتياا )26.2(، وأن )1.21)أكبر مان 

الباحثان بحسا  التكارارات والنسا  المووياة لقايم معاامالت الثباات الُمقادرة فاة كال فواة مان 
( 5مرتلاام( وفااا متغياار المرحمااة الدراسااية، والجاادول )اللوااات الااثالث )ماانخلض، متوسااط، 

 يبين ذلا.
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 (: التكرارات والنس  المووية لقيم معامالت الثبات الُمقدرة 5جدول )
 فة كل فوة من اللوات الثالث وفا متغير المرحمة الدراسية

مستوا 
 التقدير

فيمة معامل الثبات 
 الُمقدر

 المجموع البكالوريوس الدبموم 

 1.21أفل من  منخلض
 8 2 6 التكرار

 14.3 %7.1 %21.4 النسبة المووية

 متوسط
  – 1.21من 

 1..1من  أفل

 19 5 14 التكرار

 33.9 %17.9 %50.0 النسبة المووية

 فأكثر 1..1من  مرتلم
 29 21 8 التكرار

 51.8 %75.0 %28.6 النسبة المووية

مرحماة الادبموم معامال ثباتياا %( من مسافات 2.1.( أن )5يالحظ من الجدول )
%( من مسافات مرحمة البكالوريوس معامل ثباتياا 35.3(، فة حين أن )1.21)أكبر من 

 1..1%( مااان مساااافات مرحماااة الااادبموم معامااال ثباتياااا )52.1(. وأن )1.21)أكبااار مااان 
 1..1%( ماان مسااافات مرحمااة البكااالوريوس معاماال ثباتيااا)2.1.فااأكثر(، فااة حااين أن )

فاام الباحثاان بحساا  التكارارات والنسا  المووياة لقايم معاامالت الثباات الُمقادرة  فأكثر(. كما
فة كال فواة مان اللواات الاثالث )مانخلض، متوساط، مرتلام( وفاا القسام الاذي ينتماة إلياو 

 ( يبين ذلا.3المساا، والجدول )
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 (: التكرارات والنس  المووية لقيم معامالت الثبات الُمقدرة 3جدول )
 كل فوة من اللوات الثالث وفا القسم الذي ينتمة إليو المساا فة

مستوا 
 التقدير

فيمة 
معامل 
الثبات 
 الُمقدر

 

 القسم الذي ينتمة إليو المساا

العموم  المجموع
 التربوية

العموم 
اادارية 
 والمالية

المغة 
العربية 
 و دابيا

المكتبات 
 والمعمومات

العموم 
 األساسية

المغة 
االنجميزية 

 و دابيا

العموم 
 التطبيقية

 منخلض
 أفل من

 1.21  

 8 1 1 1 2 2 1 0 التكرار

النسبة 
 المووية

0.0% 12.5% 25.0% 25.0% 12.5% 12.5% 12.5% 14.3 

 متوسط

 1.21من 
–  

أفل 
1..1من  

 19 3 4 3 2 4 2 1 التكرار

النسبة 
 المووية

12.5% 25.0% 50.0% 25.0% 37.5% 50.0% 37.5% 33.9 

تلممر   
  1..1من 

 فأكثر

 29 4 3 4 4 2 5 7 التكرار

النسبة 
 المووية

87.5% 62.5% 25.0% 50.0% 50.0% 37.5% 50.0% 51.8 

( أن جميام مساافات فسام )العماوم التربوياة( معامال ثباتياا 3يالحاظ مان الجادول )
%( ماان مسااافات فساام )العمااوم ااداريااة والماليااة، 2..2(، فااة حااين أن )1.21)أكباار ماان 

العماوم األساسااية، والمغااة االنجميزياة و دابيااا، والعمااوم التطبيقيااة( معامال ثباتيااا )أكباار ماان و 
%( مااان مساااافات فسااامة )المغاااة العربياااة و دابياااا، والمكتباااات والمعموماااات( 2.( و)1.21

 (. 1.21معامل ثباتيا )أكبر من 

معياة الجا إربادوتيير النتاوج السابقة إلى تمتم يالمات ييناة مان مساافات كمياة 
(، حيااث 1.21بثبااات مقبااول أكباار ماان ) 5162/5161الدراسااة  لمعااامفااة اللداال الثااانة 

(، وفااد اتلقاات ىااذه النتيجااة ماام 1..1%( ماان المسااافات معاماال ثبااات )26.2تجاااوزت )
%( ماان 21( التااة أيااارت نتاوجيااا إلااى وجااود مااا نساابتو )6332نتيجااة دراسااة سااوالمة )

جامعااة اليرمااوا، ويعاازو الباحااث ذلااا إلااى  ( فااة1..1المسااافات تجاااوزت معاماال ثبااات )
االتلاا من حيث توزيم األوزان النسبية لممسافات فة الجامعتين؛ جامعة اليرماوا وجامعاة 

الجامعياة. واختملات نتيجاة الساؤال األول مام نتيجاة  إربادالبمقاء التطبيقية التابعة ليا كمياة 
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ين أيااارتا إلاى وجاود نساا  ( المتا5161(، ونتيجاة دراسااة األحماد ).511دراساة اليااي  )
(، والنساا  ىااة 1..1فميمااة ماان المسااافات معااامالت ثباتيااا تجاااوزت معيااار القبااول وىااو )

%( فقاااط مااان معاااامالت الثباااات، وربماااا يعاااود ساااب  2..32%، 36.52يماااى الترتيااا  )
االختالف إلى ممارسات أيضاء ىيوة التدريس فة الجامعتين، واختالف النس  المخددة 

الكمياااة، الاااذي ياااؤدي دور ا أساساااي ا فاااة اخاااتالف النتااااوج؛ ألن األسااامو   لمكوناااات العالماااة
المستخدم لحساا  معامال الثباات لعالماات المساافات يقاوم يماى األوزان النسابية لممكوناات 
وتبايناتيا. كما من الممكن أن يعاود ساب  االخاتالف إلاى معاايير التقاويم التاة تتلااوت مان 

ومان مادرس إلاى  خار داخال القسام الواحاد، وربماا مان  فسم إلى  خر داخل الكمية الواحدة،
 المدرس نلسو من بداية اللدل إلى نيايتو.

"ىاال تختمااف تقااديرات الثبااات لعالمااات  الااذي نااص يمااى:لإلجابااة ياان السااؤال الثااانة و 
الجامعيااة المختملااة باااختالف المرحمااة الدراسااي ة؟"، ُداان لت  إرباادالمسااافات فااة أفسااام كميااة 

فماا  1..1، 1..1ُمقادرة لمساافات ييناة الدراساة إلاى فوتاين: )أفال مان معامالت الثبات ال
فوا( وفا متغير المرحمة الدراسي ة )الدبموم، والبكاالوريوس(، ومان ثام تام اساتخدام اختباار 
مربم كاي لالستقاللية بيدف الكيف ين العالفاة باين فواة معامال الثباات الُمقادر والمرحماة 

 ا. ( ذل.الدراسي ة، ويبين الجدول )
 (: التكرار والنسبة المووية لتوزيم معامالت الثبات الُمقدرة .جدول )

 وفا متغير المرحمة الدراسي ة
 فيمة معامل 
 الثبات الُمقدر

 المجموع البكالوريوس الدبموم 
 فيمة كاي 

 تربيم

 1..1أفل من 
 27 7 20 التكرار

*12.087 

 %48.2 %12.5 %35.7 النسبة المووية

 رفأكث 1..1من 
 29 21 8 التكرار

 %51.8 %37.5 %14.3 النسبة المووية

 المجموع
 56 28 28 التكرار

 %100.0 %50.0 %50.0 النسبة المووية

 6(، حيث درجات الحرية = α  =1.12دالة إحداوي ا يند مستوا الداللة ااحداوية ) *
امل ثباتياا ( وجود اختالف فة نس  المسافات التة يقل مع.يالحظ من الجدول )

( وفة كل مرحمة دراسية، حياث أظيارت 1..1( ين تما التة يزيد أو يساوي )1..1ين )
فاااأكثر( منياااا  1..1%( مااان مساااافات ييناااة الدراساااة معامااال ثباتياااا )26.2النتااااوج أن )

%( من 2.5.%( لمرحمة البكالوريوس. فة حين أن )2..3%( لمرحمة الدبموم و)3..6)
%( لمرحمااة الاادبموم ..32( منيااا )1..1ثباتيااا )أفاال ماان  مسااافات يينااة الدراسااة معاماال
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%( لمرحمة البكالوريوس. ولمعرفة الداللة ااحدااوية لياذا االخاتالف وفاا متغيار 65.2و)
المرحماااة الدراساااي ة، ُحسااابت فيماااة اختباااار كااااي تربيااام )المحساااوبة( لالساااتقاللية، ووجااادت 

( التااة بمغاات 6ة حريااة )( وىااة أكباار ماان فيمااة كاااي تربياام الحرجااة ينااد درجاا.65.12)
(. مما يدل يمى وجود اختالف فة نس  المسافات التة يقل معامل ثباتياا 3.2.6فيمتيا )

 ( وفا متغير المرحمة دراسية. 1..1( ين تما التة يزيد أو يساوي )1..1ين )
ولمكيااف ياان فااوة العالفااة بااين مسااتوا تقاادير الثبااات ومتغياار المرحمااة الدراسااي ة، 

( التااة 5..1( ووجاادت فيمتااو )Contingency Coefficientفااا )ُحساا  معاماال التوا
(. .1..1ُتعب ر ين يالفة متوسطة القوة وخاداة أن أفداى فيماة لمعامال التوافاا بمغات )

( التة أيارت إلى أن معامالت 5113وفد اختملت ىذه النتيجة مم نتيجة دراسة أبو جراد )
اا )نلساو متغيار المرحماة الدراساية فاة الثبات مستقمة ين البرنامج الذي ينتمة إليو المسا

الدراسة الحالية(. ويعزو الباحثان ذلا التبايد واللرا الواضح والكبير فاة يالماات طالباات 
، وبادوره أدا إلاى زياادة  مرحمة الدبموم، األمار الاذي أدا إلاى اتسااع المادا فاة يالمااتين 

، يماى يكاس يالماات طالباات فة فيمة التباين، مما يقمل من فيم معاامالت الثباات الُمقادرة
مرحماااة البكاااالوريوس حياااث اللاااروا القميماااة فاااة يالمااااتين  أدا إلاااى النقداااان فاااة فيماااة 
التباين، مما زاد من فيم معامالت الثبات الُمقدرة. كما لنوع االختبارات المطبقة يمى طالبات 

يساتخدم (، حياث 1..1مرحمة الدبموم دور ىام فة زياادة معاامالت الثباات التاة تقال يان )
ىااذا النااوع ماان االختبااارات مسااتخدم فااة  -معظاام المدرسااون اختبااارات االختيااار ماان متعاادد

، الااذي يعماال يمااى -االمتحااان اليااامل لجامعااة البمقاااء التطبيقيااة لمرحمااة الاادبموم المتوسااط
 زيادة مدا العالمات، وبدوره إلى زيادة التباين، مما يقمل من معامالت الثبات الُمقدرة.

"ىل تختمف تقديرات الثبات لعالماات  ن السؤال الثالث الذي نص يمى:لإلجابة يو 
الجامعياااة المختملاااة بااااختالف القسااام الاااذي ينتماااة إلياااو  إربااادالمساااافات فاااة أفساااام كمياااة 

المسااا؟"، ُداان لت معااامالت الثبااات الُمقاادرة لمسااافات يينااة الدراسااة إلااى فوتااين: )أفاال ماان 
لااذي ينتمااة إليااو المساااا )العمااوم ااداريااة فمااا فااوا( وفااا متغياار القساام ا 1..1، 1..1

والمالية، والمكتبات والمعمومات، والعموم التربوية، والعموم األساسية، والمغة العربية، والمغاة 
االنجميزية، والعموم التطبيقية(، ومن ثم تام اساتخدام اختباار مربام كااي لالساتقاللية بيادف 

در والقسم الذي ينتمة إليو المسااا، ويباين الكيف ين العالفة بين فوة معامل الثبات الُمق
 ( ذلا. 2الجدول )
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 (: التكرار والنسبة المووية لتوزيم معامالت الثبات الُمقدرة 2جدول )
 وفا متغير القسم الذي ينتمة إليو المساا

 فيمة 
معامل 
الثبات 
 الُمقدر

 

 القسم الذي ينتمة إليو المساا

 المجموع

 فيمة
كاي  

 تربيم

عموم ال
 التربوية

العموم 
اادارية 
 والمالية

المغة 
العربية 
 و دابيا

المكتبات 
 والمعمومات

 العموم
 األساسية 

المغة 
االنجميزية 

 و دابيا

العموم 
 التطبيقية

أفل من 
1..1 

 27 4 5 4 4 6 3 1 التكرار

7.438 

النسبة 
 المووية

1.8% 5.4% 10.7% 7.1% 7.1% 8.9% 7.1% 48.2% 

من 
1..1 

 أكثرف

 29 4 3 4 4 2 5 7 التكرار

النسبة 
 المووية

12.5% 8.9% 3.6% 7.1% 7.1% 5.4% 7.1% 51.8% 

 المجموع

 56 8 8 8 8 8 8 8 التكرار

النسبة 
 المووية

14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 100 

مال ( وجود اختالف بسيط فة نس  المسافات التة يقال معا2يالحظ من الجدول )
( وفاة بعاض األفساام. ولمعرفاة 1..1( ين تماا التاة يزياد أو يسااوي )1..1ثباتيا ين )

الداللة ااحداوية ليذا االختالف وفا متغير القسم الذي ينتمة إليو المساا، ُحسبت فيمة 
(، α  =1.12اختبار كاي تربيم )المحسوبة( لالستقاللية يند مستوا الداللاة ااحدااوية )

( التاة بمغات 1ىة أفل من فيمة كاي تربيم الحرجة يند درجة حرياة )( و 32...ووجدت )
(. مما يدل يمى يدم وجود اختالف فة نس  المسافات التة يقل معامل 65.235فيمتيا )

( وفا متغير القسام الاذي ينتماة 1..1( ين تما التة يزيد أو يساوي )1..1ثباتيا ين )
( التاة أظيارت يادم .511اساة اليااي  )واتلقات ىاذه النتيجاة مام نتيجاة در إليو المساا. 

وجود اختالف فة تقدير ثباات يالماة المسااا الجاامعة بااختالف الكمياة التاة ينتماة إليياا 
المساا، الذي ُيمثل متغير القسم الذي ينتماة إلياو المسااا فاة الدراساة الحالياة، واختملات 

ات كمية اتدا  ( التة أظيرت أن يالمات مساف6332مم ما تودمت إليو دراسة سوالمة )
وكمية االفتداد تميل ألن تكون أكار ثبات اا مان يالماات مساافات كمياة العماوم وكمياة التربياة 

( التااة أظياارت وجااود اخااتالف فااة تقاادير ثبااات 5161واللنااون، ونتيجااة دراسااة األحمااد )
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يالمااة المساااا الجااامعة باااختالف الكميااة التااة ينتمااة إلييااا المساااا )متغياار القساام الااذي 
ليو المساا فة الدراسة الحالية(، حياث تدادرت كمياة التربياة نسابة المساافات ذات ينتمة إ

الثبات المرتلم، يمى يكس كمية الدراسات القانونية واادارية التة لم تظير أي نسبة تذكر 
إلى التياابو فاة مادا العالماات والتاواء ويعزو الباحثان ذلا من معامالت الثبات المرتلعة، 

ساافات فاة األفساام المختملاة. كماا يعازو الباحثاان االرتلااع الواضاح فاة توزيم يالمات الم
معامالت الثبات الُمقدرة لمسافات فسم العموم التربوية إلى أن مدرساة فسام العماوم التربوياة 
يتمتعون يادة بمعرفة كافية فة مجال القياس والتقويم، ويرايون بياكل واضاح الممارساات 

ة بطااارا التداااحيح، وطااارا إدارة االختباااارات، والعوامااال الخاداااة بمااانح العالماااات المرتبطااا
 المؤثرة فة ثباتيا وددفيا.

 :التوديات

فة ضوء النتااوج التاة أسالرت ينياا الدراساة، يوداة الباحثاان بالحاد مان اتثاار 
 إرباادالساامبية لميااكمة التلاااوت الواضااح فااة ممارسااات أيضاااء ىيوااة التاادريس فااة كميااة 

أن ىاااذه المياااكمة تنساااح  يماااى جميااام المؤسساااات  الجامعياااة فاااة مااانح العالماااات، ومااام
التعميمية، إال أنو يمكن الحد منيا بتويية أيضاء ىيوة التدريس بأىمية العالمة، وتحساين 
ممارساتيم فة منح العالمات من خالل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمال المتخدداة 

دراسات يبيية ليذه الدراساة  فة أساسيات القياس والتقويم. ويودة الباحثان أيضا  بإجراء
يمااى كميااات أخاارا تابعااة لجامعااة البمقاااء التطبيقيااة، ويمااى جامعااات أخاارا فااة المممكااة 
جراء مقارنة بين نتاوجيا؛ لإلسيام فة معرفة نقاط القاوة فاة األساالي   األردنية اليايمية واك

الضاعف وافتاراح  المتبعة حالي ا فاة تقاويم طمباة الجامعاات األردنياة ومحاولاة إثراوياا، ونقااط
 الوساول العالجية أو الحمول المناسبة ليا. 
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 :المراجم
 :المراجم العربية
(. دراسة سيكومترية لمعالماات الجامعياة فاة ييناة مان المقاررات 5113).أبو جراد، حمدي

(، 2)11مجمة الجمعياة المدارية لمدراساات النلساية، فة جامعة القدس الملتوحة، 
5.. - 511. 
تقاديرات الثباات لمعالماات الجامعياة فاة جامعاة جادارا باساتخدام (. 5161ي. )األحمد، ياد

. رسااالة ماجسااتير غيار منيااورة، جامعااة جاادارا، معادلاة راجااو لالختبااارات المتيااكمة
 األردن.

القياااس والتقااويم فااة يماام الاانلس والتربيااة، (. 6323).ثورناادايا، روباارت وىاايجن اليزابيااث
 ويبد الرحمن يدس(، مركز الكت  األردنة.. )ترجمة يبد اهلل الكيالنة .ط

(. دراسة تحميمية لنظام التقويم فة جامعة اامارات 6323).خضر، فخري ويجاوي، محمود
مجماااة كمياااة التربياااة، جامعاااة العربياااة المتحااادة مقارناااة بااابعض الجامعاااات العربياااة. 

 .6.1-.66، اامارات العربية المتحدة، العدد الرابم، السنة الرابعة

(. تقادير الثباات لمعالماات الجامعياة فاة ييناة مان المساافات فاة 6332).ة، يوسافسوالم
مجمااة مركااز . 6333/  6335جامعاة اليرمااوا خااالل اللداال الدراساة الثااانة لعااام 

 .23 – 6.، البحوث التربوية بجامعة فطر، السنة الرابعة، العدد السابم

فات الجامعيااة يمااى ثبااات (. أثاار تحمياال نتاااوج الطمبااة فااة المسااا5116).سااوالمة، يوسااف
 62المجمة التربوية، جامعة اامارات العربياة، االتساا الداخمة لمدرجات الجامعية. 

(22 ،)626 – 6.1. 

(. تقدير ثبات يالمات يينة من المواد فة جامعة  ل البيات. .511).الياي ، يبد الحافظ
 .5.1 – 522(، 5) 53مجمة جامعة دميا، 

الكبارا فاة اللدال  إربادالثبات لمعالمات المدرسية فاة مديناة  تقدير(. 5113).يميان، ريم
. رساالة ماجساتير غيار منياورة، جامعاة اليرماوا، 5113/  5115الدراسة األول 

 األردن.

(. أثر حجم الياعبة الدراساية يماى تقاديرات الباات .516).العمري، حسان ويكور، معتدم
          (،3)62ربوياااة والنلساااية، العماااوم الت-مجماااة جامعاااة البحااارينلمعالماااات الجامعياااة، 
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: دار األمل لمنيار إربد، .، طالقياس والتقويم فة العممية التدريسية( 5161).يودة، أحمد

 والتوزيم.
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، داواارة 5162/5161الجاادول الدراسااة لملداال األول لمعااام الدراسااة الجامعيااة،  إرباادكميااة 
 القبول والتسجيل.

تحميميااة لتوزياام تقااديرات الطااال  فااة جامعااة فطاار فااة (. دراسااة 6335المسااند، ياايخو. )
 .623 -652(، 3) حولية كمية التربية، جامعة فطر،. 6331اللدل األول 



 م 5162لسنة  أبريل( الخامس الجزء 613كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )مجمة 
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