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دراسة سيكومرتية للعالمات اجلامعية يف عينة من

املقررات يف عمادة السنة التحضريية يف جامعة الدمام
(دراسة حالة)

الممخص _ ىدفت الدراسة الحالية إلى إعطاء صورة تحميمية

المؤسسات التعميمية الوسيمة لتحديد مستوى كفاءة الطالب

سيكومترية لدرجات في عينة من مقررات عمادة السنة التحضيرية

بالمستويات األكاديمية ولمتنبؤ بقدرتو عمى النجاح بالدراسات

والدراسات المساندة في جامعة الدمام ،وتكونت بيانات الدراسة من

المستقبمية ].[2

 181شعبة دراسية في المسارين العممي واليندسي لمفصل الدراسي

وعمى الرغم من اإليمان المسبق بوجود خطأ في تقدير

الثاني من العام الجامعي  ،6112/6115وأشارت النتائج إلى ارتفاع

الدرجة بالزيادة أو النقصان ،فإنو يجب أال يصل الخطأ إلى

في المتوسطات الحسابية لمعظم المقررات وجاءت التوزيعات ممتوية

درجة تصبح عندىا الدرجة مضممة لمطالب والمدرس وكل من

نحو اليسار في جميع المقررات وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات

ييمو األمر فقد يشعر الطالب بأن الدرجة التي حصل عمييا

داللة إحصائية في المقررات المشتركة لصالح المسار اليندسي وحسب

تبخس حقو بالتحصيل 7في حين يشعر أخر بأنيا تبالغ في

متغير الجنس أشارت الدراسات إلى وجود فروقات لصالح اإلناث ،أما

تحصيمو الحقيقي ،وبالتالي يعتبر رصد الدرجات لمطمبة غرضاً

فيما يتعمق بالثبات فقد أشارت النتائج إلى تمتع الدرجات بدرجة مقبولة

من أغراض التقويم في التدريس الجامعي وتشكل ىذه الدرجات

من الثبات في  %88من المقررات حيث زاد معامل الثبات عن

مرآه تعكس مستوى تحصيميم كما أنيا تعمل كمتنبئ لمتحصيل

 ،17.1وبما يخص معامل االرتباط بين درجتي األعمال الفصمية

واالختبار النيائي إلى أن  %.5من المقررات معامل االرتباط فييا

في مستويات أعمى ،وبالتالي فيي تعكس مدى مسؤولية الجامعة

أكثر من  ،17.1وأشارت النتائج إلى أن  %91من الشعب لممقررات

أمام الطمبة أنفسيم ،وىي تعكس مدى فاعمية الممارسات

نتائج اختبار كاي أنو ال توجد اختالفات في توزيع قيم الثبات عمى

ويتفق الميتمون بالقياس عمى أنو ال بد أن يكون التحصيل

وقعت في الحد المرتفع من الثبات (اي أكثر من  )1781وأظيرت

التدريسية [.[3

الشعب في المقررات المشتركة تبعاً لمتغير المسار سواء عممي أم
ىندسي.

العامل األساسي في تقدير العالمات ،فالممارسة األفضل لتقدير
العالمات ىي التي تقوم عمى أساس إعطاء العالمات لمطالب
بناء عمى تحصيميم األكاديمي ،ووجد أن ىناك عوامل أخرى
ً
تؤثر في عممية إعطاء العالمات لمطالب كالجيد المبذول وحجم

 .1المقدمة

مما ال شك فيو أن جودة وسائل القياس والتقويم تعد أحد

العمل وتحسن األداء ،وبالتالي يجب تحديد األوزان التي تعطي

الركائز التي يقوم عمييا أي نظام تربوي ،حيث تساعد في اتخاذ

بيانات عن أشكال التحصيل التي يفترض بالعالمة أن

بناء عمى أسس عممية سميمة ،وباعتبار التقويم
ق اررات موضوعية ً
جزء من نسيج النظام التعميمي ،فمن خاللو يتم الوقوف عمى

تمثميا [.[6

ومن أىم األىداف لمفمسفة التربوية الحديثة المعاصرة

تحقيق أىداف النظام التعميمي ،كما يقدم تغذية راجعو ومراجعو
مستمرة تسيم في تعديل وتطوير النظام وتزيد من كفاءتو ،ومن

تكوين الطالب تكويناً شامالً ،ومن ىنا تأتي أىمية تقييم الطالب

تشكل الدرجات الجامعية أساساً ميما لكثير من اإلجراءات

التقييم جزًء أساسياً ومكمالً لمعممية التعميمية ،وتحتمل عممية
إعطاء التقديرات لمطالب جزًء ىاماً من عممية تقييم الطالب،

االستمرار في الدراسة وصوالً إلى مستوياتيا العميا فتقرر

يمكن االعتماد عمييا في التنبؤ [ ]9وبما أن الفروق في

بما يتالءم ويحقق األىداف التربوية المطموبة ،وبالتالي يعتبر

ثم ترتقي بنوعية وجودة المخرجات ].[1
والق اررات في الجامعة في جميع مراحل التعمم 7فأىمية الفرد

وعمى الرغم من أن التقدي ارت في أفضل أحواليا غير دقيقيو وال

لمقبول في برنامج معين ،أو االنتقال من مستوى إلى آخر أو

التحصيل كغيرىا من السمات موجود فعالً بين الطالب ،وأن

بالمستوى األكاديمي الذي يحققو ،والدرجات من وجية نظر
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التحصيل من السمات التي تتطمب إثارة الدافعية لموصول إلى

المدخل الثاني :يعتمد عمى فمسفة القياس محكية المرجع وىي

أقصى أداء ممكن أو إلى محك تعتمده المؤسسة التعميمية مثل

تقوم عمى أساس إعطاء الطالب درجة مطمقة تعبر عن مستوى

درجة النجاح في المقرر أوالً والمعدل التراكمي ثانياً [.[3

الطالب في االمتحان ،وىذا النوع يتطمب من أعضاء ىيئة
التدريس االلتزام بأىداف محددة تعكس عناصر المقرر وتحدد

وطالما أن الفروق قائمة فإن الكشف عن ىذه الفروق

يعتبر غرضاً من أغراض التقييم ،مع أن الغرض األساسي ىو

أىدافو.

ىذا الغرض مرىون بمدى اىتمام المدرسين بالتخطيط والتنفيذ

يعتمد عمى نوع األداة المستخدمة في القياس وليس أداء األفراد

والتقييم لممقررات [ ]3وعمى الرغم من حمالت النقد التي وجيت

الذين يقاس تحصيميم 7وىي فمسفة تيدف إلى الوصول إلى

إلى االختبارات إال انيا ال زالت تمعب الدور الرئيس في تقييم

وحدة قياس مطمقة ليقدر بيا أداء األفراد [.[9

وسيمة فعالة في تقييم الطمبة.

المختمفة بدرجة عالية من الثبات والصدق لعالمات الطمبة في

المدخل الثالث :يعتمد عمى فمسفة القياس الموضوعي الذي

األخذ بيد الطمبة لتحقيق أىداف تدريسية مرغوب فييا لذلك فإن

ومن جية أخرى يجب أن تتمتع التقديرات في المقررات

الطمبة ،ومن ىنا فقد اتجيت الجيود لتطوير االختبارات لتصبح

المقررات التي تطرحيا البرامج المختمفة [.[6

إن إعداد االختبار الجيد يمر بخطوات عديدة أوليا

وتأتي أىمية الصدق والثبات لمتقديرات التي تعطى لمطالب

التخطيط وآخرىا تحميل النتائج وتفسيرىا ،وتعتبر خطوة تحميل

النتائج وتفسيرىا من الخطوات اليامة حيث يتضمن التحميل

لما تتمتع بو ىذه التقديرات من وجية نظر الجامعة في تحديد

تحميالً عمى مستوى الفقرة الواحدة وتحميالً إجمالياً [.[3

مستوى األداء أو الوسيمة لتحديد كفاءة الطالب والوفاء
بالمستويات األكاديمية التي تتطمبيا الجامعة في التنبؤ بقدرة

وقد يظير الطمبة كمجموعة متجانسة عمى أداة قياس

الطالب عمى النجاح واالستمرار في دراستو المستقبمية ].[4

(كاالختبار مثالً) إال أنيم يبدون أقل تجانساً عمى أداة أخرى

ويعتبر الصدق والثبات من أبرز العوامل التي تحدد الوزن

مصممو لمغرض نفسو ،وىذا يعكس درجة االىتمام بإعداد األداة

وتطبيقيا وتصحيح اإلجابات ومن ثم تحميل وتفسير نتائجيا

المناسب لنوع البيانات التي تتحقق في اختبار أو تعزيز أو

بشكل يمكن المدرس من الكشف عن الفروق الفردية بين الطمبة

مشاركة صفية ،والصدق في ىذا الصدد يشير إلى مالئمة

بدرجة معقولة من الثبات 7كما أن الخصائص اإلحصائية لتوزيع

البيانات لمفرض الذي ستستخدم ألجمو ،أما الثبات فيو المؤشر

درجات الطمبة في المجموعات المختمفة ىي المؤشر عمى درجة

اإلحصائي لدقة البيانات [ ]6ويشير بميج [ ]9إلى أن تقييم

ونظاميا بصورة تخدم األغراض التي من أجميا جاءت فكرة

متسقو ويرجع ذلك إلى:

الدرجات [.[3

 )1اختالف أعضاء ىيئة التدريس حتى أولئك الذين يدرسون

الطالب في التعميم الجامعي ينقصو الثبات أي أن نتائجو غير

التوافق بين المدرسين في فمسفتيم ضمن فمسفة الجامعة

المقرر نفسو ،فيما بينيم في إعطاء العالمات ،فبعضيم متشدد

ومن خالل طرح التساؤل التالي ىل يبقى توزيع درجات
أي مقرر مقبوالً ميما كانت خصائصو وما دامت درجاتو بين

وبعضيم متساىل في إعطاء العالمات.

والشذوذ في خصائص التوزيع لدرجات الطالب في المقرر

درجات مختمفة لنفس اإلجابة في قياسات مختمفة وخاصة عندما

مقارنة بتوزيعيا في مقررات أخرى أو الشعب األخرى لممقرر

ال يستطيع تذكر الدرجة األولى.

نفسو 7وتصنف طرق التقييم إلى ثالثة أنواع رئيسة وتعتمد عمى

 )3مدى ثبات االختبارات فبعض االختبارات تعطي نتائج متسقو

المدخل االول :يعتمد عمى فمسفة القياس الجماعية المرجع وىي

ويشير نويل ] [20وصوير ] [21إلى أن ضعف الثبات

تقوم عمى أساس مقارنة الطالب بالطالب اآلخرين الذين يدرسون

في العالمات الجامعية كان وراء األسباب تدني القدرات التنبؤية

معو نفس المقرر ،وبالتالي يمكن معرفة مستوى الطالب بالنسبة

المتحان القبول في الجامعات األمريكية ].[2

 )2عدم االتساق لدى الممتحنين فقد يعطي نفس الممتحن

مدى معين ،واإلجابة عن ىذا التساؤل تعتمد عمى مدى التطرف

أكثر من غيرىا ].[4

ثالث فمسفات:

تقدير الثبات لمعالمات الجامعة:

لبقية الطالب.
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يعتمد تقدير معامل ثبات االستقرار عمى توفير قياسات

ويشير األدب النظري في القياس التربوي إلى تعدد معامالت

متكررة مع أن إعادة االختبارات الجامعية غير ممكنو في الواقع،

التجانس الداخمي لمدرجات الناتجة عن مجموعة قياسات متكررة:

معامل ثبات التكافؤ يقدر من خالل حساب معامل االرتباط بين

سبيرمان براون لتقدير الثبات ،وليا متطمبات غير واقعية يستحيل

درجات مقرر مع مقرر آخر مكافئ لو ،وكم الصعوبة في مكان

توفرىا في الدرجات الجامعية.

إثبات تكافؤ المقررات ،ويصعب استخدام أسموب التجزئة

ثانيا :إذا كانت القياسات متكافئة فإنو يمكن استخدام معادلة

النصفية لتقدير معامل ثبات العالمات ،حيث أن معرفة

كرونباخ ألفا كطريقة لتقدير ثبات التجانس الداخمي ،وليا

إعطاء تمك العالمات [ ]6ومن ىنا يعتبر تقدير الثبات لمعالمات

أمر بالغ الصعوبة لقياس تحصيل الطالب بالمقرر.

الجامعية مشكمة سيكومترية معقدة ].[21

ثالثا :إذا كانت القياسات متشاكمة فإنو يتم استخدام معادلة راجو

أوالً :إذا كانت القياسات المتكررة متوازية يتم استخدام قانون

وكذلك من غير الممكن تقدير معامل ثبات التكافؤ بدقو ألن

متطمبات أن يتساوى التباين الحقيقي في القياسات المتكررة وىذا

العالمات النيائية ال تفيد في تنصيف األدوات المستخدمة في

ويمكن تقدير ثبات العالمات الجامعية من خالل معامالت

] [22لتقدير ثبات التجانس الداخمي لمدرجات الناتجة عن ىذه

معامالت االرتباط بين مكونات أجزاء العالمات الجامعية ،وال

معمومة ،والتشاكل يعني وجود عالقة خطية تامة بين العالمات

يتطمب تقديرىا إعادة دراسة المساق من قبل الطمبة ].[2

الحقيقية فييا 7وتسير طريقة راجو في تقدير الثبات وفقاً لممعادلة

القياسات شريطة أن تكون األوزان النسبية ليذه القياسات

التجانس الداخمي ،حيث تعتمد قيم ىذه المعامالت عمى قيم

التي سميت باسمو عمى الشكل اآلتي:

وفي نفس الوقت يسمح تشاكل القياسات باختالف

شكل 1

االختبار النيائي واألعمال الفصمية ،حيث تحسب درجة األعمال

المتوسطات والتباينات الحقيقية والتباينات في أخطاء القياس،

الفصمية لممقرر بإحدى الطريقتين اآلتيتين:

وبذلك فيي أقرب إلى الواقع ويمكن الدفاع عنيا ].[2

 71االختبارات الشفيية أو العممية أو البحوث أو أنواع النشاط

نظام الدرجات في جامعة الدمام:

الصفي األخرى أو منيا جميعاً أو من بعضيا واختبار تحريري

واحد عمى األقل.

بعد الرجوع إلى الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة
الجامعية والقواعد التنفيذية لمعام 1933ىـ  6116 -م المعمول

 72اختبارين تحريريين عمى األقل 7ودرجة األعمال الفصمية ال

الدراسية وىي المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقل مدتيا
عن خمسين دقيقة ،أو الدرس السريري الذي ال تقل مدتو عن

كما ويتم رصد الدرجات رصداً تفصيمياً مشتمالً عمى درجة

األعمال الفصمية ودرجة االختبار النيائي من قبل مدرس المادة

خمسين دقيقة ،أو الدرس العممي أو الميداني الذي ال تقل مدتو

أو  -من قام بالتصحيح  -في القوائم المعدة من قبل عمادة

بيا الطالب ،وتحسب العالمة الدرجة النيائية لكل مقرر من مئة

إدخال الدرجات في نظام سجل الطالب 7ومن المعموم أن

ألقرب عدد صحيح ،والمجموع النيائي لممقرر ىو مجموع درجة

األوزان النسبية ليذه األعمال مختمفة وتختمف من مقرر إلى

تقل عن  %31من الدرجة النيائية لممقرر.

بيا في جامعة الدمام 7وجد أن جامعة الدمام تتبع نظام الوحدات

القبول والتسجيل سواء أكانت ورقية أم إلكترونية عمى أن يتاح

عن مئة دقيقة 7وتشترط المواظبة في جميع المقررات التي يسجل
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آخر ،واألمر الميم في إجراء تسميم الدرجات ىو معرفة الدرجات

في مختمف المسارات؟

الفرعية ومعرفة أوزانيا النسبية ،وبذلك يمكن تقدير التجانس

 -2ىل تختمف المتوسطات الحسابية لمدرجات باختالف المسار

الداخمي ليا.

لممقررات المشتركة بينيا؟
 -3ىل تختمف المتوسطات الحسابية لمدرجات باختالف الشطر

وتيدف السنة التحضيرية إلى إعداد الطالب لالنتقال من

(طالب ،طالبات)؟

مرحمة التعميم العام إلى مرحمة التعميم الجامعي ،ويييئو أكاديمياً

لمدراسة التخصصية في السنوات القادمة ،وبالتالي تكمن أىمية

 -4ما ىو توزيع تقديرات الثبات لمدرجات الجامعية في المقررات

الدرجات بالمقررات التي يدرسيا الطالب بالسنة التحضيرية

في مختمف المسارات؟

لالنتقال إلى الكميات المختمفة األخرى واستم اررية الطالب

 -5ما مدى اختالف معامالت الثبات تبعاً الختالف المقرر في

بالدراسة ما بعد السنة التحضيرية ،وثبات درجات المقررات

جميع المسارات؟

وامكانية التنبؤ بوضع الطالب بالكميات األخرى من خالل

في المقررات المشتركة بينيا؟

درجاتو بالسنة التحضيرية.

ب .أهداف الدراسة

 -6ما مدى اختالف قيم معامالت الثبات تبعاً الختالف المسار

بالسنة التحضيرية لو األثر في استمرار الطالب بالكميات األخرى

تيدف الدراسة الحالية إلى تحديد الخصائص اإلحصائية

 .2مشكمة الدراسة

لتوزيع الدرجات في المقررات في مختمف المسارات ،والوقوف

يعتبر تحميل نتائج االختبارات عمالً ميماً في إدارة ىذه

االختبارات ،واستنتاجاتو القواعد األساسية في تقييم العمل

عمى اختالف المتوسطات الحسابية لمدرجات باختالف المسار

األكاديمي ،وفي األبحاث المتعمقة بو ،فيو من جانب يكشف

لممقررات المشتركة بينيا ،ولمدرجات باختالف الشطر (طالب،

الطمبة خالل عممية التعميم ،ومن جانب أخر تعد تغذية راجعة

المقررات في مختمف المسارات ،وتحديد مدى اختالف معامالت

لورقة االختبار واعادة النظر في أسئمتو واعادة بناء معاييره،

الثبات تبعاً الختالف المقرر في جميع المسارات ،وتبعاً

المتعمقة بنظام االمتحانات الجامعية ،وكما ىو الحال في العممية

ج .أهمية الدراسة

طالبات) ،وتحديد توزيع تقديرات الثبات لمدرجات الجامعية في

لممدرس عن درجة وكمية المعمومات التحصيمية التي كسبيا

الختالف المسار في المقررات المشتركة بينيا.

لذلك تم اقتراح تحميل نتائج االختبار لمكشف عن المشاكل
التدريسية داخل الجامعات ].[5

بحسب عمم الباحثين لم تجر حتى اآلن أي دراسة تبحث

لما كانت الدرجات الجامعية في السنة التحضيرية من

في قضية تحميل وتقدير الثبات لمدرجات في عمادة السنة

المعايير األساسية لضبط مسيرة الطالب الجامعية ،إلى جانب

التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الدمام ،وبما أن إجراءات

بد من نظرة تحميمية ليذه
أىمية الق اررات المستمدة منيا ،كان ال ّ
الدرجات ،والتي بدورىا تعكس جودة بناء االختبارات والعممية
التدريسية ،ومدى الموثوقية في قدرتيا التنبؤية باألداء المستقبمي

معرفة المكونات الفرعية لمدرجات ،ولكون ىذه المكونات أقرب
ما تكون إلى التشاكل فإنو يمكن تقدير ثبات العالمات الجامعية

لمطمبة ،من ىنا تأتي ىذه الدراسة إلعطاء صورة واضحة

وفقاً لطريقة راجو ،فالدراسة محاولة لتقدير الثبات لمدرجات

والمقررات التي تطرحيا عمادة السنة التحضيرية في جامعة

في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في جامعة

تسمم العالمات كما جاء بالقواعد التنفيذية لالختبارات يتضمن

الجامعية ودراسة توزيع الثبات في عينة من المقررات الجامعية

ووصفاً دقيقاً لمدى اختالف الدرجات بين مسارات الطمبة،

الدمام ،ومن جية أخرى تسعى ىذه الدراسة لتقدير ثبات ىذه

الدمام.

التي تتمتع بيا ىذه الدرجات 7وبالتحديد فإن ىذه الدراسة تسعى

اوالً  :دراسات اىتمت بتحميل الدرجات وخصائصيا (التحميل

الدرجات والتي من المتوقع أن تعطي مؤش اًر عمى مدى الدقة

 .3الدراسات السابقة

لإلجابة عن األسئمة اآلتية:

اإلجمالي لمدرجات):

دراسة كاظم [ ]2وىي دراسة تحميمية شاممة لنتائج

أ .أسئمة الدراسة

 -1مـا ىي الخصائص اإلحصائية لتوزيع الدرجات في المقررات

التحصيل في كمية اآلداب بجامعة الكويت 7وقد بينت الدراسة
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مقدار االنحراف عن الحدود العادية بالنسبة لتقديرات النجاح في

خصائص التوزيع لمعالمات من حيث قربة أو بعده من التوزيع

المقررات المختمفة ،وأشارت أىم نتائج الدراسة إلى أن %11

المتوقع لتوزيع الدرجات عمى المنحنى الطبيعي 7ولتحقيق أىداف

لتقديرات النجاح مما يشير إلى التساىل في إعطاء التقديرات

الدراسي خريف ( )1116واستخدمت الدراسة النسبة المئوية

والتساىل ىو سمة معظم األقسام العممية وكمية اآلداب.

لمتقديرات المختمفة في كل مستوى دراسي وفي كل كمية ثم في

الدراسة قامت الباحثة بالحصول عمى تقديرات الطمبة لمفصل

تقريباً من المقررات فييا شعب تنحرف عن الحدود العادية

وىدفت دراسة أبو عالم والصراف [ ].إلى تحميل توزيع

الجامعة واعتبرت النسبة المئوية أساساً لممقارنة بين التقديرات

توزيع التقديرات في كمية التربية يميل إلى االرتفاع في التقديرات

ال تعاني من ظاىرة المغاالة في إعطاء التقديرات أو ما يسمى

تقديرات الطمبة في كمية التربية في الكويت ،وبينت الدراسة أن

بعضيا بعض ،وتوصمت النتائج إلى التقديرات في جامعة قطر

العميا ،وأن النسبة المئوية لتقديرات  A+Bفي أقسام الكمية يصل

بظاىرة تضخم الدرجات.

إلى ضعف التقديرات المتوقعة ،وأن ىناك ميالً لدى أعضاء

ثانياً :دراسات تقدير الثبات:

استخدمت دراسة السوالمة [ ]6معادلة راجو وىدفت إلى

ىيئة التدريس في بعض األقسام نحو إعطاء التقديرات العميا.

وفي نفس اإلطار جاءت دراسة أبو عالم والصراف []8

تقدير ثبات العالمات الجامعية في عينة من المساقات في

بعنوان توزيع تقديرات الطمبة بجامعة الكويت ومضامينيا

جامعة اليرموك خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي

اإلرشادية 7حيث قامت ىذه الدراسة عمى تحميل نتائج جميع

 ،1113 /1116وتكونت بيانات الدراسة من عالمات 1958

الطالب في العام الجامعي  1183/1186وتوصمت الدراسة إلى

طالباً وطالبة في  98مساق من مستويات دراسية مختمفة (سنة

التضخم في التقديرات العميا وخاصة تقديرات  ،A+Bوعمى الرغم

العموم ،االقتصاد ،التربية والفنون) 7وقد أشارت نتائج الدراسة إلى

من وجود فروق بين الكميات اال أن االتجاه السائد ىو ارتفاع

تمتع العالمات في  %52من المساقات الجامعية بدرجة مقبولة

نسبة التقديرات نحو األعمى في جميع كميات الجامعة ورأت

من الثبات ،حيث يزيد معامل الثبات ليا عن 17.17وتميل

الدراسة إلى أن العوامل المسئولة عن نظام التقديرات المتبع في

العالمات في كميات اآلداب واالقتصاد ألن تكون أعمى ثباتاً في

الجامعة باإلضافة إلى وجود عوامل أخرى مثل الغش بين

فيما يتعمق بالمستوى الدراسي فمم تشر النتائج إلى وجود عالقة

الطمبة ،واتجاىات بعض أعضاء ىيئة التدريس والطالب نحو

بينو وبين مستوى الثبات عمى الرغم من أن متوسط معامل

فمسفة نظام المقررات عمى أنو نظام يؤدي تمقائياً إلى النجاح

الثبات لمعالمات الجامعية في مستوى السنة األولى أعمى منو

وىدفت دراسة خضر وعجاوي [ ]1إلى تحميل نظام التقييم

كما وىدفت دراسة السوالمة [ ]11إلى تقدير معامالت

في جامعة اإلمارات العربية المتحدة مقارنة ببعض الجامعات

الثبات في  118.شعبة دراسية لمساقات كمية العموم اإلنسانية

العربية األخرى ،حيث تم وصف توزيع تقديرات عينة مكونة من

واالجتماعية خالل العام الدراسي 1118/111.م ،في جامعة

( )2.طالباً وطالبة من خريجي الكميات المختمفة من الجامعات

اإلمارات العربية المتحدة ،وحاولت تقصي أثر تحميل نتائج

أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة) وفي أربع كميات جامعية (اآلداب،

استنتاجات منيا أن توزيع التقديرات في جامعة الكويت يميل إلى

المتوسط من العالمات في كميات العموم والتربية والفنون ،أما

الجامعة ،وعدم وجود سياسة محددة لوضع التقديرات في

في السنوات الجامعية التالية.

بصرف النظر عن الجيد المبذول.

ومقارنة ىذا التوزيع بالتوزيع الطبيعي ،وبينت النتائج أن نظام

الطمبة عمى تقدير معامالت الثبات حيث تم رصد عالمات

التقييم المستخدم في جامعة اإلمارات يقترب أكثر من التوزيع

 531شعبة دراسية في الفصل األول قبل إجراء تحميل نتائج

الطبيعي مقارنة بنظم التقييم المستخدمة في ثالث جامعات

الطمبة ،و 55.شعبة دراسية في الفصل الثاني بعد إجراء تحميل

عربية أخرى ىي جامعة الكويت والجامعة األردنية وجامعة الممك

نتائج الطمبة ،واستخدمت معادلة راجو لتقدير ثبات االتساق

كما وىدفت دراسة المسند [ ]9إلى التعرف عمى طبيعة

بمستوى معقول من الثبات في كال الفصمين ،حيث تبين أن

التقديرات في الكميات المختمفة في جامعة قطر والوقوف عمى

 %58من المساقات تتمتع بمعامل ثبات  17.وأكثر ،وتبين

الداخمي لمعالمات الجامعية ،وتبين أن العالمات الجامعية تتمتع

فيصل.
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المقرر والمستوى الدراسي لممقرر.

وجود فروق في توزيعات الثبات بين الفصمين لصالح الفصل
الثاني ،حيث ارتفعت نسبة المساقات ذات الثبات المرتفع من

وىدفت دراسة األحمد [ ]13إلى تقدير معامل الثبات

 %53في الفصل األول إلى  %26في الفصل الثاني،

لمعالمات الجامعية في جميع مساقات البكالوريوس في جامعة

وانخفضت نسبة المساقات ذات الثبات المنخفض من  %11في

جدا ار في األردن خالل الفصل الدراسي األول في العام الجامعي

الفصل الدراسي األول إلى  %8في الفصل الدراسي الثاني.

6111/6118م ،حيث بمغت عدد الشعب  169شعبة من

أما دراسة الشايب [ ]11فقد ىدفت إلى تقدير ثبات

مختمف الكميات ،وأشارت النتائج إلى أن  %3371.من

العالمات الجامعية لعينة مكونة من  29مادة من المواد الدراسية

المساقات كانت ذات ثبات منخفض ،وأن  %31795من

المطروحة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي

المساقات كانت ذات ثبات متوسط ،وأن  %35798من

 6116/6111في جامعة آل البيت ،ومدى اختالف تقديرات

المساقات ثباتيا مرتفع ،واختمفت النتائج باختالف الكمية؛ إذ لم

الثبات باختالف مستوى المادة من جية واختالف الكمية التي

تظير كمية الدراسات القانونية واإلدارية أي نسبة تذكر من

تنتمي إلييا المادة من جية ثانية 7وقد تم اختيار المواد بالطريقة
العشوائية العنقودية من أقسام الجامعة المختمفة ،حيث تم اختيار

الثبات المرتفع عمى نقيض كمية التربية التي أظيرت نسباً عالية

من الثبات المرتفع ،وتوصمت الدراسة إلى أن العينات الصغيرة

أربع مواد من كل قسم أكاديمي موزعة عمى المستويات الدراسية

أكثر ثباتاً من العينات المتوسطة والكبيرة ،ولم تظير فروق في

األربعة 7وقد كشفت النتائج لدى استخدام أسموب راجو لتقدير

متوسطات الثبات تبعاً لمتغير الجنس؛ إذ كانت المتوسطات

المتوسط العام لتقديرات الثبات  71722كما أشارت النتائج إلى

أما دراسة العمري والعكور [ ]19فقد ىدفت إلى الكشف

أن  %31765من المواد تتمتع بمعامالت ثبات مقبولة 7وأشارت

عن أثر حجم الشعبة الدراسية عمى تقديرات الثبات لمعالمات

نتائج اإلحصائي مربع كاي لالستقاللية إلى عدم وجود عالقة

الجامعية ،حيث اعتبرت العالمة الجامعية التي يحصل عمييا

لمثبات في كل من شعب الذكور واإلناث متكافئة.

الثبات عن تدني معامالت ثبات العالمات بشكل عام ،حيث بمغ

بين ثبات عالمة المادة ومستوى المادة أو الكمية التي تنتمي

الطالب في نياية المساق عالمة مركبة من أجزاء متشاكمة

إلييا.

) (Congenericىي :عالمة االمتحان األول ،االمتحان
وأجرى أبو جراد [ ]16دراسة تحميمية سيكومترية لعالمات

الثاني ،االمتحان النيائي ،وعالمة المشاركة ،وتم تقدير ثباتيا

الطمبة في عينة من المقررات في جامعة القدس المفتوحة،

باستخدام معادلة راجو لثالثة أجزاء فأكثر معروفة األوزان7

موزعين عمى ( )56شعبة من مختمف المستويات الدراسية (سنة

من الشعب الدراسية المطروحة في جامعة جدا ار لمفصل الدراسي

أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة) وعمى ب ارمج الجامعة األربعة (العموم

الثاني  6116 / 6111بواقع  61شعبة لكل من الشعب

اإلدارية واالقتصادية ،التربية ،التكنولوجيا والعموم التطبيقية،

الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 7وأشارت نتائج الدراسة بشكل عام

الخدمة االجتماعية) ،وأشارت النتائج إلى وجود فروق في

إلى انخفاض مستوى الثبات لمعالمات الجامعية حيث وصل

برنامج التربية ،لصالح برنامج التنمية االجتماعية واألسرية

الشعب الدراسية كانت منخفضة الثبات و % 25منيا غير

أيضاً ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً في

مقبولة الثبات 7أما عمى مستوى حجم الشعبة الدراسية فقد أشارت

ولتحقيق أغراض الدراسة تم اختيار  23شعبة دراسية عشوائياً

وتكونت بيانات الدراسة من عالمات ( )9115طالباً وطالبة

المتوسط العام إلى ( ،)1755كما وبينت أن ما نسبتو  %65من

متوسطات العالمات حسب متغير البرنامج الدراسي لصالح

بيانات الدراسة إلى أن متوسط الثبات في الشعب الصغيرة

متوسط عالمات الطمبة حسب متغير المستوى الدراسي لصالح

كل من المستوى الثالث والرابع 7أما فيما يتعمق بثبات العالمات

( ،)1728فيما انخفض إلى ( )1791في الشعب الكبيرة ،كذلك

فقد أشارت النتائج إلى تمتع العالمات بدرجة مقبولة من الثبات

أشارت النتائج إلى أن الشعب الصغيرة تتمتع بثبات أعمى نسبياً.

( 7)17.1كما أشارت نتائج اإلحصائي كاي تربيع إلى استقاللية

يمكن لنا من خالل العرض السابق ألبرز الدراسات التي

في ( )%88من المساقات حيث زاد معامل الثبات ليا عن

التعقيب عمى الدراسات السابقة

معام ـالت الثب ـات ع ـن ك ـل من البرنامج الدراسي الذي ينتمي إليو

تناولت موضوع تحميل الدرجات وتقدير الثبات أن نستنتج أن
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ىذا النوع من الدراسات ىي دراسات حالة واستكشافية تتأثر

تكون مجتمع الدراسة من جميع عالمات الطمبة في المقررات

نتائجيا بخصائص المؤسسة التعميمية ،فرغم تشابو األساليب

التي تطرحيا عمادة السنة التحضيرية لجميع المسارات في

تعميميا ،فنتائج دراسة من ىذا النوع تعود باإليجابية والفائدة

ب .عينة الدراسة

جامعة الدمام.

المستخدمة فييا إال أن نتائجيا جاءت متفاوتة ،فال يمكن

لممؤسسة التي أجريت عمييا ولمساعدة متخذي الق اررات في بناء

اشتممت عينة الدراسة عمى  181شعبة دراسية في المسارين

ق اررات مرضية وسميمة.

العممي ،واليندسي توزعت عمى المقررات لمفصل الدراسي األول

أ .مجتمع الدراسة

لمعام الجامعي  6112/6115كما ىو موضح في الجدول

 .4الطريقة واإلجراءات

اآلتي:
جدول 1

توزيع الشعب الدراسية وأفراد العينة عمى المقررات الدراسية في كال المسارين
المسار المقرر
العممي

اليندسي

عدد الشعب

النسبة %

عدد الطمبة

النسبة %

إحصاء

20

17.4

594

17.1

تطبيقات الحاسب

18

15.7

555

16.0

رياضيات 1

20

17.4

621

17.9

رياضيات 6

18

15.7

502

14.5

ميارات حاسب

19

16.5

623

18.0

المجموع

115

100.0

3464

100.0

رياضيات 1

16

21.6

418

20.4

رياضيات 6

14

18.9

386

18.8

فيزياء

15

20.3

384

18.8

مرسم

14

18.9

407

19.9

المجموع

74

100.0

2048

100.0

التحميالت اإلحصائية:

ضمن الفترة ( ،)178-172وثبات مرتفع أكبر من ،1781

 -استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

واشتق ىذا التصنيف من االعتقاد السائد بأن األدوات

لدرجات الطمبة في المقررات المختمفة لإلجابة عن سؤال الدراسة

واالختبارات التي ثبات عالماتيا أقل من  1781غير مناسبة

 -ولإلجابة عن سؤالي الدراسة الثاني والثالث تم استخدام اختبار

لالستقالل لإلجابة عن مدى اختالف قيم معامالت الثبات تبعاً

 -فيما يتعمق باإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع تم تطبيق معادلة

 .5النتائج ومناقشتها

ألغراض التقويم الفردي [ 7]15واستخدم اختبار كاي تربيع

األول.

لممتغيرات المذكورة في تمك األسئمة.

 Tلمعينات المستقمة.
راجو ) (Rajuعمى درجات الطمبة في مختمف شعب المقررات

أوالً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة األول :وييدف السؤال األول

 -بالنسبة لألسئمة  2 ،5تم تصنيف معامالت الثبات إلى ثالثة

المقررات ،ويمخص الجدول التالي ىذه الخصائص موزعة عمى

وفي كال المسارين.

إلى التعرف عمى الخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج الطمبة في
المقررات وفي كال المسارين:

مستوي ـات ،وى ـي ثب ـات منخف ـض أق ـل مـن  ،1721وثبات متوسط
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جدول 2
الخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج الطمبة في مختمف المقررات وفي كال المسارين
المسار

المقرر

المتوسط

االنحراف المعياري

االلتواء

التفمطح

عممي

إحصاء

274.1

18.70

-1.40-

2.841

تطبيقات الحاسب

80.75

19.68

-2.37-

6.564

رياضيات 1

69.96

25.21

-1.55-

1.827

رياضيات 6

78.57

12.56

-.669-

.800

ميارات حاسب

83.43

12.29

-1.01-

0.81

الكل

79.41

18.54

-2.06-

5.58

رياضيات 1

80.53

13.55

-0.463-

-0.66-

رياضيات 6

75.91

13.20

-0.44-

0.77

فيزياء

68.59

14.61

-0.97-

3.15

مرسم

75.03

16.70

-2.30-

6.69

الكل

78.28

15.10

-1.31-

3.36

ىندسي

إن أبرز ما يمكن مالحظتو من الجدول السابق ىو

طرقاً مختمفة في إعطاء التقديرات وعدم وضوح الفمسفة التقويمية

أشارت إليو قيم مؤشرات االلتواء السالبة لجميع توزيعات

ثانياً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثاني :ويبحث السؤال

ىذه التوزيعات ممتوية إلى اليسار ،وىذا يشير إلى مدى ارتفاع

المسار في المقررات المشتركة بينيما ،فقد استخدم اختبار T

لتقييم اإلنجاز وتردد أعضاء ىيئة التدريس في ترسيب الطالب.

ارتفاع المتوسطات الحسابية في معظم المقررات المختمفة ،وما
الدرجات في المقررات وفي كال المسارين ليو مؤشر عمى أن

الثاني عن وجود فروق بين متوسطات الدرجات تبعاً الختالف

الدرجات ،كما أشارت دراسة كولرزون [ ]12ودراسة ويمير

لمعينات المستقمة ،ولخصت النتائج في الجدول اآلتي:

[ 7]1.ويعزى تضخم الدرجات إلى اتباع أعضاء ىيئة التدريس
جدول 3

نتائج اختبار فروق المتوسطات الحسابية باختالف المسار عمى المقررات المشتركة ،ونتيجة الداللة اإلحصائية باستخدام اختبار ت لمعينات
المستقمة
المقرر
رياضيات 1
رياضيات 6

عدد الطمبة

المتوسط الحسابي

االنحراف

الداللة اإلحصائية

عممي

621

69.96

25.21

1711

ىندسي

418

80.53

13.54

عممي

502

78.56

12.56

ىندسي

386

75.92

13.20

المسار

المعياري

P-value

0.002

أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في
المقررات العممية رياضيات  ،1رياضيات  ،6ولصالح طمبة

يكون ظيور فروق ومثل ىذه النتائج منطقياً لتفوق طمبة المسار
اليندسي عمى أقرانيم في المسار العممي.

المسار اليندسي ،حيث كانت المتوسطات الحسابية ىي األعمى،

ثالثاً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الثالث :وييتم السؤال الثالث

ما تشير إليو قيمة االنحراف المعياري المنخفضة في ىذا المقرر

وبنفس أسموب التحميل السابق تم استخدام اختبار ت لمعينات

بتقصي وجود فروق راجعة لنوع الشطر (طالب ،طالبات)،

وخصوصاً في مقرر رياضيات 1؛ إذ كان الفرق واضحاً ،وكذلك
لطمبة المسار اليندسي عنو في طمبة المسار العممي ،مما يدل

المستقمة ،واستخرجت الداللة اإلحصائية لمفروق بين المتوسطات

عمى تجانس أكثر في درجات الطمبة في ىذا المسار ،وربما

في مختمف المقررات ،وسجمت النتائج في الجدول التالي:
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جدول 4

نتائج اختبار فروق المتوسطات الحسابية باختالف الشطر (طالب ،طالبات) عمى المقررات ،ونتيجة الداللة اإلحصائية باستخدام اختبار ت
لمعينات المستقمة
المقرر
إحصاء
تطبيقات الحاسب
رياضيات 1
رياضيات 6
فيزياء
مرسم
ميارات حاسب

الجنس

عدد الطمبة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الداللة اإلحصائية P-value

طالب

260

60.65

19.31

0.00

طالبات

334

84.67

8.91

طالب

273

69.41

22.46

طالبات

282

91.73

5.44

طالب

606

65.21

23.98

طالبات

433

86.82

8.69

طالب

457

70.52

12.33

طالبات

432

84.74

8.83

طالب

265

66.23

13.97

طالبات

119

73.85

14.70

طالب

274

73.70

15.99

طالبات

133

77.77

17.82

طالب

281

75.00

12.26

طالبات

342

90.37

6.74

يظير من الجدول السابق وجود فروق واضحة في

0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00

اختالف فمسفة المدرسين من شطر آلخر في تقدير الدرجات

متوسطات الدرجات لصالح شطر الطالبات في جميع المقررات،

عامالً ميماً في ذلك.

مرتفعاً ،وفرق قيمة االنحراف المعياري كذلك ،وىذه النتيجة ال

الرابع إلى تقدير الثبات في الدرجات الجامعية لطمبة السنة

رابعاً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرابع :وييدف السؤال

وخصوصاً في مقرر تطبيقات الحاسب الذي ظير فيو الفرق

التحضيرية في جامعة الدمام في مختمف المقررات وفي كال

يمكن حصرىا في سبب معين ،فقد تمعب عوامل كثيرة لظيور
مثل تمك النتائج ،منيا معدل الثانوية العامة والتحصيمي في قبول

المسارين العممي ،واليندسي ،فقد تم تطبيق معادلة راجو عمى

تحصيل الطالبات في الجامعة ويمكن اىتمام الطالبات في

الفصمية ،واالختبار النيائي ،وسجمت قيم الثبات في الجدول

الغالب أكثر من اىتمام الطالب ،وربما التساىل في تقديرات

اآلتي ،الذي يظير متوسطات قيم معامالت الثبات لمشعب

األعمال الفصمية لدى المدرسات في شطر الطالبات أكثر منو

المختمفة في المقررات.

األجزاء التي تشكل العالمة الكمية لمطالب ،والمكونة من األعمال

الطالبات في الجامعة أعمى منو لمطالب وبالتالي انعكس عمى

في شطر الطالب ،وربما يمعب عدد الطمبة دو اًر في ذلك ،وكذلك

جدول 5

متوسطات قيم معامالت الثبات لمشعب في المقررات المختمفة
المقرر

المتوسط الحسابي لمثبات

عدد الشعب

االنحراف المعياري

إحصاء

0.74

20.00

0.32

تطبيقات الحاسب

0.92

18.00

0.15

رياضيات 1

0.82

36.00

0.11

رياضيات 6

0.76

32.00

0.11

فيزياء

0.74

15.00

0.14

مرسم

0.99

14.00

0.09

ميارات حاسب

0.78

19.00

0.19

الكل

0.71

189.00

0.37
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المقررات المختمفة ،والذي يظير واضحاً في الشكل اآلتي:

إن أبرز ما يمكن مالحظتو ىو تفاوت قيم متوسطات الثبات في

متوسط الثبات في المقررات
1
0.9
0.8
الثبات

0.7
0.6
0.5
0.4
مهارات
حاسب

مرسم

فيزياء

رياضيات  2رياضيات  1تطبيقات
الحاسب
المقرر

إحصاء

شكل 1

قيم متوسطات الثبات في المقررات المختمفة

وىيجن [.[18

يالحظ أن قيماً مرتفعة لمتوسطات الثبات في بعض

ويمكن يفسير التفاوت في قيم متوسطات الثبات في

المقررات مثل مقرر تطبيقات الحاسب ،ومقرر المرسم ،واذا

الدرجات بمدى ارتباط األجزاء المشكمة لمدرجة الكمية لمطالب،

راجعنا قيم االنحراف المعياري ليذه المقررات في الجدول رقم 6
نالحظ أنيا مرتفعة مقارنة بالمقررات األخرى ،وىذا مؤشر عمى

فقد استخرجت قيم معامالت االرتباط بين درجة األعمال

وجود تبانين واضح بين الدرجات في ىذه المقررات وىذا ينعكس

الفصمية لمطالب ،ودرجة االختبار النيائي ،وسجمت النتائج في

ايجابيـ ـاً عمـ ـى تقديـ ـر الثب ـ ـات ،وال ـ ـذي أشـار إليو كل من ثورندايك

الجدول اآلتي:

جدول 6

قيم معامالت االرتباط بين درجتي األعمال الفصمية ،ودرجة االختبار النهائي في المقررات
المقرر

معامل االرتباط بين درجتي األعمال الفصمية واالختبار النهائي

إحصاء

1782

تطبيقات الحاسب

1782

رياضيات 1

1788

رياضيات 6

17..

فيزياء

1756

مرسم

1782

ميارات حاسب

1721

إن ارتفاع قيم معامالت الثبات ألجزاء الدرجة مؤشر عمى

مستويات ،وىي ثبات منخفض أقل من  ،1721وثبات متوسط

مدى االتساق بين الدرجات ،فالقيم المرتفعة لمعامالت االرتباط

ضمن الفترة ( ،)178-172وثبات مرتفع أكبر من ،1781

أعطت اتساقاً أعمى أي ارتفاعاً في معامالت الثبات.

واشتق ىذا التصنيف من االعتقاد السائد بأن األدوات

واالختبارات التي ثبات عالماتيا أقل من  178غير مناسبة

خامساً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الخامس :ويتعمق ىذا

ألغراض التقويم الفردي [.[15

السؤال بمدى اختالف معامالت الثبات تبعاً الختالف المقرر في

وسجمت النتائج في الجدول اآلتي:

جميع المسارات ،وقد تم تصنيف معامالت الثبات إلى ثالثة
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جدول 7

تصنيف قيم معامالت الثبات في الشعب موزعة حسب المقرر
درجة الثبات
إحصاء

المقرر

تطبيقات الحاسب
رياضيات 1
رياضيات 6
فيزياء
مرسم
ميارات حاسب
الكل

المجموع

العدد

متدني
2

متوسط

مرتفع

%النسبة

10.0%

25.0%

65.0%

100.0%

العدد

0

3

15

18

%النسبة

.0%

16.7%

83.3%

100.0%

العدد

1

15

20

36

%النسبة

2.8%

41.7%

55.6%

100.0%

العدد

3

17

12

32

%النسبة

9.4%

53.1%

37.5%

100.0%

العدد

2

8

5

15

%النسبة

13.3%

53.3%

33.3%

100.0%

العدد

0

1

13

14

%النسبة

.0%

7.1%

92.9%

100.0%

العدد

3

6

10

19

%النسبة

15.8%

31.6%

52.6%

100.0%

العدد

42

55

92

189

%النسبة

22.2%

29.1%

48.7%

100.0%

13

5

20

تشير النتائج بشكل عام كما تظير من الجدول رقم  .أن

النتائج ليست ذات أىمية ،إذا عممنا أنيا دراسة حالة لمقررات

ما يقارب  %91من شعب المقررات وقعت في الحد المرتفع

خاصة لممؤسسة التعميمية التي تبحثيا ىذه الدراسة ،لكن في

لمثبات أي أن ثباتيا أعمى من  ،178وىذا يعني أن ما يقارب

النياية ما ييمنا أن ىذه النتائج قد تكون غير مرضية ألصحاب

ألغراض التقويم الفردي.

المستقبمية في الجامعة.

القرار فيما يخص اعتمادىم عمى درجات الطمبة لغايات دراساتيم

 %51من المقررات ثباتيا أقل من  178أي أنيا غير مناسبة
وقد تتفق نتائج ىذه الدراسة من ناحية ظيور تقديرات

سادساً :النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة السادس :ويتعمق سؤال

دراسات الشايب]11[ ،؛ األحمد]13[ ،؛ العمري والعكور،]19[ ،

معامالت الثبات تبعاً الختالف المسار في المقررات المشتركة

متدنية لمثبات في الشعب المختمفة لممقررات كما ىو الحال في

الدراسة السادس في الكشف عن وجود اختالفات في قيم

وتختمف بمجمميا عن دراسات السوالمة]6111[ ،؛ أبو جراد،

بينيا ،وقد اتبع نفس األسموب في السؤال الخامس ،وسجمت

[]16؛ عميان ،]11[ ،وقد تكون قضية االختالف واالتفاق بين

النتائج في الجدول التالي:

جدول 8

تصنيف معامالت الثبات في المقررات المشتركة بين المسارين العممي والهندسي
درجة الثبات
العممي

المسار

اليندسي
الكل

المجموع

متدني

متوسط

مرتفع

العدد

22

17

19

58

النسبة

37.9%

29.3%

32.8%

100.0%

العدد

13

15

17

45

النسبة

28.9%

33.3%

37.8%

100.0%

العدد

35

32

36

103

النسبة

34.0%

31.1%

35.0%

100.0%
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أظيرت نتائج اختبار كاي أنو ال توجد اختالفات في

] [3عودة ،أحمد سميمان ( 7)1112خصائص توزيع الدرجات

توزيع قيم الثبات عمى الشعب في المقررات المشتركة تبعاً

في المقررات الجامعية في ضوء نظام الدرجات والتقويم

المعتمد بجامعة اليرموك 7حولية كمية التربية ،جامعة

لمتغير المسار سواء عممي أم ىندسي؛ إذ بمغت قيمة كاي

قطر( ،)13ص ص7952-933 :

 1716بدرجات حرية  ،6وىي غير دالة إحصائياً عند مستوى

] [4المسند ،شيخة 7)1116( 7دراسة تحميمية لتوزيع تقديرات

الداللة  ،1715حيث بمغت قيمة  ،P-value=0.6وىذا يعني أن

الطالب في جامعة قطر في الفصل الدراسي خريف

قيم الثبات في المقررات المشتركة بين المسارين اليندسي

1111م 7حولية كمية التربية ،جامعة قطر( ،)1ص ص:

والعممي ال تختمف جوىرياً ،وربما تكون ىذه النتيجة منطقية ،إذا

7153-165

تشابيت الظروف والعوامل في المقررات المتشابية بين

] [6كاظم ،أمينة ( 7)1189دراسة في تحميل نتائج تحصيل

المسارين.

الطالب 7كمية االداب ،جامعة الكويت7

 .6التوصيات

إن ما توصمت إليو نتائج ىذه الدراسة ،يقودنا إلى إعادة النظر

] [7أبو عالم ،رجاء والصراف ،قاسم (1185أ) 7دراسة تحميمية

في طرق تقييم الطمبة ،وطرق إعطاء الدرجات في المقررات

لتوزيع تقديرات الطمبة في كمية التربية لمفصل األول

المختمفة ،وكيفية صياغة االختبارات ،ومؤش اًر عمى افتقار

 71183-1186المجمة التربوية (7).

] [8أبو عالم ،رجاء والصراف ،قاسم (1185ب) 7دراسة تحميمية

المدرسين ألدبيات القياس والتقويم ،وتحميل الدرجات بشكل دوري

لتوزيع تقديرات الطمبة في جامعة الكويت ومضامينيا

ومستمر ،ونظ اًر ألىمية الدرجات التي تمعب دو اًر كبي اًر في

اإلرشادية 7المجمة العربية لمعموم اإلنسانية7)1.( 57

التنبؤات المستقبمية والدراسة المستقبمية في الجامعة لطمبة السنة

] [9خضر ،فخري وعجاوي ،محمود ( 7)1181دراسة تحميمية

التحضيرية ،وبناء عمى ىذه النتائج توصي الدراسة بما يمي:

لنظام التقويم في جامعة اإلمارات العربية المتحدة مقارنة

 -إعادة النظر في الطرق التقميدية المتبعة في تقييم الطمبة في

ببعض الجامعات العربية 7مجمة كمية التربية ،جامعة

السنة التحضيرية في جامعة الدمام.

اإلمارات العربية المتحدة ،ع(7)9ص ص 7192 -11.

 -إعادة النظر في أوزان المركبات الفرعية لمدرجة الكمية

] [10السوالمة ،يوسف 7)6111( 7أثر تحميل نتائج الطمبة في

لمطالب.

المساقات الجامعية عمى ثبات االتساق الداخمي لمدرجات

 -تدريب وتأىيل المدرسين عمى أدبيات القياس والتقويم

الجامعية ،المجمة التربوية71.5-151 ،)85(15 ،

وخصوصاً في مجال بناء االختبارات.

] [11الشايب ،عبد الحافظ 7)611.( 7تقدير الثبات في عينة

 -إجراء تحميل دوري ومستمر لمدرجات.

من المواد في جامعة آل البيت 7مجمة جامعة دمشق لمعموم

 -إجراء دراسات الحقة مشابية ليا في سنوات وفصول أخرى

التربوية ،م7)9( 63 7

ومقارنة النتائج7
أ .المراجع العربية

] [12أبو جراد ،حمدي ( 7)6111دراسة سيكومترية لمعالمات

المراجع

الجامعية في عينة من المقررات في جامعة القدس

المفتوحة 7المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،ع(7)22

] [1أبو ىاشم ،السيد محمد ،أبو العال ،سوسن (7)6111

] [13األحمد ،محمد ( 7)6111تقديرات الثبات لمعالمات

الخصائص اإلحصائية لتوزيع معدالت األداء األكاديمي

الجامعية في جامعة جدا ار باستخدام معادلة راجو

لطالبات كمية التربية بجامعة الممك سعود "دراسة تحميمية

لالختبارات المتشاكمة 7رسالة ماجستير غير منشورة،

مقارنة"7

جامعة جدارا ،األردن7

] [2السوالمة ،يوسف 7)1115( 7تقدير الثبات لمعالمات

] [14العمري ،حسان والعكور ،معتصم ( 7)6119أثر حجم

الجامعية في عينة من المساقات في جامعة اليرموك خالل

الشعبة الدراسية عمى تقديرات الثبات لمعالمات الجامعية7

الفصل الدراسي الثاني لعام  1113/1116م 7مجمة مركز

مجمة العموم التربوية ،جامعة الكويت7

البحوث بجامعة قطر( ،).ص ص 781-.1
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 تقدير الثبات لمعالمات المدرسية7)6113(  ريم، [ عميان19]
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PSYCHOMETRIC STUDY OF GRADES OF
SOME COURSES AT THE DEANSHIP OF
THE PREPARATORY YEAR AT THE
UNIVERSITY OF DAMMAM (CASE STUDY)
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ABSTRACT_ Based on a psychometric-analysis, the purpose of this study is to examine exams’
results from a sample of courses undertaken at the Deanship of Preparatory Year and Supporting
Studies in the University of Dammam that took place during the second semester of academic year
2014/2015. The data consists of results collected from 189 sections of the 2 academic tracks
(engineering and science). The results show an increase in the mean for most courses and a left
skew in all courses. It also reveals a significant statistical difference in the mean of the common
courses of the engineering track compared to the science track. Furthermore, the study indicates
the existence of a significant statistical difference in the mean for females’ students compared to
their male's counterparts in both academic tracks. Additionally, the results show an acceptable
level of reliability where the coefficient of 88% of the courses was over 0.70, and that 49% of the
sections studied came under the highest reliability mean level (more than 0.8), as regards the
correlation coefficient between the Assessment Tasks for Students During the Semester and final
test degrees the results show out that 75% of the courses in which the correlation coefficient of
more than 0.70. Finally, chi-square shows that there was no difference in the reliability
distribution over the sections in the common courses for both academic tracks.

59

