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 الكشف عن إسهام مصادر التباين املتعددة يف ثبات اختبار يف الرياضيات باستخدام نظرية التعميم 

 (2) نضال كامل الرشيفنيو ،(1) حممد أكرم أمحد العرايضة

 األردن ، جامعة الريموك، كلية الرتبية  & األردن-وزارة الرتبية والتعليم

 ( هـ4/1/1443يف   وقبل للنرش هـ؛24/8/1442)قدم للنرش يف 

تظدام الرية التعذيم، وقلي بت دير  املستتخص:    يات باـس ادر التبايإ املتعددة يف  بات ارتبار يف الرياـ  ة ىل  الشـفع  إ ىلـس ام مـر هدفت الدراـس

؛  والرـشو  الت  ُيذشإ اا الوـوومل ملـوتويات لفـلل ل بات اارتبار  الشيل،حجم تبايإ اخلطأ املُفرـس مإ األبعاد )امل ام، املُـرنيني ، الفرتات النمنية( يف التبايإ  

ا مإ الـرع اخلاما األـساط، ُقبل  لي م ارتبار يف الرياـ يات تشون مإ )243حيث تشوات  ينة الدراـسة مإ ) ( م ذة ُمركبة يف جمامل األ داد  12( مفنيوـوا

( مرنيني ، وُقبل  لي م اارتبار  3ااستدامل، ااات اء، الرلي(. ُقيّم لداء املفنيوو  مإ قبل )  ( ويغ بالتواوي )التطبيل،4والعذليات  لي ا، توز ت  ىل )

ــتظدمت برجمية ) ــتظدم الباح ان الترــذيم )مفنيوصحم ذةحمرــنيقحفرتة( املت اقو ُكلياا، واس ــبو ان، اس ( لتنيليل  EduGمرت  بفاوــل زمن  مدتأ ُلس

ا يف ُمعامالت التعذيم تفا ل )مفنيوصالبيااات. ولظ رت النتائج لن لك ر مـرادر   م ذة(، ولن ىلدراج ُبعد الفرتة النمنية لـس م يف سـو  ُمعامالت  -التبايإ تأ ريا

 تعذيم بفشل جوهري.التعذيم، كام لن زيادة  دد امل ام و دد الفرتات النمنية يرفو مإ ُمعامالت التعذيم، ولن زيادة  دد املرنيني  ا يرفو مإ ُمعامالت ال

 : دراسات التعذيم، دراسات ال رار، ال بات، تبايإ اخلطأ.امت املفتاحيةالكص

 
The Detection of the contribution of multiple sources of Variance in the Reliability of a test in 

Mathematics by using of Generalizability Theory 
        Mohammad Akram Ahmad Al-araida and Nedal Kamal Alshraifin 

Ministry of Education-Jordan & Yarmouk University-Jordan 
(Received 6/4/2021; Accepted 12/8/2021) 

Abstract: This study aimed to detect the contribution of multiple sources of the variance in the reliability of a test in mathematics by using the 

Generalizability Theory. The magnitude of the error variance that is explained from the facets (Tasks, Judges, and Occasions) in the total 
variance, and detect the conditions through which they can be better in levels of test reliability. The study sample consisted of (243) students 

from the fifth grade who were applied on a mathematics test that consisted of (12) Complex tasks in domain of numbers and operations on 

them, they were distributed on (4) formulas equally (application, inference, selection, and opinion), The performance of the persons was 

evaluated by (3) judges. The test was applied to them twice with a time two-week interval. The researchers used the completely crossed design 

(Person×Task×Judge×Occasion), and used (EduG) software to analyze the data. The results indicated that the largest sources of error variance 

on Generalizability coefficients were interaction (person-task), including after the Occasion contributed to improving Generalizability 
coefficients. The results have found that increasing the number of tasks and the number of occasions increases the Generalizability coefficients, 

and increasing the number of judges does not substantially increase the Generalizability coefficients.                                                             

Keywords: Generalizability Studies, Decision Studies, Reliability, Error Variance.                                                                                        
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 المقدمة:

َش د  لم ال ياس والت ويم احلديث رالمل الفرتة  

ا يف الرياتأ املظتلفة تغيريات جوهرية  ، و الواب ة تطورا

مفاهيذأ قريل    ،يف  وت نياتأ،  إ  ولساليبأ  وقرقأ 

العديد مإ اإلوالحات الرتبوية  ىل األالذة الرتبوية  

البنيوث   ل ارهتا  الت   ااات ادات  ل ر  العامل،  ىل  يف 

بُذظتلع   الت ليدي  الت ويم  استظدامات  الرتبوية 

ولساليب   قرق  بابتشار  اخلرباء  اهتم  حيث  ُووِره، 

 ويم املُعارص.  ُترشد وُتوجأ  ذليات ال ياس والت 

ىلْق ىلنَّ  ذلية الت ويم ستاج ىل  لدوات قياس دقي ة،  

قات ررائص سيشومرتية  الية؛ مإ لجل احلرومل  

ال رارات   اختاق  الباح    ىل  ُتوا د  معلومات   ىل 

دقة   مإ  التني ل  لن  ىلا  الرتبوية،  املياديإ  يف  املظتلفة 

فاخلرائص   الو ل؛  باألمر  ليا  ال ياس  لدوات 

بالغ  الويشومرتي ا  ال ياس لمرا لدوات  بناء  ة جتعل مإ 

يف   والعلامء  الباح    باهتامم  حليت  لذلي  األمهية؛ 

بأاوا  ا  اارتبارات  ومن ا  املتعددة  املجاات 

املُظتلفة الت  ُتعد مإ لهم لدوات ال ياس والت ويم،  

) ودة،   استظدامـاا  ركن  م(2010ولك رها  حيث  ؛ 

( باا تامد  ىل  Reliabilityُمعلذ م  ىل دراسة  باهتا )

الت ويم الت ليدي ال ائم  ىل اارتبارات املو و ية،  

الرُس ة يف اإلجابة، وغري   تأرذ بع  اا تبار  والت  

كامل ام،   العليا  التفشري  قياس  ذليات  قادرة  ىل 

الت ليدية   ال ياس  الرية   Classical Test)وتتالءم 

Theory  )الويشومرتية اخلرائص  ت دير  هلذه    يف 

 م(. 2004اارتبارات ألحادية لبعادها ) الم، 

جاءت   ُهنا  يف    ال بات  مف وم   دراسة   لمهية مإ 

البنيث    املُؤكد   مإ  ىلق   ؛اارتبارات وامل اييا النفوية 

املفنيوو    الت    طرق ال إ   لداء  ت دير    توا د  ىل 

(Persons)    ،ودقة مو و ية  لك ر  رشو    ذإ 

بأهنا   ( متتازPerformance Assessmentاألداء )ت ييامت  ف

املفنيوو   ذإ م ام   لداء  معاينة  (  Tasks)تتطلب 

تنتذ    لداء    ىل  متعددة  وت دير  امل ام،  اطاق  افا 

متعدديإ    ( Judges)  مرنيني بواسطة  املفنيوو   

  ا مإ ااتواق، و ذإ فرتات زمنية خمتلفة يتطلب او ا 

(Occasions( )Brennan, 2001 ). 

اجت ت العديد مإ    ،الريات ال ياس   ويف ظلِّ تطور 

  لبعادحداث تغيريات يف  ىل   ىل  األالذة الرتبوية يف العامل  

الرتبوية  األداء  العذلية  ت ييامت    حاّل   با تبارها   ؛ انيو 

املفنيوو   لداء  حل    لتطوير  فشالت،  امل  ىل 

يف  وتُ  الواقو  حيث    احلياةالما  الرية  ىلاليومية،  ن 

قادر  ( CTT)الت ليدية  ال ياس   ب   غري  التذيين  ة  ىل 

ال ياس الرضوريلرطاء  مإ  لذلي  الرية    ،  تطبيل 

 . (Parkes, 2000) متعددة بأبعاد ال بات املُتأ ر لدراسة 

  بااات امل مإ تطبيل   العلامء ل ذرت ج ود  ولذلي  

الت ليدية ال ياس  ال يذة    الت    الرية  افا  تعط  
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تطبيل الرية    ىل ملفنيوو ،  جلذيو األرطاء ال ياس  

(، الت  ُتعالج هذه  Generalizability Theory)التعذيم  

  (Analysis of Variance) التبايإ  سليل    بواسطة   املُفشلة

(Crocker & Algina, 1986  .)  الرية فإن  و ليأ، 

مإ  شإ الباحث  وفرت اامقج وقرق متُ   ( GTالتعذيم)

هنا ترع  لالفرل ب  مرادر األرطاء املتعددة، كام  

ت وكيفية  قرق  فيأ  تو م  الذي  التبايإ  حجم   دير 

املُ  ال ياسات  انيرل  لي ا  ت دير  بات  الت   الحلة 

  ىلق ىلهنا .  ( Allen & Yen, 1979)  مإ لدوات قياس خمتلفة 

ملظتلع   املع دة    لبعادتوتجيب   با تبارها ال ياس 

ال ياسات   لت دير  بات  مناسبة  ىلحرائية  قري ة 

لبع  ؛ الولوكية خمتلع  بلبط  توذق  ال ياس  ألهنا  اد 

وومعاجل خمتلع تبنيث  ت ا،  الت     مرادر    إ  اخلطأ 

األداء  يفتؤ ر   ت ييامت    للباح      دمتُ و   ، بات 

النوبية   التعذيم   Relative and)  املطل ة وُمعامالت 

Absolute Generalizability Coefficients)  ،  وُتعط  

 ,Brennan  ت ييامت األداء    بات فعالة يف سو     ا قرقا 

2001)) . 

لمهية وجود لدوات ال ياس والت ويم    لذلي، فإن

ال رارات   اختاق  تد م  ذلية  لن  شأهنا  مإ  املظتلفة 

امل ذة يف منلومة  ذل املؤسوات املظتلفة ملا هلا مإ  

حومل   وواقع   ح ي    ت ييم  ىل طاء  يف  بالغة  لمهية 

ال ياس   مبادئ  ىل   توتند  الت   املفنيوو   ت ييامت 

الت  ىلن  ىلق  احلديث؛  النلريات  والت ويم  يف  طورات 

الباح     احتياجات  ُتلب   وااحرائية  الويشومرتية 

واملدرس  والعلامء الذيإ حيتاجون ىل  معلومات  إ  

لدوات   بعض  استظدام  قريل  ال رار،  إ  ونو 

املتعل ة   املفشالت  مإ  العديد  تعالج  الت   ال ياس 

 (. Smith & Kullikowich, 2004بظرائر ا )

مر كل  ىلس ام  مرادر  وللشفع  إ  مإ  در 

(؛ مإ  Multiple Sources of Varianceالتبايإ املتعددة )

يف  بات   ا  تأ ريا األك ر  األبعاد  حرص  الرضوري 

اارتبار، حيث ىلن امل ام واملرنيني  والفرتات مإ  

لك ر   مإ  لهنا  ىل   الباح    ااتباه  لفتت  الت   األبعاد 

لداء   يف  بات  تؤ ر  الت   التبايإ  املفنيوو   مرادر 

(Shavelson, Baxter & Geo, 1993  .)  الرية وتبدل 

خمتلع    التعذيم مإ  بتنيديد  الت   اخلطأ  مرادر 

تشذيم يف    الرضوري  كذوامهات  النوبية  لمهيت ا 

مشواات  فاخلطأ،   ت ديرات  بواسطة  النوبية  األمهية 

وُمعامالت   ال ياس  رطأ  ت ييم  يف  توتظدم  التبايإ 

التعذلن  كام    .التعذيم يم تعط  لمهية ملشواات  الرية 

التأ ريات ينودأل  ؛ تبايإ  م دارها    الباح     ن 

املؤ رة   اخلطأ  مرادر  مشواات  حومل    يف بذعلومات 

املظتلفة    ,Marcoulides & Kyriakides)ال ياسات 

وتشفع  (2010 يُ ،  الت   التنيوينات  ذشإ   إ 

بتغيريىل تعديل    ،جراؤها  م لىللو  ال ياس،    : جراء 
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لو   الف رات،  لو  دد  املرنيني  دد  تعديل  دد   ،

لو   التطبيل،  موتوى فرتات  لو  دة    ،استبعاد 

 . ( Shavelson & Webb, 2009) موتويات 

ُتعنى لذلي؛  مإ    واتيجة  بنو    التعذيم  الرية 

التعذيم    :األو    :الدراسات دراسات 

(Generalizability Studies)    البيااات  واملعنية بجذو 

اا،   املوذوح  املالحلات  اطاق  مإ    واملشواة مإ 

تشون النتيجة الرئيوية  ل   ،عرف ا الباحثاألوجأ الت  يُ 

تعذيم    بإمشااية  واهتاممأشواات التبايإ،  جمذو ة مإ مُ 

 Allen) اتائج ال ياس  ىل النطاق الفامل املراد قياسأ 

& Yen, 1979) .   كام لهنا تدرس فروق اخلطأ مإ رالمل

ت دير مرادرها باستظدام سليل التبايإ، الذي ُي در  

اخلطأ) للذفنيوو ،  Error of Varianceتبايإ   )

النمنية ) الفرتات   & Geoوامل ام، واملرنيني ،  رب 

Brennan, 2001  خيتلع  ن  ىلحيث  (؛ التعذيم  ُمعامل 

 رة يف  ظروف تطبيل اارتبار والعوامل املؤبارتالف 

اارتبار.    األداء تبايإ   ف و   ىل  ال اين:  النوع  لما 

حُياومل    (Decision Studies)ال رار    دراسات الت  

الباحث في ا رسم لك ر مإ سيناريو؛ ادف احلرومل  

دراسات   باا تامد  ىل  رطأ  ولقل  لقىص  بات   ىل 

  م(، كام 2017( )احلريب واحلريب،  G-studiesالتعذيم )

ال ي لدوات  لاس  يوتظدم  ال رار مإ  ونو    جل 

 و غريها. ل ،و ال بومل ل  ، من ا الفرز ، ألغراض خمتلفة

اخلطوات الرضورية  ويف  وء ما سبل، فإن ُلو   

يف ترذيم دراسة الرية التعذيم    الت  ي وم اا الباحث 

الرشو     ه املالحلات    ،سديد  مجو  ظروف  لو 

(Observationsاأل( ىل  ؛ (بعاد(  ليا ىلق  درجة    اأ  هناك 

كام    األداةواحدة للذفنيوص يف    (Score True)ح ي ة  

اام تشون لأ  ىلو  ،هو معروف يف الرية ال ياس الت ليدية 

شاملة  يُ (Universe Score)  درجة  والت   اا  ،   رد 

ال يذة املتوقعة للت ييامت املالحلة الت  حيرل  لي ا  

الفامل   النطاق  ىل   تنتذ   الت   املواقع  خمتلع  يف 

(Universe Domain .املطلوب ) 

وتتبايإ درجات املفنيوص الت  تنتذ  ىل  النطاق  

جااب مإ  لك ر  يف  واحد   ، الفامل  كل    منّ ا   يوذى 

  ، فالبُعد راوية يف ال ياس  . ( لو الُبعدFacetبالوجأ )

األهداف  : م ل لو  مإ  ويُ   ،املرنيني ،  ُبعد  كل  ذ ل 

الت  ُتعد    مإ مرادر التبايإ   اما م  اهذه األبعاد مردرا 

  لبعاد ، ويتشون كل ُبعد مإ  رضورية يف  ذلية ال ياس

ظروف   خمتلع  تفتذل  ىل  موتويات  مإ  ال ياس 

وذى املالحلات الت  انيرل  لي ا مإ  ال ياس، كام تُ 

الفامل   بالنطاق  املذ لة  الرشو   جتذعات  خمتلع 

( امل بولة   Universe of Admissibleللذالحلات 

Observations)  ( ،2000 الم .)م 

و ليأ؛ فإاأ يتم سديد األوجأ  فوائية، لو  ابتة.   

فالعفوائية ه  الت  ُتعنى بتعذيم النتائج بفشل لوسو  
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اتائج ا حمرورة   فتشون  ال ابتة  لما  الت ن ،  مإ  ينة 

الترذيم.   خُيتار  وبعدها  ف ط،  الت ن    ىل  ينة 

أ  إ مجيو  فالترذيم املت اقو ُكلياا ُُييب املفنيوص في

امل ام، وُترنيق ىلجاباتأ مإ مجيو املرنيني ، وخيلو  

الترذيم   لما  التطبيل،  مرات  مجيو  يف  لالرتبار 

خمتلفة،   م ام  مفنيوص  إ  كل  فيجيب  املُتدارل 

وُترنيق ىلجاباتأ مإ ِقبِل ُمرنيني  خُمتلف  )احلريب  

 م(. 2017واحلريب، 

وويب   شافلوون  لشار  الوياق،  هذا  و ذإ 

(Shavelson & Webb, 1991  ال بات ُمعامل  لن  ىل    ،)

وفل الرية التعذيم يذشإ التعبري  نأ بُذعامل التعذيم  

الذي ُيعرب  نأ بنوبة تبايإ الدرجة الفاملة ىل  تبايإ  

ُيتيق   النوب   التعذيم  فُذعامل  املالحلة.  الدرجة 

للباح   سديد املركن النوب  للذفنيوص ورتبتأ ب   

ا  ال رارات  بواسطة  بذ اراة  لقرااأ،  املتعل ة  لنوبية 

يف   وُيوتظدم  املفنيوو ،  لداء  ب   الفروق 

( املرجو  معيارية   Norm-Referenceاارتبارات 

Tests  املتعل ة املطل ة  ال رارات  فإن  املُ ابل،  ويف   .)

بذ اراة لداء املفنيوص بذنيي رارج ، ُيوتظدم هلا  

لداة   قدرة  ت ييم  يف  املُوتظدم  املطلل  التعذيم  ُمعامل 

ياس  ىل م اراة لداء املفنيوو   ىل موتوى لداء  ال 

( لتفوريه  Brennan & Kane, 1977مطلل  ىل افةا   ،)

املرجو   حمشية  ارتبارات  مإ  املوتذدة  البيااات 

(Criterion- Reference Tests  .) 

ُتعنى   الت   الدراسات  مإ  العديد  ُلجريت  وقد 

األداء يف  وء   ت ييامت  معاينات  تغري  بالشفع  إ 

ا لجرىلتعذيم،  الرية    وآررون   شافلوون  ف د 

(Shavelson et al., 1993  )  يف التغريات  حومل  دراسة 

يف   شارك  الريا يات،  يف  األداء  ت ييامت  معاينات 

 ( الوادس  105الدراسة  الرع  مإ  مفنيوص   )

وُقدرت   م ام،  مإ  باإلجابة  إ  الث  ال ال ة  امل ام 

ا ن   مرنيني   الترذيم  قبل  واستظدم   ،

لن  )مفنيوصحمرنيقحم ذ النتائج  لظ رت  ة(. 

تفا ل   ىل   راجو  قياس  رطأ  تبايإ  مشون  لكرب 

)-)مفنيوص  ىل   انيتاج  ( م ذة  15م ذة(، يف ح  

دراسات   يف  م بومل  تعذيم  ُمعامل  للنيرومل  ىل 

 ال رار. 

كام اهُتم يف الدراسة افو ا الت  لجراها شافلوون  

حومل التغريات يف  (  Shavelson et al., 1993وآررون )

ت ي ُقّب ت  معاينات  حيث  العلوم،  يف  األداء  يامت 

( م ام موت لة  ىل  وقيذ م  186 الث  ا،  مفنيووا  )

)مفنيوص  الترذيم  واستظدم  ا نان،    مرنينيان 

)حفرتة(    حم ذة   حمرنيق  حجذ ا  (  26بعينة 

ا، والترذيم )مفنيوص حم ذة(    حمرنيق   مفنيووا

 ( حجذ ا  ا 50بعينة  مفنيووا الترذيم  (  لما   ،

املفنيوو .   جلذيو  فاستظدم  فرتة(  )مفنيوصح 
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لظ رت النتائج لن لكرب مردر لتبايإ اخلطأ ااتج مإ  

)مفنيوص  الترذيم  -م ذة-تفا ل  يف  بينام  فرتة(، 

تفا ل   مإ  ااتج  رطأ  تبايإ  مردر  لكرب  كان  ال اين 

)-)مفنيوص  ىل   وانيتاج  م ذة  23م ذة(،   )

وت  م بومل.  تعذيم  ُمعامل  وولت  للنيرومل  ىل 

)مفنيوص التعذيم  لن  -م ذة - دراسة  ىل   قري ة( 

تفا ل )مفنيوص  ااتج مإ  تبايإ رطأ  - لكرب مشون 

 قري ة(؛ مما ُيفري ىل  لن الطرق غري مت اربة. -م ذة 

بريذو وشافلوون  -ويف قات الوياق، لجرى ريوز 

(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996  ،دراسة يف العلوم )

داء  رب الفرتات،  كان هدف ا تعذيم ىلجراءات ت ييم األ

ا، وُقلب  29اشتذلت  ينة الدراسة  ىل ) ( مفنيووا

واستظدم   م ام،  ىلاجاز  الث  املفنيوو   مإ 

( األو ،  8الباح ان  النمنية  الفرتة  يف  مرنيني    )

( مرنيني  يف الفرتة النمنية ال ااية لت ييم األداء،  4و)

معاجلة.   لشل  )مفنيوصحفرتة(  ترذيم  واسُتظدم 

ىل  النتائج  مإ    توولت  تتغري  ال الث  املعاجلات  لن 

فرتة ىل  لررى، وكاات ُمعامالت التعذيم لل رارات  

تفا ل   مإ  الناتج  اخلطأ  تبايإ  بذردر  تتأ ر  املطل ة 

التعذيم  -)مفنيوص  ُمعامالت  وارتفعت  فرتة(، 

لن   النتائج  ولظ رت  الشلية.  الدرجة  مُجعت   ندما 

كال   يف  خُمتلفة  ىلجراءات  استظدموا  املفنيوو  

ت ؛ ألن ُمعامالت ااتفاق جاءت منظفلة ىل   الفرت 

موتويات   زيادة  دد  لن  لظ رت  كذلي  متوسطة، 

 األبعاد يرفو مإ ُمعامالت التعذيم. 

 ( وبارايا  مشب   دراسة   ,Mcbee & Barnesويف 

سريل  (  1998 ألداء  ااست رار  دراسة  ىل   هدفت 

النمإ وااتواق ب    الريا يات  رب  املفنيوو  يف 

ارت  )امل ام.  )4ريت  في ا  وشارك  م ام،   )101  )

لداؤهم   وقدر  ال امنة،  الونة  قالب  مإ  مفنيوص 

وتم   ت دير،  مينان  باا تامد  ىل  بواسطة مرنيني  

ُكلياا   املت اقو  الترذيم  ا تامد 

وُحللت   )مفنيوصحم ذةحمرنيقحفرتة(، 

(. ولن لكرب مردر  GENOVAالبيااات بواسطة برجمية )

وتفا  للذ ذة  يعود  اخلطأ  األبعاد  لتبايإ  مو  الهتا 

امل ام   زيادة  دد  لن  النتائج  لظ رت  كام  األررى. 

 املُتام لة يرفو مإ ُمعامالت التعذيم.  

وشوجر  وشليشامن  ويب  مإ  كل  قام    كذلي 

(Webb, Schlackman & Sugrue, 2000  )  بدراسة

ت ييم   درجات  وتعذيم  الت ييم  لطرق  اا تامدية 

الدراسة  ىل   واشتذلت  ينة  (  57) العلوم، 

يف   ارتباريإ،  مإ  الدراسة  لداة  وتشوات  ا،  مفنيووا

كل من ام م ذتان، وُقبل اارتبار األومل  ىل ارع  

ال اين   اارتبار  ُقبل  افوأ،  الوقت  ويف  املفنيوو . 

التطبيل   ُل يد  ش ر  وبعد  اآلرر،  النرع   ىل 

)مفنيوص  التراميم  واستظدمت    لالرتباريإ، 



 هـ( 1443م/2022الرياض )   (،2، العدد )34 ، املجلدالعلوم الرتبوية جملة

-199- 

 

  مرنيق   م ذةح   و)مفنيوصح  مرنيق(،   ح  حم ذة

لظ رت    ح ا نان.  مرنينيان  األداء  وقيم  فرتة(، 

تبايإ  النتائج   وجود  للفرتة،   دم  ىلحرائيـاا  دامٌل 

وامل ذة، واملُرنيق، ولن لكرب مشون للتبايإ ااتج مإ  

م ذة(، وبيانت دراسات ال رار لن  -تفا ل )مفنيوص 

( م ام ُيعل ُمعامل  3 دم ىلدراج ُبعد الفرتة، وىلدراج )

ا.   التعذيم مرتفعا

( وبرينان  جيو  (  Geo & Brennan, 2001ولجرى 

التبايإ   مشواات  تغري  معرفة  ىل   هدفت  دراسةا 

(  3واإلحراءات املرتبطة اا يف ت ييم األداء. ُقب ت )

ويغ مإ امل ام يف الفرتة األو ، اشتذلت كل من ا  ىل  

(12( مإ  مشواة  وُقب ت  ىل  ينة  م ذة،   )50  )

ا. ويف الفرتة ال ااية ُقب   ت ويغتان مإ امل ام،  مفنيووا

( من ام  ىل  كل  ُقب ت  ىل  ينة  6اشتذلت  م ام،   )

( مإ  ال ال ة  157مشواة  الفرتة  ويف  ا.  مفنيووا  )

لدراسة ال رار ُقب ت ويغة واحدة مإ امل ام، ُقب ت  

ا  121يف الفرتة األو   ىل  ينة مشواة مإ )  ( مفنيووا

و) اإلوغاء،  وقيَّم  130يف  الشتابة،  يف  ا  مفنيووا  )

)األد وال ااية،  3اء  األو   للفرتت   مرنيني    )

الترذيم   ال ال ة، واستظدم  للفرتة  ا نان  ومرنينيان 

ىل     م ذةح  )مفنيوصح النتائج  توولت  مرنيق(. 

تفا ل   مإ  ااتج  كان  اخلطأ  لتبايإ  مشون  لكرب  لن 

يف  -)مفنيوص  وال ااية،  األو   الفرتت   يف  م ذة( 

ُمعامالت   لن  ىل   ال رار  دراسات  توولت  ح  

 التعذيم يف اإلوغاء متداية، ويف الشتابة مرتفعة.  

( وكوليشويتش  سذيث  الباح ان   & Smithوقام 

kulikowich, 2004  )  الرية بتطبيل  مرتبطة  بدراسة 

ت دير   ادف  األبعاد؛  متعدد  راش  واذوقج  التعذيم 

حل   م ارات  ت ييم  بواسطة  و باتأ  األداء  ودق 

 ( ُقدمت  ُمركبة  5املفشالت.  مفشالت  حلل  م ام   )

ا،  44 ىل ششل ارتبار لعينة تشوات مإ ) ( مفنيووا

ش ر،   بين ام  زمنيت   فرتت   اارتبار  ىل  ُقبل 

ا ا ن ،  وُونينيت  مرنيني   بواسطة  إلجابات 

)مفنيوصح الترذيم    مرنيقح   م ذةح   واستظدم 

لظ رت النتائج لن ُمعامل التعذيم النوب  كان  فرتة(. 

وكان  متداياا،  كان  املطلل  التعذيم  وُمعامل   ، م بواا

يف   امل ذة،  مشون  ااتج  إ  اخلطأ  لتبايإ  مشون  لكرب 

مإ  دد   الت ليل  لن  ال رار  دراسات  لظ رت  ح  

 تويات األبعاد ا ُيعط  ُمعامالت تعذيم م بولة. مو

ووااغ   وايذ   تف   مإ  كل  لجراها  دراسة  ويف 

( (  Chen, Niemi, Wang & Mirocha, 2007ومريوكا 

حومل فنيص تعذيم م ام ت ييم الشتابة املبارشة، والت   

ال درة  ىل   قياس  تعذيم  موتوى  معرفة  ىل   هدفت 

.  ُاستظدم في ا  الشتابة وودقأ باستظدام م ام امل امل 

(4( الدراسة  ىل  في ا  ينة  اشتذلت  م ام،   )397  )

ا،   ارتيار م ذت   وقلب مإ كل مفنيوص  مفنيووا



 التعذيمالشفع  إ ىلس ام مرادر التبايإ املتعددة يف  بات ارتبار يف الريا يات باستظدام الرية حمذد العرايلة، والامل الرشيف : 

 

 

-200- 

 
 

 ( وُدرَب  إلاجازها،  لت ييم  4 فوائيـاا  مرنيني    )

امل ام،   إلاجاز  زمنيتان  فرتتان  وا ُتذدت  األداء، 

)مفنيوص الترذيم  حمرنيق(.    حم امل   وُاستظدم 

لن   ىل   النتائج  ااتج  لشارت  اخلطأ  لتبايإ  لكرب مشون 

مرنيق(، لّما دراسات  - م امل - مإ تفا ل )مفنيوص

مإ   يرفو  امل اات  زيادة  لن  ىل   فتوولت  ال رار 

 ُمعامالت التعذيم. 

الوياق ل  ويف    Gebril, 2009))  جربيل  جرىقاتأ، 

األكاديذية،   الشتابة  م ام  درجة  تعذيم  حومل  دراسة 

درجة الشتابة،  مإ رالمل معرفة تأ ري خمتلع األبعاد يف  

املوت لة   امل ام  مو  املدجمة  امل ام  تفابأ  مدى  وفنيص 

باستظدام الرية التعذيم. اشتذلت  ينة الدراسة  ىل  

ا مإ موتوى الونة الرابعة بتظرص  115) ( مفنيووا

مرص،   يف  سوهاج  جامعة  يف  اإلاجلينية  اللغة 

( )4ُاستظدمت  من ا  م ام،  و)2(  موت لة،   )2  )

امل ام  وُقدمت  يوم     ُمدجمة،  رالمل  للذفنيوو  

( ونيني ا  بعدها  باا تامد  3متتالي ،  مرنيني    )

   ىل شبشة ترنييق، وُاستظدم الترذيم )مفنيوصح 

مرنيق(، وُحللت البيااات باستظدام برجمية   م ذةح

(GENOVA  مشواات لكرب  لن  ىل   النتائج  لشارت   .)

مرنيق(  -م ذة -التبايإ ااتج مإ تفا ل )مفنيوص

لن   ال رار  دراسات  وبيانت  املتب  ،  باخلطأ  املذنوج 

زيادة  دد امل ام ترفو مإ ُمعامالت التعذيم لك ر مإ  

 . زيادة  دد املرنيني 

دراسةا هدفت ىل    ((Huang, 2009  هيواج  ولجرى 

ملُعلم  (  Meta-Analysis)   ل التنيلي  وراء   ما   سليل

تناولت ت ييامت األداء  ذإ الرية   الت   الدراسات 

ت ييم   يف  امل ذة  معاينة  تغري  م دار  حومل  التعذيم 

( دراسة منفورة ما  50األداء. اشتذلت الدراسة  ىل ) 

 ( البيااات  2006( و )1980ب   (، واهتذت بجذو 

الت ييم،   وقري ة  الترنييق،  )قري ة  لبعاد  يف  دة 

امل امل،  وجما  واوع  الدراسة،  وترذيم  املو وع،  مل 

)املفنيوص   تفا ل  ومشواات  األبعاد،  – و دد 

لشارت النتائج ىل  لنَّ ل ر ترذيم الدراسة يف  امل ذة(. 

)مفنيوص  وتفا ل  )امل ذة(،  تبايإ  مشون  - ُمعايرة 

- م ذة( دامٌل ىلحرائياا، كام لن تبايإ تفا ل )مفنيوص

كُبعد، الفرتة  ىلدماج  ااظفض  ند  وكان   م ذة( 

م ذة( يف  -متوسط حجم ل ر تبايإ تفا ل )مفنيوص 

 فرتة( ُمتدايـاا.   مرنيقح  م ذةح   ترذيم )مفنيوصح 

 ,Guler & Gelbal)  جيولري وجيلبامل   جرى ل  كذلي

يف    (2010 املفتوحة  امل ام  حومل  بات  دراسة 

ال ياس   يف  الت ليدية  النلرية  باستظدام  الريا يات 

( م ذة قات  24الباح ان )والرية التعذيم، استظدم  

الدراسات   ارتبارات  يف  معتذدة  مفتوحة  لسئلة 

والعلوم الريا يات  يف  وقد  ،  (Timss-1999)  الدولية 

( مفنيوص مإ  203ُقب ت  ىل  ينة اشتذلت  ىل )
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لا رة والتاسعة يف  ال امنة  امل ام  ،  موتوى  وُونينيت 

( مرنيني .   4بواسطة شبشة ترنييق باا تامد  ىل )

ج لن ااتواق الداريل للدرجات مرتفو  لظ رت النتائ

بالنوبة ىل  كل مرنيق، وُمعامل ااتواق لت ديرات  

املرنيني  دامٌل ىلحرائياا، وكاات ُمعامالت اارتبا   

كام   ىلحرائياا،  دالة  املرنيني   مإ  زوج   كل  ب  

دامٌل   فرق  وجود  البعدية  دم  امل اراات  لظ رت 

مإ   زوج   كل  درجات  متوسط  ب   ىلحرائيـاا 

ُمعامالت  امل لما  األومل،  املرنيق  باست ناء  رنيني  

ااتج   التبايإ األكرب  التعذيم فشاات مرتفعة، ومشون 

تفا ل )مفنيوص  ىل   -مإ  النتائج  ولشارت  م ذة(. 

ُمعامالت   مإ  حُيوإ  ا  املرنيني   زيادة  دد  لن 

 التعذيم، يف ح  زيادة  دد امل ام ينيد مإ تأ ريها.  

 ( يل  لجراها  دراسة  ب   (  Lee, 2016ويف  مل اراة 

استظدام الرية التعذيم واذوقج راش متعدد األوجأ  

يف   اإلبدا    املفشالت  حل  ارتبار  سليل  يف 

 ( الدراسة  ىل  اشتذلت  ينة  (  172الريا يات. 

مإ   اارتبار  وتشّون  العارش،  الرع  مإ  ا  مفنيووا

(  4( م ام مفتوحة يف الريا يات، وونيق امل ام )5)

ترنيي مينان  باستظدام  واستظدم  مرنيني   ق، 

)مفنيوصحم ذةحمرنيقحمعيار(.   الترذيم 

لظ رت النتائج لن الطري ت  تتف ان اوبيـاا يف مرادر  

التبايإ، فُذشون تبايإ تفا ل )مفنيوصحم ذة( كان  

املرتبطة   والتفا الت  املرنيق  تبايإ  وُمشون  ا،  كبريا

لاأ   ال رار  دراسات  ولظ رت  ا،  منظفلا كان  معأ 

 ( ىل   امل ام  احلرومل  ىل    (10بنيادة  دد  يتم 

 ُمعامالت  بات مرتفعة. 

( قباع  تطبيل  2020وقام  ىل   هدفت  بدراسة  م( 

كفاءة   ت ييم  ارتبار  لت دير  بات  التعذيم  الرية 

ُقبل   ابتدائ .  الرابعة  الونة  الريا يات لدى قالب 

ُمركبة، وُقب ت  9في ا ارتبار اشتذل  ىل ) ( م امت 

( وا تذد  ىل  331امل امت  ىل  ا،  مفنيووا ال ة  ( 

مرنيني  لت ييم األداء، وُحللت البيااات باستظدام  

ُكلياا  ،  ( EduG)  برجمية املُت اقو  الترذيم  واستظدم 

لن   النتائج  لظ رت  )مفنيوصحم ذةحمرنيق(. 

ا يف ال بات ااجتة مإ تفا ل   مرادر التبايإ األك ر تأ ريا

دراسات  –)مفنيوص لما  امل ذة،  وتبايإ  م ذة(، 

زيادة  دد امل ام لفلل مإ زيادة  ال رار َفأظ رت لن  

  دد املرنيني  يف رفو ُمعامالت التعذيم. 

الباح  ، هناك ُادرة يف الدراسات   وحوب  لم 

والت    التعذيم،  الرية  بتطبيل  اهتذت  الت   العربية 

املفنيوو ،   ا تذدت  ىل  تتناومل ترذيامت جتريبية 

كأبعاد  النمنية  والفرتات  وامل ام،  واملرنيني ، 

تع ت ييم  لساسية  يف  الُبعد  ترذيامت  ال ية  تذد  ىل 

األداء. ىل افة ىل  لن مجيو الدراسات الواب ة ركنت  

مإ   تتشون  الت   األداء   ت ييم  ارتبارات  دراسة   ىل 
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م ام، وكان  دد امل ام املُوتظدمة في ا ما ب  م ذت   

( م ذة، يف ح   دد امل ام يف الدراسة احلالية  24و)

كدراسة12) م ذة   )  (Geo & Brennan, 2001)  ،

)  ومتينت ُمركبة  م ام  (  Complex Tasksبتناوهلا 

وااات اء،    ، ااستداملالتطبيل، و  يف  م ام   تنو ت لـ

والرلي، والت  اغُتذد يف بنائ ا  ىل فئات م ام دويل  

(Doyle, 1983  يف ا تذدت  الواب ة  والدراسات   ،)

األداء   ب   ت ييم  ما  تراوح  املُرنيني   مإ   ىل  دد 

(2-5( ا ُتذد  ىل  ح   يف  يف  3(،  ُمرنيني    )

. لما بالنوبة إلدراج ُبعد الفرتة فُذعلم  الدراسة احلالية

ا يف معامالت التعذيم   الدراسات لظ رت لن لأ تأ ريا

( الدراسات   & Webb et al., 2000; Smithباست ناء 

Kulikowich, 2004الدراسات(، و  (Mcbee & Barnes, 

1998; Gebril, 2009 فإهن استظدمت (؛  برجمية    ا 

(GENOVA).  ،يف    استظدمت هذه الدراسة    يف املُ ابل

 ( برجمية  )  ( EduGسليالهتا  قباع  ،  (2020كدراسة 

ىلق  و الواب ة؛  الدراسات  يف  العينات  لحجام  تباينت 

( مإ  العينات  لفراد  يف  29اانيرص  دد  ا  مفنيووا  )

(  397ىل  )(  Ruiz-Primo & Shavelson, 1996)  دراسة

كام ا  )  مفنيووا دراسة  لما    (.Chen et al., 2007يف 

( لفراد  ينت ا  فبلغ  دد  احلالية  (  243الدراسة 

ا، كام اسُتظدم الترذيم املت اقو يف الدراسة   مفنيووا

ِ و ـاا  إ   الواب ة  الدراسات  كُذعلم  احلالية 

؛ با تبارها لك ر كفاءةا حوب تعبري  التراميم املتدارلة 

 بتت العديد مإ الدراسات  (. ولHung, 2009هيواج )

(Ruiz-Primo & Shavelson, 1996; Webb et al. 2000; 

Geo & Brennan, 2001; Smith & Kulikowich, 2004; 

Lee, 2016 لن معلم ت ييامت األداء كان  باهتا متداياا )

والعلوم   الريا يات  م ل:  التظررات،  معلم  يف 

ىل  الباح   فشرة  لدى  ُهنا تفشلت  مإ  ادة  وغريها؛ 

يف  بات   تؤ ر  الت   التبايإ  مرادر  دراسة  يف  النلر 

 ارتبار يف الريا يات. 

 ُمشكلة الدراسة وأسئلتها: 

ىلس ام   الشفع  إ  ىل   احلالية  الدراسة  هتدف 

يف   ارتبار  يف  بات  املتعددة  اخلطأ  تبايإ  مرادر 

الريا يات باستظدام الرية التعذيم؛ حيث ىلن الرية  

ال ياس الت ليدية تعنى بذردر رطأ واحد يف ال ياس،  

وا مُتين ب  مرادر تبايإ اخلطأ الت  تدرس ا مإ لجل  

يامت األداء ُتعد مرادر  ختفيض رطأ ال ياس، فف  ت ي

النتائج   اتواق  يف  مبارش  بفشل  مؤ رة  اخلطأ  تبايإ 

النامجة  إ  ينة مإ لداء املفنيوص املُنت ى مإ اطاق  

افوأ،   الوقت  يف  متعددة  لبعاد  برتابط  يتنيدد  ُمع د 

و ليأ؛ فإهنا كامل ام، واملرنيني ، والفرتات النمنية.  

نيوو ،  مإ لك ر مرادر  دم  بات ت ييامت لداء املف

حيث   مإ  ختتلع  متعددة  م ام  املفنيوو   فإ طاء 

يف   التبايإ  دراسة  ادف  ل دراهتم؛  ا  تبعا الرعوبة 

لدائ م لمر بالغ األمهية، ودراسة التبايإ ب  ت ديرات  
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ألداء   ُمتطاب ة  غري  غالباا  تشون  الت   املُرنيني  

املفنيوو  يف م ام لشبأ ما تشون باألسئلة اإلافائية  

ا ُترا    يوتد    الت   للذفنيوو ،  اجلنئية  ملعرفة 

املفنيوص مإ فرتة   لداء  تغري  ولنَّ  األمهية لدراست ا، 

ا    ىل  لررى، ُيولط اللوء  ىل ااهتامم بدراست ا ليلا

(Shavelson et al., 1993  توذق الرية  يوجد  وا   ،)

بت دير تبايإ األفراد واملرادر املتعددة لتبايإ اخلطأ يف  

ُتعد مإ لفلل  لتعذيم؛ ف    الوقت افوأ ىلا الرية ا 

الطرق اإلحرائية املوتظدمة يف ت دير جودة ت ييامت  

، ومإ ُهنا تفشلت ىل ادة النلر يف  األداء للذفنيوو 

دراسة  عع  بات لداء املفنيوو ، الناتج مإ  دم  

ويف    اتواق امل ام لو املرنيني   رب الفرتات النمنية. 

اإلجاب احلالية  الدراسة  ُساومل  اإلقار  ة  إ  هذا 

 الوؤال  اآلتي : 

ما اوبة ىلس ام تبايإ اخلطأ الذي ُيفرسه كل مإ  - 1

لبعاد )امل ام، املرنيني ، الفرتات النمنية( يف التبايإ  

 الشيل يف  بات ارتبار يف الريا يات؟

ما رشو  س يل لفلل موتويات  بات ارتبار  -2

املرنيني ،   )امل ام،  لبعاد  الريا يات  ذإ  يف 

 ؟ الفرتات النمنية(

 أهداف الدراسة: 

الدراسة احلالية ُس ل هدف  رئيو ، مها الشفع  

  إ:

حجم تبايإ اخلطأ الذي ُيفرسه ُكل مإ األبعاد  - 1

التبايإ   يف  النمنية(  والفرتات  واملرنيني ،  )امل ام، 

 الُشيل يف  بات ارتبار يف الريا يات. 

لفلل  -2 احلرومل  ىل  اا  ُيذشإ  الت   الرُشو  

 ارتبار يف الريا يات. موتويات  بات 

 : أهمية الدراسة

لمهية  األتل ر   احلالية  النلرية    يف لدراسة 

الذي   اخلرائص  مؤرشات  تناومل  يمو و  ا 

لت ييامت األداء للذفنيوو  يف ارتبار    الويشومرتية 

باستظدام   املُركبة  امل ام  وفل  ُمعد  الرية  ريا يات 

، وهذا اارتبار يشفع  إ م ارات التفشري  التعذيم

امل ام   املفنيوو  مإ رالمل جمذو ة مإ  العليا لدى 

الت  تعذل  ىل تنذية قرق التفشري لدى املفنيوو ،  

الريا ي يف  املع دة  املُفشالت  حيث  وحل  ات؛ 

حجم الشفع  إ  يف  الدراسة  هذه    تبايإ   لس ذت 

  واملرنيني ،   امل ام،  لبعاد:  ُتفرسه   الذي  اخلطأ

  يف   ارتبار   بات   يف  الُشيل   التبايإ  يف   النمنية   والفرتات

الرُشو   الشفع  إ  وكذلي    الت    الريا يات، 

   بات   موتويات   لفلل   ىل   مإ رالهلا احلرومل   ُيذشإ

 . الريا يات  يف ارتبار

تعـذل هذه ومإ حـيث األمهـية التطبي ـية؛ ُيتوقو لن 

ــة  ىل توفري   الرـية التعذيم  الري حومل   ىلـقاراـلدراس

هـناك   ىلْق ىلنَّ   ولمهيتـ ا يف س يل الت ييم احل ي   لدداء؛
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ــاتيف  اـدرة   ـتـطر  اـلـعرـبيـة  الـدراسـ ـ اـلـت   ت هلـذا ق

فيد اتائج هذه الدراســة العامل  يف كام تُ ،  ســلوباأل

وزارة الرتبـية مركن اارتـبارات يف لـتدريا، ومـيدان ا

واـلبـاـحـ     واـلـتـ وـيم،  واـلـتـعـلـيم،  اـلـ يـاس  ـميـدان  يف 

ــ ؛   ــادر تبايإ اخلطأ يف لداء املفنيوو بذعرفت م ملر

يشومرتية لالرتبارات،   ائص الـو ادف سـو  اخلـر

وربام متـ ل ىل ــاـفة ـجدـيدة ملن جـية يذشإ توظيفـ ا يف 

ة يف مراك ارات امل نـن اء اارتـب اس والت ويم  بـن ن ال ـي

 املتظررة.

 : محددات الدراسة

الرع  -1 قلبة  الدراسة  ىل  اقترصت  ينة 

اخلاما األساط يف املدراس احلشومية التابعة ملديرية  

والوسطية/حمافلة   الطيبة  للواءي  والتعليم  الرتبية 

الدراط   العام  مإ  األومل  الدراط  الفرل  يف  اربد 

 م. 2019/2020

لداة  -2 )اقترصت  املُوتظدمة  ىل  (  12الدراسة 

( بالتواوي  ىل  وز ت  ُمركبة،  ويغ  4م ذةا   )

 )التطبيل، ااستدامل، ااات اء، والرلي(. 

)األ داد  -3 جمامل  اارتبار  ىل  حمتوى  اقترص 

الريا يات   كتاب  جماات  مإ  والعذليات  لي ا( 

األُرداية   والتعليم  الرتبية  وزارة  مإ  تدريوأ  املُ رر 

 ساط. للرع اخلاما األ

اقترصت الدراسة  ىل ىلدراج األبعاد )امل ام،  -4 

املُرنيني ، الفرتات النمنية(، ومل ُتدرج لبعاد ُلررى،  

 كريغ امل ام وقرق الترنييق لو غريها. 

 : مصطلحات الدراسة

التعميم-1 اإلحرائية  نظرية  الطرق  جمذو ة   :

األك ر مرواة مو خمتلع لبعاد ت دير  بات ال ياسات  

دقي ة   مؤرشات  ت ديراهتا  ىل  يف  وتعتذد  الولوكية، 

الناجتة  ن ا،   والتفا الت  األبعاد  خمتلع  تعالج 

حاات   ملظتلع  مت اقعة  ترذيامت  وتوتظدم 

بت ديم   وتوذق  التعذيم،  دراسات  يف  ال ياس 

 ىلجراءات سو  ال ياسات يف دراسات ال رار. 

األبعادإجرائًيا وتعرف   متعدد  ىلحرائ   ىلقار  بأهنا   : 

ومعامالت   املُفرس،  اخلطأ  تبايإ  ت ديرات  ُيعرب  إ 

 ( معادلة  يف  )املو نية  واملطل ة  النوبية  (،  1التعذيم 

 ((. 2ومعادلة )

ارتبار  الثبات   -2 يف  املالحلة  الدرجة  تعذيم 

امل ام   املفنيوص  ىل  لداء  رالمل  مإ  الريا يات 

حرل  لي ا   الت   الفاملة  بالدرجة  م اراة  املُركبة، 

 (. م ام، مرنيني ، فرتات زمنية ذإ األبعاد )

النوب ،    بأاأ  إجرائًيا ويعرف   التعذيم  معامل 

درجات   مإ  الناتج  املطلل،  التعذيم  ومعامل 

𝑃1املفنيوو  )  − 𝑃243 .) 
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األداء   -3 ) تقييم  املفنيوو   لداء  𝑷𝟏درجة  −

𝑷𝟐𝟒𝟑( ىل ارتبار يف الريا يات الذي يفذل  )12  )

ويغ   بالتواوي  ىل  موز ة  )التطبيل،  م ذة  امل ام 

 ااستدامل، ااات اء، الرلي(. 

بأاأ درجة املفنيوص  ىل م ذة،    إجرائًيا ويعرف  

( مإ  يتشون  الذي  اارتبار  لو  ىل  ويغة،  (  12لو 

ويغ   بالتواوي  ىل  موز ة  الريا يات  يف  م ذة 

 )التطبيل، ااستدامل، ااات اء، والرلي(. 

التباين  - 4 ارتالف    مصادر  ُتعرب  إ  ت ديرات 

حيرل  لي ا   الت   للدرجات  احلوايب  الوسط 

لبعاد   خمتلع  ست  الريا يات  ارتبار  يف  املفنيوص 

)امل ام  𝑇1)ال ياس  − 𝑇12) واملرنيني  ،(𝐽1 − 𝐽3)  ،

𝑂1)نمنية ال والفرتات   − 𝑂2)  ،)بين ام والتفا الت   ،

وُت در مرادر التبايإ  إ قريل وسط املربعات و دد  

 . املوتويات

: بأاأ تبايإ اخلطأ النوب ، وتبايإ  إجرائًياوتعرف  

 ( املفنيوو   درجات  مإ  الناتج  املطلل  𝑃1اخلطأ  −

𝑃243 .ذإ لبعاد الدراسة املُوتظدمة  ) 

جمذو ة مإ املعلومات يف جمامل    املهمة املُركبة -5

األ داد والعذليات  لي ا يف الريا يات و عت يف  

ظدام مجيو  سياق حيايت، وتتطلب مإ املفنيوص است

حلل ا   اكتوب ا  الت   وااجتاهات  وامل ارات  املعارف 

 رالمل فرتة زمنية، و ذإ معايري حمددة. 

إجرائًيا  م ارةوتعرف  بأهنا  تتطلب    :  ريا ية 

  الت    وااجتاهات  وامل ارات  املعارف  مجيو  استظدام

إلُياد املفنيوص    زمنية،   فرتة   رالمل   حل  اكتوب ا 

ُيوتدمل  لي ا بدرجات  حمددة،    موتويات لداء  و ذإ

 ( 𝑃1املفنيوو   − 𝑃243  الدراسة لبعاد  (  ذإ 

 املُوتظدمة. 

   :منهج الدراسة وإجراءاتها

 : منهج الدراسة

بدراسة   ُيعنى  الذي  الووف ،  املن ج  اسُتظدم 

كيفيـاا   وُيعرب  ن ا  ا،  دقي ا ا  ووفا وووف ا  اللاهرة 

بتو يق   كذيـاا  لو  وررائر ا،  اللاهرة  بووع 

اللواهر  م دار حجم   ارتباق ا مو  اللاهرة، ودرجة 

احلل،   و بد  ) بيدات،  دس،  (،  2005األُررى 

بالتعرف   هيتم  احلالية  الدراسة  يف  املُوتظدم  فاملن ج 

ا يف  بات    ىل مرادر تبايإ اخلطأ املتعددة األك ر تأ ريا

 . لداء املفنيوو 

 :مجتمع الدراسة

مإ مجيو قالب وقالبات   الدراسة  تشون جمتذو 

الدراط   للعام  األساط  اخلاما  الرع 

2019/2020 ( والبالغ  ددهم  قالبّا  1385م،   )

اإلحرائ    الت رير  بيااات  حوب  وقلي  وقالبة، 

أل داد الطلبة الرادر  إ قوم التظطيط الرتبوي يف  
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والوسطية   الطيبة  للواءي  والتعليم  الرتبية  مديرية 

 م. 2019/2020لدراط للعام ا

 : عينة الدراسة

الدراسة  ىل  ينة مإ قالب الرع   ُقب ت لداة 

الرتبية   ملديرية  التابعة  املدارس  يف  األساط  اخلاما 

والتعليم للواءي الطيبة والوسطية/ حمافلة اربد للعام  

)2019/2020الدراط   مإ  وتشوات  (  243م، 

 ( بواقو  وقالبة  حشومية،  12قالبـاا  مدرسة   )

ت بالطري ة العفوائية العن ودية؛ حيث وحدة  وارتري

اوبتأ   ما  العينة  حجم  وم ل  املدرسة،  ه   اارتيار 

مناسباا  18) وُيعد  الدراسة،  جمتذو  حجم  مإ   )%

 . ألغراض هذه الدراسة

 :أداة الدراسة

ا يف الريا يات تشّون مإ   استظدم الباح ان ارتبارا

(12( بالتواوي  ىل  موز ة  م ذة،  مإ  4(  ويغ   )

امل ام )التطبيل، ااستدامل، ااات اء، الرلي( املتعل ة  

حياتأ   يف  املفنيوص  تواجأ  قد  الت   املفشالت  بنيل 

س ل   الدراسة؛  لداة  ودق  مإ  وللتني ل  اليومية. 

( اللاهري  الردق  مإ  املنيتوى(  الباح ان  ودق 

(  18بفبشة سشيٍم ستوي  ىل معايري، ُ ر ت  ىل ) 

)معلذ    واخلربة  اارتراص  قوي  مإ  حُمشذـاا 

ومرشيف   األساط،  اخلاما  للرع  الريا يات 

لساتذة جامعي ، ومتظريص ال ياس  والريا يات،  

والت ويم(؛ حيث تم التني ل مإ مت يل م ام اارتبار  

األرذ بُذالحلاهتم  للذجامل الدراط املطلوب، وتم  

اوبة   باا تامد  ىل  امل ام والعذل  ىل تعديل ا  حومل 

الت    املنيشذ   ت ديرات  ب   ت ل  إ  ا  ااتفاق 

%( للذ ذة، وُحوب الردق التجريب  )الردق  70)

املرتبط بذنيي( باا تامد  ىل بيااات املفنيوو  يف  

( حجذ ا  كان  الت   ااستطال ية  (  40العينة 

مرتفعة   اارتبا   ُمعامالت  قيم  كاات  ىلق  ا؛  مفنيووا

ا  كافياا ىل  درجة  (؛  0.7وا ت ل  إ ) ُيعد مؤرشا مما 

لباح ان بت دير ُمعامل  بات  ودق اارتبار. كام قام ا 

( ما  Stability coefficientااست رار  لو  لالرتبار   )

( اإل ادة  بذعامل  بات  حيث  (؛  Test R-Testُيوذى 

قيذتأ ) الداريل  0.89بلغت  (، وُقّدر  بات ااتواق 

وبلغت   للفا،  كرواباخ  معادلة  باستظدام  لالرتبار 

ب بات    (؛ مما يدمل  ىل لن اارتبار يتذتو0.91قيذتأ )

 م بومل. 

 : إجراءات الدراسة

ُقالاا   -1 جرى  ىل  الت   املدارس  ارتريت 

لسبو ان   مدتأ  زمن   بفاول  مرت   اارتبار  تطبيل 

وحدة   لن  با تبار  العن ودية،  العفوائية  بالطري ة 

 اارتيار ه  املجذو ة. 

اارتبار  ىل   -2 لنمإ  احلوايب  الوسط  ُحوب 

حيتاجون   لهنم  وتب   ااستطال ية،  )العينة  (  3ىل  
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( بنمإ  منفرلة  جلوة؛  45جلوات  لشل  دقي ة   )

( م ام  4حيث يعرض يف كل جلوة  ىل املفنيوص )

خمتلفة؛ وقلي ادف التنويو يف اإلسرتاتيجيات الت   

 يوتظدم ا املفنيوص. 

ت ديم    -3 بعد  املعلذ   بذوا دة  اارتبار  ُقبل 

ومو و  ؛   موحد  بفشل  هلم  اارتبار  تعليامت 

افا   احلرومل  ىل  تطبيل  ادف  مريت  ظروف 

 اارتبار. 

4- ( الترنييق  3ُدّرب  مينان  مرنيني   ىل   )

حيث ُحددت جمذو ة  ،  التنيلييل الذي ُل دَّ لالرتبار

و ددها  (  Level of Performance)  مإ موتويات األداء

( لت ييم لداء املفنيوص  ىل امل ام املُركبة، واشتذل  4)

موتوى )  كل  املنيشات  مإ  جمذو ة  (؛  Criteria ىل 

ادف ت دير لداء املفنيوص  ىل كل موتوى لداء مإ  

املفنيوص   لداء  وا ُتذد  املنيشات،  ىلت ااأ هلذه  رالمل 

%( مإ ىلت ان املنيشات  ذإ  50الذي حي ل النوبة ) 

فاملفنيوص   األداء؛  موتوى  ُيعطى  المة  املوتوى 

العالمة   يعطى  املطلوب  األداء  موتوى  يت إ  الذي 

(،  0ى األداء يعطى العالمة )(، وغري املت إ ملوتو1)

ومإ  م جتذو  المات مجيو موتويات األداء لتفشل  

ا ألداء املفنيوص  ىل امل ذة، ومإ  م فإن ال يذة   ت ديرا

( م ذة  لي  مفنيوص  ىل  لي  ألداء  (  4الُعلذى 

الُرغرى ألداء لي مفنيوص  ىل    المات، وال يذة 

 لي م ذة )وفر(. 

    (p×t×j×o) تصميم الدراسة

( ُيب  رساما تو ينيياا  1ُيالحظ مإ ششل  الذي   )

)مفنيوص فرتة(، وا    ح مرنيق  ح م ذة   ح للترذيم 

ا مإ مرادر األرطاء؛ ألهنم   ُيعد املفنيووون مردرا

 & Guler)مو وع ال ياس، واختاق ال رار متعلل ام  

Gelbal, 2010) تبايإ،  ، و لن كل رمن ُيعرب  إ مردر 

و   (t)و،  املفنيووون   (p)  بنييث   ( j)امل ام، 

و)  و) oاملرنينيون،  النمنية،  الفرتات   )pt  تفا ل  )

و) -)مفنيوص  )مفنيوص pjم ذة(،  تفا ل   ) -

و)م )مفنيوص poرنيق(،  تفا ل  و)-(  (  tjفرتة(، 

)م ذة  و)-تفا ل  )م ذة toمرنيق(،  تفا ل   ) -

تفا ل )مرنيق joرتة(، و)ف تفا ل  ptjفرتة(، و) -(   )

و)- م ذة-)مفنيوص  تفا ل  ptoمرنيق(،   )

و) -م ذة-)مفنيوص  )م ذة tjoفرتة(،  تفا ل   ) -

و)-رنيقم )مفنيوص ptjoفرتة(،  تفا ل  - م ذة -( 

 فرتة(. -رنيقم

   

 ( p×t×j×o) رسم توضيحي لتصميم الدراسة ( 1الشكل )
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 ( النوب   التعذيم  ُمعامل  حواب  (  𝜌2ويذشإ 

( )   (، 1بذعادلة  املطلل  التعذيم  ُمعامل  (  ϕوحواب 

ُيعرب  ( للترذيم الوابل؛ حيث ىلن كل رمن  2بذعادلة )

 ( تبايإ:  σP إ 
و) 2 الفاملة،  الدرجة   )σt

امل ام،  2  )

σjو)
σo( املرنينيون، و) 2

النمنية، و) 2 الفرتات   )σpt
2  )

)مفنيوص  و) -تفا ل  σpjم ذة(، 
تفا ل  2  )

و) -)مفنيوص  σpoمرنيق(، 
)مفنيوص2 تفا ل   ) -

و)  σtjفرتة(، 
)م ذة2 تفا ل  و) - (  σtoمرنيق(، 

2  )

)م ذة و) -تفا ل  σjoفرتة(، 
)مرنيق 2 تفا ل   ) -

σptj(، و) فرتة
مرنيق(،  - م ذة-( تفا ل )مفنيوص 2

σptoو)
)مفنيوص 2 تفا ل  و) -م ذة -(  σpjoفرتة(، 

2 )

)مفنيوص و) - مرنيق- تفا ل  σtjoفرتة(، 
تفا ل  2  )

و) -مرنيق-)م ذة σptjoفرتة(، 
تفا ل  2  )

( ُتعرب  إ  𝑛′𝑡فرتة(، و) -مرنيق- م ذة-)مفنيوص 

(  𝑛′𝑜( ُتعرب  إ  دد املرنيني ، و) 𝑛′𝑗 دد امل ام، و) 

 (. Brennan, 2001إ الفرتات النمنية )ُتعرب  

𝜌2 =  
σP

2

σP
2 +

σPt
2

𝑛′𝑡
+

σpj
2

𝑛′𝑗
+

σpo
2

𝑛′𝑜
+

σPtj
2

𝑛′𝑡𝑛′𝑗
+

σPjo
2

𝑛′𝑜𝑛′𝑗
+

σPto
2

𝑛′𝑡𝑛′𝑜
+

σPtjo
2

𝑛′𝑡𝑛′𝑗𝑛′𝑜

… … (1

ϕ =
σP

2

σP
2 +

σt
2 + σPt

2

𝑛′𝑡
+

σj
2 + σPj

2

𝑛′𝑗
+

σo
2 + σPo

2

𝑛′𝑜
+

σtj
2 + σto+

2 σjo+
2 σptj

2

𝑛′𝑡𝑛′𝑗
+

σpto
2 + σPjo

2 + σjoo
2

𝑛′𝑡𝑛′𝑜
+

σPtjo
2

𝑛′𝑡𝑛′𝑗𝑛′𝑜

. . (2)

 : أساليب تحليل البيانات

( براامج  حواب  EXCELاسُتظدم  يف   )

واحلرومل  ىل   للذنيشذ ،  ااتفاق  ُمعامالت 

الرسوم البيااية لدراسات ال رار، واستظدمت برجمية  

(SPSS.21  اخلاوة اارتبا   ُمعامالت  حلواب   )

الدراسة،   ألداة  الويشومرتية  باخلرائص 

؛ لو ولة  لتنيليل البيااات  (EduG)برجمية    واستظدمت

لسئلة     إلإلجابة  (  SSREWG, 2010)  استظدام ا 

وسليل  الدراسة   الووفية،  )اإلحراءات  حلواب 

 التبايإ، وسليل التعذيم وال رار لترذيم الدراسة(. 

 :النتائج 

 :  اإلحصاءات الوصفية لفترتي تطبيق االختبار

اارتبار،   لتطبيل  فرتت   الباح ان  ىل  ا تذد 

املعيارية   وااانيرافات  احلوابية  األوسا   وكاات 

كام   اارتبار  تطبيل  فرتيت  رالمل  املفنيوو   ألداء 

 يأيت: 

 (  اإلحصاءات الوصفية لفرتيت تطبيق االختبار 1جدول )

 الثانية األول  الفرتة الزمنية 

 1.447 1.301 الوسط احلوايب 

 1.529 1.453 ااانيراف املعياري 

( جدومل  يف  النتائج  مإ  األوسا   1ُيالحظ  لن   )

ا   بفارق  مت اربة  اارتبار  تطبيل  لفرتيت  احلوابية 

( اتائج  0.15يتجاوز  يف  ااتواق  يدمل  ىل  وهذا   ،)

ااانيرافات   لما  النمنيت ،  الفرتت   اارتبار  رب 

املعيارية ب  فرتيت تطبيل اارتبار فشان م دارها  ىل  
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ا  لفرتة  تبعـاا  ) الرتتيب  )1.453لتطبيل  (؛  1.529(، 

يدمل  ىل   وهذا  كبري،  تبايإ  وجود  ىل   دم  ُيفري  مما 

 است رار لداء املفنيوو   رب الفرتات. 

 : نتائج السؤال األول

لإلجابة  إ الوؤامل األومل؛ تم اا تامد  ىل دراسة  

  سليل التبايإ، وسليل التعذيم للترذيم )مفنيوصح 

للذ ام    مرنيقح   م ذةح لالرتبار،  فرتة(  الشلية 

 وكاات النتائج ما يأيت: 

 (  نتائج حتصيل التباين لصتصميم )مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة( لصمهام الكصية لالختبار 2جدول )

 جمذوع املربعات  مردر التبايإ 
درجات  

 احلرية

وسط  

 املربعات 

 املشواات 

 اخلطأ   % املرنينية  املظتلطة  العفوائية

 9987.087 242 41.269 0.495 0.495 0.495 %24.9 0.052 ( Pمفنيوص )

 401.321 2 200.66 0.031 0.031 0.031 %1.6 0.024 ( Jمرنيق )

 4265.359 11 387.76 0.251 0.251 0.251 %12.6 0.104 ( Tم ذة)

 43.953 1 43.953 0.003 0.003 0.003 %0.1 0.004 ( Oفرتة)

 0.002 0.4% 0.009 0.009 0.009 0.731 484 353.654 مرنيق -مفنيوص

 0.019 17.9% 0.356 0.356 0.356 3.797 2662 10106.5 م ذة-مفنيوص

 0.008 2% 0.04 0.04 0.04 3.202 242 774.942 فرتة-مفنيوص

 0.007 1.1% 0.023 0.023 0.023 12.002 22 264.053 م ذة-مرنيق

 0.002 0.1% 0.003 0.003 0.003 8.351 2 16.702 فرتة-مرنيق

 0.005 0.5% 0.01 0.01 0.01 9.359 11 102.945 فرتة -م ذة

 0.004 1.6% 0.032 0.032 0.032 0.343 5324 1827.764 مرنيق-م ذة-مفنيوص

 0.003 0.7% 0.015 0.015 0.015 0.455 484 220.05 فرتة-مرنيق-مفنيوص

 0.015 22.1% 0.44 0.44 0.44 1.599 2662 4256.087 فرتة -م ذة-مفنيوص

 0.001 0.1% 0.003 0.003 0.003 0.98 22 21.558 فرتة -م ذة-مرنيق

-مرنيق-م ذة-مفنيوص

 فرتة
1487.812 5324 0.28 0.28 0.28 0.28 %14.1 0.005 

  100%     17495 34129.79 املجذوع 

( ىل  لن لكرب مشون كان  2ُتفري النتائج يف جدومل )

%(، ولقل مشون  24.9مردره املفنيوص وم داره ) 

فرتة(،  -كان مردره كالا مإ الفرتة وتفا ل )مرنيق

)م ذة من ا  -مرنيق- وتفا ل  كل  وم دار  فرتة( 
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( مإ  0.1يواوي  فناتج  معياري  رطأ  لكرب  لما   .)%

)ا ويواوي  معياري  0.052ملفنيوص  رطأ  ولقل   ،)

)م ذة تفا ل  مإ  ويواوي  -مرنيق- ااتج  فرتة( 

جدومل  0.001) يف  التعذيم  سليل  اتائج  وكاات   .)

 ( ما يأيت: 3)

 . ار(  نتائج حتصيل التعميم لصتصميم )مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة( لصمهام الكصية لالختب3جدول )

 النوبة املئوية  تبايإ اخلطأ املطلل  النوبة املئوية  تبايإ اخلطأ النوب   تبايإ الدرجة الفاملة  مردر التبايإ 

 ..... ..... ..... ..... 0.495 ( Pمفنيوص )

 0.01 %9.2 ..... ..... ..... ( Jمرنيق )

 0.021 %18.6 ..... ..... ..... ( Tم ذة)

 0.002 %1.3 ..... ..... ..... ( Oفرتة)

 2.6% 0.003 3.8% 0.003 ..... مرنيق -مفنيوص

 26.4% 0.03 38% 0.03 ..... م ذة-مفنيوص

 17.7% 0.02 25.4% 0.02 ..... فرتة-مفنيوص

 0.6% 0.001 ..... ..... ..... م ذة-مرنيق

 0.4% 0 ..... ..... ..... فرتة-مرنيق

 0.4% 0 ..... ..... ..... فرتة -م ذة

 0.8% 0.001 1.1% 0.001 ..... مرنيق-م ذة-مفنيوص

 2.2% 0.002 3.1% 0.002 ..... فرتة-مرنيق-مفنيوص

 16.3% 0.018 23.5% 0.018 ..... فرتة -م ذة-مفنيوص

 0% 0 ..... ..... ..... فرتة -م ذة-مرنيق

 3.5% 0.004 5% 0.004 ..... فرتة -مرنيق-م ذة-مفنيوص

 100% 0.112 %100 0.078 0.495 جمذوع التباينات 

.0 ااانيراف املعياري   0.335 اخلطأ املعياري املطلل  0.279 اخلطأ املعياري النوب   704

     0.86 معامل التعذيم النوب  

     0.82 معامل التعذيم املطلل 

   .( تفري ىل   دم وجود مردر للتبايإ يف اخللية.....*)

النتائج يف جدومل ) ( لن لكرب مشون لتبايإ  3ُتّب  

تفا ل   ىل   راجو  املطلل  لو  النوب   ال ياس  يف  اخلطأ 

)-)مفنيوص  التوايل  وم داره  ىل  %(،  38م ذة( 

كان  26.4) املفنيوو   لداء  لن  يدمل  ىل  مما  %(؛ 



 هـ( 1443م/2022الرياض )   (،2، العدد )34 ، املجلدالعلوم الرتبوية جملة

-211- 

 

متباينـاا تبعـاا لنوع امل ذة املعطاة هلم، وكام االحظ لن  

للتبايإ مشون  لكرب  وم داره     اين  امل ذة  ىل   راجو 

%(؛ مما يدمل  ىل لن هناك ارتالفاا يف موتوى  18.6)

يأيت   ومإ  م  للذفنيوو .  املعطاة  امل ذة  وعوبة 

مشون لتبايإ اخلطأ يف ال ياس النوب  واملطلل راجو  

)مفنيوص  تفا ل  التوايل  -ىل   وم داره  ىل  فرتة( 

(25.4( لداء  %17.7(،  ارتالف  يدمل  ىل  مما  %(؛ 

بارتالف الفرتات النمنية، والذي ي ل  نأ    املفنيوص 

التبايإ الراجو ىل  تفا ل )مفنيوص  - م ذة-مشون 

( وم داره  ويف  23.5فرتة(  النوب ،  ال ياس  يف   )%

 ( م داره  التبايإ  16.3املطلل  مشون  يليأ   .)%

%(، وباق  مشواات التبايإ مل  9.2للذرنيق م داره )

( املعياري  5تتجاوز  اخلطأ  لن  االحظ  كذلي   .)%

)ا وم داره  اخلطأ  0.279لنوب   مإ  لقل  كان   )

املطلل وم داره ) لن  0.335املعياري  ىل   يفري  مما  (؛ 

( النوب   التعذيم  ُمعامل  0.86ُمعامل  مإ  ل ىل   )

 (. 0.82التعذيم املطلل )

 :نتائج السؤال الثاين

سيناريوهان   ُقرح  ال اين،  الوؤامل  لإلجابة  إ 

لنيادة  ا نان   ال رار  األبعاد؛  لدراسات  موتويات 

الفاملة مإ لجل احلرومل   الدرجة  تبايإ  ادف رفو 

األبعاد  لي  ومعرفة  ُمرتفعة،  تعذيم  ُمعامالت   ىل 

قات التأ ري األكرب يف  بات لداء املفنيوو ؛ ىلق كاات  

 النتائج  ىل الننيو اآليت: 

 .القرار لصتصميم )مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة( بتثبيت عدد الفرتات الزمنية(  نتائج دراسات 4جدول )

 األبعاد 
 معامل التعميم املطصق  النسبي  التعميم معامل

 فرتة مصحح مهمة مفحوص

243 12 3 2 0.86 0.82 

243 12 4 2 0.87 0.82 

243 12 5 2 0.87 0.83 

243 15 3 2 0.88 0.84 

243 15 4 2 0.88 0.84 

243 15 5 2 0.89 0.85 

243 18 3 2 0.89 0.85 

243 18 4 2 0.89 0.86 

243 18 5 2 0.90 0.86 

243 21 3 2 0.90 0.86 

243 21 4 2 0.90 0.87 
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 (  4جدول ) /تابع

 األبعاد 
 معامل التعميم املطصق  معامل التعميم النسبي 

 فرتة مصحح مهمة مفحوص

243 21 5 2 0.90 0.87 

243 24 3 2 0.91 0.87 

243 24 4 2 0.91 0.88 

243 24 5 2 0.91 0.88 

( جدومل  يف  الواردة  النتائج  تم  4ُتفري  لاأ  ىل    )

ا مإ ) (  24( ىل  )12التدرج يف زيادة  دد امل ام بدءا

( م دارها  وتم  رض  3بنيادة  مرة،  كل  يف  م ام   )

ا مإ ) (  5( ىل  ) 3التدرج يف زيادة  دد املرنيني  بدءا

كام   مرة.  كل  يف  واحد  احلالة بنيادة مرنيق    ُيالحظ 

سيشون ُمعامل التعذيم  ( مرنيني   3( م ذة و)24)

(، حيث  0.87(، )0.91النوب  واملطلل  ىل التوايل )

(، يف ح   0.82(، )0.86كان كل من ا  ىل التوايل )

)لن   مإ  املرنيني   ) 3زيادة  دد  ىل   يل ر  5(  مل   )

 ( ا  ند احلالة  ُمعامل  12فرقـاا كبريا ارتفو  ( م ذة؛ ىلق 

( مإ  التوايل  واملطلل  ىل  النوب   ،  ( 0.86التعذيم 

 (0.83( ىل  )0.87( ىل  )0.82)

 
 ( 2(، الفرتات الزمنية )3(، املصححني)24- 12(  متثيل بياين ملُعامالت التعميم يف حال زيادة عدد املهام)2الشكل )

( لن زيادة  دد امل ام يو م  2ُيالحظ مإ الفشل )

يف س يل موتويات  بات لفلل،    - بفشل ملنيوظ -

وقيم ُمعامالت التعذيم النوبية واملطل ة  ندما يشون  

( امل ام  )12 دد  املرنيني   و دد  و دد  3(،   ،)

( النمنية  التوايل  2الفرتات  تواوي  ىل  فإهنا   ،)

ىل تعذيم اتائج  (؛ مما يدمل  ىل ال درة  0.82،  0.86)

اارتبار بو و اارتبار احلايل دون اللجوء ىل  زيادة  

األمهية   يؤكد  وهذا  األبعاد؛  موتويات  مإ  لي 

الدراسة.   النمنية  ذإ  الفرتة  ُبعد  اجلوهرية إلدراج 

( م ذة ف ط يف اارتبار ا تبارات  12واستظدمت )

ت ليل اجل د والتشلفة والوقت، ف   كافية   مإ لجل 

 م بولة. قات قيم عامالت تعذيم لتني يل مُ 
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 (2(، الفرتات الزمنية )12(، املهام)5-3(  متثيل بياين ملُعامالت التعميم يف حال زيادة عدد املصححني)3الشكل )

( لن زيادة  دد املرنيني   3ُيالحظ مإ الفشل )

يف س يل موتويات  بات    -بفشل ملنيوظ-ا يو م  

النوبية   التعذيم  ُمعامالت  وباا تامد  ىل  م بولة، 

(،  5واملطل ة يف حامل كان  دد كل مإ املرنيني  )

 ( )12وامل ام  التوايل  تواوي  ىل  فإهنا   ،)0.87  ،

ج اارتبار دون  تعذيم اتائ  ىل قدرة (؛ مما يدمل  0.83

يدمل  ىل   ومما  املرنيني ،  زيادة  دد  ىل   اللجوء 

الباح   ) ( مرنيني  يف اارتبار.  3مناسبة ارتيار 

(  5وموتويات ال بات تشون متام لة  ن ا  ند ارتيار ) 

النوبية   التعذيم  ُمعامالت  وترل  مرنيني ، 

( يتجاوز  ا  بام  ل ىل  ملوتويات  مإ  0.01واملطل ة   )

 تعذيم. قيذة ُمعامالت ال

ومما جتدر اإلشارة ىلليأ، لاأ يف ىلجراءات التنيو   

بنيادة  دد   راوة  كاات  سواءا  ال بات،  ملُعامالت 

م ام اارتبار الشلية، لو  دد املرنيني ، لو كلي ام  

مإ لجل احلرومل  ىل ُمعامالت  بات لكرب ا تعط   

ا؛ بام لاأ س  ت املوتويات املطلوبة لتعذيم   افعـاا كبريا

وهذا راجو ىل  ىلدراج ُبعد الفرتة النمنية. ويف    النتائج،

 ( للويناريو  5جدومل  ال رار  دراسات  اتائج  كاات   )

 ال اين ما يأيت: 

 املصححني  (  نتائج دراسات القرار لصتصميم )مفحوص×مهمة×مصحح×فرتة( بتثبيت عدد5جدول )

 األبعاد 
 معامل التعميم املطصق  النسبي  التعميم معامل

 فرتة مصحح مهمة مفحوص

243 12 3 2 0.86 0.82 

243 12 3 3 0.89 0.84 

243 12 3 4 0.90 0.85 

243 15 3 2 0.88 0.84 

243 15 3 3 0.90 0.86 

243 15 3 4 0.91 0.87 

243 18 3 2 0.89 0.85 
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 (  5تابع/ جدول )

 األبعاد 
التعميم النسبي معامل   معامل التعميم املطصق  

 فرتة مصحح مهمة مفحوص

243 18 3 3 0.91 0.87 

243 18 3 4 0.92 0.88 

243 21 3 2 0.90 0.86 

243 21 3 3 0.92 0.88 

243 21 3 4 0.93 0.89 

243 24 3 2 0.91 0.87 

243 24 3 3 0.92 0.89 

243 24 3 4 0.93 0.90 

 

( لاأ تم ت بيت  دد  5يتلق مإ النتائج يف جدومل )

( جلذيو احلاات، وتم  رض التدرج  3املرنيني  )

 ( مإ  ا  بدءا امل ام  زيادة  دد  )12يف  ىل   بنيادة  24(   )

( م ام يف كل مرة، وتم  رض التدرج يف  3م دارها )

ا مإ ) ( بنيادة  4( ىل  )2زيادة  دد الفرتات النمنية بدءا

(  4( م ذة، و)12رة. و ند احلالة ) فرتة زمنية يف كل م 

مإ   النوب   التعذيم  ُمعامل  يرتفو  زمنية،  فرتات 

(، وُمعامل التعذيم املطلل ليلـاا  0.90( ىل  )0.86)

زيادة  دد  لن  (، يف ح   0.85( ىل  )0.82ارتفو مإ )

 ( ) 12امل ام مإ  ىل   لقل مإ حالة  15(  فرقـاا  لظ ر   )

(  ند احلالة  4 )( ىل  2زيادة  دد الفرتات النمنية مإ )

التعذيم  12) ُمعامالت  ارتفعت  حيث  م ذة؛   )

( ىل   0.82(، )0.86النوبية واملطل ة  ىل التوايل مإ )

(0.88( زيادة  دد  0.84(،  لن  يالحظ  كذلي   .)

ُمعامالت   مإ  يرفو  النمنية  الفرتات  و دد  امل ام 

يعد  التعذيم بفشل لفلل، كام لن زيادة  دد الفرتات  

د امل ام مإ لجل سو  ُمعامالت  لفلل مإ زيادة  د

التشاليع   زيادة  قلي  يرتتب  ىل  ولشإ  التعذيم، 

واجل ود املبذولة بفشل لكرب مما يرتتب  ىل زيادة  دد  

 امل ام. 

 
 ( 3(، املصححني )12(، املهام )4-2الزمنية )(  متثيل بياين ملُعامالت التعميم يف حال زيادة عدد الفرتات 4الشكل )
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( الفشل  مإ  الفرتات  4ُيالحظ  زيادة  دد  لن   )

يف س يل موتويات    -بفشل ملنيوظ-النمنية يو م  

النوبية   التعذيم  ُمعامالت  ىلن  ىلق  م بولة؛   بات 

  ( يف حامل 0.82،  0.86واملطل ة ُتواوي  ىل التوايل ) 

(،  12(، وامل ام ) 2كان  دد كل مإ الفرتات النمنية )

( اتائج  3واملرنيني   تعذيم  يدمل  ىل  وهذا  (؛ 

لو   املرنيني   زيادة  دد  ىل   اللجوء  دون  اارتبار 

موتويات   قورات  ما  وىلقا  النمنية.  الفرتات   دد 

( ارتيار  ما  ن ا  ند  او ـاا  متام لة  تشون  (  4ال بات 

ُمعامالت   وترل  زمنية،  النوبية  فرتات  التعذيم 

( يتجاوز  ا  بام  ل ىل  ملوتويات  مإ  0.04واملطل ة   )

( ششل  ىل   ُالر  وىلقا  التعذيم.  ُمعامالت  (  3قيذة 

( الفرتة  4وششل  موتويات  زيادة  دد  لن  ُيالحظ   )

التعذيم   ُمعامالت  قيذة  يف  لكرب  ُس ل سونـاا  النمنية 

زيادة  دد   لكرب  نأ  ند  بدرجة  واملطل ة  النوبية 

  . املرنيني

 مناقشة النتائج 

 : مناقشة نتائج السؤال األول

ا  ىل   لظ رت النتائج لن لك ر مرادر التبايإ تأ ريا

تفا ل   تبايإ  مردر  هو  التعذيم  ُمعامالت 

)مفنيوص-)مفنيوص  وتفا ل  - م ذة -م ذة(، 

الدراسات   مو  النتائج  هذه  وتتفل  وامل ذة،  فرتة(، 

(Shavelson et al., 1993; Mcbee & Barens, 1998; 

Smith & Kulikowich, 2004؛ فُذعلم  2020قباع،    ؛)

ا   اتائج هذه الدراسات جاء في ا تبايإ امل ذة منظفلا

 & Mcbee & Barens, 1998; Smithباست ناء دراسات )

Kulikowich, 2004    في ا امل ذة  تبايإ  كان  حيث  (؛ 

ا، وهذا  ائٌد ىل   ارتالف يف درجة وعوبة امل ام  مرتفعا

جلذيو املفنيوو ، فذ ام الرلي كان لداء املفنيوو   

متداياا؛ ملُعلم     لي ا  وعبة  كاات  لهنا  ىل   ُيفري  مما 

، وم ام التطبيل كان لداء املفنيوو   ليأ  املفنيوو  

ملُعلم   س لة  كاات  لهنا  ىل   ُيفري  مما  ا؛  مرتفعا

مردر  وفيام  املفنيوو ،   الفرتة  خيص  تبايإ 

 وتفا الهتا مو األبعاد فشاات قليلة. 

تفا ل   تبايإ  مردر  ارتفاع  ُيعنى  وربام 

املفنيوو   -م ذة-)مفنيوص  لداء  تغري  ىل   فرتة( 

ىلن   ىلق  املظتلفة؛  النمنية  املظتلفة والفرتات  امل ام   رب 

لداء بعض املفنيوو   ىل بعض امل ام كان لفلل يف  

، والعشا ونييق؛ مما  الفرتة األو  مإ الفرتة ال ااية

و متجااوة،  غري  امل ام  لن  املفنيوو   ىليدمل  ىل  ن 

بارتالف   ختتلع  امل ام  حلل  قرق  باستظدام  قاموا 

لكرب مرادر   املردر  اين  وُيعدُّ هذا  الفرتة،  لو  امل ذة 

ولكدت   املفنيوو .  لداء  ا  ىل  بات  تأ ريا التبايإ 

اأ  العديد مإ الدراسات لن ُبعد الفرتة يعد خمفيـاا؛ أل

)مفنيوص تفا ل  تبايإ  مإ  بأ  -قلل  وامتنج  م ذة( 

(Shavelson et al., 1993; Ruzi-Primo et al., 1993; 

Mcbee & Barens, 1998; Webb et al., 2000; Lee, 
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(، ولن ىلدراج ُبعد الفرتة النمنية  ذإ فرتات    2016

ُينتج  امل ذة   نأ    متعددة  ب   ما  التفا ل  مإ  منُياا 

ا رئيويـاا للظطأ، يف ح  ىلقا مل  والفرتة لُيفشال   مردرا

ا   ُيدرج ُبعد الفرتة النمنية، فإن تغري امل ذة ُيعّد مردرا

ا مإ مرادر األرطاء.   رئيوا

وجاءت ُمعامالت التعذيم النوبية واملطل ة  ذإ  

اتائج   الدراسة  هذه  اتائج  وتؤيد  امل بومل،  املدى 

التعذيم   ُمعامالت  ح  ت  الت   الواب ة  الدراسات 

)امل ب  ,Webb et al., 2000; Smith & Kulikowichولة 

بعض  2020قباع،    ؛  2004 فإن  املُ ابل،  يف   .)

التعذيم  ذإ   ُمعامالت  ىل   تتوول  مل  الدراسات 

 Shavelson et al., 1993; Mcbeeاملدى امل بومل، ومن ا )

& Barens, 1998; Lee, 2016    لن ىلدراج  (، كام لظ رت

يف سو  ُمعامالت التعذيم؛     ُبعد الفرتة النمنية يو م 

ُيفري    ألن قلي الفاملة، مما  الدرجة  تبايإ  حُيوإ مإ 

الفرتات   املفنيوو   رب  لداء  يف  بات  سوإ  ىل  

 النمنية. 

 : مناقشة نتائج السؤال الثاين

النتائج يف دراسات ال رار ىل  لن زيادة   توولت 

امل ام   ارت اع دد  يف  يو م  الفرتات  ُمعامل    و دد 

التعذيم النوب  وُمعامل التعذيم املطلل، وبنيادة  دد  

املرنيني  ا يرتفو ُمعامل التعذيم النوب  وُمعامل  

مو   النتائج  وتتفل  جوهري.  بفشل  املطلل  التعذيم 

(  ,.Ruzi-Primo et al., 1993; Webb et al)الدراسات 

2000; Huang, 2009 لكرب  2020قباع،    ؛ لن  (،  ىل 

هو   املفنيوو   لداء  يف  بات  ا  تأ ريا التبايإ  مرادر 

  - وتفا ل )مفنيوص   فرتة(-م ذة-تفا ل)مفنيوص 

، وامل ذة، وربام يعود ارتفا  ا ألسباب تتعلل  م ذة(

البويط   التأ ري  لن  كام  امل ام،  جتااا  بنيادة 

للذرنيني  وتفا التأ مو األبعاد األررى ُيعنى ىل   

الترنييق،   آلية  للذرنيني   ىل  اجليد  التدريب 

بوجود مينان ترنييق وا ق املعايري واملنيشات الت   

 ُيب لن ُيتازها املفنيوص للنيرومل  ىل لداء جيد. 

   :االستنتاجات والتوصيات

ُيفشل   امل ام  ُبعد  لن  الدراسة  اتائج  لظ رت 

ا لكرب ل  تبايإ اخلطأ مإ ُبعد املرنيني ، ويعود  مردرا

قدرات   مو  تتناسب  متنو ة  م ام  لوجود  قلي 

املفنيوو  مإ حيث الرعوبة؛ فبعل ا تشون س لة  

قدرة   بنيوب  وقلي  وعبة،  اآلرر  وبعل ا 

لن   ىل   ىل افةا  ُيت ن ا،  الت   امل ذة  واوع  املفنيوص 

املُرنيني    وتدريب  سلييل،  ترنييق  مينان  ىل داد 

بعة  ذلية الترنييق بفشل منتلم،  بفشل جيد، ومتا 

ا ب  ت ديرات املرنيني ؛ مما   قلل  جعل هناك اتواقا

الناتج مإ املرنيني . كام لن ىلدراج   تبايإ اخلطأ  مإ 

يف رفو    -بفشل ملنيوظ -  بعد الفرتة النمنية قد لس م

مؤرشات   سوإ  وااعشا  ىل  التعذيم،  ُمعامالت 
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ا، فإن زيادة مت يل لبعاد   ال بات وجعل ا ُمرتفعة. ولرريا

امل ام والفرتات النمنية يعذل  ىل ختفيض اخلطأ ورفو  

ال بات، يف ح  لن زيادة  دد املرنيني  مل ُي لل مإ  

ُيو م   مل  ألاأ  جوهري-اخلطأ؛  رفو    - بفشل  يف 

زيادة   فإن  وبفشل  ام،  التعذيم.  رشو   ُمعامالت 

تب مإ  ُي لل  دقة  ال ياس  زيادة  ويعذل  ىل  اخلطأ  ايإ 

ا يف   ال ياس، رشيطة زيادة رشو  ال ياس األك ر تأ ريا

التشلفة   ل باء  باا تبار  آرذيإ  اخلطأ،  تبايإ  رفض 

 واجل د والنمإ يف قلي. 

فإن الدراسة احلالية  بناءا  ىل ما سبل مإ النتائج؛  

بإجراء بعض الدراسات املوت بلية الت  ت ري  تويص  

ال يا  الرية  لدبيات  بتطبي ات  ىل  والت ويم  س 

 التعذيم، وراوة العربية من ا، وه  اآليت: 

معرفة ل ر املنفعة مإ دراسات ال رار يف  وء   -1

الدراسات   ستاجأ  الذي  والوقت  والتشلفة  اجل د 

 املوت بلية ادف رفو معامالت التعذيم. 

مإ   -2 اخلطأ  تبايإ  مرادر  ل ر  الشفع  إ 

 لدوات قياس متنيررة مإ اللغة.

ملُ اراة ب  ُمعامالت ال بات يف ظل الريات  ا  -3

والتعذيم،   للف رة،  )ااستجابة  ال الث:  ال ياس 

 والت ليدية(. 

املُ اراة ب  قرق التعامل مو مرادر التبايإ   -4

األبعاد   متعددة  للف رة  ااستجابة  الرية  يف  املتعددة 

 والرية التعذيم. 

البيااات   -5 التعذيم يف معاجلة  استظدام الرية 

مشواات  املف ود ال بات  إ قريل  است رار  ة؛ ادف 

 التبايإ. 

باستظدام   -6 ال بات  مؤرشات  ب   املُ اراة 

( برجمية  يف  التعذيم  وبرجمية  EduGالرية   ،)

(GENOVA.) 

املُ اراة ب  مؤرشات ااتفاق للذرنيني    -7
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